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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „Religio" 1892. I. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
Uj év, régi elvek, állandó küzdelmek. Szerk. 1. 
Vaszary Kolos hgprimás búcsúzó szózata szent-benedek-

rendi társaihoz. 1. 
Magyarország kath. papságához a „Religio" 50 éves 

múltja alkalmából. Szerk. 2. 
A tervezett országos állami tanitó-képesités veszélyei a 

katholiczizmusra. Schultz Imrétől. 3. 
Az Ur Jézus zár alatt. Elmélkedés. Kapisztrántól. 3. 
A legfontosabb tanügyi kérdés. Sarmaságh Gézától. 3. 
Mi az oka a folytonos ingadozásnak a középoktatás terén, 

u. a. 3. 
In nomine Jesu. Kapisztrántól. 5. 
II. József császár Erdélyben. Brázay János plébánostól. 5. 
Mit kellett volna tennünk ? Irsik Ferencztől. 6. 
A két prot. felekezet fogyásáról Magyarországban. 6. 
Testvéri szózat Magyarország növendékpapságához egy 

ima-egyesület alakítása érdekében, A. bpesti közp. pap-
növendékek nevében az „imatársulat" szervező bizott-
sága. 7. 

Mi a középiskolai oktatás valódi czélja ? Sarmaságh G.-tól. 7. 
Róma sietve Tcüldé biborát Magyarország hg-primásánák ! 

Szeri. 8. 
Az észképzés valódi czélja a középiskolában — vallási 

czél. Sarmaságh G.-tól. 8. 
Mélt és ft. Bubics Zs. kassai püspök főp. levele az újév 

alkalmából. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
Az akarat-képzés valódi czélja a középiskolában — vallási 

czél. Sarmaságh G.-tól. 9. 10. 
Nyilt levél a magyarországi növendék-papság ima-egye-

sületének szervező bizottságához. Dr Franciscy Lajos 
theol. tanár s lelkiigazgatótól. 11. 

Magyarország öröme — Vaszary Kolos hg-primás szék-
foglalásának ünnepén. Szerk. 12. 

Carmen panegyricum. Salutatio Claudio Vaszary a Semi-
nario Centrali Budapestinensi. 12. 

A vallási czélt a középiskolában nem pótolhatja a szak-
műveltség, a nemzeti eszmény, a lelkiismeretesség, 
kötelességérzet. Sarmaságh G.-tól. 12. 

Szerény indítvány a magyarországi növendékpapok ima-
egyesületének megalapítása alkalmából. „Nem ki de 
mit." 13. 

Augurium Mitrae. Honorib. Cels. et Revss. D. Claudii 
Vaszary a devotissimis antiquissmi Seminarii S. Stephani 
moderatoribus et alumnis oblatum. 13. 

Vaszary Kolos hg-primás és esztergomi érsek első főpász-
tori levele a papsághoz. 14. 

Sermo pastoralis, quo clerum saecularem et regulärem 
salutavit Georgius Császka Archi-Episcopus Colocensis. 
15, 16, 17. 18, 19. 

Főpásztori beszéd, melyet Császka György kalocsai érsek 
székének elfoglalásakor híveihez intézett. 15 ,16 ,17 ,18 ,19 . 

t_ Roskoványi Roskoványi Ágoston. Szerk. 17. 
Oda, melvlyel nm. és ft. Császka György kalocsai érsek 

urnák székfoglalásakor hódolt a J . t. kalocsai kollé-
giuma, főgymnasiuma és nevelő intézete (Szerző : Rosty 
K. s. J.) 18. 

Vaszary Kolos Ferencz hg-primás és esztergomi érsek 
főpásztori levele híveihez 20, 21. 

A vallási czélt a középiskolában nem pótolhatja a becsü-
letérzés, törvény, közjó eszménye. Sarmaságh G.-tól. 20. 

O szentsége XIII. Leo pápa körlevele Francziaország ér 
sekeihez, püspökeihez, papságához és összes katholikus 
heveihez, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28. 

A vallási czélt a középiskolában nem pótolhatja a mű-
veltség. Sarmaságh G.-tól. 22. 

A vallás a középiskolai oktatásnak nemcsak czélja, de 
eszköze is, mely a legterjedelmesebb tárgyalást követel. 
Sarmaságh G.-tól. 23. 

Főm. és ft. Vaszary Kolos Ferencz hgprimás és eszterg. 
érsek ur székfoglalója a Szent-István-Társulat fővéd-
nöki székében. 24. 

A vallási' czél megköveteli a többi tárgyaknak is e czélra 
irányítását. Sarmaságh G.-tól. 25. 

A magyarországi papnövendékek imaegyesületéről. Dr 
Prohászka Ottokártól. 26. 

A vallási czél csak hitvallásos jellegű iskolában érhető 
el. Sarmaságh G.-tól. 26. 

Készüljünk XIII. Leo pápa félszázados püspöki jubileu-
mára ! Szerk. 27. 

Keltsünk érdeklődést világi híveinkben az egyházi iroda-
lom iránt ! Dr Kádár Ambrustól. 28. 

A munkácsi püspök, mélt. és ft. dr Firczák Gyula föl-
szentelésére. Szerk. 29 

Sión őrei vigyázzatok : honnan fenyeget a kizárólagos 
állami tanitóképesités veszélye?! Boromisza István-
tól. 29. 

Krisztus Urunk halálának éve. 30. 
Alleluja! Dr Hahnekamp Sándortól. 31. 
Simor János bibornok beszédeiből egy, húsvét ünnepére. 31. 
Simor János szentbeszédei. Szerk. 32. 
Még néhány szó a tanképesités államosításáról. Schultz 

Imrétől. 32. 
Schopper György püspök aranymiséje alkalmából. Szerk. 33. 
Simor J . bibornok egyházi beszéde Mária nevenapjára. 33. 
Örvendetes jelenség. Szerk. 34 
Simor János hazafiságáról tanúskodik az első honvéd-

zászló szentelése bor mondott egyházi beszéde. 34. 
Dr Schopper György püspök életéből vonások. Szerk. 34. 
Üdvözlégy Mária! Elmélkedés május elejére. Szerk. 35. 
„Előszó" az 1892-ik évi május havához. Költ. Rudnyánszky-

tól. 35. 
Lönhart Ferencz, erdélyi püspök életéből tíz év. 1882— 

1892. Z. 1.-tól. 35. 
Honoribus exc. ac rev. D. Dris Joannis ev. Zalka eppi 

Jaurinensis occurrente anniversario 25-o sui episcopatus. 
(H. Gy.) 36. 

A „Religio" dr Zalka János szerkesztése alatt. Szerk. 36. 
Óda. melylyel méltóságos és ft. dr Firczák Gyula urat 

beigtatása alkalmából az ungvári papnevelő-intézet nö-
vendékei üdvözölték. 36. 

Kath. hitünk s egyházunk szabadsága és magyar hazánk 
dicsősége. Elmélkedés a koronázási jubileum alkalmá-
ból. Szerk. 37. 

Zalka János győri megyés püspök. Ruschek Antaltól. 37, 
j 38, 39, 40, 41, 42. 

Főpásztori szózat, melyet Firczák Gyula püspök beigtatása 
alkalmával híveihez intézett. 38. 

Figyelmeztetés. Szerk. 39. 
A húr feszül. Szerk. 39. 
Alea jacta est. Szerk. 40. 
A válság közeledik. Szerk. 40. 
XIIII. Leo pápa püspöki jubileumáról. Szerk. 40. 
Auspicatissimo exoriente anno qui Leoni XIII. Pontifici 

Maximo ab inito episcopatu quinquagesimus est Epi-
gramma. (A „Leone XIII." cz. folyóirat után.) 40. 

Emlékirat nm. gróf Csáky Albin, vallás- és közoktatás-
ügyi m. k. miniszter úrhoz az „elkeresztelési" ügyben. 
Dr Lauran Ágostontól. 41. 

Mi lesz tehát most már ? Szerk. 42. 
A legújabb fordulat. Szerk. 42. 
Mélt és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur szék-

foglaló beszéde. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 



XIII. Leo pápa félszázados püspöki jubileumának ügyében. 
Szerk. 43. 

Polgári iskolai tanitónőképesités kikért állami bizottság 
^ előtt a zárdában. Viszonválasz Boromisza Istvántól. 44. 

Éljen a király! A királykoronázás jubileuma alkalmából. 
Szeri:. 45. 

Királyhymnusz. Költ. Komócsy Józseftől. 45. 
Visszaemlékezés a 25 év előtti királykoronázásra. 46. 
Magyarország hg-prímásának örökemlékezetü beszéde a 

királyhoz és a nemzethez a királykoronázás jubileumán. 
1892. jun. 8-án. 47. 

Végszóm a polgáriskolai tanitóképesités tárgyában. Schultz 
Imrétől. 47. 

Szent László király dicsősége az ő halála után. Babik 
Józseftől. 49. 

Miért üljük meg 1892-ben oly nagy kegyelettel szent 
László emlékét ? 50. 

Mire figyelmezteti a magyart szent László király ünnepe ? 50. 
Bubics Zsigmond kassai püspök főp. levele a királyko-

ronázás jubileuma alkalmából. 50, 51, 52. 
Szent László király hétszázados jubileumán. Szeri'. 51. 
Szent László király a hazai műtörténetben. Dr ('zobor 

Bélától. 51. 
U j fordulat hajnalán. Szerk. 52. 

Egyházi Okmánytár 
Litterae Emin. Seeretarii Status riuae ad Emmum Joan-

nem Card. Simor, Archieppum Strigon. circa matrimo-
nia mixta in regno hungarico. 5. 

Decretum S. Congr. Indicis ddto 5. Apr. 1892. 32. 

Nekrológok. 
f Györgyényi Ignácz. 1. — f Stegmüller János. 6. f Csik-

szentléleki Nagy Imre. 11. — f Simonyi Rezső. 30. — I 
f Baross Gábor. 38. — f Königmajer Károly. 52. 

I 
Egyházi Tudósitások. 

a) Belföld. 
Akasztó. (Pestm.) Keresztszentelés püspöki beszéddel. 40. 
Baranyából. Szily Pongrácz képviselő nyilatkozata a kath. 

egyház jogainak védelmére nézve. 13. 
Budapest. Újévi kivánatok. 1. — Valami a trónbeszéd 

alkalmából és a rozsnyói püspök főpásztori körlevelé-
ről. 2. — Kire szavazzunk a képviselő-választáskor? 3. 
— Gróf Zichy Nándor nyilatkozata a közelgő képvi-
selőválasztások alkalmából. 4. — Világos szók, világos 
tettek, világos igazságok és — mégsem világos jövő. 
4. — Ez egyszer itt csakis gyászról és gyászról szólunk. 
5. - A leczke, melyet a magyarországi katholikusok-
nak Didón atya adott. 7. — Két püspöki és két mi-
niszteri köszöntő. 8. — A választások. 10. — Magyar 
történelmi és művészeti intézet. 15. — A trónbeszéd a 
vallás-ügyekről. 16. — Az istentelenség első nyilvános 
diadala Budapesten. 21. — Mit mondanak a feliratok 
a vallási ügyekről? 22,23. — Készüljünk XIII. Leo pápa 
püspöki jubileumára ! 24 .— A bpesti gör. kath. hitközség 
és plébánia alapitása ügyében. 29. — A vallás- és ta-
nulmányi alapokról. 30. — A gör. kath. hitközség 
ügye. 31, 32. — Sötét felhők a magyar katholiczizmus i 
egén. 33. —• A gör. kath. egyházközség ügye. 34. — ; 
Valami az egyház-müvészeti dijak felhasználásáról. 50. 

Bucsu-Szent-László. (Veszprémi egyházm.) Jubiláris tri-
duum sz. László tiszteletére. 52. 

Debreczen. Nyilatkozat a debreczeni katholikus gymná-
ziumról. 29. — A Szvetics-alapitvány ismertetése. 48. 

Eger. Samassa érsek újévi üdvözlése. 1. — Szmrecsányi i 
Pal püspökké szenteltetése két nagyszabású püspöki 
programmbeszéd kíséretében. 26. — Főpásztori körlevél 
a koronázási jubileum alkalmából 42. 

Egri főegyházmegye. A harsányi alesperesi kerület pap-
ságanak üdvözlő távirata a komáromi hitvallóhoz. 45. 

Esztergom. A prímásról és a főkáptalatiról hirek. 1. — 
A székhelyi papság köréből felirat Vaszary K. herczeg-
primashoz. 7. — A hgprimás püspökké szentelése. 12. 
— Sermo illust. et revssimi Stephani Majer. 12. — Dr 
Palásthy P. beszéde Galimberti nuntius üdvözlésére. 18. 
— A hgprimás főpásztori levele a felvidéki Ínségesek 

segélyezése ügyében. 25. — A királykoronázás jubileuma 
alkalmából a herczegprimás főpásztori szózata. 41. 

Esztergomi fömegye Az esztergomi szeminárium hit-
tanárainak, valamint az esztergom-városi papságnak 
üdvözlő irata Schopper Gy. rozsnyói püspökhöz. 4. — 
Cseppekből áll a tenger, vagyis a bajóthi kerület pap-
ságának üdvözlő irata Scitovszky nógrádmegyei alis-
pánhoz. 49. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori intézkedés sz. László 
hétszázados jubileumáról. 45. 

Győr. Dr Zalka János negyedszázados püspöki jubileuma. 
37. — Még egyszer dr Zalka János püspöki jubileumá-
ról. 38. — Uj apácza-iskola. 39. 

Gyulafehérvár. Erdély ünnepe Lönhart püspök atyai 
kormányzásának tizedik évfordulóján. 35. 

Kalocsa. A királykoronázás 25 éves jubileuma alkalmá-
ból főpásztori körlevél. 43. 

Kassa. Főpásztori körlevél sz. László centennariumának 
megünnepléséről. 20. 

Liptó-Rózsahegy. Rendfőnöki látogatás a kegyes tanitó-
rendieknél. 39. 

Nagyvárad. Szent-László jubileumáról. 52. — Az elleu-
tüntetésről. 52. 

Pannonhalom. A hgprimás búcsúja a szent-Benedek 
rendtől. 1. — Az uj főapát bevonulása. 35. — Az uj 
főapát első körlevele rendtársaihoz. 41. -— Főp. intéz-
kedés sz. László centennáriumáról. 48. 

Pápa. Kath. Kör alakulása Pápa és vidéke számára. 43. 
Pécs . Az országos érdem jutalma a közelismerés, vagyis 

Baross G. pécsi ünnepeltetése. 10. 
Rozsnyó. A püspök köszönő levele papságához. 1. — 

Schopper György püspök körlevele a kath. egyház 
helyzetéről hazánkban, tekintettel a képviselő-választá-
sokra. 2. Dr Schopper Gy. püspök aranyáldozata. 35. 

Szatmár. A Mária-önképzőkör ötödik évi diszgyüléséről. 49. 
Székesfehérvár . Főpásztori körlevél Jézus legsz. Szive 

társulatának az egyházmegye területén való szervezése 
iránt. 3. — Főpásztori levél az egyházmegye híveihez 
a közelgő képviselőválasztások alkalmából. 6. — Főp. 
szózat a király-koronázás jubileuma alkalmából. 45. 

Szepes i egyházmegye. A szepeshelyi theologiai taná-
rok üdvözlő irata Schopper Gy. rozsnyói püspökhöz. 6. 
— Császka Gy. bucsuzása a szepesi egyházmegye 
papságától és híveitől. 13. 

Szerencs . A kassai püspök újévi körlevelének egy figye-
lemre méltó pontja. 16. 

Ungvár. Az unió gyümölcse. 9. — Áldott, ki az Ur 
nevében jő. vagyis Firczák Gy. székfoglalása. 30. -—- Az 
uj főpásztor első nagy jótéteményei. 40. — A buda-
pesti gör. kath. egyház ügyében. 43. 

Veszprém. Katholikus hitközségi nagygyűlés. 46. — A 
királykoronázás huszonötéves jubileumának emlékére b. 
Hornig K. püspök alapitványai. 47. 

b) Külföld. 
Angolország. Manning bibornok legbensőbb életéből né-

hány providencziális jellegű adat. 14. 
Athén. Mgr Marango róm. kath. athénei érsek meghalt. 1. 
BéCS. A római kérdés jelenlegi állása. 24. — A katho-

likusok Boszniában. 28. — A salzburgi kath. egyetem 
alapításának ügyéről. 33. 

Éjszakamerikai Egyesült-Államok. XIII. Leo pápa és az 
Egyesült-Államok viszonyáról Ireland érsek nevezetes 
nyilatkozata 36. 

Francziaország. Az egyház helyzetéről Francziaország-
ban a franczia bibornokok nyilatkozata. 9, 10, 12. — 
A dvnamit mint időjelző. 31. — Modern állami min-
denhatóság és lelkiismereti szabadság. 49. 

London. Milyen volt a vallása Angolországnak a protes-
tantizmus előtt? 5. 

Madrid. A sz. Viaticum Madrid utczáin. 32. 
München. A berlini iskolaügyi krizis mélységes hatása. 28. 
Németország. Janssen praelatusról. 1. — Újévkor visz-

szatekintés a lefolyt esztendőre. 5, 6. A porosz iskola-
kérdéshez. 7. — A vallás csak mint magánügy. 9 — 
A szellemek nagy csatája az iskoláért. 19, 20. — Egy 
adat a toleranczia történetéhez. 25. — Az állami ne-
velés elve. 48. — Hol az igazság az iskolák dolgá-



ban? 50. — Vésztüzek. 51. — A vallásnélkül való | 
morál és következményei. 52. 

Orosz-Lengyelország, ú i a b b adatok a kath. vallás üldö-
zésének történetéhez. 25. 

Páris. Mgr Freppel halálát egész Francziaország gyá-
szolja. 1. — Még egyszer az elhunyt angersi püspök-
ről. 3. — Mit mondott a pápa a világ legolvasottabb 
lapjának ? 18. — Szakadás a katholikusok között. 28. 
— XIII. Leo pápa legújabb levele a hat franczia bi-
bornokhoz. 41. 

Róma. XIII. Leo pápa 1891-ben. 3. — XIII. Leo és a 
béke Olaszországgal. 8. — Az olasz katholikusok és a 
római kérdés. 11. — Hirek az örök városból. 14, 15. 
— XIII. Leo pápa levele Francziaország papságához 
és népéhez. 17. — A pápa beszéde születése napján. 
19. — Hirek az örök városból. 22. — Az olasz ka-
tholikusok. 23. Egyház és állam Magyarországban. 
42. — Két nevezetes okmány az éjszakamerikai Egye-
sült-Allamokra vonatkozólag, azoknak története és ér-
telme. 43. 44. — Pápai breve az Epfcemerides Litur-
gicae szerkesztőjéhez. 46. — XIII. L»o pápa levele a 
new-yorkí érseki tartomány püspökeihez az Egyesült-
Államokban. 47. — A magyarországi egyházpolitikai 
viszályról. 48. 

Spanyolország. A harmadik spanyol katholikus kongresz-
szust rendező bizottság felirata ő szentségéhez. 7. 

Svájcz. Egv nemeskeblü konvertita halála és — életéről. 34. 

A „Religio" Tárczája. 
Klasszikus líra. Komáromi Czimer György (1813 — 1889.) 

huszárszázados hátrahagyott irataiból latin hymnuszok. 
. 9 , 10. 

Ürge Ignácz atya levele a „Kath. Hitterjesztés Lapjai" 
szerkesztőjéhez. 22. 

A hgprimás sz.-I.-t. beszéde és a közvélemény. 27, 28. 
Egy este a gonosztevők között. 34. 
A váradi püspökség alapitásáról. 51. 

Katholikus Köztevékenység. 
A magyarországi papnövendékek ima-egyesületéről a szer-

vező bizottság. 11. 15. 
Vázlat a magyarországi papnövendékek ima-egyesületének 

alapszabályairól. 17, 18. 
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Uj év, régi elvek, állandó küzdelmek 

Nincs unalmasabb, sőt lélekölőbb valami, 
min t a mulandóság. Az a gondolat, hogy ma 
még viruló egészségünk vidor életkedvét élvezzük, 
holnap pedig már tehetet lenül, megdermedve o t t 
fekszünk a ravatalon, egymaga képes megállí-
tan i a komoly és nagy dolgokkal foglalkozni 
nem szerető ember t könnyelműségének végzetes 
ut ján. 

Hanem a jóságos isteni Gondviselés még 
mulandóságunk leghosszabbra nyúló pályafutásá t 
is kedvessé és élvezetessé t ud j a t enn i az ál ta l a 
sok és folytonos meglepő változatosság által, 
melyekkel a mulandóságnak azt a kis időközét, 
melyet emberi életnek nevezünk, végtől-végig 
be szokta hinteni. A forró nyári napok emésztő 
munkái t az enyhe ősz gyümölcseinek gazdagsá-
gával jutalmazza, s a rideg tél dermesztő fagya 
még kérlelhetetlenül érezteti velünk szigorát, 
midőn élvsovár keblünket a viruló kikelet re-
ménye máris az uj életre-ébredés minden ked-
vességének, minden pompájának élvezetében ré-
szesiti. 

Az is az unalmas és lélekölő mulandóság 
könnyebb elviselhetésének gondviseléses eszkö-
zei közé tartozik, hogy az emberek egy-egy 
földfordulásnak a nap körül emlékét uj év neve 
a la t t meg szokták ünnepelni. Az a gondolat, 
hogy a mi elmúlt , az elmúlt, s a mi következik, 
az egészen uj, vagy legalább is más leszen, min t 
a mi t á té l tünk, az már magában véve vigasz-
taló, mer t némileg könnyi t az • élet éveinek 
terhein. A mul ta t mindenki ismeri, annak ter-
heit mindenki érzi; a jövőt senki sem ismeri, 

annak terhei t senki sem érzi ; az Istentől belénk 
ol tot t optimizmussal a jövőben mindenki jót , 
jobbat, a legjobbat vá r j a : — s ez veszi körül az u j 
esztendőt mindenki előtt oly kedves varázszsal, 
oly kecsegtető káprázat ta l , oly zsongitó, lelke-
sítő hatásossággal. 

Ha t isztán-csupán a mulandó természet 
gyermeke volna is az ember, ez a sok változa-
tosság, ez a sok meglepetés, ez a sok varázs, 
kétségkívül könnyebbé tenné a mulandóság, a 
levés és nem létei, az élet és halál fölöt tünk 
való munkájának s u ra lmának tuda tá t . Ámde az 
ember nem mulandó á l la t csupán, hanem halha-
t a t l an lélek is egyút ta l ; nem csupán a folyton 
enyésző természet gyermeke, hanem, a Golgotha 
magasla tán kifolyt szentséges vér árán meg-
váltva, egyszersmind Isten fia s az örökkévalóság 
kiváltságos öi'ököse. És ez a — nem puszta 
gondolat, — igen, ez a nagy valóság, melyről 
eszünk és ker . h i tünk minden kétséget kizáró 
bizonyossággal tö l t i el lelkünket, a r a j t unk tes t -
szerint uralkodó mulandóság keserű érzetének 
legutolsó fu l ánk já t is ha tás ta lanná teszi az igazi 
keresztény hivő emberre nézve . . . Élünk és élni 
fogunk — örökké! Ez a józan emberi ész és a 
keresztény hi t egybehangzó confessiója. Tehát a 
lábaink előtt elfolyó s a bennünke t is minden 
pi l lanatban elnyeléssel fenyegető mulandóságnak 
r a j t unk csupán látszólagos az uralma, ideiglenes 
a munká ja . Testünk fö lö t t uralkodik csupán; 
lelkünk min t meginga tha ta t lan szikla-orom mesz-
sze kimagasl ik minden időn s enyészeten át , fel 
egész az e lgondolhata t lan örökkévalóság t i tkos 
végtelenségébe. És ezzel a hit tel , ezzel a meg-
inga tha ta t l an meggyőződéssel, o t t vagyunk, m. 

Lapunk mai száma nagy tárgyhalmaz miatt 1/i ivvel bővebb. -p® 
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t. olvasó közönség, a hol lennünk kell : köteles-
ségeink szentélyének kapu ja e lőt t , a hol az van 
felírva, hogy le lkünk ha lha t a t l anságának s i ron-
tul i élvezetébe és az is teni fiúság végtelen bol-
dogságának örökségébe csak azok léphetnek be, 
k ik a folytonos mulandóság á l l l ia ta t lanságából 
az örökkévaló igaz és jóság soha nem vál-
tozó elveinek vezérlete a l a t t I s ten e lő t t meg-
álló. m e g i n g a t h a t a t l a n t e t t e k e t és a lko tásoka t 
dombor í t anak ki a m a g u k és az emberiség j a -
vára . Mert az élet t u l a jdonképpen mindig u j és 
á l l h a t a t l a n ; az elvek mindig a régiek, mer t 
hisz' ők ö rökké va lók ; — a küzdelmek pedig, 
melyeke t a véget t , hogy az elveket a fo lytonos 
á l lha ta t l anság fe le t t u ra lomra ju t tassuk, végig 
kell harczolnunk, hasonla tosság szer int szintén 
mind ig a régiek, valóság szerint azonban min-
den évben, minden nap, minden perczben u j a k ; 
mer t uj a lakúak, s részben uj emberekkel , u j 
körü lmények közö t t vivandók á l t a lunk végig. 

E szerint Magyarországban ia az u j esztendő 
.lefolyása a l a t t az egyedül üdvözítő egy, szent, 
apostol i és ka thol ikus hi t jogainak és érdekei-
nek védelme s é rvényre emelése, u j küzdelmek-
kel ugyan, de csakis a régi, az ősi, vá l tozha ta t -
lan róm. ka tho l ikus hi te lvek szer int lesz eszköz-
len dő. 

És ez az oka, m. t. közönség, annak, a mi-
ért mi az u j év küszöbén, kötelességeink u j tel-
jes í tésének legelején, a mi ősi róm. kathol ikus 
h i t ü n k védelmének s szabadsága érvényesítésé-
nek legújabb, éppen nap ja ink küzdelmei számára 
szóló m a g n a cha r t á j á t , az a lább következő pápai 
decre tum okban, megbízha tó római forrás hi-
t e lé re támaszkodva , közzé teszszük, hogy min-
denki , a kihez e sorok most vagy a jövőben 
e l ju tnak , megér t se a mu l t a t , világosan lássa 
a je lent , és tud jon köve tkez te tés t vonni a jövőre 
nézve. 

Nincs egyéb há t ra , m in t annak az eget 
os t romló imának a szüksége. — „ut s imus cor 
utium et a n i m a una." 

V a s z a r y K o l o s 
herczeg prímás búcsúzó szózata 

sz. hencdelirendi társaihoz. 
Kedves Rer.dtársak és Testvérek! 

Az imádandó isteni Gondviselésnek ugy tetszett, 
hogy negyvennégy évre terjedő életpálvámnak megvál-
toztatásával körötökből kiszólítva u j életpályát, más élet-

czélt tűzzön ki számomra. Fölséges Urunknak és szent-
séges Atyánknak parancsából nem vagyok már a tietek ; 
mivel azonban a ruha, melyet negyvennégy éven át vi-
seltem, és e negyvennégy évre terjedő életemnek ezernyi 
drága emlékei szivem vérévé váltak : engedjétek meg. hogv 
ez alkalommal, a bucsu órájában, e íönnhasznált czimen, 
és csakis azon, szólíthassalak beneteket. 

Kedves Rendtársak ! Ismeretes előttetek, hogy a jelen 
év okt. 27-én felséges urunk és királyunk esztergomi 
érsekké és Magyarország herczeg-primásává nevezett ki. 
De azt talán kevésbbé tudjátok, hogy fájdalmakban és 
aggodalmakban, félelmekben és tépelődésekben mily viha-
ros heteket éltem át a közelmúltban. Megrázta lelkemet 
a gondolat : ismert gyöngeségeimmel képes leszek-e meg-
felelni azon u j élethivatásnak, melyet a Gondviselés szá-
momra kijelölt ? ! 

Lelkem a homályos és borongó jövő helyett most 
egész kedves multamat állítja elém. 

Előttem van az idő, midőn mint serdülő ifjú, akkor 
még oly teljesen öntudatlanul a jövő iránt, magamra 
öltöttem szent Benedek atyánk ruháját , hogy embertár-
saim lelki és szellemi nevelésén és boldogitásán fáradoz-
zak Előttem áll a szerzetesi gyakorló év s az azt követő 
tanulmányi évek, melyek férfi pályámnak gyermekévei, 
kedves örömeikkel s gyönyörködtető emlékeikkel, komoly 
tanulmányaink mellett. 

Élénken látom lelkemben első tanári éveimet Komá-
romban, Pápán s a későbbieket Esztergomban, melv 
években a haza és egyház által reánk bizott i f júság neve-
lésében fáradó lelkeinket az ébredő haza sorsának jobbra-
fordulása, előbb ennek reménye, később ennek megvaló-
sulása sarkalta élénkebb tevékenységre. S mig egyrészt e 
vigasztaló jelenség buzditotta és örvendeztette lelkeinket, 
másrészt szent szerzetünknek ujabb fölvirágzás rügyeit és 
bimbóit mutató közállapotai csepegtettek lelkesítő erőt 
szivünk lüktetésébe. 

