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A katolikus sajtó létrejötte és első évtizedei
Magyarországon (1820-1860)

"A katolikusok hj/iba építenek templomokat
és iskolákat, hamindezeknek védelmében

nem gondoskodnak erős és elterjedt sajtóról." (X. Pius)

Stile német tudós 1695-ben kiadott Zeitung Lust und Nutz címú múvében a sajtó
legfőbb feladataként az események referálását nevezi meg. A kommentárt, a
magyarázatokat laptölteléknek, visszaélésnek tekinti, mellyel a hírekben sze
gény lapok szerkesztői élnek. Véleményével nem volt egyedül, a 17-18.század
fordulójának általános elveit, az akkori szerkesztéspolitika szokásait foglalta ÖSSZe
könyvében. Bizonyítjaezt az 1702-benmegjelen6 első napilap, az angol Daily Cou
mnt álláSfOglaJáSa is, miszerint csak az eseményeket közlik, s tartják annyira "fel
nőttnek" az olvasót, hogy CS érte1mezze, értékelje azokat.

Stile nem sejtette, hogy háttérbe szorítva a híranyagot, néhány évtizeddel
később, a felvilágosodás korának legfontosabb véleménynyilvánító és -for
máló fórumai a periodikák lesznek. Azt pedig még kevésbé tudhatta, hogy
ezzel kezdetét veszi a sajtónak a nyilvánosság fölötti hatalom megszerzésé
ért, a polgárok tömegeinek irányításáért folytatott küzdelme, mely két és fél
évszázad elteltével sem látszik csillapodni.

Míg Európa nyugati felén a 18. század középén vált rendszeressé a felvi
lágosodás eszméit hirdető, tudományos értekezéseket, elemzéseket közlő fo
lyóiratok megjelenése, addig nálunk ez a század végére, a 19. század elejére
tehető. A Kazinczy Ferenc, Batsányi János és Baróti Szabó Dávid által szer
kesztett kassai Magyar Museum címú lappal vette kezdetét a folyamat, mely
nek 19. századi íróink, költőink legje1esebbjei voltak vezéregyéniségei. Persze
korántsem volt töretlen a fejlődés, de erről, illetve a jozefinizmus, majd az
azt követő ferenci abszolutizmus és a sajtó viszonyáról hosszan olvashatunk
a sajtótörténeti munkákban. Nem így a katolikus sajtóról. Az egyház számára
nehéz időszak következett: világszemlélete, felépítése, az államban betöltött
szerepe miatt lassabban reagált a változásokra, követelésekre, melyek hatal
mának visszaszorítását hangoztatták. A magát eddig megingathatatlannak
vélő egyháznak gondot okozott az élet minden területén megmutatkozö laí
cizálódás, az észkultusz, a vallásellenesség feldolgozása. Evtizedekig rossz
politikát folytatott, tudomást sem vett a megváltozott világról.

Ezzel magyarázható, hogya vallási közömbösség felszámolása és fogyat
kozó híveik visszaszerzése érdekében a kor megfelelőeszközéhez. a sajtóhoz
nyúltak. Az 1820-as években fogalmazódott meg először a klérus tagjaiban
egy önálló lap elindításának igénye. Elsó, Veszprémben életre hívott Egyházi
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Értekezések és Tudósítások címet viselő folyóiratuk a mérleg elbillent nyelvét
igyekezett egyensúlyba állítani. Mintegy válaszlépésnek tekinthető a Tudo
mányos Gyűjtemény szellemiségére. Ez persze nem jelenti azt, hogy a veszp
rémi kanonok, Horváth János által szerkesztett lap kevésbé lett volna nyitott,
széles látókörű és igényes. Nem! Egyszeruen más réteghez szölt, egyházi és
ahhoz közel álló olvasöközönségre számított és a teológia tudományos vizs
gálatát tűzte ki céljául. De halljuk erről magát a szerkesztőt, Horváth Jánost:
"Innét mídőna világi tudományokat ily jótévő segédeszköznek örülni láttam,
hasznosnak véltem a theológiára nézve is oly intézetet kezdeni, mely annak
tudományos előadásáraanyanyelvünket lassankint hajtogatván előkészítené;