Eddigi, a társakkal vállvetett életem csendes folyá-
sába akkor lépett az első aggasztó nyugtalanság, midőn 
nagyemlékű rendfőnökünk vezérletre hivott meg és jelelt 
ki eddigi munka és pályatársak fölé. Istenbe vetett bizal-
mam azonban nem hagyott támasz és segitség nélkül, és 
sohasem fogom felejteni azon iveket, melyeket győri 
rendházunkban, baráti szivek által körülvéve, közös örö-
mök és fájdalmak, kölcsönös buzdítások és lelkesitések, 
remények és vigasztalások, atyai tanácsok és testvéri 
útbaigazítások közt töltöttem azok társaságában, kedves 
rendtársak, közületek, kiknek vezetése jutott kedves és 
büszke osztályrészemül. 

De ha életem imént rajzoltam szakának elején csak 
nyugtalanság érintette szivemet, midőn vezérlettel bizat-
tam meg olyanok fölött, kiktől tanulni, kiknek életén 
épülni, kiknek tökéletességein lelkesedni volt sokszoros 
a lka lmam: leirhatom-e, mit érzett lelkem akkor, midőn 
egy lélekben és szellemben nagy rendfőnöknek halála 
után, kinek bölcs és korszakot alkotó kormánylata alatt 
szent rendünknek vallási, erkölcsi, fegyelmi, szellemi, ta-
nulmányi, gazdasági és mindennemű közállapotai rendünk 
történetében eddig majdnem ismeretlen magas színvonalra 
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jutottak ; leirhatom-e, mondom, mit éreztem akkor, midőn 
e rendfőnökiiek fájdalmas halála után a kedves rendtár-
saknak szeretete és bizalma, felséges Urunknak és anya-
szentegyházunk Fejének kitüntető kegyelme az én gyönge 
kezeimbe jut ta t ták egész szent rendünk hajójának kor-
mányát ? 

Kedves Rendtársak ! Az örök, mindenható irgalmas 
Isten egyedül ismeri azon érzelmeimet, melyekkel a főapáti 
székre való megválasztásom hirét fogadtam, a legmagasb-
foku félelem és aggodalom érzelmeit, képes leszek-e a 
számomra kijelölt magas helyen megállani, tehetségeim 
fölérik-e majd szándékaimat, képességeim óhajaimat, erőim 
akara tomat : lesz-e egyéniségemnek oly mérvű kormány-
képeísége, mily nagy volt irántam rendtársaimnak bizalma 
és szeretete ! 

Midőn főapáti minőségben Pannonhalmán először 
megjelentem, s az Ur oltára előtt térdre borultam, hozzá 
intézett forró imámat e fölkiáltással fejeztem be : In Te 
Domine speravi, non confundar in aeternum ! Es 0 , a 
gyöngék segítsége, a benne bizók támasza, a hozzá for-
dulók menedéke, ujabban is reám tekintett irgalmasságá-
nak szemével. Bátorságot és bizalmat öntött belém az 
elhagyott kormányrúd mellé állani, az elárvult testvéreket 
fiainu.l fogadni, a munkában zsongó méhrajnak irányokat 
szabni, szent, Benedek magyar rendjét a szent alapitónak 
szellemében, a bennünket jóakaratának számtalan jelével 
annyiszor kitüntető egyháznak és hazának megelégedésére 
kormányozni. 

0 , a segítség Istene, megaczélozta összes erőimet 
czéljaim és szándékaim megvalósítására ; megszilárdította 
óhajaimat, legalább is fönntartani szent rendünket minden 
életnyilvánulásában azon színvonalon, melyre azt boldog-
emlékü nagy elődöm fölsegítette; megedzette akaratomat 
és elhatározásomat föntartani szent rendünket azon szín-
vonalon, mely annak fölséges Urunk, szentséges Atyánk 
és a magas kormány megelégedésének nyilvánulásait, leg-
magasabb körök kitüntető kegyeit, az egyház és haza 
bizalmának és tetszésének kifejezéseit annyiszor megsze-
rezte. Szivem egész melegével karoltalak át benneteket , 
kedves Rendtársak, egyenkint és összesen azon törekvés-
sel, hogy kormánylatommal míg egyrészt biztosítom azon 
magasrendű érdekeket, melyeket küldőink és megbízóink 
a szent rendnek, mint olyannak kezébe tettek le, másrészt 
elérni vagy megközeliteni segitsem egyéni örökkévaló és 
ideiglenes boldogságtokat. 

Elértein-e czélomat, megvalósitottam-e óhajaimat és 
szándékaimat, nem vagyok illetékes, megítélni, annyival 
inkább, mert az idő, melyen át atyátoknak és vezérteknek 
lenni szerencsés voltam, eddig oly rövid volt. De meg 
volt bennem az akarat, élni-halni azon élethivatás telje-
sítésében, melylyel a Gondviselés megbízott s melynek 
betöltését mint fiúi és testvéri szeretetetek zálogát kezembe 
adtátok. 

Ekkor történt, főapátságom hatodik évében, hogy 
Simor János, esztergomi érsek, herczeg-primás és bibor-
nok, szent rendünknek egész életén át nagylelkű jóaka-
rója meghalt. Az utána sajgó fájdalmat, a bekövetkezett 
országos gyász napjait, az árvaságban kesergő magyar 

egyház bánatát csak hő imáinkból fakadó azon remény 
enyhítette, hogy a Gondviselés rövid idő múlva el fogja 
tüntetni azon gyászlobogót, melyet a téli vihar a magyar 
Sión ormán tépdesett. 

És tetszett a Gondviselésnek, hogy életpályámnak 
u jabban határt vessen és meghívjon egy másikra, mely 
kihatásainak körével és arányaival, felelősségének nagy-
ságával, gondjainak és terheinek elmétzavarható súlyával 
annyira meghaladja testi-lelki erőimet, hogy kezdettől 
fogva a válságnak kitérni elhatároztam. Midőn azonban 
ezt a körülmények nem engedték, ismét az ima zsámo-
lyán és az oltárnál kerestem erőt és segítséget. Egy gon-
dolat szállta meg enyhitő balzsamként fájó le lkemet : 
Infirma mundi eligit Deus ! E gondolat tar tot ta fönn lel-
kem egyensúlyát és meghajoltam az isteni Gondviselés 
végzései előtt. 

Es evvel elérkeztem, Kedves Rendtársak, a hozzátok 
intézett ezen utolsó körlevelem végéhez. Térdre borultam 
a Gondviselés végzései előtt életem minden válságában; 
meghajoltam előtte most, midőn azt kívánja tőlem, hogy 
e két fájdalmas szót intézzem hozzátok : Isten veletek ! 
Mielőtt azonban végkép megválunk egymástól, egy kéré-
sem van még hozzátok. Föl tár tam előttetek rövid főapáti 
működésem czéljait, terveit és szándékait. Megvalósitot-
tam-e azokat és mily mértékben, Ítéljétek meg önmaga-
tok. De ha tettem valamit, bármily csekélyet, amelyről 
hiszitek és érzitek, kedves Rendtársak, hogy az a hála 
és elismerés húr já t pendítette meg sziveitekben irányom-
ban, mutassátok meg ezt a következőkben : 

Maradjatok hü fiai az egyháznak és a hazának, kö-
telességeiket ismerő és teljesítő hívei szentséges atyánknak 
és az anyaszentegyháznak, a trónhoz jobbágyi hűséggel 
ragaszkodó alattvalói felséges Urunknak, törvénytisztelő 
áldozatkész polgárai a hazának. Tartsatok magasra er-
kölcsöt, fegyelmet, tudományt, műveltséget. Őrizzétek 
hi ven sziveitekben s érvényesítsétek az életben szent ala-
pitónk életszabályát, rendünk egyéb törvényeit, fogadal-
maitokat, a szerzetesi és keresztény tökéletességnek 
Krisztus szavain épülő föltételeit és alaposzlopait. S 
amennyi szeretetet és bizalmat hoztatok annak idején az 
én főapáti székem elé, vigyétek azokat sokszorozva uj 
atyátok és Rendfőnökötök elé ! Kezetekre levén bizva a 
hazai i f júság egy részének oktatása és nevelése, jut tassá-
tok azt a keresztény igazság és erény birtokába s szeg-
jétek meg neki a tudományok kenyerét, hogy lelki ereje 
az igazság táplálékán nagyranőve, a testi erőt az ész 
szolgálatába hajtani megtanulja. Adjatok neki példát 
minden jóban, minden erényben, a kötelességteljesítés és 
munkásság csüggedetlen szeretetében. 

Éret tem pedig imádkozzatok, hogy a jó Isten to-
vábbra is erőm és segítségem maradjon homályos és ne-
héz jövő pályámon ; hogy adjon tiszta látást, a helyes 
irányok megtalálásában és rugalmas lelket, a megtalál t 
igazságok alkalmazásában ; hogy lehessek arany, hol a 
sziveket szeretetben kell összeforrasztani, s lehessek aczél, 
hol a háborgó hullámok a hajó kormányrudjának ezen 
minőségét teszik szükségessé; hogy öntse belém a Ma-
chabaeusok lelkét, hol az egyháznak vagy hazának meg-
támadott vagy veszélyeztetett jogai t és igazait kell meg-

1* 
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védalmezni s áraszszon el a királyi lantos bölcseségével, 
hol a kötelességek összeütközésének nehéz eseteiben kell 
cselekedni. 

Engem pedig tartsatok meg drága emlékezésiekben, 
amint én nem foglak sohasem felejteni benneteket. Isten 
veletek ! 

Pannonhalmán, 1891. decz. 29-én. 
Vaszary Kolos, m. k., 
volt pannanhalmi főapát, 

esztergomi érsek, herczegprimás. 

EGYHÁZI OKMÁNYTÁR. 

EX AEDIBUS YATICANIS. l ) 
L I T T E R A E Eminentissimi Secretarii Stafens ad Emum 
Card. Joannem Simor, Arcbiepiscopum Strigoniensem, 

circa matrimonia mixta in regno hungarico. 

I. 

Eminentissime . . . . 
Relatum fuit in litteris Eminentiae Tuae, datis die 

20 Maii mensis huius anni, Episcopos Hungáriáé Buda-
pestini convenisse, ut deliberarent de ratione agendi, qua 
uti debeant post notam epistolam circularem Ministri 
praepositi religiosis "negotiis et publicae instructioni, ac 
Tibi curam demandasse, ut ea< super re instructiones 
opportunas posceres ab apostolica Sede ; quare in iisdem 
litteris Eminentia Tua nomine Hungáriáé Episcopatus 
duas proponebat quaestiones : 

I. An tolerari possit, ut paroehi catholici par lant 
praecepto sibi imposito per eamdem epistolam circularem, 
ut denuncient ministris heterodoxis baptismos infantium, 
qui ex matrimoniis mixtis nascuntur ; 

II. An post eamdem epistolam circularem liceat 
Episcopis Hungáriáé uti facultate sibi a S. Sede concessa 
dispensandi ab impedimento mixtae religionis. 

In r e 2 ) tarn gravi Summus Pontifex mandavit, ut 
praedicta dubia iudicio subiicerentur peculiaris Congre-
ga t ions Emmorum Cardinalium, qui, considerate perpensa 
utraque quaestione ad primam negative responderunt ; 
quod ad alteram pertinet item negative dedere responsum, 
nisi liae duae simul conditiones existant : 

Prima in eo est ut tarn pars catholica quam aca-
tholica formaliter omnes praestet cautiones, quae natura, 
et divino iure in matrimoniis mixtis exiguntur. 

Altera est ut moraliter certi sint Episcopi de spon-
sionum sinceritate earumque implemento, non obstantibus 
litteris circularibus a gubernio datis. Has Patrum Emmo-
rum responsiones Summus Pontifex probavit et ratas 
habuit. 

Quapropter munus esse duxi eas diligenter signi-
ficare Eminentiae Tuae, quam rogo obsequenter, ut alios 
in Episcopatu fratres istius Regni de iis certiores faciat. 

') E czim alatt jelent meg az Acta Sanctae Sedis in com-
pendium opportune reclacta ' et illustrata studito et cura Victorii 
Fiazzesi Juris utriusque Doctoris. Fasc. 273. Vol. 23. (áprilisi füz.) 
Romae, 1891. 259—272 lapján. 

2) Az olasz lap szövegében világos sajtó hiba : rem. 

Ceterum peropportunum videtur, ut hac decisiones 
S. Sedis etiam Clero inferior! innotescant ope pastoralis 
epistolae communiter ab Episcopis datae, per quam cle-
rus iste edoceatur dilucide et agnoscat quantopere abhor-
reant a principiis doctrinae catholicae circa coniugia 
mixta, cum lex lata anno 1868, *) tum epistola circularis 
nuper conscripta ; cuius scopus et sententiae peculiariter 
forent explicandae. 

Interim impensos animi mei sensus testatos facio 
Eminentiae Tuae, cui manus humillime deosculor. 

Eminentiae Tuae 
llomae, die 7. Julii 1890. 

Humillimus et addictissimus famulus verus 
M. Card. RAMPOLLA. 

II. 

Eminentissime . . . . 
Redditae mihi sunt, suo quoque2) tempore, litterae 

duae, quas exeunte Augusto mense et die quinta Septem-
bris perscripsitä) mihi Eminentia Tua circa controversiam, 
de mixtis matrimoniis, quam circularis epistola Comitis 
Csáky, Ministri negotiis religiosis praepositi, excitavit. 
Quum ex iis constiterit, quo animo sit Gubernium istud 
et quid proposuerit ad quaestionem illam gravissimam 
expediendam, Summus Pontifex mandavit ut ea rursus 
examini peculiaris Congregationis Patrum Cardinalium 
subiiceretur. In hoc examine fieri non potuit quin reco-
lerentur principia doctrinae Catholicae hac super re, ut 
appareret an cum iis conciliari possin, aliqua ratione, 
quod ab Hungarico Gubernio proponitur. Atqui, ut novit 
Eminentia Sua, Sancta Sedes, dum indülget ex causis 
gravissimis dispensationes ab impedimento mixtae religio-
nis, necessarias quasdam conditiones exigit per quas prae-
sertim prospicitur, ut universa utriusque sexus proles ex 
hisce coniungiis procreanda in sanctitate catholicae reli-
gionis educetur. De implendis autem iis conditionibus 
cautiones dandae sunt, quae moralem pariant certitudinem ; 
quae quidem cautiones remitti seu dispensari nunquam 
possunt cum in ipsa naturali ac divin a lege fundentur. 
Quare cum agnitum esset in quadam regione necessitatem 
imponi, ut proles e mixtis coniugiis nata omnino educe-
tur in religione schismatica, Sancta Sedes dispensationes 
denegavit. Ex hinc facile infertur eamdem Sanetam Se-
dem nec recipere, nec tolerare posse quamcunque rationem 
propositam expediendae quaestionis de mixtis conjugiis, 
per quam satis cautum non sit de universa sobole, ex iis 
nascitura, in catholica religione educanda,4) eos, qui liuic 
educationi impendimentum obiicerent, violaturos simul li-
bertatém parentum et Ecclesiae iura. 

Ex iis principiis fluit etiam, oportere omnino revo-
cari vel immutari, quam primum temporum ratio sinat, 
notam legem latam anno 1868 utpote contrariam uni ex 
praecipuis conditionibus, quas exigit Ecclesia, quum ad 

') A római folyóiratban sajtóhiba : 1867. 
"') I t t az eredetiben valószínűleg quaeque van. A ki jól ért 

latinul, ezt igy érzi. A szeri;. 
3) A római folyóirat szövegében sajtóhiba : prescripsit. 
4) Itt hiányzik a kötő szó : et vagy ac. A szerk. 
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ineunjla mixta coniugia dispensationes iudulget. Idem 
plane dicendum de circulari epistola Ministri Csáky, quae 
non modo ad earn legem exequendam pertinet, sed etiam 
asperrimam imponit Clero Catholico obligationem denun-
ciandi ministris heterodoxis baptismos infantium natorum 
ex mixtis connubiis, ne quis ex iis quos dicta lex haere- , 
tieae communioni accenset, vitare possit quominus in hae- ! 
resi educetur. Jam vero haec incommoda non avertit 
mutatio a Gubernio proposita, nam quamvis nonnihil 
extenuet onus impositum ab epistola Comitis Csáky, non 
mutat tarnen vim int ixam et scopum eius. Siquidem 
parochi sive ministris heterodoxis, sive civilibus magistra-
tibus baptisma denuntiant, semper operam conférant ad 
assecutionem finis, quo spectat epistola circularis, hoc 
uno discrime inducto, quod in prima hypothesi directe 
operam conferrent, in altera scilicet per interpositam per-
sonam. 

Eapropter memoratum Concilium Cardinalium, om-
nibus probe perpensis, unanime in hac sententia fui t : 
„non posse omnino S. Sedem annuere rationi expediendi 
dissidii, quam Eminentiae Tuae proposait Comes de 
Szápáry. " 

Hanc autem sententiam Sumrnus Pontifex probavit 
et sanxit. 

At vero cum vehementer cupiat S. Sedes vitare, 
quoad eius fieri possit, nequis sit in isto regno conflictus 
religionis causa, pergratum Ei faceret Eminentia Tua, si 
pro ea, qua praestat prudentia, rationem aliquam rei ex-
pediendae reperiret, per quam sic possit dissidium com-
poni, ut utrique parti satisfiat, salvis Catholicae doctrinae 
principiis. 

Forte illud esset inquirendum, an tolerari possit, ut 
Clerus catholicus in exitu cuiusque anni transmittat civi-
libus fnagistratibus indices accurate confectos, quibus om-
nes nativitates, matrimonia et obitus recenseantur, dummodo 
tamen prudénter foveri possit fiducia, gubernium non 
usurum iis documenfis ad fines religioni aclversos. 

Ceterum S. Sedes non dubitat de conciliationis de-
siderio, quo motuni videtur Gubernium Hungaricum, et 
fore confidit ut ipsum pro sua sapientia et studio publi-
cae tanquillitatis servandae efficacem det operam cum 
Eminentia Tua, ut communi consensu quaestio dirimatur, 
quae graviter conscientias Catholicorum perturbât . 

Demum facerè non possum, quin Eminentiae Tuae 
significem molestum atque acerbum accidisse Summo 
Pontifici nuncium eius rei, quam Minister religionis ne-
gotiis praepositus affirmavit, aliquot uempe Episcopos 
quatuor abhinc annis permisisse parochis Dioecesium 
Suarum ut testimonium baptismatum, de quibus quaestio 
est, transmitterent ministris heterodoxis, eosdemque ab 
ipso nobili viro rogatos antequam circularem epistolam 
mitteret, respondisse nihil obstare quominus a Parochiis 
totius regni haec transmissio fieret, vix est ut Te doceri 
oporteat, hane agendi rationem vehementer a S. Sede 
fuisse improbatam. Imo oportet ut Te certiorem faciam 
hanc mentem SSmi Domini, ut facultas Tibi sit patefa-
ciendi opportune praedictis Praesulibus atque ipsimet Gu-
bernio, si forte ad aequitatem asserendam iussionis suae 
eorum utatur exemplo et auctoritate. 

Interim sensus expromens plemissimae observantiae 
et venerationis Eminentiae Tuae manus humillime deo-
sculor. 

Eminentiae Tuae 

Romae, die 26. septembris 1890. 

Humillimus et addictissimus famulus 
M. Card. RAMPOLLA, p. m. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f GYÖRGYÉNYI IGNÁCZ, 
egri kanonok. 

1809—1891. 

Részvéttel olvastuk az egri főkáptalan gyászjelenté-
sét, melyben Györgyényi Ignácz, főesperes, prépost, egri 
főszékesegyházi kanonok, aranymisés áldozár s Eger dísz-
polgárának az utolsó szentségek ajtatos vétele után, decz. 
20-án, élete 83-ik, áldozópapsága 60-ik évében, végel-
gyengülés következtében történt elhunytát jelenti. A nép-
szerű kanonok, kit Egerben minden gyermek és minden 
szegény oly jól ismert, 1875 ben lett kanonok, s azóta 
egészen Egernek élt. Naponkint lehetett őt látni a leg-
félreesőbb utczákban leereszkedőleg beszélgetésbe bocsát- . 
kozva a járókelőkkel. Személyesen akart meggyőződni az 
emberek nyomoráról, hogy segíthessen a szenvedőkön. 
Nagy áldozattal és költséggel kibővittette az egri irgal-
mas nővérek kórházát ugy, hogy most már az irgalom 
angyalainak önzetlen és önfeláldozó ápolása mellett a 
szenvedők minden szükségekkel el vannak látva. Azonki-
vül óvót létesített és gyermekmenházakat, melyekben 
gondos és szeretetteljes felügyeletet nyernek a gyermekek 
és kisdedek. 1887-ben őseinek székhelyén a görgény-
szentimrei hegyen összeomlott Rákóczy-kápolnát emelte 
ki romjaiból ; adományából a nagybányai legény-egylet 
egyesületi házat nyert. Eger városa hálából díszpolgárává 
választotta, és tanácsterme részére életnagyságú arczképét 
lefestette. Nyugodjék békében, s az örök világosság fé-
nyeskedjék neki ! 

Budapest, jan. 2. Újévi hivánatolc. — 
Három pontba foglaljuk össze jó kivánatainkat, 

melyekkel az újév küszöbén m. t. olvasó-közönségünk 
elé lépünk. Adjon Isten mindenkinek boldog újévet; se-
gítse Magyarországban megszüntetni a kulturharczot és 
eltüntetni annak minden keserítő következményeit ; végül, 
adjon ennek az országnak Magyarország millenniumához 
méltó uj országgyűlést és hozzá illő kormányt. Gondolom 
elég nagy, elég magasztos kívánságok, hogy Magyarország 
katholikus papságának lelkét hivatásának magaslatára 
felemeljék. 

Inter vestibulum et altare florabunt sacerdotes, mi-
nistri Domini, et dicent: Parce Domine, parce populo 
tuo, et ne des haereditatem tuam in perditionem ! Már az 
ugy van az isteni Gondviselés által elrendelve és nem 
másképp, hogy Isten csak azt segiti meg, a ki maga is 
erősen akarja, hogy segitve legyen r a j t a ; az is megmá-
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sithatatlan rendelkezése a jóságos isteni Gondviselésnek 
hazánk felett, hogy a kath. papsúg nélkül ebben az or-
szágban nem történhetik semmi, csak ha a kath. papság 
a reá bizott üdvösség örök eszméit véka alatt tartogatva 
és alkotmányadta jogait kellő erélyességgel nem gyako-
rolva ugy akarja maga is, hogy róla és a reá bizott nagy 
és fenséges ügyekről nélküle határozzanak és döntsenek, 
kik arra sem kellő szellemmel, sem Istentől nyert felha-
talmazással nem birnak. 

Az egyház sui juris isteni intézmény. Függetlenül 
az állami hatalomtól bírja a lelkek üdvözitésének hatal-
mát, hogy azt tanitás, a szentségek kiszolgáltatása és az 
egyház sorsának kormányzó intézése által független sza-
badsággal gyakorolja. 

Ettől a vezérelvtől el nem tántorithat bennünket 
semmi. Az egyház szikla-alapon áll, nem oly szikláén, 
melyet az idő és viszontagságok megemészthetnek, hanem 
oly szikla-alapon, a melyről az van irva az emberiség 
jólétének, békéjének, üdvösségének isteni okmányában : 
„Nec portae inferi praevalebunt." 

De szálljunk le az elvek magaslatáról a tények küz-
delmes porondjára. Miről van a szó Magyarországban 
jelenleg ; mi fölött fog dönteni ez az uj év közöttünk ? 
Mindenki tudja. Képviselőválasztás lesz, uj országgyű-
lés fog összeülni ; valószínűleg uj, vagy legalább is ujjá 
alkotott kormány fog az ország sorsa fölött hivatva lenni 
dönteni. Ez tény. De hogy állunk mi, kath. papság, az 
u j tényekkel szemben? . . . Még nem lehet az utolsó szót 
kimondani ; még nem fekszenek előttünk a hatalom bir-
tokáért versenyező pártok képviselőválasztási p rog rammai ; 
még nem lehet tehát ezek felett tájékoztató végleges íté-
letet mondani. De egyet mármost lehet konstatálni : azt, 
hogy az országgyűlés ily nagy gyorsasággal hevenyészett 
bezárása és az u j dolgoknak ily nyaktörő sietséggel való 
előkészítése — meglepett mindenkit, bennünket is, Ma-
gyarország katholikus papságát, készületlenségünk. régóta 
tartó tarthatatlan állapotában. 

Nehéz ily körülmények között, sőt emberfeletti do-
lognak látszik tüzetesen és részletesen megjelölni az utat, 
mely Magyarország összekuszált valláspolitikai ügyeinek 
útvesztőjéből egyenesen és biztosan kivezet. De egyet, 
mint mindenek fölött ragyogó vezércsillagot, minden kö-
rülmények között lehet látni mindenkinek a maga ut ja 
fölött világítani : és ez az, hogy ebből az útvesztőből 
csakis az Istentől reánk rótt kötelességek hűséges telje-
sítése szabadithat ki bennünket. Még nem ütött az óra 
arra, hogy megmondjuk, mi lesz tüzetesen és részletesen 
a teendő a közel jövőben bekövetkező választások alatt ; 
de azt mint megmásíthatatlan, soha sem változó, soha el 
nem évülő szabályt mint Isten törvényét minden pap 
tudja, hogy qui vult finem, debet velle etiam media, és 
hogy ebből kifolyólag, nem szabad senkinek olyan ember 
megválasztásához szavazatával hozzájárulnia, a kiről meg-
bízható garancziát nem birunk, hogy Isten és a lelkiis-
meret jogait respektálni fogja. 

Ennek a garancziának megszerzése körül fordul meg 
a jelenleg mód nélkül kényes ügy minden csínja-bínja. 

Az egyház nem hivatott az államoknak világi ügyek-
ben politikát csinálni. Csinálják ezt, a kik erre hivatva 

vannak, az államférfiak. De egyre joga van az egyház-
nak. Joga van arra, hogy ne sértse az ő elveit, az ő 
jogait, az ő hivatását se törvény, se rendelet ; joga van 
arra, hogy az állami hatalom békében hagyja őt élni 
magasztos hivatásának, sőt annak teljesítésében, Isten ren-
delete szerint, lelkiismeretesen támogassa. 

Ezeknek a magasztos elveknek szolgálatában állva 
és maradva ismételjük most és fogjuk hangoztatni szün-
telenül fent jelzett hármas újévi kivánatot, esdve kérve 
Istentől mindenkinek lehető legjobb újévet, hőn óhajtva 
az ádáz egyházpolitikai harcz szerencsés végét és oly 
képviselőválasztásokat, a melyekre az utókor, a történelem 
ítélőszéke előtt, kiki nyugalommal vállalhatja el a fele-
lősséget. ? ? 

Esztergom, decz. 31. A prímásról és a főkáptalan-
ról hirek. — 

Még mindig bizonytalan, hogy mikor érkezik meg 
Vaszary Kolos herczeg-primás Esztergomba. A primási 
palotában teljesen elkészültek fogadására. Valószínű, hogv 
a prímás jan. 5-ikén, vagy 7-ikén érkezik. Egyébként 
Esztergom városa el van készülve arra, hogy a herezeg-
primás egész váratlanul fog megérkezni. 

As esztergomi főkáptalan legújabb birtokeladásairól 
jelent meg az imént néhány czélzatos, de téves értesítés, 
mely szerint a főkáptalan több birtokát eladná s a vétel-
árat értékpapírokba fektetné. A legilletékesebb forrásból 
jelenthetjük, hogy az esztergomi főkáptalan eladja ugyan 
a szétszórt kisebb birtokrészleteket a kormány engedé-
lyével, de egyúttal olyan kikötéssel, hogy megfelelő u j 
birtokot vásároljon. Most van alku alatt egy másfél mil-
liós birtok, mely a főkáptalani javakban nagy vagyon-
gyarapodást fog jelenteni. 

Eger, dec. 31. Samassa érsek újévi üdvözlése. — 
Óriási embersokaság gyűlt össze Sylvester-estéjén 

az érseki rezidenczia előtt, Samassa érsek újévi üdvözlé-
sére. A hatóságok, testületek, egyesületek majdnem kivé-
tel nélkül megjelentek ; a katona-zenekar, a daloskör és a 
czigánybada szintén kivonult az üdvözlésre. A város ne-
vében Babócsay Sándor üdvözölte, meleg szavakkal emlé-
kezve meg mindama jótéteményeiről, melyekkel a várost 
elhalmozta. Riadó éljenzés után az érsek a következő 
beszédet mondotta : 

„Midőn önök, uraim, életutamnak ama mértföldjel-
zőjénél, melyre püspöki tevékenységem husz éve vésve van, 
életem ez időszakára visszapillantva, a polgári ünnepség 
kivéletes nyilvánulása mellett, fenkölt és lekötelező sza-
vakban engem üdvözölni kegyesek, eme kitüntető figyelmük, 
rokonszenvük reám nézve sokszorosan vigasztaló. Javal-
lása az eddigi eljárásomnak és egyúttal bátorítás annak 
folytatására, ama felém hangzó buzdító intelemmel, hogy 
a jövő csak azokhoz hü és állandó tiszteletében, kik saját 
érzelmeiket él nem árulták s a komoly meggyőződéssel kö-
vetett ösvényről le nem tértek soha. Ingatlanul megma-
radok azon az uton, melyen eddig haladtam, s hü maradok 
fogadásomhoz, mely első nap óta kijelölte eljárásomat, a 
melyben két elv, két eszme összpontosult. Mondhatnám, 
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két szenvedély, melyek egész életemet betölték s ezek a 
vallás, és hazám szabadsága. E két eszme egyesületében 
láttam mindig és látom ma is hazám hosszantartó jövőjét 
és biztosságát, tekintélyét, súlyát kifelé és bent a polgá-
rok szellemi és anyagi gyarapodását. A vallást emlitém, 
mert a forrongó szellemek lecsendesitésére és kibékítésére, 
a közrend megszilárdítására a törvény tekintélye és a 
haderő nem elég, és sem a büntetésnek, sem a fegyver-
nek egymagában államfentartó ereje nincs. A törvény 
tekintélye csak ott hatályos, a hol az ur félelme, vagyis 
a vallás hatja át a lelkeket. A második elv, mely ne-
kem iránytű gyanánt szolgál: a szabadság eszméje. Az 
emberek az élet gondjai és küzdelmei között szünte-
len a szabadság után törekszenek. Helyesen, mert a tár-
sadalmi rendnek ez az igazi biztositéka. Sajátságos mégis 
uraim, hogy a szabadság, mely után az emberek szenve-
délyesen rajonganak, mindig önhibájuk folytán siklik 
ki kezeik küzül. S vájjon miért? Mert a szabadság 
lényegét legtöbbnyire a politikai szabadságba helye-
zik. Pedig bármennyire szükséges legyen is ez, s azért, 
ha kell, a polgárok önfeláldozó védelmére is méltó, 
még sem ezen nyugszik egyedül a valódi szabadság. Le-
hetséges ugyanis, mint találóan mondja Montesquieu, hogy 
igen szabad alkotmány mellett a polgár még sem szabad. 
Az igazi szabadság az, ha azt telietjük, a mit akarni kell 
és soha nem vagyunk kénytélenitve azt tenni, a mit akarni 
nem szalad. Ez a kötelesség szabadsága, melyben a népek 
erkölcsi ereje rejlik : s azért, a hol a kötelesség szabad-
sága iránti tisztelet nem uralkodik, ott nincs valódi sza-
badság, ott a politikai szabadság is csak arra szolgálhat, 
hogy a hatalmat az egyesek s az összeség ellen felfegy-
verezze. A vallás és szabadság fénye mellett Isten jóvol-
tából kivánom folytatni éltem út ját s jó szándékom érze-
tében haladni czélom felé a nélkül, hogy elcsüggeszthetné-
nek azon akadályok, melyeket alaptalan elfogultság vagy 
személyes érdek elém gördíthetnek. S kerülve a mester-
kélt méltóság ragyogását, mely a fényt a boldogsággal, 
a sikert az üdvnek igazságával cseréli föl, törekvésem 
czélja továbbra is megszilárdítani a szeretetet, kötelesség-
érzet, munkásság és ismeretek kapcsait polgártársaink 
között, hogy a vallás, a szabadság s kölcsönös jóakarat 
mellett bizton haladhassunk rendeltetésünk pályáján. Fo-
gadják irántami nagybecsű kegyeletük e kitüntető tanu-
ságáért lelkem mélyéből fakadt köszönetemet. Araszsza a 
kegyes ég a közelgő újévben áldását önökre, áraszsza e 
nemes város összes polgáraira s engedje, hogy e város 
folyton növekedő jólétében találjuk meg törekvésünk meg-
érdemlett jutalmát." 

Rozsnyó. 1917. sz. A püspök köszönő levele. 
Főtisztelendő és tisztelendő Testvérek ! 

Mindenha meg voltam győződve arról, hogy azon 
szeretet, melylyel én egyházmegyém minden egyes papja 
iránt viseltetem, a t. cz. Testvéreknél mindenkoron viszont 
szeretetre talált. Ennek legszebb bizonyítékát láttam a 
közelmúlt napokban. 

Felséges Urunk és apóst. Királyunk legmagasabb 
fejedelmi kegye engem az egyház és a haza érdekében 
szerzett fejedelmi kegyességgel túlbecsült csekély érde- | 

meim elismeréseül nagy kitüntetésben méltóztatott része-
síteni. Jobbágyi leghűbb hódolat al hajoltam meg a 
királyi kegy nyilvánulása előtt, s annak örültem legjob-
ban, hogy a tiszt. Testvéreket a magas fejedelmi kegynek 
eme nyilvánulása örömre, igaz örömre hangolta, miként 
ezt személyes tisztelgéseiknél tartott üdvözlő beszédeik, 
leveleik tanúsítják. 

Megvallom, mindez engemet kellemesen érintett, 
mert ujabb és pedig fényes biztositékát látom ebben a 
viszontszeretetnek, a kölcsönös összetartozandóság nem 
hanyatló érzületének: e két tényező pedig elengedhetlenül 
szükséges az egyház és a haza javára irányuló összmun-
kálkodásunk mind áldásosabb sikereire nézve. 

Fogadja tehát a főt. Káptalan, a vidéki és központi 
papság szívélyes üdvözleteikért forró köszönetemet, l 'dvös 
munkálkodásunktól egymás támogatására számitva az Ur 
nem fogja elvonni szent kegyelmét, annak legszebb ered-
ményei nem fognak elmaradni. 

Kelt Rozsnyón, 1891. deczember 16. György 
püspök. 

Athén, decz. 28. Mgr Marango róni. kath. athenei 
érsek meghalt. — 

Temetése karácson napján a nép tömeges részvétele 
mellett nagy ünnepélyességgel történt. Rendkívüli ese-
mény számba megy az, hogy a boldogult temetése kato-
nai tisztelgés mellett folyt le. Jelen voltak a miniszterek 
és a diplomácziai testület is. A görög sajtó élénken fog-
lalkozik az athénei róm. katholikus érseki szék betöltésé-
vel. A boldogultat a schismatikus állam kormánya tulaj-
donképpen „el nem ismert" egyházfőnek tartotta elvben, 
mert Görögországban róm. kath. érsek törvény szerint 
nincsen. A tények azonban erősebbek a schismatikus vel-
leitásoknál és a boldogult érsek temetése megmutatta, 
hogy a róm. kath. egyházat Athénben többé ignorálni 
nem lehet. Minden el van készítve arra, hogy az apostoli 
szentszék nemsokára a görögországi katholikus hierarchia 
visszaállításának örömhírét a világnak kihirdesse. 

Németország. Janssen praelatusról. 
Ne mondja senki, hogy nincsenek nagy emberek, 

hogy minden nagyságot csak az idők szülnek és a körül-
mények. Nem ! az egyén maga is tud teremteni nagyot, 
ha erejéhez mért feladatot tűz ki maga elé és egész 
életét lelkesen latba veti a felkarolt ügy sikereért. Janssen 
praelatus élete, és egész működése, és sikerei, és világra-
szóló hírneve, fényes tanúbizonysága annak, hogyan lehet 
egy egyén egymaga nagyhatalommá kora fölött valamely 
irányban. Janssen praelatus a történetbuvárlás és törté-
netírás mezején alkotott nagyot, korát és az utókort 
mozgásban tartani hivatott művet. Az ő „Geschichte des 
deutschen Volkes" a középkor végétől az u. n. reformá-
czió korán át, bár befejezetlen maradt, mert nyolez kö-
tetre volt számítva és csak 6 jelent meg belőle, igazán 
monumentális munka minden tekintetben. Janssen véget 
vetett a mesés fénykörnek, mely az u. n. reformáczió böl-
csőjét eddig körülvette, épp ugy mint Taine Franczia-
országban a franczia forradalom története mesés idealiz-
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musának. Komolyan és komoran zúg végig a német ka-
tholikus közvéleménynek valamennyi közlönyén át a vesz-
teség érzete s a fájdalom hangja. „Wir empfinden den 
Tod dieses ausgezeichneten Mannes als einen harten 
Schlag," mondja az „Augsb. Postz." vezérczikkirója. 
Azzal vigasztalják magukat, és méltán, hogy a boldogult 
minden igazi nagy férfiúhoz hasonlóan nem halt meg 
egészen, hanem folytonosan él •— tanítványaiban és az 
általa alapított isi,ólában. Mert ő értett ahhoz is, hogy 
iskolát alapítson, a mely folytassa az ő működését. Es 
ezzel szakában igazi teremtő lángésznek bizonyitá magát. 

Janssen praelatus született 1829. Xantenben a Rajna 
mentén, szegény szülőktől. Eleinte rézművesnek volt 
szánva és még 17 éves korában is ott dolgozott a pöröly-
lyel ar üllő mellett. Bámulatos szorgalma rövid idő alatt 
elvégezte azután a gymnasiumot és az egyetemen a theo-
logiát és történelmet. Nagybecsű irodalmi művei közül 
csak a következőket említjük i t t : Schiller als Historiker ; 
Frankfurts Reichscorrespondenz ; Gustav Adolf ; Genesis 
der ersten Theilung Polens ; Karl der Grosze ; Franz Bor-
gia ; Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften (3 
köt.), Böhmers Leben und Anschauungen ; Leben Wede-
wers ; Franz Leopold Graf von Stolberg; Zeit- und Le-
bensbilder (2 köt.) ; An meine Kritiker ; Ein zweites Wor t 
an meine Kritiker; végül nagy „Geschichte des deutschen 
Volkes" cz. műve. 

63 éves korában ragadta el őt a halál Csodálatos, 
hogy eddig is tudott élni. Külsőleg erősnek és izmosnak 
látszott, de már ifjúsága óta folytonosan gyengélkedett. 
Fejfájás, álmatlanság, túlfeszített idegerőre mutatott, s a 
katasztrófa már évek előtt fenyegette a drága életet. 
Mult évi nov. 14-én azután bekövetkezett a gyenge szer-
vezet feltartóztathatatlan összeroskadása. Elkezdett vért 
hányni, a mitől ifjúsága óta sok éven át szerencsére men-
tes vala. Decz. 24-én hajnali 1 órakor lehelte ki nagy 
lelkét, haláltusa nélkül, fájdalomnélküli öntudatlan álla-
potban. 

Mint tudós, óriás tábort látott maga ellen sikra 
szállni, azokat, kik az általa felderített igazságnak meghó-
dolni nem akarnak ; mint embernek, nem volt, nincsen, 
nem marad — ellensége. R. i. p. 

Páris, Mgr. Freppel halálát egész Francziaország 
gyászolja. — 0 volt hosszú évek során a nagyhírű és 
fényes ékesszólásu franczia kath. papság egyedüli képvi-
selője az ország törvényhozó testületében. Es ő e mód 
nélkül kényes és kiszámíthatatlanul nagy hatású tisztet 
minden dicséreten felül álló méltósággal töltötte be. 
Hódítani nem hódított ; de az egyház állását mindenkor 
fényesen képviselte, védte. ') Hull is sírjára az elismerés 
koszorúja halomszámra. Legérdekesebb ezek között a 
franczia kamara elnökének, a szabadkőműves Floquetnek 
dicsérete, kivel legutóbbi időben heves összeütközése volt 
a boldogultnak a IX. Pius emlékére dobott szabadkőmű-
ves híresztelés miatt. 

Általában mgr Freppel halálesete oly parlamentáris 

') Nem sokára tüzetesebben fogjuk ismertetni Freppel püs-
pök egész egyéniségét és jellemét. A szerk. 

nyilatkozatot provokált, a mely örvendetes jele annak, 
hogy az egyetértésre és békére való törekvés ott lebeg, 
minden néha kikitörő vihar daczára, a Palais-Bourbon 
fölött szüntelenül. Valamennyi párt tisztelettel hódolt a 
kitűnő püspök emlékének, a ki, hogy Floquet képviselő-
házi elnök szavaival éljek, „állhatatos ékesszólásával, a 
vélemények küzdelmeiben, a leghevesebb viták közepette 
is, elérte azt a tekintélyt, melyet neki különben csak a 
hit és a hivek engedelmessége szokott megadni." ') A 
franczia kamara határtalan tetszéssel fogadta Floquettől 
azokat a meleg szavakat, melyekkel ő a hazafias püspök 
halálát jelentette, a ki többször tuda minden szivet egye-
síteni közös érzelemben és megilletődésben. És a kamara 
elnökének hódolata a nagy praelatus emléke előtt még 
magasabb hullámokat vert fel akkor, midőn egyúttal a 
franczia papság „amaz erős lelkű fajához fordult hódo-
lattal, a mely az 1789-iki rendes gyűlése óta szívesen 
keresett helyet a nemzet gyűléseiben, hogy ott a modern 
szabadság fegyvereivel védjék hitöket és hagyományaikat." 

IRODALOM. 

*** Egyházi beszéd , melyet a zirczi apátsági tem-
plom fölszentelése alkalmából 1891. évi november hó 
22-én mondott Szentes Anzelm, zirczi ujonczmester. 
Veszprém, 18yl. 8-r. 14 1. 

Körülbelül hétszáz évvel ezelőtt, az akkori szokás 
szerint tizenhárom cziszterczita jött Francziaországból, 
valószínűleg Clairvauxból, az akkor még rengeteg erdő-
séggel borított Bakonyságba, hogy itt a zirczi kolostort 
megalapítsák. 

Kolostort és igen szép templomot építettek a vadon 
vidéken, hol több századon keresztül békességben terjesz-
tették a magyarok között a magukkal hozott franczia 
műveltséget. Ámde az 1526-ban aug. 29-én Mohács mel-
lett történt szerencsétlenség után oly sok magyarországi 
kolostorral és templommal együtt a zirczi kolostort és 
szép templomot is romhalmazzá tette a török pusztító 
hatalma. Két századon keresztül maradt romjaiban a zirczi 
templom ugy, hogy a Heinrichauból jöt t czisztercziták, 
— kik egyúttal a jelenlegi zirczi lakosok őseit hozták 
magukkal Sziléziából, — a zavaros idők miatt csak 
1732-ben május 15-én tehették le a jelenlegi zirczi tem-
plom alapkövét. A teljesen elkészült templomot pedig 
1752-ben junius 4-én Biró Márton, a nagy nevű veszprémi 
püspök szentelte föl. 

Mivel ezen templom idő folytán sokat veszített belső 
szépségéből, boldogult Supka Jeromos zirczi apát elha-

i tározta, hogy az egész templomot megujit tatja belsőleg. 
A halál angyala azonban megakadályozta őt tervének 
kivitelében ; ezért a templom belső megújítását ft. Szalay 
Alfréd kormányzó perjel kezdette meg és ft. Vajda Ödön 
ő ngsága, jelenlegi zirczi apát fejezte be. 

Minden u j templomot, és minden nagyobb mérvben 
megújított templomot az egyház régi szokása és törvénye 

l) Qui trouva, par sa persévérante éloquence, dans la lutte 
des opinions, au millieu des plus ardents controvers, l 'autorité que 
lui donnaient ailleurs la foi et l'obéisance des fidèles. 
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szerint föl kell szentelni. Ezt a szent és nagy szertartást 
a megújított zirczi apátsági templommal mélt. és ft. dr 
báró Hornig Károly veszprémi püspök ur volt kegyes 
végezni. A templom-szentelés e nagy ünnepén dr Szentes 
Anzelm cziszt. r. áldozópap, a rend ujonczmestere mon-
dotta az alkalmi ünnepi szent beszédet — elmondva — 
ékesen, fényesen — a hallgatóságnak a „szép szertartás 
egyes részeinek jelentését." 

Alkalomadtán minden templomszentelésnél használ-
ható, igazi theologusi miveltséggel kidolgozott szent-
beszéd. 

V E G Y E S E K . 
*** Királyunk Ő fe l sége felkérte az ország hgpri-

mását, hogy az országgyűlés bezárása napján a budai 
várpalotai templomban a hálaadó isteni tiszteletet a szoká-
sos Te Deum-mal megtartani szíveskedjék. Ez a módja a 
Sacerdotium és Impérium közt az érintkezésnek. A király, 
a vallás terén csak kérhet ; az egyház az állam terén 
szintén csak kér. A maga terén ki-ki souverain ur. ,A 
viszony köztük csupa szivélyesség. Ez a rendes módja. 
Legyen áilandó és zavartalan, s tűnjön el egünkről a 
kulturharcznak minden vészfelhője, mely az országgyűlés 
lefolyt ülésszaka alatt ottan feltornyosult. Legyen az uj 
országgyűlést megnyitó Veni Sancte majd Isten áldásaitól 
kisért bevezetése annak a nagy, isteni, országos jótéte-
ménynek, a melyet Vaszary Kolos hgprimás elméjében, 
szivében és — czimerében visel: a béliének! 

— Nem telietek róla: tények, hangosan beszélő 
tények és események kényszerítenek arra a hitre és val-
lomásra, hogy én a protestáns valláson levő „geniális 
emberektől" már szinte féltem a közügyeket, a hazát. 
Kerkápoly K. halálesete alkalmából jut eszembe ez a 
dolog. Valamennyi, korunkban szerepelt protestáns „poli-
tikai genie" nevéhez egy-egy kudarcza fűződik a köz-
életnek. Bukás és „protestáns genie" ugy együtt szoktak 
járni, hogy idővel vajmi nehéz leszen e kettőt egymástól 
elgondolni. Kossuth heveskedése, miután Széchenyi és 
Deák kezéből kiragadta az ország ügyei vezetésének 
gyeplőit, eszeveszett száguldásnak indult s a világosi ka-
tasztrófába sodorta a nemzetet. Mikor aztán Deák hig-
gadt bölcsesége ugy, a hogy talpra állította Magyaror-
szág politikai közéletét s Andrássyval megalkották az 
alkotni hivatott Deák-pártot, Andrássy távozásakor Bécsben 
Lónyay és Kerkápoly vették át az ország sorsának inté-
zését. Mind a kettő protestáns volt és „genie". Amaz 
csinálta a politikát, emez gondoskodni vállalkozott a kocsi-
kenőcsről, a financziákról. Mind a kettő különben nagy 
financier hirében állt. És mind a ketten tönkre tették, a 
minek Gondozására vállalkoztak. Lónyay a Deák-pártban 
az L. ió rKÜtikai fennállás hitét. Kerkápoly a magyar 
pénzügyet — s megbuktak mindaketten a szó nem tá-
gabb, miniszterekre általában alkalmazott értelmében. 
Tisza K. vállalkozott a nagy munka folytatására. 15 évig 
uralkodott és csaknem szakításra vitte a nemzet és király 
között : alatta nagyra növekedett a Kossuth-kultusz, be-
került a honvédségbe a svarczgelb zászló és szigorúan 
kötelezővé, mostoha anyanyelvvé lőn, — hogy lassankint 

I kitúrja az ország polgári értelmességéből is, a mint ki-
J túrva tart ja a katonai édes anyanyelvet. — a német 

nyelv tanulása és tudása. A korona és Kossuth között 
való ide-oda, hajlongás közt végre utolérte őt a két ku-
lacsosság rendes sorsa; ő is a szó nem tágabb, minisz-
terekre általában alkalmazható értelmében — megbukott. 
Mindezek Kerkápoly halálesete alkalmából jutottak eszembe, 
a ki szintén prot. volt és „genie", még pedig vakmerően 
mindentudó, valóságos ellentéte, akarom mondani kiegészítője 
Andrássy Gy. gróf genialis tudatlanságának. Azért tudott ez a 
két ellentétes természet egymással oly furcsán összeférni. 
Most már mindaketten aluszszák az államférfiak örök 
álmát, de kétféle módon: Andrássy bár tudomány nélkül 
való vala, még is sose bukott, mindig megmaradt provi-
dencziális államférfiunak ; Kerkápoly bár, — vagy talán 
éppen azért, mert rengeteg tudás terhét volt kénytelen 
tagadhatatlan lángesze czepelni, bukott politikai nagy-
ságként ment át ez örökkévalóságba. Erdemei azonban, 
melyet munkásságával szerzett, a mint túlélték bukását, 
ugy tul fogják élni halálát is. 

— Victoria angol királynő s India császárnéja Rufí'o-
Scilla bibornokot a róm. kath. egyház fejedelmi tanácsába 
történt felemelése alkalmából táviratban üdvözölte. Az uj 
bibornok akkor jutot t ismeretségbe Angolország király-
néjával, midőn ez négy év előtt Londonban trónralépté-

: nek félszázados jubileumát ünnepelte s ezen az ünnepen 
ő szentségét a pápát képviselte. 

— Vilmos német császár 60,000 márkát küldött 
Berlinben a sz. Sebestyénről nevezett római katholikus 
paíoch'ia plébánosának az uj templom épitési költségeinek 
fedezésére. 

— Agostini bibornok, velenczei patriarka, kit mint 
chioggai püspököt, midőn hazánkban alamizsnát kérege-
tett, e lapok szerkesztője vezette el I. b. gróf Károlyi 
Istvánhoz és Györgyhöz, halálán van. Decz. 29-én adták 
fel neki a haldoklók szentségeit. 

— Hány lakosa van Rómánál,-? — A hivatalos sta-
tisztika azt hirdeti, hogy 432,658. Erre a „Moniteur de 
Rome" decz. 28.—29 iki számában azt mondja, hogy ez 
az adat valóságos „succès d'hilarité"-t ért el, azaz tető-
pontjára emelte a beavatottak körében a — derültséget. 
Róma az olasz gazdasági válság, különösen a római épít-
kezéseket ért krizis következtében kiszámíthatatlanul 
sokat vesztett lakosságából. Evenkint 20,000 tehető a 
távozó munkás nép által okozott deficit, ugy hogy Róma 
lakossága jelenleg alig rug fel 300,000-re. 

— 30.000 példányban nyomtatják „állandóan", a 
mint óriás plakátok hirdetik Budapest utczáin, a legújabb 
politikai napilapot, a Fenyvessy Ferencz országgyüiési kép-
viselő által szerkezteit „Magyar Újságot"-ot. Fenyvessy F. 
tudva és akarva soha sem fogja sérteni a kath. egyházat, 
a melynek ő híve. Tehát a lap ellen eszünk ágában sincs 
állást foglalni, pláne ab invisis és előre. Csak azt aka-
rom most mondani, hogy azok a 30000 példányok, a me-
lyekben a budapesti fürgébb napi lapok megjelenni sze-
retnek, igen elénkben emlékeztethetnek mindenkit, a ki 
ébren van, a kath. sajtó szegénységére olvasókban. 

— Győrött az ünnepek alatt avatták fel a kath. 
legényegylet u j házát. 
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— Katholikus örömdal! Hát ilyen is van a vilá-
gon'?! Van bizony, de nem Magyarországban. I t t inkább 
katholikus búdalról lehetne csak irni. A katholikus öröm-
dalt a német katholikusok egyik jeles közlönye, a 205 
éves „Augsb. Postzeitung" kezdi sürgetni Németország 
számára. M. é. decz. 29. számában ezt ir ja e tárgyról : 
„Ein katholisches Gaudeamus. Már sokszor igen élénken 
fájlaltuk, hogy mi nekünk német katholikusoknak nincsen 
egy korszerű kardalunk se, a melylyel a mi valláspolitikai 
gyűléseinken és összejöveteleinken gondolataink, érzel-
meink és törekvéseinknek megfelelő befejezést unisono 
lehetne adni, a mint ez más országok katholikus gyűlésein 
szokásban van. Mily hatalmas hatást keltett például Bel-
giumban az iskolákért vivott harcz idején az a katholikus 
dal, a melynek minden strófája igy végződik : „Nem ! a 
mi gyermekeink lelkeit nem fogják megkapni" (a gueusök, 
a hitetlenek ! ) l ) Minekünk német katholikusoknak is kel-
lene például egy centrum-dalunknak lenni, népszerű dal-
lammal, népies szöveggel. Nem találkoznék erre szerző 
közöttünk egy sem ? A f. évi (1891) buffalói katholikus 
kongresszuson az amerikai német katholikusok a Gaudea-
mus igitur-t a következő átdolgozásban dalolták : 

Gaudeamus igitur Vivat et societas 
Hodie et cantemus ! Nostra saeerdotum, 
Pereat tristitia, Vivat membrum quodlibet, 
Floreat laetitia, Vivant membra quaelibet, 
Omnes jubilemus ! Unum sint per totum ! 

Vivat Summus Pontit'ex, Vivat aeque civitas 
Scutum veritatis, Butt'aloniensis, 
Summus Christi signifer. Vivat Ordinarius, S v 
Et doctrinae lucifer, Vivat omnis clericus, 
Lumen claritatis. Atque Laicensis. 

Vivant omnes Praesules, Vivant atque floreant 
Nostri Protectores, Scholae Parochiales : 
Omnes Ordinarii, Fidei receptacula, 
Domini Vicaiii, Morum propugnacula 
Vivant et Rectores ! Urbis et rurales ! 

Vivat atque Praesidens Omnis oppugnatio 
Regionum harum ! Harum est in vanum ! 
Vivat haec respublica, Nunquam fatigabimus, 
Gloriosa Patria, Strenue pugnabimus 
Signo sub stellarum ! Et Pokipsiplanum ! 

Vivant i'ratres íidei 
Omnium Nationum : 
Pereat discordia, 
Vivat sed concordia, 
Ecce 0 quam bonum!" 

— Szent István vértanú napján volt a budai ka-
pisztránusoknál a bucsu. Pontifikált Bogisich M. prépost, 
esp. plébános. 

') Vagy, mikor én, e lap szerkesztője, Francziaországban 
já r tam s először hallottam a franczia nemzeti katholikus szózat 
énekét Jézus szentséges szivéhez evvel a refrainnel : „Sauvez Rome 
et la France," — igazán nem tudtam, hogy hol vagyok : a föl-
dön-e vagy valami angyali országban. 

— X I I I . Leo pápa, III. Incze pápa hamvait Peru-
giából Rómába vitette át a lateráni bazilikába. Sirjára 
egyszerűen csak ennyi van aranyos betűkkel bevésve : 
„Leo XIII. Innocentio III. MDCCCXCI." 

— Fiilöp párisi herczeg, a franczia királyi trón 
praetendense, mgr Freppel angersi püspök elhunyta al-
kalmából sajátkezüleg irt levelet intézett a franczia királyi 
párt ezidőszerinti vezéréhez, Haussonville grófhoz, a mely-
ben fájdalmát nyilvánítja a kitűnő főpap, a vallás ret-
tenthetetlen védőjének elvesztése alkalmából. Kijelenti 
egyúttal, hogy a boldogult püspök halálával a monarchi-
kus pártban — „betölthetetlen űr" támadt. „Sa mort, 
úgymond, laisse dans les rangs du parti monarchiste un 
vide irréparable." 

— A Windthorst emlékére Hannoverben építendő 
Mária-templomra eddig begyült 112,272 márka. Luitpold 
herczeg, Bajorország regense, 10,000 márkát adott. 

— A spanyol katholikusok harmadik kongresszusra 
készülnek. Az előkészitő bizottság először is a pápához 
fordult áldásért. 0 szentsége hosszabb levélben válaszolt, 
melyet alkalmilag mi is közölni fogunk. 

— Paya y Rico tolegói biboros érsek meghalt. 
— Mgr Stahlewski posen-gneseni érsek képviselői 

mandátumáról a porosz országos és a német birodalmi 
gyűlésben lemondott. 

— Bajorországban óriás visszatetszést keltett, a 
mely még mindig hullámzásban tart ja a kedélyeket, a 
müncheni tudomány-egyetem ezidei rektorának székfoglaló 
beszéde egyetlen egy kis mondat miatt, a melyben dr 
Christ rektor azt monda, hogy a müncheni egyetem ta-
nárai „régóta széttörték a korlátokat, melyeket a vallási 
dogmák a gondolat felszárnyalásának útjába állítottak." 
Dr Christ beszédjének nyomtatott példányaiban enyhítette 
a cynikus sértést ; de enyhítésével czélt nem ért. Regens-
burgból inditvány ment a képviselőház kath. párt elnök-
ségéhez, hogy a kultusbudget tárgyalása alkalmával szó-
littassék fel a miniszter, adjon elégtételt a katholikus 
egyháznak, különben pedig, ha ez nem történik meg, a 
müncheni egyetem dotácziója függesztessék fel. Gründlich 
emberek ezek a németek ! De jól teszik, ha nem hagyják 
magukat inszultálni ! 