a szép elméket felserkentvén, eredetiségre fejtőztetné; apróbb műdarabjaikat

közhasznúakká tenné, sőt a következő üdőre is átbocsátaná. Igy keletkezett
a jelenvaló egyházi folyómunka. Ertekezésekre és esmertetésekre lévén osztva..."
(Egyházi Ertekezések és Tudósítások 1820.1.) A folyóirat szellemi igényességével
méltó társává vált a Tudományos Gyűjteménynek, nyitottságát pedig mi sem bi
zonyítja jobban, mint a számtalan protestáns tollából való írás, melyeknek épp
úgy helyet adtak, mint a Kanttal foglalkozó filozófiai írásoknak, a folyóiratszem
lének vagy a zsoltárfordítások révén a költészetnek. A 20-as évek kialakulatlan
sajtóviszonyai azonban hamar anyagi válságba sodorták a negyedévente meg
jelenő lapot, amely támogatók híján 1824-ben beszüntette működését.

Néhány éves hiátus után, 1832-ben, már más történelmi helyzetben terem
tett fórumot az egyháznak Guzmics Izidor. Egyházi tár (1832-1839) című lap
ja, annak ellenére, hogya 30-as évek közfelfogásában a katolicizmus már
egyet jelentett a konzervativizmussal, sőt a nemzetietlenséggel, megbecsülést
vívott ki magának. A haladás eszméi, az Európával szembeni hátramaradás
miatti szégyen, a reformkor szellemi pezsgése, a megélénkült irodalmi moz
galom, Széchenyi fellépése, a Tudományos Akadémia felállítása nem hagyta
érintetlenül az államhatalommal még mindig szoros, de egyre inkább formá
lis kapcsolatban álló klérust sem. A pannonhalmi tanár, Guzmics Izidor
(1786-1839) Kazinczy és Berzsenyi barátja, lelkes, a világi tudományok iránt
is érdeklődő literátor hírében állt. Hosszú idő után az ő nevéhez kapcsolható
a magyar teológiai irodalom felélénkítése, melyben nem csekély szerepe volt
az Egyházi Tárnak. Az első szám 1832-ben Pesten jelent meg, ennek elősza

vában a következőt írja a szerkesztő: "E kettőnek - religionak és egyháznak
- kifejtése, ábrázolása, világítása czélja e jelen iratnak a Szép karján egyedül,
minden félszegség, haszontalan, sőt gyakran kárhozatos elinéskedések, fele
kezeti tekintetek, theológiai lelketlen feszegetések, vetélkedések, annál in
kább embertelen kifakadások, csipkedések, körmülések. gúnyolódások nél
kül. Fóczél,lélek- és szívképzés, melynek minden alacsonyság, minden pöf
fedtség, minden vadság ellensége. A religio nem vélemény, s az egyház nem
vaskarú mostoha, hanem kegyes keblű édes anya." (Egyházi Tár 1832.1.)

A korábban évi egy-két számmal jelentkező folyóirat, 1837-től havilappá
alakult és majd hétszáz előfizetőt szerzett, mely népszerűségének legfőbb

bizonyítéka. A vallásegyesülésről álmodozó Guzmics, aki már korábban csat
lakozott a Kazinczy-féle nyelvújítási mozgalomhoz, óriási munkabírással írt,
gyakran saját műveivel töltötte meg a lapot, szerkesztett és nem mulasztott
el jelen lenni a konkurens, Kovács Mátyás egyetemi hittanár által szerkesz
tett, rövid életű <l832-1833} Egyházi Folyóírásban sem. Az Egyházi Tár, melyet
a klasszicizmus magaslataiba emelt Guzmics, még a szabadelvúek elismeré-
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sét is magáénak mondhatta. Ezt a következőkkel magyarázta: "Minden reli
gionak három ideálja vagyon: Az Igaz, Jó és Szép; s azért minden religionak
van philosophiája, morálja és poészise, jobban aszthetikaja ... Minden igazság
ban, minden jóban ott lebeg a szép és csak ennek karján ragyog kellemmel
(az igaz és jó is) az ember arcza felé. Míg az igazat csak a komoly hideg ész
mutatja a léleknek; míg a jót csak ő parancsolja az akaratnak: annak hite
komor, ennek tette sanyarú. Csak a szépnek mosolygó arcza deríti fel egyiket
is, másikat is; ez emeli fel a lelket a fő Igazhoz; ez ragadja meg a szívet a
Szent iránt." (Religio és Nevelés 1881.1.)