Pénteken uj év levén " ^ J J szombaton a lap 
nem jelenhetett meg. A halasztódást a lap gazdagabb 
tartalmával pótoljuk t. olvasóinknak. 

B S 3 " Felhívás e lőf izetésre. 
Az ünnepi szünnapok alkalmából az előfizetések 

tömeges érkezését várjuk, tömeges megtevését kérjük. A 
jövő évfolyam ismét nem egy tekintetben lesz nevezetes. 
Van a mit már most lehet elmondani; van a mi majd 
csak a jövőben lesz elmondható. A szenvedélyek viharai, 
kapkodásai és marakodásai között igyekeztünk az ész, a 
hit és a szeretet nyugalmát — óvni. így fogunk eljárni 
ezentúl is. Vir obediens loquetur victorias ! 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előf izethetni 
minden 

kir . postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél. és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában . 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bé rmen tes ny i to t t levél-

ben , in tézendők. 

Budapesten, január 6. 2. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyarország kath. papságához. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Valami a trónbeszéd 
alkalmából és a rozsnyói püspök főpásztori körleveléről. — P a n n o n h a l o m : A herczegprimás búcsúja a szent Benedekrendtől. — 

R o z s n y ó : Schopper György rózsnyói püspök körlevele. — Vegyesek. 

Magyarország katli. papságához: 
azokhoz is, kik a Beligiót járatják ; 

azokhoz is, kik eddig nem járatták ! 

Éppen kerek ötven éve mult most u j esztendőkor annak, 
hogy a „Religio" Magyarország közéletének küzdőterére 
kilépett. Ez oly korban történt, midőn oly szellemóriások 
forgat ták a hatodik nagyhatalom, a sajtó fegyverét, a 
tollat, — mint gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos. 

Alighogy kipat tant Szaniszló Ferencz szerény, Isten-
ben bizó s az örökkévalóságnak élő lelkéből a gondolat, 
hogy a vallást, a katholika egyházat, Magyarország akko-
ron már izmosodásban levő sajtójának körében tekintély-
lyel kell képviselni ; igen. alighogy megjelent a „Religio" 
1841. év elején : azonnal, mintegy varázsütésre elfog-
lalta helyét Magyarország közvéleményében, mint szerény 
tartózkodásba öltözött — nagyhatalom, a melynek szava 
sokszor mélyebbre és messzebbre hat semmint látszik, a 
melyet tehát ignorálni nem lehet, a melyet, ha katholikus 
ügyekről van a szó, számba venni kell mindenkinek, a ki 
tájékozva akar lenni az iránt, hogy mi lakozik a magyar 
kath. papság lelkében, mely eszmék és érzelmektől dagad 
ennek a mindenkor lelkes és életrevalónak bizonyult 
magyar klérusnak a kebele, s mely aspirácziók lebegnek 
a jövőbe is kikitekintő szemeinek majd aggályoktól bo-
r í tot t , majd reményektől ragyogó tekintete előtt. 

A „Religio" kezdet óta a mai napig állandóan meg-
tar tot ta , mindenkit, barátot és ellenséget egyaránt, reá 
való figyelésre és tekintettel levésre kényszerítő hatalmi 
állását és befolyását. Nem történt semmi nagyobb dolog 
ebben az országban, — ha az a vallást érintette, — hogy 
a Religio hozzá ne szólt volna. Magyarország félszázad 
alatt lefolyt legküzdelmesebb korszakának történetében 
tehát egy lapot a — „Religio" méltán követelhet a 
maga számára. 

A Szaniszló és Somogyi által beléoltott elvszilárdság 
s a papi jellemmel járó kemény kitartás és minden 
akadályt legyűrő munkásság, Magyarország legrégibb, 
legviharedzettebb s tapasztalásokban leggazdagabb lapjává 

tették e folyóiratot. Ezer lapot látott e lap maga mellett 
keletkezni s az ezer felének látta rövidebb-hosszabb ver-
gődések után csendes kimúlását. Mert azoknak a czélja, a 
programmja, a lelke, nem volt oly kemény kősziklájából 
az elveknek kifaragva, mint a mienk, sőt azok sokszor 
csak sárból vagy homokból hamarosan összemarkolt ala-
kok valának. melyek az idő vas fogának puszta érintésére 
szétmállottak, mint szétolvad a hóember, ha rásüt a ta-
vasz napja. A klasszikus negyvenes évek heves vallásügyi 
vitái ; a 48 iki nagy átalakulás izgalmai ; a szabadságharcz 
észbontó küzdelmei, vérontásai, katasztrófája ; az idegen 
uralom gyászos napjai s e napok alkonyán az oly események, 
mint a kath. zsinatok tartása, továbbá az országos nagy-
mária-czelli búcsújárás és az esztergomi bazilika felszente-
lésével járó mintegy sirból való kikelések ; az alkotmányos 
és önálló nemzeti élet visszaszerzésének s berendezésének 
gigászi vitái ; aztán a trón és nemzet kibékülése és a 
királykoronázás, a törvények özönének alkotásai, az auto-
nómiai küzdelmek, a vatikáni zsinat keltette nagy hul-
lámzások, az iskolákért folyt kemény tusák, a kath. hit 
szabadságának csorbithatatlanságáért vivott legújabb kul-
turharcz : mindebben a „Religio"-nak előkelő része vala ; 
mindezekbe a „Religio" beleszólt, sőt belemarkolt. Állam-
férfiakkal küzdött, felekezetekkel viaskodott, a királyi 
felségnek is megmondta, ha kellett, az igazságot. Danielik, 
Somogyi, Zalka, Pollák, Palásthy, Cselka, b. Hornig nagy 
elmével nagy vitákat vivtak, nagy munkát végezének, ki 
hosszabb, ki rövidebb idő alatt. 

Eleinte nem volt kath. napi lapunk. Ekkor a „Re-
ligio" egyedül hordozta az országban a katholikus zász-
lót. Mikor aztán egymás után egyesével, kettesével jöt tek 
a „katholikus" napilapok : az Idők Tanuja, a Pesti Hirnök, 
a M. Állam, a Szabad Egyház, a Hazánk : a „Religio" 
nem esett ki szerepéből, hanem hetenkint kétszer való 
megjelenésére támaszkodva, s napi lap vezérkedő munká-
ját végezve, az egymással többnyire élet-halál harezot 
vivó katholikus napilapok szeme előtt mindig ott tar to t ta 
— szóval is ha kellett, vagy puszta magatartással, ha igy 
jobbnak látta, a katholiczizmus zászlaját, a feszületet, hogy 
attól tanuljunk mindnyájan elveket, bölcseséget, béketűrést, 
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szelídséget és szeretetet, Istenbe vetett tántorí thatatlan 
bizalommal. 

Különösen az utolsó tizennégy év alatt, a mióta 
ennek a lapnak állandóan egy és ugyanaz maradt a szer-
kesztője, kiválóan egy eszme érvényesülése, egy kötelesség 
teljesítése domborodott ki e folyóirat, Magyarország vallásos 
szelleme ez ősi kath. közlönye tevékenységének összessége 
fölött : az arany középút megtartásának sürgetése és bizto-
sítása. Mert csak ezen, még a jóban való szenvedélyes 
excessusok és erélytelen defectusok göröngyeitől is mentes 
királyi uton, teremnek a nagy, biztos és tartós sikerek ; mert 
mint mindenütt, ugy az Isten egyházában, sőt annál inkább 
itt , az Isten közvetlen szolgálatában, minél magasztosab-
bak a czélok, annál tökéletesebb fegyverekkel és eljárás-
sal vagyunk kötelesek élni. Kiváló gondot fordított e 
lap a legutóbbi tizennégy év alatt arra, hogy minél 
magasabb, szellemibb ügyek körül folynak a ránk kény-
szeritett harczok, annál szellemibb, szellemekhez, Isten-
fiaihoz annál méltóbb legyen a mi bajvivásunk, bármily 
ellenféllel álljunk szemben. Még a néptipró vérontásos 
csatákat is mainapság már inkább a vezérek gyorsabb, 
fensőségesebb, hatalmasabb eszejárása dönti el, mint az 
egymásra rázuditott közlegénység agybafőbe való vereke-
dése és szuronyharcza. Szellemi csatákat, szellemi czélo-
kért, szellemi javak megmentése és biztosítása végett 
vivott harczokat, annál iukább megilleti tehát a harcz-
modor ama neme, a mely azt mondja mindig, hogy „töb-
bet észszel mint brutális erővel." Innen van, hogy a 
„Religio", mely a napjainkban visszatarthatatlanul kitört 
kulturharcz forrásánál, az 1848. XX. t.-cz. keletkezésénél 
is már jelen volt intő, figyelmeztető szózatával, mindig 
arra fektette a fősúlyt, mindig azt hangoztatta leghango-
sabban, hogy egyfelől a fenyegető bajoknak a „principiis 
obsta" elvével zászlónkon és keblünkben álljuk ú t j á t ; 
másfelől a ránk roskadt bajokon ne avval igyekezzünk 
segíteni, a mivel bajon segíteni nem lehet, hanem azt 
inkább csak elmérgesiteni : ne üres hetvenkedéssel, ne 
szenvedélyes rugdalózással. ne agybafőbe való verekedés-
sel, különösen pedig ne előkészítetlen utakon, fegyelme-
zetlen, vékony csoportokban, kalandszerüen felvonuló gya-
korlatlan csapatokkal igyekezzünk hatalmas, fegyelmezett, 
begyakorolt, várakra s az állami hatalom egész felszere-
lésére támaszkodó ellenséget megerősített állásából kard-
dal, sőt még ennél is gyengébb fegyvernemmel, puszta 
peticzióval — kiverni. A nagy mérkőzés döntő cáatáját 
hosszú időn át kell előkészíteni, a katholikus nép millióit 
a hozzá mindennap beszélő sajtó által ki kell oktatni, 
egyetlen egy nagy táborba összegyűjteni s a társulati 
élet, valamint életrevaló kongresszusok, nagy és kis kath. 
gyűlések tartása által a védelemre és támadásra egyaránt 
jól begyakorolni és fegyelmezni — hogy egy és egységes 
legyen Magyarországban 10 millió katholikusnak gondo-
lata, érzelme, akarata, haragja, szeretete és lelkesedése ; hogy 
egy és egységes legyen a 10 millió katholikust a választá-
soknál befolyó részének képviselő százezernek a szavazata és 
az ország, a megye, a község ügyei kezelésének ellen-
őrzése — a zöld asztaloknál. 

Ez az oka annak, hogy mi itt a Religióban min-
denki szavát ez országban tulkiált juk a kath. sajtó, kü-

lönösen a napi sajtó fejlesztésének, a társulati élet, a 
kath. egyletek, körök és összejövetelek felvirágoztatásának, 
s a gyülekezési jog legszélesebb körű kihasználásának 
ajánlásában, sürgetésében, unszolásában. 

Igy, ebben az irányban, ezen az uton, ily törhe-
tetlen kemény elvek szerint ilyen erőmérsékléssel és erő-
fejlesztéssel működtünk a Religióban eddig: igy fogunk 
küzdeni ezentúl is, kérve azoktól, kik e lapnak lelkes 
olvasói és pártolói, hogy kiki e lap szellemének és irá-
nyának, legalább egy-egy uj hivet szerezni buzgólkodjék. 

Ez a csekély viszonszolgálat, mely alig kerül valami 
áldozatba, nagy szolgálat lehet egy hatalma's, diadalra 
termett és győzelemszomjas katholikus közvélemény s akczió 
megteremtésére, a minek évek óta szenteljük időnket, 
erőnket, egészségünket. 

Cseppekből áll a tenger, egyes jó akaratú elhatá-
rozások találkozása és összhangjából fejlődik ki a — 
vox populi, vox Dei, a melynek nincs emberi hatalom, a 
mely ellenállni képes legyen. 

Valamennyiünk közt, kik a sajtó utján ébresztgetjük 
a katholikus öntudatot e hazában, legélénkebben érzem 
felém hangzani a szózatot, mely azt mondja: „Clama, ne 
cesses; sicut tuba exalta vocem tuam," a végett, hogy 
végre valahára itt Magyarországban multunknál fogva 
európai hirü nevünkhöz és 10 milliónyi létszámunkhoz 
méltó nagy elhatározással induljunk meg a katholikus 
népek XIX. századbeli feltámadásának diadalmas utján, a 
mely nem egyéb mint a katholikus hívek tömegeinek, 
millióinak bevezetése, beavatása az egyháznak, állatból 
embert, emberből angyalt alkotó s nemzeteket regeneráló 
akcziójába, mindeneket jóra vezető munkájába. 

XIII . Leo pápa tevékenysége mennyből ihletett 
mintája a kath. papság korszerű működésének. Ez a 
természet és malasztos kiemelkedés szerint egyiránt ri tka 
elme sas szemével mindent észrevesz, világosságával min-
dent áthat , erélyének uralkodó fensőbbségével mindent 
megmozgat, hogy az emberiséget eszejárásában, szive do-
bogásában s összes tevékenysége lázas pezsgésében rendbe 
szedve állitsa oda a teremtő és megváltó nagy Istennel 
elé köteles hódolatra és boldogító imádásra. Államok 
és politika, elmélet és gyakorlat, tudomány és művészet, 
filozofia és történelem, szépirodalom és minden házban, 
sőt minden egyes ember előtt külön-külön mindennap 
szószékbe ülő napisajtó, az emberiség munkarendje s a 
munkásság földi jutalmainak jog és igazságra alapított s 
a felebaráti szeretet kedveskedéseivel megédesített élve-
zése, a nyomor enyhítése, a ker. czivilizáczió terjesztése, 
a rabszolgaság megszüntetése, és — ki tudná mind el-
számlálni ? — mindezeknek világot mozgató s rendbe 
illesztgető szabályozása : ime, ez XIII. Leo az ő korsza-
kos tevékenységének magaslatán. 

Kicsiben, kisebb körben, minden papnak ugyanezt 
kell tenni. Omnibus omnia factus, ut omnes Christo 
lucrifaciat. 

Ez a „Religio" zászlója, — követni XIII. Leo fen-
séges tanítását és századokra szóló példáját, — a magyar 
ka th . papság előtt hordozva. Sorakozzék e zászló alá 
mindenki, a ki idevalóságának kötelességét, a ki XIII . Leo 
pápa példaadásának fenséges erejét önmagában érzi ! 
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Isten velünk! Győzzön a kötelesség! 
Mindezeket pedig most azért mondottuk el igyf  

mintegy történeti reminiscentia alakjában, hogy figyel-
meztetve legyen az olvasó közönség, miszerint jelen év 
folytán gyakrabban fogunk foglalkozni végzetes küzdel-
meket, ha nem vigyázunk, kelthető, égető bajaink kelet-
kezésével ; igy tehát a múltba gyakrabban fogunk vissza-
tekinteni : és akkor a Religio félszázados múltja lesz a 
tanulságok tárháza, a melyből meríteni fogunk. *** 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 6. Valami a trónbeszéd alkalmából 

és a rozsnyói püspök főpásztori körleveléről. — 
Előre kijelentjük, hogy mi itt nem akarunk politi-

kát csinálni. Ez legyen és maradjon Magyarország állam-
férfiainak a joga és kötelessége, élükön Magyarország 
koronás, apostoli királyával. Azértis csak mellesleg legyen 
szabad megjegyezni, bogy nekünk sehogysem tetszik az a 
hangulat, melyben a volt országgyűlést a hon atyái befe-
jezték. Tökéletesen igazat kell adnunk a politikai pályá-
ról aggkor és szemevilágának elvesztése miatt megválni 
kénytelenített Horváth Boldizsárnak, midőn temesvári vá-
lasztóihoz intézett bucsuzó-levelében azt mondja, hogy 
„a politikai helyzet, napról-napra aggasztóbbá válik." 
Tökéletesen igy van a dolog. A nemzet csakis a király 
személyét szereti, azért lelkesedik, azt éljenzi : a köve-1 
tett kormányzás rendszerével már jó ideje, hogy nincsen 
egészen megelégedve. Az óriás szabadelvű párt elvtelen-
sége és 16 éves uralma a Kossuth-kulHis* és hyperloyalitás 
Scyllája és Charibdise közé sodorta az országot. For-
radalmi és önkényuralmi szelek szaga érezhető a levegő-
ben. Mi komolyan kezdünk aggódni államférfiaink szerep-
lésének meddősége, sőt tehetetlensége miatt, mely a korona 
és nemzet közt készülődő félreértések keletkezésének meg 
nem akadályozásában már évek óta tart. Tartunk tőle, hogy 
a jövő országgyűlés nagyon viharos lesz, s kulturmunka 
végzése helyett, politikai csatákat fog vivni. Mikor már 
Budapestről kelnek az oly táviratok, melyek Magyarország 
államiságának semmibevételére tanítják, sőt provokálják 
a világot : akkor már tespedés és nembánomság, más rész-
ről pedig a rossz akarat igen mélyre rágódtak be a köz-
ügyekbe. Franczia lapok a magyar országgyűlés bezárá-
sát a következő közszolgálati távirattal hirdették k i : „Bu-
dapest24. déc. Au commercement du mois de janvier 
l'Empereur (sic) viendra à Budapest ou il clôturera les 
travaux de la Chambre par un discours du Trône". A 
császárnak, mint ilyennek, Magyarországon semmi dolga. 
I t t országgyűlést bezárni vagy megnyitni csak Magyaror-
szág királyának van joga. Az ellenkező beszéd vagy meg-
gondolatlan ostobaság, vagy gonosz lázitás. És ez az egyik 
véglet : a Scylla. A másik fatális véglet, a Charybdis, a 
hyperloyalitással lépést tartó Kossuth-kultusz, a „perma-
nens lázadás és forradalom." Isten óvja meg az országot 
a két véglet befolyásolásától ! Magyarország óvakodjék a 
végletegektöl. Haladjon a trón és jogtisztelet arany kö-
zéputján. Oh, csak megszállná a királyt és a nemzetet 
is a nézetei: közelitélésének a szelleme, hogy maradna egy-
felől Kossuth annak, a mi maga akart lenui, történeti 

alaknak ; másfelől pedig, hogy ha a király Magyarország 
területére lép, maradna minden császáriság a császári fővá-
rosban, mert az, a magyar királyi fővárosban nincsen 
otthon, csak rossz szokásképen ! Nincsen Deák, nincsen 
Andrássy, a kik a nézetek közelitését trón és nemzet kö-
zött bátran és szerencsésen közvetítenék ! 

A trónbeszédről magáról mit mondjunk? Politiká-
val nem foglalkozunk, legfölebb a rosz politika káros 
hatásai elhárításának irányában, kivált ha azok a rosz 
hatások a vallás, az egyház megkárosításában nyilvánul-
n a k Tehát egy szót sem szólnánk a jan. 5-iki trónbe-
szédről, hogy ha áz oly — nem tudom jellemezni milyen 
— kegyetlenséggel nem hallgatna arról, a mi nekünk ka-
tholikusoknak szeVit István apostoli monarchiájában oly 
végtelenül fáj s a mi miatt a kath. egyház Magyarország-
ban száz és ezer sebből vérzik. Egy szó, egy árva szó 
sem esett a trónbeszédben 10 millió katholikus nyugta-
lanságának megszüntetésére, lelkiismeretének megnyugta-
tására. Sőt van benne egy passzus, egy fordulat, egy sze-
rencsétlen szóhoz kötött mondás, a mely a legszelidebb 
békességes tűrést is képes alarmirozni ; és ez az a hely, 
az a nyilatkozat, a hol a kormány a király ajkain azt 
mondja, hogy számit .a magyar nemzetnek (tehát a 10 ' 
millió katholikusnak is) „buzgó közreműködésére" — a „lét 
tező jogállapotok fenntartásában.".. . Hát i gaz , a jogon 
fekvő állapotok fentartásában, megtoldva azzal a vele járó 
természetes joggal, hogy a fennálló jogos állapotokon a 
javítás utján haladva jobbitahi is lehessen, nincs becsü-

, letes ember e hazában. ,a ki közreműködni ne akarna. De 
ha némely jogállapotoknak csak az alakja, a látszata 
jo"go.s, tartalma pedig csupa jogtalanság és sérelem, mert 
az Isten magasabb uralmába és a lelkiismeretek természet-
adta jogaiba ütközikj mint például az 1868. LIII . tcz. : akkor 
a magyar nemzetnek közreműködésére számítani az ily. jog-
állapotnak nevezett természetellenesség fentartásában igazán 
oxeristiernai parva sapi'entiára mutat a trónbeszéd háta 
mögött álló magyar államférfiak részéről; a katholiku-
soktól pedig várni azt, hogy ők szent vallásuk dogmá-
jának „jogállapot" neve alá bujtatott lábbal tiprasában 
—- pláne — „buzgón" fognak közreműködni, valóságos 
arczul csapása a katholikus öntudatnak. 

A trónbeszédnek e gyászos meggondolatlanságig el-
járása után látha'tja csak kiki igazán, hogy mily szüksé-
ges volt nekünk, 10 millió katholikusnak, egy püspöki 
sziv fájdalmának, neheztelésének és elhatározásának ama 
nemes kifakadása, melyet a történelem Schopper György 
főpásztori levelének neve alatt fog emlegetni. 

Paptársak ! imádkozzunk és dolgozzunk — egész az 
önfeláldozásig, mert az egyházat és a hazát veszély kör-
nyékezi. ? ? 

Pannonhalom. A herczegprimás búcsúja a szent 
Benedek rendtől. — 

Deczember 28-án délelőtt 11 órakor gyűltek össze 
a főapáti lakosztály első termeiben a pannonhalmi kon-
vent teljes számban, az összes társházak képviselői s a 
növendékpapság, mintegy százhármán. 

Kevéssel később lépett ki szobájából a herczegpri-
más, kit 3-szoros éljennel fogadtak a rend tagjai. Az 
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éljenzés lecsillapultával a rend perjele, a mézajku s szó-
noklatairól messze körben hires Halbik Ciprián e szívbe 
lopódzó, könnyeket fakasztó bucsuhangokat intézte a her-
czegprimáshoz, mély érzéstől áthatva szónoki emelkedett-
ségben. 

„Főméltóságu Herczegérsek ! Magyarország Herczeg-
primása ! Legkegyelmesebb Urunk és Atyánk ! Rokon 
vagy baráti körből ha egyik tag hosszabb útra távozik) 
a jóbarátok, a rokon szivek sietnek a távozót még egy-
szer köszönteni. A családfőt, ha távol vidékre űzik köz-
érdek vagy életgondok, azok, kik szivéhez nőttek, a csa-
ládtagok elutazása előtt lehetőleg teljes számban jönnek 
össze még egyszer üdvözölni. 

Főméit , herczeg'érsek kiket körüle ma sorakozni lát, 
töredéke ugyan csak ama nagy családnak, melynek fő-
méltóságod atyja és vezére volt, de igy is tekintélyes 
szám arra, hogy méltóan képviseljen egy szent érzést, 
mely mindnyájának lelkét ma elfogja. Es itt állnak, hó-
doló érzelmekkel ugyan, de egy nehéz tudattal is lelkök-
ben, hogy az az ut, amely főméltóságodat tőlük elviszi, 
nekik nem hozza vissza többé — a jó atyát . 

Eljöttek tehát még egyszer látni, még-egyszer üd-
vözölni főméltóságodat és egy szent kötelmet leróni-el-
árvult fiai. * 

Olyan nehéz e szó azoknak ajakán, akik végső pil-
lanatban sokat, nagyon sokat óhajtanának még elmondani, 
de azért érzik azt is, hogy arra, a mi leikeikben hullám-
zik. az erőtlen ajaknak nincs megfelelő szava. 

Azért egyszerű keresetlen szavakkal, minőkre minket 
a pillanat .súlyos jelentősége képesit, még egyszer kö-
szöntjük mint jó Atyánkat s még egyszer üdvözöljük, mint 
első sz. emlékű ősének utódját a sz. helyen, kinek, hogy 
főméltóságod a magyar Sión magasán is utódja lehessen, 
szt. halmaink fölött oly sok századnak kelle elvonulnia. 

És eljöttünk biztosítani, hogy a mit mi egyik leg-
szebb s legvonzóbb vonásként tanul tunk ismerni lényében, 
amelynek magva főméltóságod szive melegénél csírázott 
ki és vert bennünk mélyebb gyökeret, a szivjóságot, a 
mely mindig nyitva volt a fiúi bizalomnak, feledni képesek 
nem vagyunk. 

Mit tagadnánk, magunkkal hoztuk azt is, mi lelkein-
ket tépi, bánatunkat is ; de nem részletezzük, nem nehe-
zítjük az ugy is nehéz pi l lanatot ; leteszszük inkább egy 
édes jó anyának, ki nekünk, atyátlanoknak még megma-
radt, az egyháznak oltárkövére, égjen ott mint engesz-
telésnek tüze, ha tán koronkint meg nem értők, ha tán 
sabeztük jó szivét. 

De mert egy tevékenységben gazdag munka-körnek 
•határkövéhez is eljutottunk, a honnét visszatekintve a 
méltatóknak elismerésre oly hálás tér kínálkozik, Főmél-
tóságodban pedig ha fölzendül az édes öntudatnak meg-
nyugtató szava: „non omnis moriar", é r t jük , nem csodál-
juk — elhoztuk azért végre azt is, mit az ihlettség „szép 
virágnak" nevez, elhoztuk hálás érzelmeinket mindazért, 
mit éret tünk gondolt, tett és áldozott. 

Mindannyi érzés, miket főméltóságodnak e pillanat-
ban fölajánlunk, szent, mély és igaz, hisz a szívnek ha-
láltan és megváláskor nem lehet hazug szava ! Fogadja 

azért szívesen mindannyit el, melyekkel a mi megemlé-
kezésünk kisérni fogja a kétes jövendő utjain. 

Főméit. Herczegérsek ! kegyelmes jó Atyánk ! mig 
társunk, vezérünk volt, szelid egünkön csillag vala ; bár 
jól tudjuk, hogy ezentúl más égtájakon lesz hivatva 
fényleni, hiszszük mégis és reméljük, hogy koronként a mi 
horizontunkra is feljő ragyogni s a kényszerű megnyug-
váshoz e gondolat ád erőt nekünk. De mivel azt is tud-
juk, hogy idő és távolság az élet legszebb emlékeit is 
képes letarolni : annak jeléül, hogy szerettük s főméltó-
ságod bennünket viszont szeretett és annak zálogául, 
hogy egygyé forradt leikeinknek kapcsait távolság és idő 
meg nem őrlik, e bucsuhangok mellett fogadja tőlünk e 
szerény tárgyat is emlékül el. 

A legszentebb jelvény ez, melyre egykor a legfőbb 
szeretet feszíttetett ; mi pedig sziveinket a béke jelszavá-
val, melynek közöttünk őre, ápolója volt, bálánkat, hű-
ségünket és ragaszkodásunkat szögeztük, égettük oda ! S 
ha tán nehéz lesz az a másik kereszt, melyet hordozni 
lesz kénytelen, e jelre tekintve erősitse, vigasztalja az a 
jótékony tudat, hogy azok, kik a válás után is keblén 
óhajtnak pihenni, nem szűnnek meg imázni, hogy üdv, 
szerencse és az ég áldása kisérje utjain ! 

De engedje viszont remélnünk, hogy majdan, ha egy 
ország gondjától fáradt lelke enyhületet keres s a tán 
sivár jelenben azt nem találva szeme a múlton révedez : 
áldó tekintete a kéklő messzeségből pihenjen ra j tunk is 
és e sz. halmokon, ahol mai nagyságának bölcsője rin-
gott , s hol a völgynek minden lombja, a hegynek min-
den köve, az i f júság ihlett álmairól s a tevékeny férfikor 
alkotásairól regél, — kér jük buzgó imáiból ne feledje 
ki, kiket itt hagyni kényszerül, elárvult fiait ! Az ima-
megemlékezésnek e kölcsönössége által, mig Isten élnünk 
enged a szerény mez alatt, melyet megosztani kész ve-
lünk, igy maradnak egyesülve leikeink. 

Ámde kegyelmes Herczeg Érsek, szivünk érzéssel 
tele, a jkunk pedig már erőtelen, azért még egyszer kö-
szöntünk, jó Atyánk, Isten veled!" — 

A beszéd végeztével egy gyönyörű kivitelű, értékes 
gyémántokkal kirakott mellkeresztet lánczczal nyújtot t át 
a rend perjele a hgprimásnak emlékeül azon szeretetnek, 
melyet a rend mint volt főapátja iránt mindenkor tanú-
sított s a mit jelenlegi hgprimás iránt a sirig s azontúl is 
tanúsítani fog. Ugyancsak szép latin költeményt, „Carmen 
panegyricum"-ot és magyar költeményt, „Bucsu hangok" 
czimen nyúj tot t át a hgprimásnak. Az előbbi szerzője dr 
Vargha Samu a pannonhalmi főiskola igazgatója s ismert 
latin költő ; az utóbbinak pedig Ross Mór szt. Ben. rendi 
plébános. 