E kiegyensúlyozott viszonynak az egyház egy képviselője és a reformerők

között a 40-es években már nyoma sincs. A literátor-pap halálával megszűnt
az Egyházi Tár is, ismét orgánum nélkül maradt a katolikus papság. Az eltelt
egy évtized alatt a sajtó oly hatalommá fejlődött, mely felülmúlta aszószéket.
Az egyház, ha helyet kívánt magának a köz asztalánál, kénytelen volt alkal
mazkodni a társadalom igényeihez. E könnyen megfogalmazott követelmény
teljesítése a gyakorlatban sokszor kivihetetlennek tűnt. Az egyházon belüli
reformerők lépten-nyomon beleütköztek a kor antiklerikális elveibe és a ka
tolikus papság konzervatív szárnyéba. Csak rontott helyzetükön, hogya püs
pöki kar megfogyatkozott, hogy a 40-es évekig ható jozefinizmus még min
dig ellenszenvet váltott ki, hogy az alsó papság elégedetlenkedett és hogy az
uralkodóház mindent megtett, aszószéket szócsőként használva, bizonyta
lanná váló helyzete megerősítése érdekében.

Gyarmathy János első, világiaknak szánt hitbuzgalmi hetilapja. a Magyar
Szion, majd az Anasztázia konzervatív, mérsékeltnek egyáltalán nem nevez
hető hangvétele és az olvasóközönség hiánya miatt rövid idő alatt kudarcot
vallott. Ez már nem az elméleti viták időszaka, a közönség már nem tudo
mányos írásokra, irodalomelméleti kérdésekre kíváncsi, a politika alakulása,
saját és nemzete jövője izgatja. Ennek és a szabadabb légkörnek köszönhető,

hogy hat új orgánum indult: valamennyi azzal a nem titkolt céllal, hogy
pártjaik számára minél nagyobb tábort toborozzon. Megkezdte működését a
Pesti Hírlap, a Világ, az Erdélyi Híradó, a Múlt és Jelen, a Közlemények az élet és
tudomány köreöo1 és a Literatúrai lapok. Ezzel egyidőben viszont megszűnt a
Tudományos Gyűjtemény, a Figyelmező, később az Athenaeum és a Tudománytár
is. Fontos kor- és sajtótörténeti adatok ezek, hiszen hű képet adnak egy bi
zonytalansággal, változásokkal teli társadalomról.

SzaniszlóFerenc,a későbbi nagyváradi püspök is felismerte, hogy az egyház
nak szüksége van egy széles tömegekhez szóló újságra, amely hatni tud a köz
véleményre. 1841-ben elindított lapjának, a Religio és Nevelésnek (1841-1849)
nemcsak szellemileg, hanem 17000forintos tőkéje révén anyagilag is megte
remtője. Ez volt az első, rendszeresen szerkesztett, negyedrét alakban, heten
te megjelenő katolikus orgánum, amely azonban nem tudta felvenni a ver
senyt a liberális heti- és napilapokkal. Ebben nagy szerepe volt az államnak,
mely az egyház teljes beolvasztására és ezen keresztül hű alattvalók megnye
résére tett kísérleteket. A klérus még a 40-es években sem tudta, akarta füg
getleníteni magát a Habsburg-háztól. Kevesekhez jutott el Wurda Károly
győri kanonok üzenete, aki szabad egyházat követelt a szabad államban,
vagy Szaniszló Ferenc Hit és Esz című cikke: "Mikor tehát Krisztus urunk
hitét mindenekfölött ajánljuk, éppen nem akarjuk az észt lealacsonyítani, ha
nem inkább óhajijuk, hogy az ember Teremtője képére 's hasonlatosságára,
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mellyre valamint teremtetett, ugy elesése után Jézus Krisztus váltsága 's ma
lasztja által érdemesíttetik, fölemelkedjék és ez által eszének legnagyobb díszt 's
üdvöt szerezzen. Sót mondjuk: míveltessenek az ész tehetségei, tökéletesíttessenek
a' tudományok, gyakoroltassanak a' szép mesterségek, gyarapuljon a' köz jólét
előmozdítására minden, mi akárminő tekintetben e1metehetség' fejlődését igényli:
's védessék. fúszereztessék maga a' szent religio' tanítása világi irodalom fegyve
reivel, virágaival 's díszítményeivel is..." (Religio és Nevelés 1841.jan.3.)