A viharos éljenzés lezajlása után a hgprimás meg-
hatot tságtól alig birt szóhoz jutni ; de némi időköz után 
megnyíltak ajkai, a melyek annyiszor nyújtot tak bal-
zsamot a sebektől sajgó szivekre ; azon ajkak, melyek 
oly sokszor nyúj tot tak meleget mindenkinek, gazdagnak 
épp ugy, mint szegénynek. Szavai a következők : 

„Szeretett rendtársak ! 

44 év óta irántam tanúsított szeretetetekért fogad-
játok legbensőbb köszönetemet. Szivem egész melegével 
karoltalak át benneteket, összesen és egyenként, és ha a 
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szent békének és egyetértésnek mérlege néha nézetkü-
lönbség miatt meg is zavartatott, igen jól tudjátok, hogy 
én nemcsak hogy semmi akadályt nem tettem, hanem 
minden erőmből igyekeztem az egyensúlyt ismét helyre-
állítani. A válás órája eljött. Egy kérést intézek hozzá-
tok. Ha hiszitek és érzitek, édes rendtársak, hogy én 
szerzetes életem, különösen főapátságom idejében titeket 
és a sz. rendet illetőleg olyat tettem, bármi csekélyt is, 
ami a hála és elismerés húr já t penditi meg szivetekben, 
mutassátok meg a következőkben : 

Legyetek odaadó fiai az egyháznak, engedelmes 
alattvalói a királynak, hü polgárai a hazának. Tartsatok 
magasra erkölcsöt, fegyelmet, tudományt, műveltséget, 
őr izzétek meg hiven sziveitekben, érvényesítsétek tettei-
tekben rendünk sz. alapitójának szabályait. — Kezetekre 
lévén bízva a hazai ifjúság egy részének nevelése, okta-
tása, juttassátok azt a keresztény igazság és erény birto-
kába, szeljétek meg neki a tudományok kenyerét, hogy 
lelki ereje az igazság táplálékán nagyra nőve a testi erőt 
a józan ész hatalmának aláhajtani megtanulja. Adjatok 
neki példát minden jóban, minden erényben a munka és 
kötelesség csüggedetlen szeretetében. 

Érettem pedig imádkozzatok, hogy nagy felelősség-
gel járó, súlyos gondjaival, terheivel, elmét zavarható uj 
állásom kötelességeinek pontos és hü teljesítésére adja 
meg a Mindenható kegyelmét, hogy mindig megtalálhas-
sam a helyes u ta t ; hogy lehessek arany, ahol sziveket 
szeretetben kell összeolvasztani, aczél, ahol a kormányrúd 
ezen minőségét teszi szükségessé a verdeső hullám csap-
dosása ; hogy adja meg nekem az Isten a Makkabeusok 
hős lelkét, ahol egyházam, hazám veszélyeztetett jogait 
kell megvédelmeznem, és a királyi lantos bölcseségét, ahol 
a kötelességek összeütközésének nehéz eseteiben kell cse-
lekedni. 

Szentséges szűz Anyánk oltalmába ajánlak bennete-
ket. Engem pedig tartsatok meg drága emlékezetetekben, 
amint én nem* foglak sohasem felejteni benneteket. Isten 
veletek !" 

A berczegprimás utolsó szavainál hangos zokogás-
ban tört ki, ami csak fokozta a már amúgy is könyteljes 
szemek áradatát. Sorban megcsókolván a rend jelenlevő 
tagjait, visszavonult szobájába. Cz. N. J. 

Rozsnyó. Schopper György rozsnyói püspök körle-
vele a kath. egyház helyzetéről hazánkban, tekintettel a 
közelgő képviselő-választásokra. — 

Krisztusban szeretett Testvéreim ! 
Egy szomorú év tűnt le az örökkévalóság tengerébe, 

melyről a részrehajlatlan történet-írás azt fogja följe-
gyezni, hogy ez év folytán nemcsak számtalan elemi 
csapás érte hazánkat, hanem ami csaknem hihetetlen, 
Mária országában a honalapító és fentartó katholiczizmus, 
néhány ember kedvéert indokolatlanul üldöztetett. — És 
ez a XIX-ik század utolsó tizedében, az úgynevezett föl-
világosodás, szabadság és egyenlőség korszakában, egy 
magát minhatónak képzelő, magát álnokul felekezetlennek 
nevező államban történik. — Szomor.., de nem sértjük 
az igazságot, ha azt állítjuk, hogy a szabadság fénykorá-

ban Magyarországon sokkal előnyösebb izraelitának lenni, 
mint kath. papnak. Mert a rabbi meggyőződését, lelki-
ismeretét nem szabad erőszakolni, de a kath. pap irányá-
ban erre minden falusi biró és végrehajtó föl van jogo-
sítva, a kikiáltott egyenlőség nagyobb dicsőségére ! 

Szomorúsággal telik el szivünk, midőn a magyar-
országi kath. egyháznak mai állapotára gondolunk. De 
szomorúságunkban nem hagyott minket a jó Isten vigasz-
talás nélkül. E vigasztalást szeretett Testvéreink, egyház-
megyebeli papjaink jellemes, tántorithatlan hithű maga-
tartásából merítettük. Igaz, hogy ez kötelességük volt, 
de vájjon hányan teljesitik ma kötelességeiket? — 
Fogadják ezen dicséretes maguktartásáért megérdemelt 
elismerésünket azon atyai intelmünkkel: ne tereitessék el 
magukat az igazság útjáról, melyet az apostoli szent-szék 
számunkra kitűzött ; ne lankadjanak egy perczig sem a jóban, 
hanem Istenben vetett bizalommal haladjanak nyugodtan az 
igazság utján s ne törődjenek a liberálizmus által eljárásuk 
ellen szórt rágalmakkal, szóferditésekkel. — Forradalmárok-
nak neveztettek, mert törvénybiztositotta jogukkal éltek és 
kérelmeztek. Vakondok munkával gyanusittattak. — Ha 
a bajtól való szabadulás érdekében folyamodunk : ez — 
szerintük — egyértelmű a forradalommal ; de akkor aztán 
minden ember forradalmár, mert naponta igy imádkozunk 
a mennyei Atyához : „szabadíts minket a gonosztól", mire 
ő maga tanított minket. És midőn 600 kerületnek folya-
modványai képviselő urak által terjesztetnek be az or-
szággyűléshez : mikép lehet ezen nyilt, sisakkal föllépő 
cselekményt vakondok, akna-munkának nevezni ? azt ma-
gjarázza meg, aki tudja. Mi erre képtelenek vagyunk. 
Szolgáljanak e tekintetben szeretett Testvéreinknek vigasz-
talásul és biztatásul az „Apostoli cselekedetek" ama 
szavai : „ezek örvendezve menének el a gyülekezet elől, 
mivelhogy méltókká lettek Jézus nevéért gyalázatot szen-
vedni." 

És most mit mondjunk a jövőre nézve ? A magyar-
országi katholiczizmus egét veszélyes felhők borítják és 
szomorú események fenyegetik az egyház láthatárát . 
Ennek beigazolására elégséges lesz a rajtunk ejtett sé-
relmek egyszerű fölsorolása. 

Jogainkat biztositó hazai törvényeink és kir. legk. 
szabályrendeletek figyelmen kivül hagyatnak ; más törvénybe 
mindenfélék belemagyar áztatnak, csakhogy egy gyanús ren-
delet igazságának látszatja megmentessék : — a kath. tudo-
mány-egyetem, melynek katholikus eredetét maga a magas 
kormány sem merte soha tagadni, elkoboztatott; — az 
egyetemi kath. főgymnasiumból, valószínűleg a „gleiches 
Hecht für alleu-féle jogi elvnél fogva a kath. paptanárok 
kizárattak, — a vallás és tanulmányi alapot — melyek 
természetét az országgyűlés már ismétélten megvizsgáltatta 
és mindannyiszor katholikusnak bizonyultak — a kormány 
saját rendelkezésére lefoglalta; a kath. iskolák államosit-
tatnak és e tekintetben egy protestáns szuperintendens azon 
bátorságot vette magának, hogy a katholikusoknak azt 
merte szemükbe dobni, hogy nincsenek középiskoláik; — a 
kath. autonomia és a papi kongnia ügye évről-évre elodáz-
tátik; — minden kath. mozgalom — habár csak közvetve 
is — elnyomatili ; — a pápai rendeletek kihirdetését és a 

i püspöki kar közös körlevelének kibocsátását megakasztották, 



16 RELIGIO. 

a szülők Isten-adta természeti jogát egyszerűen konfiskál-
ták; — a katholikusok ezreinek kérvényeit figyelemre sem 
méltatták, válaszra sem érdemesítették. 

Es hogy mindez tervszerüleg történik és a volt kor-
mányelnök fúziójával nálunk is meghonosított álliberáliz-
mus szüleménye, melynek a tapasztalás bizonyítéka sze-
rint nemcsak Magyarország, hanem a világ ama részei, a 
melyekben uralkodik, nyomoruságokat köszönhetik ; — 
világosan kitűnik az emiitett kormányelnöknek a főrendi-
házban egykoron tar tot t beszédjéből, midőn ugyanis hi-
vatkozva a héber Disraelira ugy nyilatkozott, hogy nem 
engedheti meg az állam, (ki ez ?) hogy oly vagyounal 
bíró korporáczió, mint a kath. egyház, független legyen. 
Világos szó, de mindenesetre érdekes volna megtudni, 
hogy a szabadság, egyenlőség vagy testvériség magasztalt 
elveiből lettek-e a consequentiák levonva. — E liberaliz-
musra ráillenek bizonyos értelemben sz. Ágostonnak ama 
szavai : litterae illae, quas variarum servi libidinum libe-
rales vocant. 

Az egyház és állam közti ellentétek fölállítása nem 
nemzeti érdek, nem jog, nem igazság, de még csak a 
liberalizmusnak sem érdeke, hanem protestáns igazság, 
mely minden perczben kész a kath. egyház minden ellen-
ségével szövetségre létni. Azért híjába kérkednek az 
evangeliomi szeretettel, mit hallva, akaratlanul is eszünkbe 
ju t sz. Pál apostolnak „zengő reze, vagy pengő czimbal-
ma." De megfelelt erre már igen régen sz. Ágoston 
mondva : dilectio proximi malum non operatur, quam sí 
haberent non dilaniarent corpus Christi, quod est Ecclesia. 

Egyházunknak ecsetelt szomorú mai helyzete nyug-
talaní t ja nemcsak a papokat, hanem jó lelkű világi hí-
veinket is, kik oda törekesznek, hogy kettős kötelessé-
güknek, a haza és egyház iránti szeretetnek eleget tegye-
nek, mint ez oly szépen megszabta dicsőségesen uralkodó 
XIII. LEO pápa „Sapientiae^christianae" körlevelében. — 
Azért nem érezzük magunkat meglepetve, midőn a tár-
sadalmi kötelességek teljesítése tekintetében híveink hoz-
zánk fordulnak tanácsér t ; és feleletünket szívesen meg-
adjuk kérdéseikre. 

Mindenek előtt csak annyit kívántunk megjegyezni, 
hogy a bajok — mint ezt a fölsorolt tények bizonyítják 
— léteznek. Eltekintve minden egyébtől, már a föntartási 
ösztön sürget bennünket, hogy a bajok elhárítására töre-
kedjünk. E czélra nem elég a sopánkodás, a panaszos 
ja jgatás , hanem minden törvényesen megengedett becsü-
letes fegyver felhasználandó azon ismeretes közmondás 
intelme szer int : „segits magadon és Isten is megsegit." 
Isten kedvünkért nem mivel csodákat ! 

Csak a magyar ember imádja hazáját, jóllehet e 
szólam is a mai korcs, anyagimádó embereknél, kik min-
den eszményiségből kivetkőztek, már csak puszta frázissá 
válik. De mi szivünk mélyéből szeretjük szép hazánkat 
és semmi áron sem mondunk le a honpolgár jogairól és 
kötelességeiről. Mert ezek a katholikus pap és püspök 
jogaival és kötelességeivel igen szépen összeférnek. Szent 
Pál a kereszténység kezdetén büszkén hivatkozott polgári 
jogaira mondván : „Civis romanus sum". — Midőn tör-
vénybiztositotta jogunkkal élünk, érezzük helyzetünknek 

kényes voltát, de azért őszinte nyíltsággal szólalunk föl, 
mert ez kötelességünk. 

Figyelemmel kisérve törvényhozásuk működését és 
a kormánynak gyakrabban hangoztatott nyillatkozatát, 
hogy az állam (ki ez?) felekezetlen, önkényt merül föl 
bennünk azon kérdés „megmarad-e Magyarország keresz-
ténynek" vagy megszűnik annak lenni? mert komolyan 
véve. ma a harcz a hitöket védő keresztények és a sza-
badkőművességgel szövetkezett keresztényellenes szekták 
között folyik. Azért épenséggel nem csodálkozhatunk, sőt 
természetesnek találjuk a jólelkű emberek aggodalmát, 
kik egyaránt óhajtanak az egyháznak és a hazának hivei 
maradni. Mert hála az égnek, még nem csekély hazánk-
ban azok száma, kik felfogják XIII. LEO pápának azon 
szép szavait: „ha tartozunk szeretni azon földet, amelyen 
születtünk s azt ugy vagyunk kötelesek szeretni, hogy 
mint jó hazafiak készek legyünk azért meghalni," — a 
keresztény embernek kötelessége, hogy ugyan azon sze-
retettel sőt talán nagyobbal is viseltessék egyháza iránt. 
Az egyház nem itél el semmiféle kormányformát, mely a 
vallást és a keresztény morált tiszteletben tar t ja ; és nem 
elegyedik a politikai tusákba, melyekben indokolt véle-
ményeltérések lehetnek és csak azt óhaj t ja , hogy azon 
esetben, ha a vallás, a hit forog veszélyben, szűnjék meg 
minden véleménykülönbség, és egyetértve sorakozzanak a 
vallás védelmére, mely az emberi társadalom legfőbb 
javát képezi. 

Midőn a katholikusok egyházuk lefoglalt jogait visz-
szahóditani törekesznek, nem kiváltságot kérnek, hanem 
az alkotmány biztositotta szabadsággal é lnek; — a lelki-
ismeret szabadságát védik az elnyomatás ellen. Kívánatos 
természetesen, hogy ez mindenkor törvényes eszközökkel, 
nyugodtan, erélyesen és kitartással tör ténjék. így aztán 
senki sem gyanúsíthat bennünket, hogy akna-munkát 
végzünk és a kormány ellen összeesküszünk, — és mi 
leszünk a közjónak leghatalmasabb támaszai. Amint min-
denkor is azok voltunk. 

De miként segíthetünk a tagadhatlanul létező bajo-
kon ? Ezek czélba vett eltávolításában mi a kötelessé-
günk ? Kihez fordul junk ? — A fúzió keletkeztével a pro-
testantizmus és annak iker testvére a szabadkőművesség 
vergődött uralomra, melyet a közvélemény-gyártó, rész-
ben szubvenczionált napilapok teljes erejökből támogat-
nak ; joggal, szeméremmel, tisztességgel édeskeveset tö-
rődve. Érezzük is ezen nemes szövetkezetnek keserű gyü-
mölcseit. Midőn az Isten, a vallás, az egyház, az erkölcs 
iránti köteles tiszteletet rendszeresen lerontják, nem cso-
dálkozhatunk azon hajmeresztő korrupczión, melyet a 
társadalom minden rétegeiben szomorúan tapasztalunk. 
Ezen szellem ju t ta t ta fölszinre a mai egyházüldöző rend-
szert is : a ma is uralkodó fúzió szelleme és érdektársai. 

Ha ezen bajon kötelességünk szerint, a társadalom 
és egyházunk érdekében segíteni kivánunk, akkor minden 
erővel oda kell törekednünk, hogy a bajnak forrását be-
tömve, hazánkat a pogányság út járól , melyre eltévedt, a 
keresztény talajra visszatereljük — mert csak ezen tala-
jon fejlődik a boldogság. — E czélra igen kedvező al-
kalmul szolgálnak a folyó évben megejtendő képviselő 
választások, melyekre nézve azt mondom : recedant vetera, 
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nova sint omnia. E l az egyéni érdeköket kereső, erkölcs-
telen megvesztegetésekkel választott képviselőkkel! Ne a 
bor, pálinka, a füstölgő pecsenye, a judás-fillérek szab-
ják meg képviselőinket. Yálaszszunk komoly, képzett, 
önérzetes, jellemes, nem saját, hanem a haza érdekét szi-
vükön hordó honpolgárokat, kiknek hazaszeretetük nem 
ámitó frázis, hanem sziveikben gyökerezik. 

A küszöbön álló ezen választásokra nézve szüksé-
gesnek láttam szeretett testvéreimet a következő utasítá-
sokkal ellátni. 

Mindenek előtt igyekezzenek községeiknek választó 
polgárait összehivni, és pedig minél előbb, nehogy a les-
ben álló néprontók a választókat elcsábitsák. — Figyel-
meztessék híveiket a helyzet komolyságára; magyarázzák 
meg nekik azon szép jogot, melyet a törvény által nyer-
tek, melynél fogva az ország sorsának intézésére — habár 
csak közvetve is — befolyhatnak ; fejtsék ki, hogy meny-
nyire bemocskolják ezen joggal járó méltóságukat, midőn 
nem a meggyőződés, hanem a pálinka, a pecsenye szaga 
vagy a pénz csengése dönti el a szavazatukat. — J ó lesz 
ezúttal híveiket azon felelősségre is figyelmeztetni, melyet 
lelkiismeretlen szavazataikkal magukra vonnak, meg-
fosztván magukat, azon esetre ha képviselőjök nem az ő 
érdeköket képviselné — a jogosult panasztól. Azért ne 
csábittassák és ne ámittassák magukat holmi czifra Ígé-
retekkel, melyekből eddig eleget hallottak. Sőt ha ily 
kisértő kortes a községben mutatkozik, jelentsék ezt 
azonnal lelkészüknek, hogy híveivel egyetértve a község 
területéről való eltávolításáról gondoskodhassék. — Bir ják 
rá híveiket, hogy alkotmányos választói jogukkal mind-
nyájan éljenek ; mert a haza és a vallás érdeke forog 
koczkán. Mindkettő javát megvédeni, biztosítani minden 
keresztény embernek szigorú kötelessége. 

De kit válaszszanak t ehá t ? Hic Rhodus, hic sal ta! 
Ezen kérdésre csak általános elvi utasításokat adhatok, 
mi egyszersmind azt bizonyítja, hogy semmiféle személyes 
érdek vagy ellenzéki viszketeg nem vezet. És azért min-
denek előtt azon általános utasítást adom: a fellépő jelölttőt 
soha se kérdezzék azt, hogy melyik párthoz csatlakozik. 
Mert a szomorú tapasztalás már eléggé megtaníthatot t 
bennünket, hogy minden párt egyaránt ellenséges indu-
lattal viseltetik egyházunk irányában és minden pártban 
egyaránt csak egyesek tudnak felemelkedni az igazság és 
méltányosság színvonalára. A pártfegyelem lealázó nyűge 
— különösen a szabadelvűnek gúnyol pártnál — fojt ja 
el nagyobb részt a meggyőződést, melyről a pártban be-
lépve köteles lemondani. Ez a dicsőitett parlamentárizmus 
quintessencziája. Mindenesetre szomorú és nem tiszteletre 
méltó jelenség, midőn egy eszes ember engedelmet kény-
telen kérni, hogy meggyőződését nyilváníthassa. Pedig 
mennyire gúnyolják a liberális urak a szerzetesek obe-
diencziáját ! 

Azért nem sokat törődve avval, hogy mely pár t felé 
hajol a képviselőjelölt, azon kérdést intézzék hozzá : váj-
jon késznek nyilatkozik-e üldözött egyházunk érdekeit, 
jogai t megvédeni ? Hajlandó-e sérelmeink orvoslása végett 
benyújtandó törvényes alapon nyugvó kérelmeinket támo-
ga tn i? — Ezt annál szükségesebbnek tar t juk, mivel nem 
rég történt, hogy egy országos képviselő nyíltan kijelen-

tette, hogy kath. ügyet sohasem pártol. — Ezt érdemel-
ték viszonzásul a katholikusok a Patens korában kifejtett 
támogatásér t ! De mindazonáltal sokkal többre becsüljük 
a képviselő urnák nyilt őszinteségét, mint azon urak 
ígéreteit, kik mindent ígértek és semmit sem tettek. Leg-
fölebb az ellenséges szavazástól maradtak el és nem sza-
vaztak nyíltan ellenünk. É r t jük itt az 1890. november 
28-iki szavazást, melylyel — a budget tárgyalása közben, 
anélkül, hogy a kérvényi-bizottság, melynek kiadattak, 
véleménye meghallgattatott volna — parlamentáris részre-
bajlat lanság dicsőségére, a sok százra menő kérvényeink 
sutba dobattak. — Mellesleg kívántuk csak még illuszt-
rálni a kifejezett közvéleményt. Ellenünk szavazott 213, 
mellettünk 47, kikhez szabad még számitanunk az el-
maradtakat , mire az illetők nevei és állásaik jogosí-
tanak föl bennünket. A közvélemény tehát ekkép néz ki : 
213X198 . 

De föltétlenül kötelességünk szavazatunkat azon 
jelöltektől megtagadni, kik oly párthoz tartoznak, mely 
már évek hosszú során a kereszténység, a katholiczizmus 
és a keresztény nép ellensége gyanánt viselkedett, azon 
párthoz, mely káros intézkedései által az országot sze-
rencsétlenségre viszi. — Liberális jelöltet egy valódi ke-
resztény ember sohasem választhat. Mert a liberális ember 
sem nem igazságos, sem nem méltányos, hanem minden-
kor az opportunizmusnak hódol! 

Kit válaszunk t ehá t? Midőn a liberálisokat keresz-
tény kötelességünk szerint mellőzzük, a túlsó oldalon 
olyan embereket pillantunk meg, kik a kereszténység 
t ^ i j á n állnak, mely talajon egyedül remélhető országos 
bajaink valódi, gyökeres orvoslása. Bizonyítja ezt maga a 
sz. írás is, mondva: „nisi Dominus aedificaverit domum, 
in vanum laboraverunt, qui aedificant eam." Isten és val-
lásellenes törekvések csak a bábeli torony építésének sor-
sára vezetnek. 

Midőn az említett csoportot szemügyre veszszük, azt 
tapasztaljuk, hogy ennek egy része szép vallási buzgal-
mat tanus i t ; a másik része pedig nem áll még a vallá-
sosság e magas fokán, kikben azonban becsületes, komoly, 
jellemes, áldozatkész embereket tisztelünk. — Ezen két 
osztályból szabad választanunk, az előbbieket örömmel, 
az utóbbiakat bizalommal. 

Ha e két osztályból senki sem áll rendelkezésünkre, 
akkor szükséges és kötelességünk oly férfiakat is válasz-
tani, kik nem állnak ugyan tökéletesen a kereszténység 
talaján, de nem ellenségei a kereszténységnek és kath. 
egyházunknak, kiktől tehát remélhető, hogy nem fogják 
politikai, opportunitási indokokból a kereszténység ellen-
ségeit, a kereszténység üldözésében támogatni ; mert el-
vök fiat justitia aut pereat mundus. — Egy oly képvi-
selő is, ki nem oly szerencsés, hogy meggyőződésből ke-
resztény volna, igen sokat segíthet az egyházon és a 
keresztény népen, ha általában igazságos és nemes elvek-
től vezéreltetik és nem ellensége a vallásnak. — De vá-
laszszanak bárkit is az ajánlott csoportokból, mindegyiktől 
kérjék, hogy nyilvánosan, becsületszavára kötelezze ma-
gát és ez ígéretét a választókerületi papság előtt irásba is 
foglalja, hogy minden törvényen alapuló, igazságos ügyein-
ket mindenkor támogatni fogja, de necsak negative, elma-
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radása által az ellenséggel nem szavazva, mint tett a 
fentérintett 151 képviselő; ne pozitive, mellettünk föl-
szólalva, mellettünk szavazzanak is. Képviselőnek külön-
ben is szoros kötelessége levén, hogy választóinak és ne 
saját érdekeit képviselje. 

És ezzel befejeztük a választásokra vonatkozó, szük-
ségesnek tartott, keresztény elvekből meritett utasításain-
kat. Tettük ezt a legnagyobb őszinteséggel és nyíltsággal 
és távol volt tőlünk azon szándék, hogy bárkit is sérteni 
akartunk volna. — Ha van mégis talán a mondottakban 
valami sérelmes, az csak a tényekben rejlhetik, melyeket 
nem mi végeztünk, — és nem azok elsorolásában. 

Szóltunk hozzátok szeretett Testvérek mint püspök, 
mint magyar püspök, ki egyaránt szereti hazáját és egy-
házát ; mint püspök, kit egykoron fölszentelésünk alkal-
mával a fölszentelő boldogult hgprimás az egyház nevé-
ben arra kötelezett, hogy : soha rosszat jónak ne mondjak, 
mely intelem mai liberális napjainkban szegény hazánk-
ban igen megszívlelendő. Dixi et salvavi animam rneam ! 

Most már tehát egyházunk és a haza nevében kérve-
kérem szeretett testvéreimet, hogy tekintve mindkettőnek 
komoly helyzetét, senki és semmi által ne zavartassák 
magukat, hanem a szavazási urnához való járulást szoros 
honpolgári kötelességüknek ismerve, az ámítás és aljas 
vesztegetésektől megóvott híveiktől környezve, adott taná-
csaim értelmében, azon öntudattal lépjenek a választó ur-
nához, hogy egy igen fontos kötelességet teljesítenek 
nemcsak ránk, de gyermekeik, unokáik és a jövő nem-
zedékre nézve is. 

Minden jó felülről a világosság At j já tól szármáz V 
kérem a mennyei Atyát, hogy mindnyájokat felvilágosítsa, 
igazgassa, bátorítsa, és az óhajtott eredményt előmozdí-
tandó szivem mélyéből küldöm mindnyájoknak püspök 
atyai áldásomat! 

És midőn egy szomorú évtől bucsut véve egy u j 
évnek küszöbén állunk, melyről nem is gyanithatjuk, hogy 
mit rejt méhében ; mindenekelőtt szeretett testvéreinknek 
szivünkből boldogabb évet kivánnnk a tavalyinál. Isten-
nek bőséges áldása kövesse és támogassa mindnyájokat 
jóravaló törekvéseikben, vigasztalja és bátorítsa netalán 
előforduló bajaikban, vértezze a keresztény erősség és 
állhatatosság kegyelmével, hogy az év leteltével nyugodt 
lélekkel mondhassák : opus quod dedisti mihi Domine 
consummavi, fidem servavi. 

Kelt Rozsnyón, 1892-ik év janár 1-én. 
György 
püspök. 

V E G Y E S E K . 
*** „Regis ad exemplum totus coniponitur Orbis.' 

Vajha igy fejlődnének Magyarországban a dolgok vallá-
sosság tekintetében ! Múltkor emiitettük, hogy az ország-
gyűlést bezáró istenitiszteletről maga a király gondosko-
dott, felkéretve az ország hgprimását, hogy tartana Te 

Deumot. És f. hó 5-én Vaszary Kolos hgprimás a Te 
Deum-ot a király jelenlétében meg is tartotta, s azon 
jelen volt nemes példaadásával a király is ; ámde az or-
szággyülés két házának körülbelül 800 tagjából a napi-
lapok állítása szerint alig jelent meg 30—40 honatya a trón-
beszédre is a Te Deumra is. És a „B. K." félhivatalosan 
mégis azt hirdette az országnak, hogy „feltűnő nagy volt 
a képviselők száma" s „a főrendiház tagjai is nagy 
számmal voltak jelen." Igy csinálják a történelmet ! 

— X I I I . Leo pápa püspöki jubileumának emlékére 
Rómában sz. Joakim tiszteletére közadakozásból templo-
mot építenek. Eddig e czélra csak 120,000 franknyi ösz-
szeg gyűlt össze, jobbára Francziaországból. 

— Fejedelmi jótékonyság. Császka György kalocsai 
érsek, ki az ünnepek alatt a Szepességben tartózkodott, 
több miut 35,000 forintot fordított jótékony czélokra. 
Részint kiegeszitette az általa előbb alapított és fentar-
tott intézetek alaptőkéit, részint ujabb alapítványokat és 
adományokat tett. 

— Bismarck hg napilap szerkesztője lesz Berlinben. 
Akár az a czélja a „vér és vas" emberének, hogy meg-
buktassa az őt félretolva tartó mostani porosz állampoli-
tikát, akár csak hogy megbosszulja magát raj ta szüntelen 
akadékoskodása és apró bosszantgatásai által : ez az elha-
tározása Bismarcknak óriás sulylyal esik a napisajtó 
reputácziójának mérlegébe. Ugy, mely a sajtóban nem 
tud érvényesülni, bukott ügy marad állandóan. Bismarck 
hg elhatározása napnál világosabb tanulságot és utasítást 
rej t magában arra nézve, hogy, ha valamely ügy az 
életben érvényesülni akar, az a sajtóban igyekezzék előbb 
uralkodni. 