Kalocsa érseke már 1842-ben levélben kérte a hercegprímást, hogy Szanisz
ló esetleges távozása után is tartsák fenn a lapot és az ne heti egy alkalom
mal, hanem kétszer jelentkezzék. Erre az óvintézkedésre az 1842-ben megin
dult Protestáns egyházi és iskolai lap provokatív támadásai miatt volt szükség.
A második évben kiterebélyesedőpolémia távozásra kényszerítette Szanisz
lót. Igy ír 1843. jún.25-én Végszó című cikkében: "Czélom volt, úgymond,
Isten segítségével a religiot és nevelést, úgymint a polgári jólétnek is legbiz
tosabb s legerősebb támaszait, Jézus Krisztus igaz tanítványa szerint külön
féleképen fölvilágosítva az emberek szíveibe s lelkeibe csöpögtetni, és a reli
gio és nevelés legüdvösebb gyümölcsei által a haza polgárinak mind ezen, mind
más világi boldogságuk munkálásában s elnyerésében segítségül lenni."

Az érseki támogatással helyébe lépő Somogyi Károly júliustól, az Egyházi
Tudósításokat beolvasztva - melyet szintén Szaniszló indított útjára - heten
te kétszer, rendszeresen jelentkező melléklettel (Egyházi Literaturai lJlppaD adta
ki újságját. A Religio és Nevelés, csakúgy mint a tárgyalt korszak legtöbb egyházi
lapja, kizárólag tudományos, nevelésügyi, vallási, irodalmi kérdésekkel, a pol
gári fejlődés eredményeire nyitottan, érzékenyen reagálva foglalkozott.

Ez az az időszak, amikor az első katolikus napilap is megkezdte műkődé
sét. 1844-től szubvencionálta a püspöki kar a Nemzeti Ujságot, mely 1848-ig
katolikus érdekeket szolgált. 1806-ban jött létre a Hazai és Külföldi Tudósítások
utódaként. Hetente négyszer, másodrét alakban került az utcára a Trattner
Károlyi-féle nyomdából. 1845-ben a pesti ügyvéd, Lipthay Sándor vette át a
szerkesztést és erősen katolikus, egyházias jellegű, újkonzervatív lappá tette.
1848 márciusában visszavonult és helyét a tehetségtelen Illucz Oláh Jánosnak
adta át, aki egy kortárs szavaival élve: 15-én "mint konzervatív feküdt le és
16-án mint liberális ébredt fel".

1848 és a katolikus sajtó ellentmondásos viszonya nem meglepó, az ese
ményeket hat magyar, többségében konzervatív politikai lap érte meg. A for
radalom viszont elsöpörtea konzervatív túlsúlyt. Meghátrálásra, alkalmaz
kodásra kényszerültek az "ancien régime" hívei és lapjai. Igy tett Illucz is. A
Nemzeti Ujság volt 16-án az első újság, mely fejlécén új jelszóva1: "Alkotmány,
Nemzetiség, Szabadság, Egyenlőség!",cenzúrázatlanul közölt részletes tudó
sítást az előző nap történéseiről.Néhány óra alatt 800 példány fogyott az ifjú
Bulyovszky, Gyula érdekes riportjaival teletűzdelt lapból. A márciusí ifjak
egyike, az Eletképek korábbi szerzője 1848-ban a konzervatív Nemzeti Ujságnál
találta magát. Nem ő volt az egyetlen a radikálisok táborából, aki a régi,
hagyományos keretek között keresett megélhetést, fedezéket a 40-es évek
második felében. Említhetném még a Vasvári köréhez tartozó Majer Károlyt
vagy a forradalmi röpiratok szerzőjét, Birányi-Schultz Akost.