— Sárosmegyében is kitört a kulturharcz. Ott is el 
kezdte a protestáns türelem üldözni a kath. papságot. A 
„Sárosm. K." jelentése szerint a bártfai evangelikus pape 
a kikezdés szomorú dicsősége. 

f Elhunytak : Dr Lutter Nándor a kegyes-tanitórend 
nagyérdemű tagja m. hó 30-án, és Komócsy Lajos, a M. 
Állam belmunkatársa, f. hó 4-én. Ny. b . ! 

Saj tóhiba- igazi tás . Mult számunk 4. lapján a czimben Sta-
fens helyett Status ; 5 1. 2. oldal 6. sorában alulról florabunt helyett 
plorabunt olvasandó. 

Szerdán háromkirályok napján nem lehetvén 
megjelenés, a lap következő nap került csak sajtó alá. ^ág"® 

Felhívás e lőf izetésre. 

Az ünnepi szünnapok alkalmából az előfizetések 
tömeges érkezését várjuk, tömeges megtevését kérjük. A 
jövő évfolyam ismét nem egy tekintetben lesz nevezetes. 
Van a mit már most lehet elmondani; van a mi majd 
csak a jövőben lesz elmondható. A szenvedélyek viharai, 
kapkodásai és marakodásai között igyekeztünk az ész, a 
hit és a szeretet nyugalmát — óvni. Igy fogunk eljárni 
ezentúl is. Vir obediens loquetur victorias ! 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megje lenik e lap heten-
k é n t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása . 'Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

deménv czimzendő. 
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Budapesten, január 9. 
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Előfizethetni 
minden 

kir . pos tah iva ta lná l ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél. és Rndnyánszky 
A. könyvnyomdájában . 
IV., Papnövelde-u tcza 
8. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bé rmen tes ny i to t t levél-

ben , in tézendők. 

I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A tervezett országos állami tanitóképesités veszélyei a katholiczizmusra. — Az Ur Jézus zár 
a la t t ! — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Kire szavazzunk a képviselőválasztáskor? — S z é k e s f e h é r v á r : Főpásztori körlevél 
Jézus legszentebb Szive társulatának az egyházmegye területén való szervezése iránt. — R ó m a : XIII. Leo pápa 1891-ben. — P á r i s : 

Még egy szó az elhunyt angersi nagy püspökről. — Irodalom : A zárdai élet czéljáról. Stb. — Vegyesek. 

A tervezett országos állami tanitóképesités 
veszélyei a katlioliczizmusra. ') 

Aki tanügyi pol i t ikánkat az ujabb időben 
éber figyelemmel kiséri, annak bizonyára fel tűnt , 
hogy az állam hatalmát egyre jobban ki ter jeszt i 
és a katholikus iskolákat már is elnyeléssel 
fenyegeti. 

Bizonyiték erre a tanitóképesitésnek tervezet t 
oly módja, melyet l iberálisaink országosnak ne-
veznek, de melyet mi katholikus-ellenesnek vagyunk 
kénytelenek kijelenteni . 

1868 előt t minden tanitóképző hitvallá-
sos jelleggel b i r t ; pedig, a p ro tes tánsoké t ki-
véve, mind királyinak nevezte te t t és a ta-
nulmányi alapból t a r t a t o t t fönn. 1868 u tán 
az állam felekezetnélküli tan í tóképzőket állít-
ván föl, az előbbi királyi ka thol ikus képez-
dék is fönnmaradtak , m e g t a r t o t t á k katholikus 
jellegöket és megkülönböztetésül az állami testvér-
intézetektől püspökieknek hivat tak , mivel jó-
részben egyházmegyei hatóságok által, főpász-
torainktól l á t t a t t ak el a szükségesekkel. Tudni 
kell azonban, hogy eme püspöki taní tóképzők 
egész máig a t anu lmányi alapból segélyeztetnek 
(az u. n. képzőtanár fizetését inné t kapja), mié r t 
i s a m i n i s z t é r i u m t ó l királyi katholihisoknak d e -

c la rá l ta tnak . Szerény véleményem szerint eme 
képzők jogosan nem nevezhetők „királyi" jel-
zővel, hiszen a képzőtanár kivételével, k i t a 
közokt. miniszter nevez ki, a többi t aná r t mind 
az egyházmegyei hatóság ül tet i ka thedrá jába , az 

') Az „állam-isten" közeledését jelző e szakavatott czikkre 
különösen felhívjuk a — figyelmet. A szeri". 

I fizeti őket, bíráskodik fölöttök stb. Legfeljebb 
államilag segélyzett katholikus i n t é z e t e k n e k t e k i n t -

he t jük eme képzőket. — Ismét más kategóriába 
ta r toznak ama ka th . taní tóképzők, melyek a ta-
nu lmányi alapból egyáltalán nem nyernek se-
gélyezést, milyen pl. a kalocsai és az egri, melyek 
t isztán érsekiek. Ezeknél az ál lam pusztán fő-
felügyeletet gyakorol, míg az előbbieknél minden-
esetre valamivel szélesbkörü jogokat vindicálhat 
magának. 

Mindennemű kath. képzőnél 1868 u tán is 
tanképesitö t a r t a t o t t és t a r t a t ik , éppen ugy, min t 
az állami, a protestáns, a gör. keleti és a bpesti 
izrael i ta képzőknél. Ezen nem is ütközöt t meg 
senki ; ellenkezőleg mindenki igen természetesnek 
ta lál ta , hogy mindazon intézet, mely a kiképez-
te tés t eszközli, a tanképesi tés jogával is kell, 
hogy föl legyen ruházva. 

Egyszerre azonban meg kezdtek változni a 
viszonyok. Egyre sűrűbben hangzo t t ak föl a t an -
ügyi lapok hasábjain a panaszok kath. képzőink 
hiányos szervezéséről, taní tóképzésünk gyarló 
voltáról, az á l ta lunk osztogatot t tan í tó i okleve-
lek csekély értékéről, a tanképesi tésen mu ta t -
kozó tudományos színvonal fölöt tébb alacsony ter-
mészetéről stb. I lynemű panaszokkal már a 
hetvenes évek elején elégszer ta lá lkoztunk. Ké-
sőbb, a 80-as években egyre jobban hangsúlyoz-
ták, hogy a felekezeti taní tóképzők a magyaro-
sítás terén is gátul szolgálnak, t ehá t nemzeti 
szellem dolgában is bűnösek. Tény, hogy a 
lu theránus erdélyi és egyéb nem-kathol ikus ta-
nítóképzők elég okot szolgáltat tak a nemzeti 
szellem ellen e lkövete t t t mulasztások vádjára . A 
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szabadkőműves i rányú tanfé r f iak ö römes t k a p t a k 
az a lkalmon és é l tek he ly te len general isat ióval , 
azaz : r áken ték egyes felekezetek tényleges fo-
gyatkozásai t , h ibá i t va lamennyi hi tval lásos isko-
lára. t e h á t a ka tho l ikus t an i tóképzőkre is. Ily 
m ó d o n rossz lúrbe hozták i n t é z e t e i n k e t , és m i v e l 
mi ka thol ikusok — ősi rossz szokás szerint — 
mos t se igen védekeztünk a rosszakara tú vádak 
el lenében, igen sokan h i te l t ad tak a mende-
mondának . Ne feledjük továbbá, hogy ka tho l ikus 
képzőink a t a n á r i létszám, fölszerelés, a növen-
dékek segélyzése t ek in te tében nem tartottak lépést 
a nagy appara tussa l fölá l l í to t t á l lami képzőkkel , 
minélfogva a kiképezte tés és igy a t anképes i tés 
ellen is nem egy részben jogosan l ehe te t t ki-
ke ln i : és nem csodálkozhatunk a fölöt t , hogy 
el leneink könnyű szerrel győzedelmeskedhet tek 
fö lö t tünk . 

Annyival könnyebben d iada lmaskodtak fö-
lö t tünk , minél eszélyesebben j á r t a k el gonosz 
m u n k á j ú k b a n ; és meg kell vallani , hogy igen 
óvatosan j á r t a k el benne. Ele inte pusz tán consta-
t á l t á k . hogy a felekezeti képzők nem n y ú j t a n a k 
elegendő mérvű k iképez te tés t és hogy a t anképe-
si tő nem áll elég magas színvonalon ; később 
miniszteri biztosok k iküldését hozták szóba; most ' 
m á r — m i u t á n sohasem t a l á l t ak komoly aka-
dá lyokra — az egész t auképes i t é s t k iván ják 
államosítani. A t an í t ók kellő kiképeztetése és a 
nemzet i szellem érdekében k iván ják ők ezt. 
Ezek pedig n a p j a i n k b a n igen hangza tos szavak! 
J ó l ér tsük meg a do lgo t ! Egyelőre még meg-
hagyják a t an í tóképzés t a hi tval lások jogköré-
ben : csupán a t auképes i t és t k ivánják ál lamosí-
tani , ami más szóval annyi t t e sz : a m u n k á t 
e lvégezhet i tek ugyan t i is, de az oklevelet mi 
ad juk . Nem b i rom hinni , hogj ' va lak i ezt mél-
tányos, igazságos és szükséges e l j á r á s n a k f o g j a t a r -
t an i . Ha hiba van t an i tóképzésünkben és t an í tó -
képesí tésünk mód jában : ám tessék a hibát 
eltávolítani, és megszűnvén az ok, magá tó l meg-
szűnik az okozat is, vagyis nem kei lend a t an-
képesi tés i jogtól megfosz tan i a százéves t an í t ó -
képzési m ú l t t a l bíró ka tho l ikusoka t . Igen, de 
i t t lóg k i a lóláb ; hisz' nem jav í tan i , töké-
le tesbi teni aka r j ák a szabadkőművesek in téze -
t e inke t , hanem h á t t é r b e szorí tani , sanyarga tn i , 
megbuk ta tn i . A ka thol ikusoknak , ha sa j á t ta-
ní tóképzőkkel rendelkeznek és a t an í tóképzés t 
és t anképes i tés t szent h i tünk szellemében a k a r j á k 
m e g e j t e n i , okvetlenül ragaszkodniok kell a tanké-

pesitési joghoz és minden erőből t i l takozniok annak 
elvétele ellen. Ha ezt nem teszik, biztosak le-
he tnek abban, hogy 1 — 2 évtized múlva (vagy 
t á n még előbb is) i smét tovább fognak menn i 
követe lése ikben a szabadkőműves i rányúak. Azt 
fogják akkor k imonda tn i a kormánynya l , hogy a 
felekezetek necsak tanképesi tés i , de tanitóképzési 
joggal se rendelkezzenek, mer t igen természe-
tesnek is ta lá lom a magam részéről, hogy aki a 
t anképes i t és t meg nem adha t j a , az a t an i tó -
képzési jogokka l se legyen fölruházva. 

É s n é z z ü k c s a k : mily veszélyek liáramlaná-
nak már pusztán az országos tanképesitő bizott-
ságok föl állításával is katholikus tanügyünkre ? 

Ezen vizsgáló bizot tságok t ag j a i t természe-
tesen a minisz ter nevezné ki. És ak i jelenlegi 
v i szonyainkat csak némileg is ismeri , az jól 
tud ja , hogy evvel azt mondom, mikép a protes-
táns és szabadkőműves elemek vergődnének túl-
súlyra e b izot t ságokban, melyek ka thol ikus nép-
t a n í t ó i n k a t is oklevelek b i r tokába j u t t a t n á k . 
Képzel jük el m á r m o s t mily kényes, sőt gonosz 
he lyze tbe kerü lnének a ka thol ikus tan í tó je lö l tek 
ily katholikus-ellenes bizottság e l ő t t ! Van-e mód 
benne, hogy a ka tho l ikus szellemű történelmi 
könyvekből t a n í t o t t j e lö l t a p ro t e s t áns vagy 
szabadkőműves t ö r t éne t i vizsgálónak kedvére 
felelhessen? Lehetséges-e, hogy a ka tho l ikus 
szerzők nyomán előkészül t növendék a kathol i -
kusel lenes- i rányu paedagogia-\izsgálónak e leget 
t u d j o n t e n n i ? Váj jon a természettudományokban 
nem-e fogják éppen a kathol ikus je lö l teke t 
Darwin t anáva l k inozni-gyötörní és ezál tal oda-
kényszer i teni , hogy látszólag helyeseljék és ma-
gukévá tegyék a Darwin i smus t é t e l e i t és min-
dennemű vallásellenes t a n o k a t a geologia, az 
an thropologia és phys ika köréből? És ha ez tö r -
ténik, nem lá t juk-e menny i re fog ezál tal a nö-
v e n d é k e k vallási meggyőződése a l a p j á b a n m e g -
i n g a t t a t n i és jelleviök következe tes kiművelése 
illusoriussá t é t e tn i ? Talán nem tapasztaltuk eléggé 
a szerzetes- tanár je lö l tek példájából, kik az egye-
t e m e n akathol ikus vizsgálók fó ruma elé kerü l tek , 
m ikén t j á r n a k el velünk el leneink? Nincs-e 
élénken emlékezetünkben, hogy ezeket halom-
számra szándékoztak m e g b u k t a t n i a v izsgála ton? 
És vá j jon nem-e sokszorta nagyobb veszély rej l ik 
abban, ha a jóval csekélyebb képze t t ségű tan í tó -
je lö l t eke t bocsá t juk a h i tközömbös vagy ka tho-
likusellenes censorok elé, k iknek főtörekvése ezek 
megszégyení tésére , m egbuk t a t á sá r a i r ányu l min-
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den bizonynyal ? Mer t ne téveszszük szem elől, 
hogy ha t a l á l t a tnék is egy-két j ó a k a r a t ú ember 
a vizsgáló b izo t t ságban , ezek kívánsága soha-
sem fog érvényesülhe tn i a többség rosszakara ta 
mel le t t . 

Hogy azonban nem vagyok részemről ba-
r á t j a a tanképes i tés je lenlegi mód jának sem, 
k i f e j t e t t em én azt m á r több évvel aze lő t t az 
egri „Népiskolai Tanügy" hasábja in és röviden 
e lmondom mos t ehe lyü t t is. 

Én ugyanis a tan í tóképzés és t anképes i t és 
országosan egyönte tűvé té te le és sz ínvonalának 
emelése tek in te téből a mi részünkre országos 
katholikus tanképesitő bizottságokat óhajtok, melyek 
minden képezde székhelyén olyformán á l l í t t a t -
nának össze, hogy a helybeli képző-intézet t aná r i 
ka rának néhány a lka lmas t ag j a megerős í t t e tnék 
több országos t ek in t é lyű képezdei t a n á r r a l a 
központból vagy más képezdéből, k iknek mind-
egyike megha t á rozo t t szakból vizsgálna és kikhez 
1—2 miniszter i biztos is j á ru lha tna . Ily bizot t -
ság t ek in t é lye e lő t t mindenki szívesen megha-
jolna , szervezése sem okozna nagy kiadásokat , 
és — ami ka tho l i kus e lő t t főbenjáró körü lmény 
— megbízható volna nemcsak tudományos , hanem 
vallásos t e k i n t e t b e n is. 

Még nem ha t á roz t ak a min isz té r iumban a 
t anképes i t és á l lamosí tása kérdésében ; még nincs 
késő, tiltó szózatunkat ez ellen fölemelni. Tegye is 
ezt minden h iva to t t tényező, és az e redmény nem 
ü the t ki kedvezőtlenül. 

Megragadom egyú t t a l az a lka lmat , hogy 
nyí l t férf iassággal és jó ka tho l ikus le lk i ismeret -
tel k i m o n d j a m , miszer int katholikus tanítóképzőink 
nagyon is rászorulnak a reformra. Helyiségeink, 
fölszerelésünk, t a n á r a i n k lé t száma, növendékeink 
•segélyezése, a t anárok dí jazása nagyon sok kí-
vánniva ló t engednek. Fölöttébb egyenlőtlenek az 
eszközök, a fegyverek, melyekkel az ellenféllel 
szemben ál lunk, és igen félős, hogy nem fogjuk 
diadallal befejezhetni a harczot. Va jha mielőbb 
azon kellemes helyzetbe kerülnénk, hogy képzőink 
jobb á l lapotba való j u t t a t á s á r ó l emlékezhe tnénk 
meg ! Tüs tén t alábbszállana ám akkor az ellenfél 
harczvágya is, melynél fogva most — gyönge-
ségünk mel le t t — biztosan győzni vél fö lö t tünk , 
megfosz tan i tö rekedvén b e n n ü n k e t a kath . t anügy 
egyik legsarka la tosb jogá tó l : a tanképesi téstől .1) 

Schultz Imre. 

') Kegyelmes főpásztoraink kiváló figyelmébe ajánljuk ezt az 
ügyet. 4 szerk. 

Az Ur Jézus zár alatt! 
Hol? kérded. 
Talán nálad is ! 
Nézd csak, nincsen-e nálad is t emplom, nyil-

vános kápolna, melyben az Oltár iszentséget őr-
zik s ugy őrzik, hogy reggel a szent mise u tán 
rög tön elzárnak minden t e m p l o m a j t ó t , ugy 
hogy senki be nem mehet aud ien t iá ra az Ur 
Jézushoz, hacsak külön nem kér i e czélból a 
kulcsokat . Egyszer -máskor a sekrestyés — egy-
házfi — mes te r — papcseléd t a l án oda adná a 
ku lc soka t ; de ha többször jönnél , pl. ha szived 
oda vonzódnék, hol a mi Urunk és Mindenünk 
n é m a magányában l á toga tók u tán sóhajtoz, a 
sz. t abernacu lumhoz , és t e n a p o n k i n t akarná l o t t 
megje lenni s a ku lcsoka t n a p o n k i n t ké rnéd : nem 
tudom, minő képpel fogadnának a fen tneveze t t 
mél tóságok ? 

Ped ig há t . hogy Malakiás prófé táva l szól-
jak : „ Oculi vestri videbunt et vos dicetis : Magni-
űcetur Dominus !" Hogy áradoznak a szóno-
kok a j k a i pl. Ur -nap ján az Oltár iszentséget 
magasz ta ló szavaktól , hogy buzdí t ják a h íveket 
az Ur m a g a s z t a l á s á r a : Magnificetur Dominus! 
F á r a d h a t a t l a n u l to long a nép aznap reggel tő l 
napes t ig az Ur házába, hogy imádja , hogy ma-
gasztal ja . I)e elmúlik a szentségnap, elfelej tet-
t ük a szép predikácziót , amely az Oltár iszentség 
l á toga t á sá r a buzdi to t t . Mintha csak egy napon 
kel lene az U r Jézus t az Oltár iszentségben imádva 
l á toga tn i ! 

,,Filius honorât patrem, et servus dominum 
suum : si ergo pater ego sum, ubi est, honor meus ? 
et si dominus ego sum, ubi est timor meus ? dicit 
Dominus exercituum : ad vos, o sacerdotes, qui de-
spexistis nomen meum et dixistis : in quo despexi-
mus nomen tuum ?" panaszkodik tovább a pró-
fé ta (Malach. 1, 6.) á l ta l . Muta t i s m u t a n d i s e 
keserű panasz m i n t h a a t abe rnacu lum felől 
jönne. 

Már csak nem lehet ny i tva hagyni a t em-
p l o m o t ! mondod t a lán erre. S én m e g m o n d o m : 
Igenis lehet, s t ek in tve a v i lágnak jelen ál lását , 
igenis, ke l l ! 

„Jőjetek hozzám mind, kik szenvedtek és ter-
helve vagytok s én megenyhitlek benneteket" — 
hiv az Ur. Hej ! nem egy, aki nyög az élet t e r -
hei a la t t , menne oda, ahol enyhe t t a l á lha t — 
t a l á n a kocsma mel le t t el — tudván, hogy be-
mehet . S k i tud ja , hány ezer meg ezer lá to-

3* 
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gatna a sz. helyre, ha nyitva tudná az ajtókat, 
s meritene ot t vigaszt, tanácsot, bölcseséget, 
erőt, k i ta r tás t , bánatot , kiki, amire rászorul. 
Mert h á t : „Jőjetek mindnyájan!" hangzik az Ur 
szava. 

Félsz a tolvajoktól? 
Egy több ezer lélek lakta mezővárosban 

évek előtt missió volt ; a missió óta mindig 
nyitva van a templom ; mindig találsz imádko-
zókra, s a lelkész vallomása szerint azelőtt több-
ször fordult elő az eset, hogy templomi dolgok 
e l tűntek; mióta nappal nem zárják el: azóta 
lopást nem észleltek. E helyett telnek a jóté-
kony czélokra k i te t t perselyek. Mert az imádko-
zónak jól esik, ha néha jó czélra szerény kraj-
czárját észrevétlenül fölajánlhat ja . 

Ha meg éppen azt gondolod, hogy csak a 
zár t a r t j a vissza a to lva joka t : ám alkalmazz zárt 
ugy, hogy a padokból ta lán az utolsó sort elre-
keszted megfelelő rácscsal vas- vagy fából, 
ahogy azt külföldön sok helyen látni. Prédikálj 
erről népednek; talán akad jótevő; ha teheted, 
légy 4magad a jótevő; megtérí t i az Ur. Meglátod, 
mennyi örömed lesz! Sőt, ha nyitva tudod a 
templomot, magad is szivesen fogsz odaláto-
gatni ; — a breviárium, sz. olvasó jobban esik 
ilyen helyen ; azután magadnak is lesz kereszted ; 
nem hiszem, hogy azok közül volnál, kik valami-
kép nem volnának terhelve, — mert hiszen ilyen 
nincsen ! Semmikép ne engedd egyelőre, hogy az 
egyházfi az utolsó evangeliomkor már csörtesse 
a kulcsokat. Adj jó példát; imádd azt, a ki 
Urad, add meg neki a t iszteletet! 

Csak ily módon érheted el, hogy a hivek 
észrevegyék, hogy a kath. templom más valami 
mint a zsinagóga, vagy mint a protestánsok ima-
helyei. A hogy most divik a szokás legtöbb he-
lyen, a sz. misén tul alig veszesz r a j t a észre 
különbséget. Oly magasra tornyosulnak a hullá-
mok egyházunk egén : hol keresnénk menedéket, 
ha csak annál nem, ki a hullámoknak és sze-
leknek is parancsol, s ki velünk van, s csak 
arra vár, hogy fölkeressük. 

Nagy felelősség terheli azokat, kik az Ur 
házát őrzik, midőn azt ugy teszik, hogy a hive-
ket elijeszszék, vagy távol tartsák. 

„Nec est alia natio tam grandis, quae habeat 
deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest 
cunctis obsecrationibus viostris." (Deut. 4. 7.) Új-
esztendei elmélkedésül a jánl ja Kapisztrán. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, jan. 9. Kire szavazzunk a képviselőválasz-

táskor? — 
Kötelességünk a közelgő választások idejére kellő 

tájékozással szolgálni Magyarország kath. papságának. 
Nehéz, csaknem emberi erőt meghaladó feladat ez, 

tekintve Magyarország közügyeinek, társadalmi állapotai-
nak és politikai pártviszonyainak módnélküli kuszáltságát, 
a melynél fogva az emberek már alig ismernek egymásra, 
s a testvér a testvérben ellenséget, viszont a jó barát az 
ellenségben — barátot vél látni, ölelni s karon fogva 
hordozni, támogatni. 

Mód nélkül megnehezíti a helyzetet az is, hogy a 
kormány, nem várva be az időt, mig Magyarország u j 
herczeg-primásának alkalma nyilik első főpásztori levelé-
ben tüzetesen és részletesen nyilatkozni a valláspolitikai 
ügy állásáról, hamarosan kiirta a választásokat és igy a 
kath. papságot a hevenyében való cselekvés veszélyeinek 
s keserves következményeinek könnyelműen kitette. 

Ilyen körülmények között a kormány — csak-
ugyan nem várhatott egyebet, mint a mit kapot t ; azt a 
lángostort, melylyel Rozsnyó lánglelkü püspöke, fájdalom-
tól kisajtolt főpásztori levelében, a mai államkormányzás 
egész rendszerén többszörösen végig suhintott. 

Hiábavaló minden neheztelés, melynek a kormány 
magyar félhivatalosa, a „Nemzet" a megmondója, e fő-
pásztori levél megjelenése miatt. Qui est causa causae, 
est etiam causa causati. A mostani államkormány magára 
vessen mindenért, a mi történt, történik és történni fog. 
Minek vette át a Tisza örökségét? Minek hanyagolta el 
az örökségben átvett katholikus sérelmeket? Minek te-
tézte azokat az ő hitelvbe vágó rendeletének kiadásával 
s annak karhatalommal való erőszakolásával ? Magyar-
ország államkormányzása a rozsnyói püspök kíméletlen 
kritikáját megérdemlette, maga provokálta. 

De a rekriminácziók nem használnak semmit. A 
tettek ideje érkezett el. Magyarország katholikus papsá-
gának, 10 millió katholikus hivének, tenni kell róla, hogy 
a képviselőházba oly férfiak jussanak be törvényhozókul, 
kik a mi katholikus hitünk szabadságát, a mi katholikus 
egyházunk jogait és érdekeit tiszteletben fogják tartani 
és tartatni minden körülmények között. Ha erről nem 
gondoskodunk most : Isten a megmondhatója, mily gyá-
szos felfordultság fog bekövetkezni. Képviselőjelölt, kath. 
papoktól, a kath. egyház híveitől, ne kapjon, ne kaphas-
son szavazatot, bármely párthoz tartozzék, ha biztos 
garancziát nem nyújt előzetesen, például nyilvános, vagy 
legalább tanuk előtt tett nyilatkozatával arra nézve, hogy 
katholikus sérelmeink orvoslásához eselekvőleg fog hozzá-
járulni. Ezek a sérelmek köztudomásúak. Fel vannak 
sorolva a rozsnyói nyilatkozatban. 

Az Isten jogaiból engedni nincs jogunk; az egyház 
érdekeit feláldozni nem szabad ; kötelességeink teljesíté-
sétől elállani vagy bármely okból visszariadni — ment-
hetetlen bűn. 

Isten lelke szálljon meg mindenkit ! ? ? 
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Székesfehérvár. Föpásztori körlevél Jézus legszen-
tebb Szive társulatának az egyházmegye területén való 
szervezése iránt : 

Summis mihi iá votis est, ut in dioecesi curis meis 
crédita, devotio Sanctissimi Cordis Jesu, perennis divinae 
gratiae fontis, quo latius, quo impensius propagetur. hoc 
imprimis tristissimo, quod vivimus, tempore, ut Sacratis-
simum hoc Cor, transfixum ac vulneratum lancea, humá-
num erga genus caritatis igne flagrans, devotissimis notris 
exoratum precibus, in nos omnes, pastores et fideles, 
abundantissimas effundat gratias, quatenus inconcussa fide-
litate, tenerrimo invictoque amore. paratissimo obsequio 
adhaerentes sanctae Dei Ecclesiae, Visibilique eius Capiti, 
pastores, crescentes in dies in vitae Sacerdotaüs perfectione, 
alacriori in dies zelo, qua opere, qua verbo, qua exemplo 
grandis et sacrosancti pastoralis muneris fungantur offi-
ciis, et fideles, ductu pastorum, ambulent digne, Deo 
piacentes, in omni opere bono fructificantes, et crescentes 
in scientia Dei, ') voluntatem habeant Ecclesiae Romano-
que Pontifici semper perfecte subiectam atque obtempe-
rantem ; catholicam doctrinam profiteantur aperte et con-
stanter, catholicam sentiendi agendique rationem sequantur 
in vita privata aeque ac publica intrepide et fideliter, 
catholicamque doctrinam, quoad quisque potest, propar 
gent, ea quae ab Ecclesia didicerunt, si pares sunt aliis 
impertiendo, magist-rorum voci résonantes tamquam imago ; 
semper autem, quod omnes possunt et debent, serendo 
fidem catholicam auctoritate exempli, professionisque con-
stantia praedicando.3) 

Sed piissima hac erga ss. Cor Jesu devotione suppli-
cibus quoque orabimus precibus dulcissimum hoc Cor, 
divinae caritatis Sedem, flagrantissimae erga nos charitatis 
Victimam, largiatur omnipotente sua virtute, ut abbre-
vientur dies acerbi Ecclesiae Visibilisque eius Capitis, 
videat Ecclesia a solis ortu usque ad occasum splendidio-
res in dies triumphos. 