A Nemzeti Ujsághoz hasonlóan, március 19-i számában a Religio é~ Nevelés
is üdvözölte a forradalmat: "A' sajtó szabad: és ennek mi örülünk. Orülünk,
pedig nem azért, mivel a' tévtan és igazságtalanság ennélfogva szinte tága-
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sabb körben mozoghat; hanem azért, mivel az igazságnak ezentúl kevésbbé
kellend tartozkodónak lenni, a' vele természetes ellentétben álló hamis állí
tások elleni kikelésben. Mert hol a' sajtó szabad, ott az ellenvéleményt fér
fiasan el kell tűrnie tudni mindennek, a'ki meggyőződésemellett (mely, ha
valódi, mindenkor tiszteletreméltó) becsületes fegyverekkel harczol. 'S mi
épen e' férfias erő-, 's az ellenvéleményt elviselni tudásnak kellő fokaira
emelkedését akarjuk Európa, 's ez ország' többségénél..." Az új rendhez való
alkalmazkodás csak rontotta a katolikus lapok helyzetét. támogatóik, a kon
zervatív vidéki papság és nemesség elfordult tőlük, a városi értelmiség pedig
soha nem is fordult feléjük, mondván, túl maradiak. Az olvasöközönségét
vesztett períodíkák kénytelenek voltak beszüntetni megjelenésüket. Igy tett
a Nemzeti Ujság is 1848 decemberében. A klérus végleg elvesztette a talajt a
lába alól az áprilisi törvények elfogadásával: az 1848:111. törvénycikkely ki
mondta az addigi dikaszteriális úton intézett ügyek, köztük az egyháziak is,
a felelős magyar minisztérium általi irányítását. Az 1848: XX.törvénycikkely
pedig megszüntette a katolicizmus államvallás-jellegét és rögzítette a teljes
vallásegyenlőséget. Ez ellen még a püspöki képviselők,Ocskay és Fogarassy
sem tiltakoztak, úgy érezték. az új kor szellemiségével összeférhetetlen az
államvallás fogalma. A katolikus egyház azonban, mivel eddig állam volt az
államban, nem rendelkezett autonómiával, mely önálló működésének alap
feltétele lett volna, ezen törekvéseit nem is sikerült elfogadtatnia.

1848. július 2-án Somogyi Károlytól Danielik János (1817-1888) vette át a
Religio és Nevelés szerkesztését. Ekkor még nem politizált az ambiciózus fia
talember, a későbbi egri kanonok, de már a "hogyan tovább"-ról gondolko
dott, a politikai tapintatot, a katolikus mérsékletet hiányolta a polgári átala
kulásból. Hiába hozunk fel érveket elvei mellett és ellen, az bizonyos, hogy
egyetlen forradalom se tapintatos vagy mérsékelt. Danielik sem tapintatáról,
inkább taktikai készségéről vált híressé, igazi politikus volt, aki 1849 január
jától már nemcsak szerkesztője, hanem kiadója és tulajdonosa is lapjának.
Nem kockáztatott: 1849 tavaszán Bécsbe menekült, így az újság április 22 és
szeptember 77 között szünetelt, majd Haynau seregeinek nyomában vissza
tért Pestre. Uj címmel: Religio és új tervékkel. melyeket a megváltozott alcím
is mutat: - politico-egyházi irodalmi lap -, folytatta a szerkesztést. Figyel
meztetésül című írásában foglalta össze céljait, programját: "A pártütések és
forradalmak forrásait szorgalmasan kifürkészvén, iparkodunk azokat Isten
segedelmével minden emberek boldogítására örök időkre elzárni. Az enge
detlen forradalmi szellem gyökere bizonyos katholikus dogmák az országlás
és nevelésbéní kitagadásában rejlik, miért is ezeket politico-társadalmi tekin
tetben is egyedül üdvözítő világszövétnekül bebizonyítani lapunknak nem
méltatlan tárgya leend." (Religio 1849.szept.27.) Az egri káptalan tagjává
emelt Danielik másként nem is beszélhetett, helyénvaló is lenne véleménye,
ha azt egy kizárólagos katolikus lapbars tenné közzé, de nem helyeselhető

egy magát politikainak nevező újság hasábjain, mikor már Komárom vára is
veszni látszott. Lojalitása odáig ragadta, hogy Haynaut "nemes hazánkfiá
nak" nevezte, Batthyányt pedig megtagadta, amiért átjátszotta a hatalmat a
Honvédelmi Bizottmánynak. A kép azonban sematikus lenne, ha nem beszél
nénk Danielik 50-es évekbeli szerepéről.