E t quum nostrum insigne sit decus, stare ad sepul-
crum S. Regis Stephani Conditoris Regni Nostri, qui 
„nihil a Deo consuevit vehementius contendere, nihil in 
omni vita aut laboriosius curavit, aut constantius egit, 
quam ut fidem Catholicam toti regno inferret, de stabili-
bus fundamentis vel ab initio constitueret," 3 j an non 
ferventius aliis Sacratissimum Cor Jesu, piissima in Illud 
devotione exorabimus, ut haec fides, quam apostolicis 
suis laboribus. zelo suo fatigari nescio suae dederat genti, 
vigeat propageturque amplissime in Regno Mariano? An 
non ferventius aliis flagitabimus a Sanctissimo hoc Corde 
Regi Nostro Apostolico, S. Regis Stephani Haeredi, tofci-
que qua late patet charae patriae, omnigenam salutem et 
prosperitatem ? Ut itaque devotio Sacratissimi Cordis 
Jesu in mea dioecesi quo latius, quo impensius propage-
tur et exerceatur, provoco in Domino Venerabiles Cura-
tores animarum, ut sodalitatem Sanctissimi Cordis Jesu 
in suis parochiis erigere omni zelo et studio adlaborent. 

Modus autem erigendi dictam sodalitatem est se-
quens: 

') Coloss. 1, 10. 
s) Cf. Leo XIII. Encycl. Sapientiae Christianae. 
SJ Leo XIII. Encycl. ad episcopos Hung. 

I. Rogandus Ordinarius, ut sodalitatem sanctissimi 
Cordis Jesu in parochiae Ecclesia erigat, litterasque testi-
moniales de erectione peracta exhibeat eum in finem, ut 
sodalitas dicta Archi-Confraternitati Romae existenti pos-
sit aggregari. Quae vero in tali petitione adferenda sunt, 
sequens ostendit schema : „N. N% desiderio motus pro-
movendi ac dilátandi devotionem erga SS. Cor Jesu, hu-
militer petit ab Illustritate Vestra. ut benigne precibus 
annuens, Sodalitatem SS. Cordis Jesu erigere ac erectam 
declarare in N. et praecise in Ecclesia N. ad altare N., 
statuta approbare et parochum dictae Ecclesiae eiusque 
successores et provisores designare in confraternitatis di-
rectores, cum facultate- subdelegamdi, itemque litteras testi-
moniales exhibere dignetur, ut aggregari possit Archi-
Confraternitati Romae existenti, ad effectum participandi 
bonis spiritualibus ac lucrandi indulgentias, quibus ditata est 
praefata Archi-Confraternitas." — Praevie autem significo 
me statuta Sodalitatis SS. Cordis Jesu, quae continentur 
in libello. cui t i tulus: „Rövid hiteles oktatás Jézus szive-
ájtatosságáról," — qui accipi potest apud Redactorem 
fasciculorum „Jézus szentséges Szivének Hirnöke" Colocae, 
— etiam pro mea dioecesi approbare. 

Sunt autem sequentia : 
1. E társulat tagjai igyekezzenek évenként Jézus 

sz. Szivének ünnepét különös ájtatossággal megülni s e 
napon, ha lehet, a sz. gyónás- és áldozáshoz járulni. 

2. Minden hó első péntekén Jézus Szivének oltárá-
nál sz. mise van szentség-kitétellel és minden hó első 
vasárnapján délután Jézus sz. Szive tisztelére nyilvános 
megkérlelés tartatik, melyben a társulat buzgó tagjai 
részt venni iparkodjanak. 

3. Naponként mondjanak el a tagok Jézus Szive 
tiszteletére egy Miatyánk-ot, egy Üdvözlégy Máriát-t és 
egy Hiszek egv-et, ezen fohászszal : „ Oh Jézusom édes 
Szive, add, hogy téged mindig jobban szeresselek(Min-
den izben 300 napi bucsu ; mindennapi elmondásért ha-
vonként egy teljes bucsu.) 

4. Általában iparkodjanak a tagok a társulatnak 
czélját mind magukban, mind embertársaikban tehetségűk 
szerint előmozdítani s az erények gyakorlatában Jézus 
Szivét mintaképül választani. 

5. Gyakran imádkozzanak a tagok egymásért, vala-
mint a meghalt tagokért is a római anyatársulat példá-
jára, melynek templomában havonkint három szent mise 
mondatik a meghalt társakért. 

6. E szabályok bün alatt nem köteleznek ; de ki az 
engedélyezett búcsúkat el akarja nyerni, annak a 3-ik 
pont alatt jelzett imádságot el kell végeznie. 

Haec descripta cum supplicibus litteris superius ci-
tatis mihi pro ratihabente subscriptione erunt subster-
nenda. 

II. Obtento ab episcopo Dioecesano erectionis de-
creto, acceptisque superius indigitatis litteris testimoniali-
bus, recurrendum Romám ad Archi-Confraternitatis Secre-
tarium,1) ut sodalitas ab episcopo erecta, Archi-Confrater-
nitati aggregetur, exhibendo simul litteras testimoniales 
episcopi de erecta sodalitate. Litteras supplices, una cum 

') Reverendissimo Monsignore Borgia. 
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adiungendis 6 francis (3 florenis) Archi-Confraternitati 
mittendis, libenter ad dictum Archi-Confraternitatis Secre-
tarium transponet Redactor fasciculorum : „Jézus szent-
séges Szivének Hírnöke" Colocae. Solummodo expensae 
cursus publici — 55 circiter crucigeri — erunt sol-
vendae. 

III. Ubi aggregat ions decretum advenerit, opportu-
mim erit illud sub vitro in Ecclesia vei in Sacristia pa-
rieti affigere. 

IV. His peractis suscipi possunt Sodalitatis membra, 
quem in finem parari debet elenchus, seu liber, cui sin-
gulorum, qui in sodalitatem suscipiuntur, nomina inscri-
bantur. lus autem suscipiendi sodalitatis membra ad so-
lum pertinet Sodalitatis Directorem ab episcopo nominatum, 
vei quem episcopus ad hoc delegaverit. 

Haec, quae de inscriptione membrorum Sodalitatis in 
librum, atque de iure suscipiendi membra meminimus, de 
essentia sunt ita, ut his neglectis receptio in sodalitatem 
suo destituatur valore. Notandum vero pro susceptione 
inscriptioneque membrorum in elenchum nullam requiri 
posse taxam, quae si requireretur, susceptio nulla esset. 
Nihilominus sponte oblata dona ad ornandum altare so-
dalitatis et alias sodalitatis expensas tegendas acceptare 
licet. 

Utut autem non necessarium, opportunum tamen erit 
membris sodalitatis dare libellum, vel chartam, in qua et 
susceptio eorum in Sodalitatem, et lucrandae indulgentiae 
signatae existant. Qua in re valde commendo, ut directo-
ires Sodalitatis superius citatum parvum libellum membris 
sodalitatis distribuendum sibi a redactore fasciculorum 
„Jézus szentséges Szivének Hírnöke" procurent. Maxime 
enim proficuum est, ad devotionem sodalitatis SSmi Cor-
dis Jesu ubere cum fructu peragandam, si populus fidelis 
contentam in dicto libello instructionem, de pia hac So-
dalitate legere atque relegere, adiectasque orationes per-
solvere potest. 

Suapte autem intelligitur populum fidelem, ut lu-
bens sodalitatem ingrediatur, edoceri debere de devotione 
Sanctissimi Cordis Jesu, de natura, fine, emolumentisque 
sodalitatis SSmi Cordis Jesu, omnique zelo atque indu-
stria moveri, ut dictae Sodalitati semet adiungat. 

Confido autem et Venerabiles meos Sacerdotes lu-
benti animo Sodalitati huic suum daturos nomen. Est 
enim Sanctissimum Cor Jesu imitandum Sacerdotalis cor-
dis exemplar, cuius virtutibus indui et affectibus inflam-
mari et desideret et oret sacerdos, necesse est. ut dignus 
Altaris sit minister, gloriae Dei animarumque saluti in 
omnibus vitae adiunctis paratissimo intentus obsequio. Et 
quanta gratiae sanctae copia ditabit Cor illud Sanctissi-
mum cor sacerdotis semet Ipsi consecrantis, cum sacer-
dotis sit lucrari animas, quas suo sanguine tanto Cordis 
Sui amore redemit Jesus Christus ! Meminisse quoque 
iuvabit coelestium donorum, quae Sacerdotibus Cordis 
Sanctissimi devotis cultoribus se daturum promisit divinus 
Salvator. Quum enim B. Margaritae Mariae de Alacoque 
in genere enuntiasset dulcissimus Jesus : „Spondeo eos 
omnes, qui hoc honore Cor meum afficient, ipsius divini 
Cordis influxu coelestium donorum copia fore cumulandos." 

Et iterum „Nec mensuram ponam nec terminum gratiis 
meis pro omnibus, qui eas quaerunt in Corde meo:" Sa-
cerdotibus in specie hoc dulce effatus est promissum : 
„Commenda Sacerdotibus et religiosis — devotionem ss. 
Cordis — ut viam certissimam, qSa ad status sui per-
fectionem perveniant." „Animarum pastoribus, ut instru-
mentum, quo corda saxis duriora ad poenitentiae lacrimas 
emolliant." 

Agite itaque VV. FF. et FF. dilectissimi, ut Soda-
litas Sanctissimi Cordis Jesu quo ocyus in parochiis curae 
vestrae 'creditis erigatur, et quo plura obtineat membra. 
Sonent omnium meorum sacerdotum, souent omnium fide-
lium corda, omni die, tenerrimo amore : 0 dulcissimum 
Cor Jesu mei, fac ut Te semper magis diligam ! 

Róma, jan. 1. X I I I . Leo pápasága 189l-ben. — 
Az 1891-iki év igen jellemző adatokkal szolgál a 

mostani pápaság ismeretéhez. A pápaságnak kettős hiva-
tása van a világon : megőrizni az isteni letéteményt és 
azt az idők és a viszonyok különfélesége szerint alkal-
mazni. Az apostoli szentszék működésének ez a kettős 
oldala teszi a katholiczizmus szépségét és viruló termé-
kenységét. A legtisztább egység nyilvánul itt a leggazda-
gabb változatosságban, fejlődés a hagyományban, örök 
ifjúság a hiven megőrzött ősiségben. És azt a pápaság 
páratlan kiváltsága hozza létre, a mely az ő tévmentes 
vezérkedése által mindeneket összhangban tart és meg-
ifjít az igazságban. Éppen ugv mint a dogmák, a növe-
kedés és haladás törvénye szerint, a századok és a hittu-
dósok munkájában, egyre világosodnak és fejlődnek, ép-
pen ugy a római egyházi hatalom kormányzása is napról-
napra u j alakot ölt magára, — habár sajátságos jellege az 
állandóság, — a szerint a mint a különféle emberi korszakok 
és társadalmi áramlatok sajátos szükségeihez alkalmazko-
dik örökkévalóságba tekintő működésében. A pápaság 
olyan mint a nagy természet: örökké ugyanaz, örökké 
megujuló. 

Minden pápának, minden pápa kormányzásának meg 
van a maga személyes jellege és sajátsága. Isten az emberi 
személyiséget épp ugv tiszteletben tar t ja az ő közvetlen 
megbízottjában, mint akármely más papban. Négy fajta 
pápát lehet megkülönböztetni: vértanú, reformátor, szent 
és tudós pápákat. Ritka az, mint a fehér holló, a ki ezt 
a négyet önmagában egyesítse. XIII. Leo pápában sok 
van mind a négyből ; hanem, ugy látszik, hogy ő a pápák 
egy uj faj taját init iál ja: a szocziális pápát. 

1878 óta 1891-ig XIII. Leo pápa napról-napra vi-
lágosabban mutatta be magát ebben az ő sajátos hiva-
tásának kettős irányában, t. i. egyesíti magában a nagy 
pápák minden faját és ezekhez a pápaság egy uj alakját 
adja. A lefolyt év történeti szerepének egész nagyságában 
mutat ja be a nagy pápát. 

A rabszolgaságellenes mozgalom buzdítása, a hierar-
chia felállítása Japánban, a Berum Novarum encyklika 
megírása, az október 2-iki munkás-zarándoklatokra vo-
natkozó beszédek és levelek, a maronita és portugál 
kollégium alapítása, konferencziák, gyűlések, zsinatok 
létrehozása a különféle országok püspökeinek körében,. 
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végül, az apostoli szentszék szabadságának minden eddi-
ginél hangosabb és erélyesebb visszakövetelése, — a 
nagy dolgoknak és eseményeknek e hosszú lánczolata . 
egész nagyságában rajzolja elénk képét ennek a pápa-
ságnak az ő szerencsés modernségében, (dans sa moder-
nité heureuse.) Minden cselekedete beillik az egész ural-
kodás összhangjába, mind egyensúlyban van és marad 
egymással. Az egész egy minucziózus analysis egy nagy 
synthesisben. Meglehetős nehéz az e kép által keltett 
hatást összegezni ; hanem ha meg kell tenni, azt lehetne 
talán mondani, hogy XIII. Leo minden erejével az egyház 
életének intenzivebbé tételére törekszik, hogy abból aztán 
annál bőségesebb folyamokat árasszon ki a világra. 

Gyarapítani a benső gazdagságot, hogy a társada-
lom annál jobban legyen megtermékenyítve általa, vájjon 
hát nem ez volna az ő ideálja, minden pápa ideálja, a ki 
korát megért i? Oh igen. ez a fensőséges (souverain) 
irányzat adta meg a mostani pápának azt, hogy ő korunk 
minden áramlatának élén áll, a tudomány élén, a missiók 
és rabszolgaságellenes akczió által való kolonizáczió élén, 
a társadalmi kérdés megoldásának az élén beszédjeivel, 
„Rerum novarum" encyklikájával, a magához inditott 
zarándoklatokkal, élén a franczia politika tájékoztatásának 
is a rendszerető demokraczia irányzatában Rampolla bibor-
nokhoz irt levelében. A világ minden alapvető érdeke 
bevonult a pápák százados hajlékába és ott a legértel-
mesebb s legnemesebb keblű vendégszeretetre találtak. 

Vájjon, mikor e pápaság nagysága fölött elmélked-
tél és arról az uj szerepről, melyet reá nézve az újkor 
tett szükségessé, nem jutott-e neked eszedbe, t. olvasó, 
kérdezni magadtól, hogy mily özöne az igazságnak és 
jogtiszteletnek áradhatott volna szét a földön, hogyha egy 
idegen hatalom nem gátolná XIII. Leót abban, hogy 
Rómát természetes rendeltetésének teljesen oda ad ja? 
Mennyire változatosabb volna az igyekezetek és erőfeszí-
tések felvirágzása, hogyha a pápák városa vissza lett 
volna, vagy visszaadatnék rendeltetésének, hogy legyen 
fővárosa a világnak, legyen az egyedüli nemzetközi világ-
város, középpontja az emberiségnek, a katholiczizmus és 
czivilizáczió gondozásának szentelve kizárólag ! Mennyivel 
tömegesebb és hatásosabb lett volna a támogatás az egész 
világról, az afrikai megváltás, a munkabér szabályozása, 
a társadalmi egyensúly végrehajtásában ! Mily emelkedett 
s mennyire szélesebb körű lett volna a missiók és a czi-
vilizáczió világának expansiója ! 

A toll nagy élvezettel rajzolná a csodák e képét, és 
ebben a nagy valóságot és nem képzeleteket festő munkában, 
mindenki feltalálná a jelenlegi pápaságban rejlő inspirá-
cziók gazdagságát és a pápai világkormányzás egész 
nagyságát. És éppen ezek a szükségletek s azoknak di-
csőséges kielégítése hajt ják mindig u j és uj zöldelésbe az 
emberi lélek mélyén a remény virágát. Midőn a dolgok 
fejlődésének ereje, emberi lángész által segittetve, egész 
sulyjával követeli a pápaság felszabadítását és működésé-
nek teljes ragyogását : akkor a közel és biztos felszaba-
dulásban hinni nem csalódás. 

XIII. Leo áldozatainak széles köréhez, ihletéseinek 
fenségéhez mért arányokban kivette a magáét a szenvedé-
sekből is. Minden mentő, minden megváltó kénytelen volt 

vérével termékenyíteni munkájának mezejét. Van egy 
könyv, Ballanche könyve, mely végig kutatta a vissza-
hatás e törvényét az egész egyháztörténelmen. 

A vér, a mely a világra hull le, a legnemesebben 
kiontott vér. Ez az év, ha kiváló volt a munka sokasága 
•és előkelősége által, rendkívüli volt egyszersmind a fáj-
dalom és a támadáso.k miatt. Hanem a szenvedések, az 
ellenségeskedések az oly büszke és erős természetet, a 
milyen XIII. Leo, nem törik meg. Mindaz a mi nagy, a 
megpróbáltatás tüzén megy át. A kezdetek nehézsége 
mindig azt jelenti, hogy az eredmény állandó lesz. Minél 
rettenetesebben zúgtak az akadályok, annál sűrűbben 
fogják kiemelni XIII. Leo igyekezete fölé a koszorúkat, 
annál fényesebb dicskörrel fogják körülövezni az ő pá-
paságát. 

Az 1891-iki munka magas és széleskörű munka 
volt. Az sikert és állandóságot biztosított magának. Quid-
quid ex eo eognovimus, quidquid ex eo amavimus, quid-
quid mi rati sumus, — manet. M. de R. 

Páris. Még egy szó az elhunyt angersi nagy püs-
pökről. -— » 

Mgr Freppelről, az elhunyt nagynevű angersi püs-
pökről. a Moniteur de Rome, épp ugy mint a német 
katholikusok elhunyt nagyságáról, Janssenről, külön ve-
zérczikkben emlékezett meg. Nekünk az a kép, melyet a 
római lap festett a nagy franczia püspökről, igen talá-
lónak látszik. Nem von le érdemeiből semmit, nem takar 
el férges tehetségeiből s tudományos lelke sokoldalúsá-
gából semmit, a mit mások a nagy halott dicsőítésére 
előhoztak. Ész, erény, tudomány, ékesszólás, munkásság s 
törhetetlen állhatatosság a kötelességek teljesítésében meg 
voltak benne magas fokban. De hiányzott belőle valami. 
A „Moniteur de Rome" szavai ezek: „Fényes tulajdo-
nokkaláldotta őt meg az Isten, de megtagadott tőle néhány 
szerény tulajdonságot, melyek az emberi ügyek vezetésé-
ben talán sokkal szükségesebbek amazoknál. Egy darab-
ból alkotott természete hiányos maradt. (Il été fatalement 
une nature incomplète.) Nem volt ő az a symphonialis 
anima, melyet a mysztikusok, a 12-ik szazad e nagy 
psychológjai, annyira ajánlottak. 0 sem középpont, sem 
tűzhely nem volt, mert nem volt benne, a mi az embe-
reket elbűvöli és vezérli : tapintat, kedvesség, politikai 
bölcseség, a lélek melegsége és egyensulyja. 0 első rangú 
hires katona volt; hiányzott belőle a vezérlés, a paran-
csolás adománya. 0 egy magának való természetű ember 
vala (un nature solitaire.) Innen van, hogy fényes tehet-
ségei daczára, nem volt befolyása. 0 nem ragyogott elég 
fényesen. 0 soha sem volt az, a mi Gibbons, Manning, 
Dupanloup, Ketteier ; de még az sem volt a mi Rauscher 
vagy Pie bibornok 0 egy külön világot állított össze 
magának ! . . . Nehézkes volt. Nem értette meg XIII. Leo 
és Lavigerie bibornok politikai iniciativáját Francziaország 
számára. Ez a Moniteur de Rome szavainak sorok közötti 
értelme. Az orleánsi párt érdekeinek szűk körébe zárko-
zott el nagy lelkével. Mindazáltal, igy végzi a M. de 
R. czikkét, mgr Freppel Elszász, Francziaország, az 
egész egyház dicsősége msrad. Történeti nevezetességű 
ember ő, a ki az Isten ügyének lánglelkü harczosa volt. 
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IRODALOM: 
= A zárdai élet czéljáról. Szent beszéd, mondotta 

a bold, szűz Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén, 1891. 
évi decz. hó 8-án Esztergomban a vízivárosi irgalmasné-
nék templomában dr Csernoch János esztergomi apát-
kanonok. Esztergom, 18911 ö-r. 16 1. 

- f A kereszténység védelmé, erkölcs i é s műve-
lődési szempontból. Irta Weisz Fr.< Albert. A második 
javított kiadás- után fordították Makra Imre és Rózsa 
József. II. köt. Ó-Becse, 1891. 8-r. E czim alatt is-: 
Hitvédelmi Füzetek II. évf. XI. füz. 1891. 209—304 1. 

— Traité de philosophie scholastique par le cha-
noine Elie Blanc, proÇ. de philosophie aux Facultés ca-
tholique de Lyon. 1891. Lyon, Vitte. — Ezt a könyvet 
azok kedveért emiitjük, kik a scholastica philosophic — 
magyar tankönyvét szeretnék tősgyökeres magyarsággal 
megirva látni. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa udvartartásában a következő 

változást te t te : Mgr Delia Volpe Ferencz főkamarás elő-
lépett ő szentsége majordomusává. A nagy kedvességü 
főpapot, kit minden magyar zarándok ismer, már csak 
egy lépés választja el a bíbornoki méltóságtól. Főkama-
rássá mgr Gaggiano de Azevedo Oktáv neveztetett fei. 
A szolgálattevő kamarások sorába, mgic Castracone degli 
Antrelminelli helyébe, a kit a pápa püspöki méltóságra 
emelt, mgr Méry del Val RáfaeJ, a bécsi spanyol nagy-
követ fia lépett. 

— Woeste, a belga kath. politikai párt vezére, ő 
szentsége meghívására, Rómába érkezett. A pápa a rab-
szolgaságellenes akczió ügyében óhajtott vele értekezni. 

•— Norvégia apostoli praefectusa, mgr Faliize, ad 
visitanda limina Rómába ment. A katholiczizmus főleg 
Christianiában kezd erős gyökereket verni. Már iskolákat 
is sikerült állapítani, sőt már kath. lapot is indított meg 
az apostoli praefectus. A norvégiai apostoli praefectura 
területén van 20 világi és 6 szerzetes pap, 10 lelkészi 
állomás, 14 templom, 5 kápolna, 12 elemi iskola, 3 kis-
dedóvó és Christianiában még 3 iskola, továbbá 5 ispo-
tály, 53 apácza. 

— Fraknói Vilmos a történelmi társulat f. é. febr. 
18-án tartandó közgyűlésén fogja felolvasni jelentését 
mostani olaszországi kutatásainak eredményéről. 

— „Kik voltak az első érsekek?" Erről tartott fel-
olvasást a történelmi társulat legutóbbi havi ülésén dr 
Karácsonyi János. Elsorolván és megbírálván az e kérdésre 
vonatkozó kútfőket, különösen pedig kimutatván, hogy az 
eddig elsőrendű kútfőnek tekintett Szent-István-legenda 
Hartvik püspöktől korántsem tekinthető hiteles tanúnak, 
áttért az egykorú és az első érsekeket személyesen ismerő 
tanuk adataira. Ezek nyomán kimutatja, hogy az egy-
korúak két külön személyről beszélnek, azok mindegyike 

jtevékenv részt vett a nemzet megtérítésében, egyik Radla-
Anasztáz, előbb pannonhalmi apát, utóbb Esztergomnak 
volt érseke ; a másik pedig Asztrik, előbb pécsváradi 
apát, később Kalocsa érseke. Ennélfogva a mai herczeg-
primások nem Asztrik, hanem Radia-Anasztáz utódai. A 
felolvasót megéljenezték. 

— Az egyház elismerő és hálás az igazi államfér-
fiak iránt, kik neki igazságot szolgáltatnak és nyugalmat 
biztosítanak. Kitűnt ez legújabban Belgiumban Jacobs 
államminiszter temetésén, melyet maga az ország prímása, 
Goossens malinesi érsek végzett. 0 emja gyönyörű gyász-
beszéddel tisztelte meg az elhunyt államférfiú emlékét, aki 
a miniszteri bársonyszékben sem szűnt meg soha a kath. 
egyház lelkiismeretes és bátor híve s hitvallója lenni. 

— A benedictinusok Anglia történetében nagy sze-
repet játszottak. Ennek emléke Angolországban igen élénk. 
Az angol katholikusok szeretnek minden szerzetes rendet 
a maga specziális irányában haladni. A benczések, mint 
mindenütt, ugy Angolországban is kiváló gonddal mű-
velték és müvelik a történelmi tanulmányokat. Most, a 
midőn oly élénk a vita Angolországban a vallási igazság 
fölött s ez á vita első sorban a történelemből gyűjti 
fegyvereit, határozattá lőn, hogy mivel a benczéseknek 
Londonban az u. n. reformáczió ideje óta egész a mai 
napig rendházuk nem volt, már pedig fölöttébb szüksé-
ges, hogy az ország fővárosában a vallás védelmére a 
történelmi tanulmányok egy tűzhelyet kapjanak, ennél 
fogva a dulvichi parochia Londonban adassék át a ben-

I czéseknek, a kik ott a lelkipásztorkodás mellett a kath. 
történet-buvárlásnak szenteljék idejöket. 

— A szent-Bernát-hegyi szerzetesek hospiciumában 
a mult évben megfordult 22,000 utazó, köztük 3000 
tourista, azaz modern magyar nyelven — kéjutazó. A kö-
zépkori intézményt se a gőz- se a villám-utazás lehető-

; sége nem tette fölöslegessé, sőt a középkori alkotás 
hatalmába hajtotta s nagyon üdvösen tudja használni az 
újkor egyik legszebb találmányát, a távírót is, mely a 
bernát-hegyi barátokat Svájcz és Olaszország legközelebbi 
emberlakta állomásaival összeköti. Éljen a közép és az 
uj kor testvéri ölelkezése szent-Bernát-hegyén ! 

— Csehországban van 5.612,000 katholikus, 127,000 
protestáns, 94,000 zsidó (Budapesten egymagában több 
van), 6500 ókatholikus, 1180 hitvallástalan, 340 cseh 
testvér, gör. egyesült 325, orthodox vagyis nem egyesült 
görög 156, anglikán 126, örmény orthodox 76, unitárius 
14, mennonita 7, mohamedán 6, más hitvalláshoz tartozó 
304. Szép tarkaság ! A mienk még szebb ! 

Felhivas előf izetésre, -ts-;® 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést még 
nem újították meg, kérjük annak mielőbbi szíves megte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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fé lévre he lyben s posta-
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Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
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Budapesten a szerkesz-
tőnél. és Rnőnyánszky 
A. könvvnvomdájában . 
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ben , in tézendők. 

Budapesten, január 13. 4. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: A legfontosabb tanügyi kérdés.— Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Világos szók, világos 
tettek, világos igazságok és — nem világos jövő. — B u d a p e s t i Gróf Zichy Nándor nyilatkozata a közelgő képviselőválasztások 
alkalmából. — E s z t e r g o m i f ő m e g y e : Az esztergomi seminarium hittanárainak, valamint az esztergom-városi papságnak üdvözlő 

irata. Irodalom : „A leleplezett szabadkőművesek." — Hivatalos. — Vegyesek. 

A legfontosabb tanügyi kérdés, i) 
I. Mi az oka a folytonos ingadozásnak a középoktatás 

terén ? 

A renaissance nem csak a gondolkodás irá-
nyában hozott lé t re korszakot alkotó változást, 
hanem ezzel együt t u j lökést adot t a val lásnak, 
tudománynak, társadalomnak, poli t ikának, min-
denek fe le t t pedig a paedagogiának. 

A legnagyobb tekinté lyű gondolkodók sze-
r in t az szülte a reformat iót , a re format io a vol-
taire-i világnézetet, ez a franczia fo r rada lmat és 
a franczia forradalom a kiinduló pon t ja a val-
lást, tudományt , t á r sada lmat s ál lamrendszereket 
alapjaikban felforgató elméleteknek, melyeknek 
napja inkban szemlélői vagyunk. 

És mivel a paedagogia mindenkor azon esz-
mények és világnézetek szerint szokott igazodni, 
melyek vallásban, tudományban, társadalomban, 
poli t ikában ura lomra vergődtek, a renaissance 
óta ezekben uralkodó változás létrehozta a pae-
dagogiában is azt a folyton hullámzó ingadozást, 
melynek azóta napja inkig nincsen szünete. 

A mai müveit emberiségnek a kath . egyház 
volt kizárólagos nevelője sok századon keresztül. 
0 r ak ta le, épí tet te , erősí te t te a lapjai t a mai 
kor büszke civilisatiójának. Századokon keresztül 
egyedül a kath. világnézet volt i rányfénye és 

') Ha végére ju t majd a m. t. olvasó egy kiváló szaktudó-
sunk e hatalmas czikksorozatának, fogja látni, hogy mi a mi czé-
lunk e tanulmány itteni közlésével. Emelni akarjuk kath. középis-
koláink tanári karának önérzetét és lelkesedését abban a gondolat-
ban, hogy ők tulajdonképpen a világ legegységesebb, legtökéletesebb, 
legfönségesebb nevelési rendszerének, a kath. egyház nevelési rend-
szerének az alkotó tényezői. Kérünk azonban más állású olvasóink-
tól is nagy figyelmet. A legnagyobb életkérdések egyikéről lesz 
itten most szó. Szerk. 

boldogítója az emberiségnek. Ő művel te kizáró-
lag a t udomány t , miután a tör ténelem szálait 
vezető Gondviselés intézkedéséből á tve t te és meg-
nemesi tet te az ó-kori tudományt . Ő ihlet te a 
művészetet, i rodalmat , a l ap í to t t a az első könyv-
t á r a k a t s r a k t a le az emberszeretetnek addig 
nem ismer t összes nagy intézményei t . Az ő zár-
dai, kápta lani és püspöki iskoláiból fejlődtek a 
mai középiskolák és egyetemek s Gerhardus 
Magnus, Wimphel ing (Praeceptor Germaniae) Agri-
cola, Hegius stb. már a XIY. század vége felé 
oly magas színvonalra emelték a kath. gymna-
siumokat, hogy a protes tánsok, különösen Me-
lanchton, minden ú j í tás ra törekvő szellemök da-
czára csak u tánozni t ud ták azokat, s a kath-
gymnasiumok a verseny ál tal is é l te tve a jezsui-
ták kezében oly töké ly t ér tek el, melyet Sturm 
csak később és nehezen t u d o t t tévesen újnak 
h i rde te t t rendszerével megközeliteni. 