Vitathatatlan, hogy 1851-től jó szolgálatot tett a nemzeti ügyeket védelme
zőknek, abban a történelmi miliőben, melyben magyar nem politizálhatott,

457



mikor mindössze három lap működött az országban, mikor a magyar sajtó
sivárabb képet mutatott, mint ötven évvel korábban. Danielik az elnyomók
cenzorai által engedélyezett egyházi lapban, Politikai szemle címrnel rovatot
nyitott, ezzel megnyerve Deák, Kemény és Eötvös barátságát. Felvállalta a
szabadságharc után üldözött, emigrációba kényszerült papság védelmét.
cikksorozatot indított a klérus szerepének megvilágítása érdekében és Sci
tovszky János prímás segítségével fogva tartott társai kiszabadításán mun
kálkodott. Maga a szerkesztő is szabadságával fizetett a lapja által képviselt
szellemiségért; a császári kormány betiltotta a Religiot és Danieliket kéthavi
várfogságra ítélte. Szabadulása után, 1852-ben ismét engedélyt kapott a szer
kesztésre, előfizetőit pedig EmleK-könyv című kiadványával kárpötolta.

Az 50-es évek másik figyelemreméltó katolikus vállalkozása az egyházi
reformerőket tömörítő Szent István Társulat működése. Még 1848-ban gróf
Károlyi István elnökletével, "Jó és olcsó könyvkiadó társulat" néven indult
útjára. Az alapítás Fogarassy Mihály (1800-1882) erdélyi püspök nevéhez
kapcsolódik, aki 1848 okt. 28-án a kormány követeként Olmützben járt, meg
próbálván kieszközölni az elkerülhetetlent: a felelős magyar minisztérium és
az uralkodó szakítását. Színtén 1848-ban ez a társulat adta ki a Katholikus
Néplapot, majd a Családi lapot, mely 185O-ben újraindult. Szent István nevét
1852-ben vette fel a Társulat, a magyarságtudat erősítésétnevezve meg cél
jának, szorgalmazva a Társulat politikától való távolmaradását, hangsúlyoz
va hitbuzgalmi, közművelő szerepét. Ennek ellenére Bécs gyanakvással fi
gyelte a szerveződést, melyet az ellenállás egyik gócpontjának tekintett. Te
gyük hozzá: joggal, hiszen a választmányban olyan politikusok, tudósok fog
laltak helyet, mint Deák, Eötvös, Pauler TIvadar, Wenzel Gusztáv és Semmel
weiss Ignác. 1853-ban Fogarassy leköszönt alelnöki tisztéről és Danieliket
jelölte meg utódjául, aki 1863-ig állt a könyvek, lapok kiadásával és terjesz
tésével foglalkozó egyesülét élén. Három nagy vállalkozás fűződik nevéhez,
a Szentek életének, Cantu Cézár magyar nyelvű világtörténetének megjelente
tése és Tárkányi Béla bibliafordításának közzététele.

Hiába mondta ki még az oktrojált alkotmány is, hogy "a sajtó szabad", ez
csupán formalitás volt. Még az egyházi lapok is erős ellenőrzés alatt álltak.
Az 1859-es vesztett itáliai hadjárat következtében tapasztalható enyhülés sem
hozott megoldást. A mindenható cenzorok továbbra is csak egyházi, katoli
kus, konzervatív lapokra nyomták rá publicitást biztosító pecsétjüket. Auszt
riával szemben nem volt konzervatív, liberális, emigráns és passzív rezisz
tenciába meneküíő, csak magyar volt. A történelem furcsa játéka,folytán egy
táborba kerültek, legalábbis Bécsből nézve a korábbi ellenfelek. Alljon itt be
fejezésül az ellentmondásosan viselkedőDanielik János 1852-es EmleK-könyvé
ben megfogalmazott néhány gondolata: "A' közelebb lefolyt néhány év poli
tikai iránya- és tnozgalmainál fogva, a' tudományoknak kevésbbé vala ked
vező. A' politika minden egyebet leszorított. Az előtérbe tolakodott társadal
mi és magány érdekek, és az ezek' sűrlódása folytán felkorbácsolt szerivedé
lyek, az elméknek a' tudományokkal foglalkozásra megkívántató nyugalmát
felzavarták. A' holnap titkát, mellyhez üdvét vélte csatoltnak, ellesni égve,
mindenki csak újságok után kapkodott,'s az eseményeket mintegy megelőz

ni akarólag, a' közelgö krisis' kimenetele iránti vitákban vagy merengésekben
töltötte idejét. Ma az emberiség mindebbe beleunt, és belefáradott. Mindenki
békét óhajt..." (Pest, 1852)
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