Ez a kath. rendszer á l lo t t fenn megingat lan 
szilárdságban ós egységben még azután is a 
franczia forradalomig s ad ta a világnak az igazi 
műveltségben eddig utói nem ér t mesterek, ki-
tűnő emberek, hivők, lelkiismeretes polgárok, 
papok, tisztviselők, tudósok, művészek ama nagy 
tömegét , melynél — Pacht ler szerint — „vi-
rágzóbbat és gyümölcsözőbbet a világ nem 
lá to t t . " 

A kath . rendszer mellőzésével azóta szünet 
nélküli az ingadozás a t anügy terén európa-
szerte s t e t ő p o n t j á t érte napja inkban. Folytonos 
az ingadozás az iskolák jellegében, a tá rgyak 
kiválasztásában, a központ felállítása és e körül 
való csoportosításban, a módszerben, az admi-

4 
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n i s t r a t ióban . Amit ma min t „Nie dagewesen u - t 
égig magasz t a l t ak a tudósok, holnap min t hasz-
n a v e h e t e t l e n t a l o m t á r b a dobják. Nem volt te rv , 
melye t csak egy évtizedig is é r in te t lenül hagy-
t ak volna. 

Mi lehet az oka e nagy ingadozásnak? 
Egyik oka lehet t a l án az egyes reál tudo-

m á n y á g a k rohamos fejlődése á l ta l t áp l á l t azon 
téves előitélet , mely azt hivén, hogy sa já t kora 
messze fe lü lhaladja a megelőzőt más t udomány-
ágban is, — minden réginek, bármi ly jó is 
volt benne, megve tésére vezete t t . I)e nem lehet 
ez az egyedüli ok, m e r t hiszen t ény az, hogy 
bármi ly nagy e lőhaladás t tesznek az egyes tize-
dek a reál i rányú i smere tekben , az ember iség 
szellemi kincse, a m i n t az a bölcseletben van 
letéve, al ig gazdagodot t , főleg a paedagogiai 
bölcsesség : ha csak gazdagodásnak nem veszszük 
a k ipróbá l t régi jó elveknek, eszméknek uj kön-
tösben, u j v í v m á n y o k k é n t híresztel t kiál l í tását , 
ami nap i renden v a n ; hiszen már Herder meg-
jegyezte koráról , hogy „A valódi tudományos -
ságot t e k i n t v e jelen korunk csak a m a morzsa-
lékokon rágódik, melyeket a m a nagy férfiak 
zárdá ikban élve e lhul la t tak ." 

Az ingadozás oka sokkal mélyebben feksz ik : 
a tanügy végczéljáról való ingadozásban. 

És m i é r t az ingadozás a t anügy végczél-
jában ? 

Mert felette nagy az ingadozás az élet végczél-
jának az ismerésében. 

Hiszen világos, hogy az iskola végczélja 
összefügg az élet végczéljával. Az é le té r t van az 
iskola és az iskola készíti elő az é le te t . Es a 
t anügy egyet len ága sem szakadha t el az élet 
végczéljától anélkül, hogy e l lenmondásba ne 
hozná az e m b e r t önmagáva l és e d isharmoniá-
val romlásba ne dön tené épp ugy az egyén, 
m i n t a t á r sada lom életét . 

De h á t miér t nem egyeznek meg az élet 
végczéljában ? 

Mer t a renaissance, még inkább a f ranczia 
fo r rada lom óta d iva tba j ö t t a civil isatiót meg-
alkotó, a századokat boldolgitó, észt és szivet 
egya rán t k ie légí tő megfe j tés he lye t t az é le t vég-
czélját a keresz ténység e lőt t i kor sisyphusi mun-
kájával ú jból a puszta ész vi lágánál ke re sn i ; az 
pedig az ész előtt mindenkor egy nagy talány, 
melynek teljesen megnyugtató megoldását csak az 
Isten által kinyilatkoztatott vallás adja meg. 

Vagy t e h á t ismét valamely vallásban fog ják 
keresni a megoldást , vagy elvetve minden val-
lást , valamely földi czélt tűznek ki az élet vég-
czéljául. Mind a két esetben nagy az e l t é rés ; 
m e r t az első esetben, ' ha nagyjából meg is 
egyeznek a czélban, nagyon eltérők az eszközök-
ben ; a második esetben pedig h a t á r a nem lehet 
a különbözőségnek, — annál is inkább, mer t 
minden földi jó és czél csak relat iv jósággal 
birván, senkinek sincs joga éppen a sa j á t maga 
ál tal j ónak t a r t o t t földi czélt oc t royálni az ösz-
szesre. 

A középiskolai czél egységes meghatározá-
sának s így a t anügy egészséges fejlődésének 
k o r u n k b a n van még egy nagy akadálya, mely 
m i a t t az ingadozás nem is fog megszűnni mind-
addig, mig az ok meg nem szűnik, és ez azon 
körü lmény, hogy a középiskolák egész czéljának, 
szellemének megállapítását, berendezését, közvetlen 
vezetését az állam kezdi mindinkább kezébe venni, 
az á l lamok pedig Európa-szer te hi tval lás ta lan 
jel leget ö l tö t t ek magukra . Az iskolák főczéljául 
t e h á t — ha hi vek a k a r n a k maradn i je l legökhöz 
— nem tűzhet ik k i ny í l t an egy val lásnak sem 
czéljait , nem fogadha t j ák el eszközeit a többi 
val lások sérelme né lkü l ; még kevésbé tűzhet ik 
ki a val lás ta lanok földi czéljait anélkül, hogy az 
összes val lásokat ne sértenék. 

Mit tesznek t e h á t e kényszerhelyzetben ? 
Megál lapodnak valamely ál talános czélban, 

a melyben anny i ra -menny i re mindegyik vallás 
megnyugodha t ik ; megál lnak a f é lú ton ; közönyö-
sökké vagy jobban mondva semlegesekké vá lnak 
az ember valódi végczélja i r án t , a m i n t az a 
val lásban van k i fe jezve; homályban hagyják az 
iskolát , vagy szabadságára bízzák minden in té-
zetnek, minden t a n á r n a k , hogy az á l lam-érdek 
k i tűzö t t körén belül mindegyik ugy értelmezze 
és vigye keresztül a czélt, a m i n t meggyőződése 
hozza magával . 

És valószínűleg e kényszerhelyzet befolyá-
solta középiskolai t ö rvényünke t is, amely — 
legalább szövegében — mellőzve a főrendiház-
ban m e g d ö n t h e t e t l e n érvekkel beigazolt vallás-
erkölcsi a lapot , a középiskolának csak azt tűz te 
ki fe ladatául , „hogy az ifjúságot magasabb általá-
nos műveltséghez juttassa és a felsőbb tudományos 
képzésre előkészítse. " 

Ugy de mi az a „magasabb á l ta lános mű-
vel t ség?" Mi az a „felsőbb tudomány? ' -
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Van-e ennek mindenk i ál tal e l fogadot t meg-
ha tá rozása , a mely kétséget , homály t , ingadozást 
nem tű r ? 

Ki nem tudja , hogy magok a bölcselők, 
tudósok, tanférf iak — ta lán éppen a t a n ü g y 
i rányadó magas köre iben — t á b o r o k r a vannak 
osztva e foga lomnak éppúgy, min t főleg az esz-
közöknek megha tá rozásában . Váj jon a müvei t -
ségnek lényeges e lemét képezi-e a vallás ? Es 
minő val lás? Elsőrendű, i rányadó szerepkör i l let i-e 
meg azt, vagy t á j á n másod- vagy utolsó rendű 
helyen tű rendő meg? Szükséges eleme-e a mű-
vel tségnek az erkölcs? És minő erkölcs? Váj jon 
az, amely a val láson nyugszik és minő val láson? 
Vagy csak va lamely függe t len erkölcs ? És mi 
képezze mégis ennek zs inórmér téké t? A skót 
phi losophia erkölcsi érzése? P lougaulm, Locke, 
Rousseau t e rmésze t tö rvénye ? Kant impera t ivusa ? 
Proudhon, De Vigny becsületérzése? Hobbes ál-
l ami tö rvénye? B e n t h a m u t i l i t a r i smusa? S t u a r t 
Mill a l t r u i s m u s a ? Comte posi t ivismusa ? Spehcer 
He rbe r tnek Darwinba o l to t t evolu t ió ja? Taine 
mater ia l i smusa ? Vagy éppen Schopenhauer s 
H a r t m a n n pess imismusa ? 

Tudvalevőleg mindegyik i r ánynak megvan-
nak hivei az iskola ka thedrá in . 

És ezt a nagy, k ibéki thet len d ivergen t iá t a 
czélban, nem szünte t i meg az egységes eszkö-
zök kitűzése. Hiszen bizonyos mér t ékben mind-
egyik i rány fe lhasznál ja azokat a maga czé l ja i ra : 
a humanis t ikus t anu lmányoka t , a modern nyel-
veket, a mennyiség tan t , t e rmésze t tudományoka t . 
De m i k k é válnak ez eszközök aztán a különböző 
i rányok kezében ? Például a t e rmésze t t udomány 
egy monis ta és dual is ta kezében ? 

És ez nagyon természetes . Hiszen a művelt-
ség, a felsőbb t u d o m á n y tu l a jdonképp összeesik 
az ember i élet végczél jának kérdésével és a tu -
dósok Owen szerint , m i n t egymás t felfaló óriá-
sok ron t j ák le ebben egymás meghatározása i t . 

í m e i t t a fo r rása a soha n e m szűnő inga-
dozásnak a t anügy minden ágában : az iskolák 
jel legének, szellemének megál lap í tásában , beren-
dezésében, a t á r g y a k kiválasztásában, a módszer-
ben, a fegyelmezésben, a tanárképzés , t a n k ö n y -
vek, t a n á r o k i rányában , az adminis t ra t ióban . De 
ez az oka, egyszersmind az if júság, t á r sada lom, 
élet a m a dissolut iójának, melynek mind sűrűb-
ben észlelhet jük s y m p t o m á i t ; mer t az ember 
végczélja csak egy lehet, és az ember ezt az egy 

! czélt szükségképen aka r j cl, GZ cl te rmészetes ren-
I del tetése, és h a e t tő l e l t é r i t t e t ik vagy feléje nem 

eléggé erélyesen vezet te t ik , k ikerü lhe te t lenü l be-
következik dissolut iója s boldogtalansága, mely-
nek ha l l juk is dogmákba fogla l t t a n á t korunk 
ő rü le t e s pess imismusában . 

Azért t anügyünknek legújabban is fe lve te t t 
a lapkérdései közö t t éppúgy a középiskolai i f jú -
ság, m i n t hazánk jövője érdekében semmi t sem 
t a r t o k fon tosabbnak , m i n t a középiskolák vég-
czél jának szabatosabb megha tá rozásá t , m e r t ez a 
cardinal is pont , mely döntőleg ha tároz az el-
érendő czélnak összes eszközei és t anügyünk 
összes berendezése fölöt t . 

Ezér t tűz tem ki fe lada tomul én is e kér-
désnek — amenny i re szűk t e rem engedi — ki-
fe j tésé t legjobb meggyőződésem szerint, készen 
ugyan ar ra , hogy ta lán nem fogok t enn i min-
denki kedvére, de bá to r í tva egyszersmind az 
ál ta l , hogy az ember iség leg jobbja inak a múl t -
ban és je lenben, leszek, bár gyönge, to lmácsoló ja . 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

I f B u d a 2 f l S t 1 _ j a n u á r - J _ 2 ^ F / 7 t t f f o s szók, világos tettek, 

jékoztatását a képviselőválasztások alkalmából, legjobb 
tehetségütik szerint minden illetékes figyelmet egyes egye-
dül arra irányitva, hogy minden kerülendő kikerülve s 
minden teendő megtéve legyen, nehogy valami, — akár 
per excessum, például elragadtatás, akár per defectum, pél-
dául bűnös mulasztás által, — nagyban megbénítsa s i | 
kerében a kath. vallásnak szépen megindult önvédelmi 
akczióját. 

Arról én nem tehetek, ha fejtegetésem alább, bizo-
nyos irányban, nem chablonszerü lesz, hanem — önálló s 
eredeti, saját felfogáson alapszik és némelyeket meg is fog 
lepni talán. Csak igaz, találó és tárgyilagos legyen : ez 
az én egyedüli gondom, ez a kath. publicistika főtörvénye: 
„tévest ne állítson, igazat ne tagadjon !" Ilyen alkalmak-
kor pedig, mint a mostani, midőn az ország eddigi 
pártfelfogása s egész politikai élete kezd sarkaiból ki-
fordulni, s mikor egy oly képviselőházat kell megválasz-
tani, mely az ezeréves fennállás dicső fordulópontjának 
jelentősségére messze kiható nagy iniciativával felemel-
kedni képes kormányt lesz hivatva a király rendelkezé-
sére állítani, — ilyen alkalmakkor, mondom, szüksége 
van az egész országnak nem közönséges dolgokra, hanem 
nagy igazságokra és nagy világosságra. 

Mielőtt azonban in médias res, a confusiók tömke-
legébe bemennénk, utmutatókul lássunk néhány világos 
szót, néhány világos tettet, néhány világos igazságot, 

4* 
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hogy ezeknek fénye mellett tudjuk a confusióból kivezető 
utat megtalálni. 

Gondolom, a rozsnyói püspök ur főp. levele, mely 
az országot már bejárta, és gróf Zichy Nándor ur magán 
levele, mely ma itt alább következik, a melyben a Ma-
gyarország katholikus körei előtt méltán nagy tiszteletben 
levő nemes gróf ur a képviselőválasztások alkalmából épp 
ugy mint a rozsnyói püspök ur, bár sokkal rövidebben, 
két czélzattal, t. i. a kath. sérelmek orvoslása és a vá-
lasztások irányítása tekintetében nyilatkozik, — gondo-
lom elég világos szavakkal adták tudtunkra, hogy egy 
külön katholikus párt alakítására ezidőszerint ne gondol-
junk. A rozsnyói püspök ur hierarchiai állása és a főren-
diházi katholikus világi vezér politikai tekintélye elég 
sulylyal birnak arra nézve, hogy konstatálható legyen 
tehát, miszerint, más illetékes nyilatkozatok nem történvén, 
Magyarországban a jelen képviselőválasztásoknál külön 
katholikus párt alakítása mint közvetlenül most megvaló-
sítandó czél, komolyan szóba nem jő. 

Az is világos mind a két országos tekintély irányí-
tásából, hogy mivel külön katholikus párt alakitása most 
közvetlenül czélba véve nincsen, a hithű katholikus papi 
és világi értelmesség, polgárság és nép szavazata a fenn-
álló négy országos párt keretében lesz jobbára érvényesí-
tendő, fennmaradván természetesen egyes képviselőknek 
az a joga, hogy pártonkívüli állást foglalhassanak el, ha 
tetszik ; a mit azonban igazi államférfiú soha sem fog 
föltétlenül helyeselni, levén a pártonkivüliség többnyire 
annyi mint. — politikai meddőség, mindaddig, míg a pár-
tonkivüliség ideje tart. 

Az is világos továbbá mind a két országos tekintély 
irányító szózatából, hogy katholikus választók csak fenn-
tartással adhatják szavazatukat, bármely pártra, fenn-
tartva t. i. és kikötve az általuk kiszemelt országos 
képviselők részére, a mint ez a rozsnyói főp. levélben 
kiváló világossággal és részletezéssel van kifejtve, a ka-
tholikus vallás által reájok rótt kötelességek teljesithe-
tésének, s e végett, véleményök és szavazatuk szabad 
érvényesithetésének — jogát a párt körében, melyhez 
különben elveik és aspiráczióiknál fogva tartozni leikök 
hazafias sugallatából kötelességöknek tart ják. 

Harmadik sorban, az emiitettük mindkét országos 
kath. tekintély nyilatkozatában szónak is, tettnek is, 
igazságnak is oly világos mint a fejünk fölött ragyogó 
nap az, hogy kath. választó szavazatával semmi szin alatt 
hozzá nem járulhat annak a zsák-utczának fentartásához, 
melyet a 16 év óta uralkodó szabadelvű párt ennek az 
országnak és önmagának is mint pártnak teremtett az 
által, hogy magát Tisza Kálmán protestáns irányzatú 
kommandója által vezéreltetve és sérelmet sérelemre hal-
mozva a katholiczizmus ellen évek hosszú során át, végre 
nyilt homlokkal beleütközött abba, a mi katholikus ember 
lelkiismerete előtt kell hogy legszentebb és sérthetetlen 
maradjon, az Isten által kinyilatkoztatott tanokba, a dog-
mákba, büntetésekkel üldözve Isten tanításának a köve-
tését. 

E szerint negyedszer, mindakét országos tekintély 
nyilatkozatából irányító szóul is, tettül is, igazságul is, 
szintén oly világos mint a nap az, hogy Magyarország kath. 

választó polgárainak akcziója a jelen választásoknál lénye-
gében szükségképen e l lenzéki és kell, hogy ellenzéki legyen, 
mert az ország kormányzásának statusquója a kath. egyház-
zal szemben gyökeresen megromlott s tarthatatlan, tehát 
akár csatlakozzék valaki forma szerint is az ellenzékhez, 
akár maradjon meg kormánypártinak, mindenkinek nagy 
kötelessége a helyzetet, melyet a szabadelvű párt az or-
szágnak s magának a pártnak is teremtett, ellenezni, meg-
szüntetni, illetve, kellő változtatás által a kath. egyház 
jogállásával összhangzásba hozni. 

És ezt kérem jól jegyezzék meg maguknak mindazok, 
papok és világiak, kik a jelenlegi szabadelvű kormánypárt 
mellé sorakoznak, mely a katholikus dogmába ütköző 
helyzetet az országnak nyakába varrta és, mint a rozs-
nyói püspök ur kíméletlen, de igazságos kritikával 
mondja, eszes lényekhez nem illő pártfegyelemmel fenn-
tartotta mellette a támogató többséget. Qui tacet, con-
sentire videtur. Ezt mindenki jól tudja. A ki tehát 
Magyarország katholikus papsága és hivei közöl, akár 
képviselő-jelölésnél, akár képviselőválasztásnál, annak ki-
jelentése nélkül, hogy ő a jelenlegi szabadelvű párt által 
a katholikus vallás dogmáival szemben teremtett ellensé-
ges, hitüldöző s lelkiismeret-kinzó helyzetet elitéli, ellenzi 
és minden eszközzel megszüntetésére tar t ja kötelességének 
törekedni, — akár vezérszerepet, akár bizalmi állást tölt 
be a szabadelvű párt körében, akár pedig csak egysze-
rűen szavazata beadása által, mint a nagy szavazógép egy 
kis összetartó szögecskéje. szerepel, mindaz bűnrészes lesz 
a kormánypárt dogmaellenes hadjáratában, bűnrészes lesz 
a hitárulásban, a haeresisben. Hallgatása által mindenhez 
hozzájárul! Borzasztó állapot, rettenetes meggondolatlan-
ság és könnyelműség, ha katholikus pap mindezt meg-
tenni képes. A pogány világ durva rabszolgasága egy 
cseppet sem volt észellenesebb, eszes lényhez illetlenebb 
állapot, mint egy kath. papnak, egy értelmes kath. hívő-
nek ez a szó nélkül való szavazása és működése — szent 
hite ellen ! 

Gondolom, oly világosan beszélek, hogy a vak is 
kénytelen — látni. 

De menjünk és világitsunk be Magyarország poli-
tikai pártéletébe tüzetesebben és részletesebben is. Négy 
pártunk van. Nem szükséges őket névszerint felsorolni; 
csak annyit mondok a mondandók elöljárójául, hogy 
„nomen — omen." Melyikhez csatlakozzunk? Totus mun-
dus in maligno positus est. Valamennyi pártban van 
valami, a mi ellen katholikus részről kifogást lehet tenni. 
Tehát ha mindenütt bajos a katholikus álláspont érvé-
nyesítése, a józan ész azt súgja, hogy odaáiljunk, a hol 
minoris mali ratio apparet. Hja, ezt mondani könnyű, de 
követni vajmi nehéz, mert ez az elv magában véve. kellő 
alkalmazás és részletezés nélkül, körülbelül annyi mint 
„nesze, fogd meg, semmi." Tehát részletezzünk. És most 
bocsánatot kell kérnem, hogy felfogásomban önálló és 
úttörő merek lenni. Pengettem én ezt a dolgot már nem 
egyszer ; de most a képviselőválasztáskor előállt pártvá-
lasztás kénytelensége kényszerit a dolog teljes kimerí-
tésére. 

Én ugy látom, hogy Magyarország pártalakulásában, 
ugy a mint az legújabban alakult, a magyar nemzet ősi 
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finom politikai érzéke és logikája szerencsés és régóta 
nélkülözött, rég óta várt helyes kifejezést talált. Képvi-
selőházunk két legkiválóbb ellenzéki katholikus vallású 
államférfiának és pártvezérének, gróf Apponyi Albertnek 
és Ugrón Gábornak legújabb pártalakitása oly nagy és 
a nemzet politikai életére nézve oly korszakos esemény-
nek látszik én előttem, hogy lehetetlen elfojtani öröme-
met kettő fö lö t t : 1. hogy ezt az átalakulást az isteni 
Gondviselés hazánkban két katholikus vallású férfiú által 
vezérelteti, 2. hogy most már nyugodtabban tekinthet ki 
minden gondolkozó hazafi elméje Magyarország politikai 
életének jövőjébe. 

Miért, és még egyszer kérdezem, miér t? 
A dolog nagyon egyszerű : azért mert Magyarország 

politikai élete, a mely a 48-iki rohamos átalakulás és az 
ezt követő idegen zsarnokság által sarkaiból többszörösen 
ki volt forgatva, végre megtalálta az aequilibrium, az 
egyensúly szilárd támpontját , jobbfelé is balfelé is helyesen 
kiczirkalmazva és bazirozva. Ne haragudjanak meg, legalább 
nagyon ne haragudjanak meg reám azok a teljes czimű 
nagyságos, tekintetes és vitézlő urak, kiket az u j idő Tisza 
pártfegyelme következtében a kormánypárton talált az 
uralkodásban és konczlesésben meglepni, ha kimondom, 
hogy. uraim, a múlt. idő, az mult idő, tempi passati, önök 
dicsőségesen elfogták önmagukat a kath. egyház dogmái 
ellen épített zsákutczában. Készítettek önmaguknak egy 
— politikai lehetetlenséggel végződő végletet és abban el 
fognak önök veszni. Nap, hónap, év, hogy mikor, az itt 
nem jő számításba* Vagy hát térjenek meg ! 

Mert, — és most mindenkit figyelme megfeszítésére 
kérek, mondaná gr Széchenyi István, ha élne, — Magyar-
ország politikai élete a millennium idejére az isteni Gond-
viselés kedvező intézkedése folytán oly átalakulásnak 
kezdte meg a megindulását, hogy a többségére oly büszke 
szabadelvű kormánypárt az ő kath. hitellenes dobzódá-
saival és a bécsi német sógorok kedvtelése iránt való 
szolgalelküségével, előbb-utóbb bekövetkezendő kudarczra 
kárhoztatott, lehetetlenné vált végletté zsugorodott össze. 
Nyerhet a képviselőválasztásnál nagy számot ; döntő 
sulyját elvesztette. 

De beszéljünk már itt is oly világosan, hogy a vak 
is lásson ! 

Magyarországban, a ki a politikai élet arany közép-
utján akar járni, vagyis az országot a bukás veszélyének 
kitenni nem akarja, annak két véglettől kell őrizkedni : 
az egyik ott ül az ő zsákutczájában a kath. vallással szem-
ben, s az ő elnemzetlenisedésének lejtőjén a bécsi sógorok 
gyilkos magyarbarát (?) jóakaratának lelkes szolgálatában 
keresve szórakozást; a másik ott ül kellő garanczia és 
világos propozicziók nélkül, a Kossuth-kultusz, vagyis a 
kimondott és vissza nem vont trónfosztás elméletével, az 
állandó lázadás, felségsértés és forradalom tüzes, az egész 
hazát lángba borulással fenyegető demagóg székében meg-
rekedve. 

Mások enyhébb szinben szeretik látni az Irányi által 
vezérelt szélső baloldal működését. Csalódnak. A Kossuth-
kultusz nincs desavouálva. A szelídebb szélsőbaliak által 
vallott végezel pedig, hogy t. i. Magyarország királya ne 
legyen Ausztria császára egyút ta l ; részleges forradalom, 

részleges trónfosztást jelent a dynastia egészére nézve, 
föltéve, hogy az ebbe a dologba önként beleegyezni nem 
hajlandó. 

Tehát , a k i a politikában, a politikai pártválasztásban 
centrumot akar találni, az arany középúton akar járni, vagyis 
az ország összes érdekeinek előmozdítását éppen a derekán 
akar ja megragadni és izmositani : annak a mai pártviszonyok 
közt nincs más választása, mint vagy az Apponyi által 
vezérelt nemzeti párthoz, vagy az Ugrón által vezérelt 
personal-unio függetlenségi párt jához — csatlakozni. Amott 
biztosan megmenekszik a honárulás és nemzetgyilkosság 
bűnében való részességtől; emitt mentve van a trón iránti 
hütelenség és felségsértés nem alaptalan gyanújától . 

Tehát az Apponyi Albert által vezérelt nemzeti párt 
és az Ugrón G. által vezérelt 48-as párt képezik együtt-
véve azt a keretet, a melyet egykor, ha kell, a magyar 
nemzet állami önállóságát alapelv gyanánt valló „Magyar 
Katholikus Centrum" van hivatva a maga jogos és igaz-
ságos törekvésével s kétségbe nem vonható hazafias lelke-
sedésével, szóval, virágzó magyar politikai élettel be-
.tölteni. 

Ha e két pár t közül akármelyik nagyra nő — tu-
lajdonképpen- ők összeolvadásra vannak rendelve — s 
igazságot szolgáltat a kath. egyháznak, eszünk ágába se 
fog azonban jutni, hogy a .vallást tégyük a politikai párt 
foglalás döntő tényezőjévé. 

Egyelőre most, és talán jó, időre kihatólag, a 
pálmát az Apponyi által vezérelt „nemzeti pár t"-nak kel! 
odaítélnünk minden tekintetben. Ez a párt az, a melynek 
keheiéből gr. Apponyi Albert a legújabb kath. peticziók 
tárgyalásakor kimondotta azt, hogy jól van, próbálják 
meg az ismeretes miniszteri rendelet végrehajtását , de azt 
előre megmondja, hogy a miniszteri • rendelet számára 
alapul vett 1868-iki LUI. t.-czikket a szülők szabadsága 
érdekében revideálni fog kelleni. Akkor nein hittek neki ; 
most kénytelenek ott ülni a zsákutczában. 

Azt mondják, hogy az Apponyi Albert gróf által 
vezérelt „nemzeti pár t" szintén a szabadelvüséget irta fel 
zászlajára. „Si duo faciunt idem, non est idem." Ha 
Apponyi Albert szól a szabadságról, az egészen más, mint 
mikor Tisza K. a szabadelvüség czégérét szögezte ki a 
maga mamelukpár t jának az üzlete fölé. Apponyi Albert 
ajkain a szabadság a jog, a kötelesség szabadságát jelenti ; 
mig a Tisza K.-féle szabadelvüség ajkain a szabadság az 
önkény felszabadultságának nyitott utat és tért . E két sza-
badelvüség közt a különbség — ég és föld! 

Azt mondják, hogy Apponyi Albert gróf a vallás 
és lelkiismereti szabadságot irta fel zászlajára — „min-
den consequentiájával" együtt. Tökéletesen igy áll a 'do-
log. De hát egy államférfiutói nem elég-e a jelen korban 
az, hogy szabadságot nyit az igazság érvényesülésének? 
Uram, a szabadság végtelen mezejét betölteni a kath. 
igazság uralmával nem államférfiak, hanem apostolok fel-
adata és hivatása. Már pedig Apponyi Albert grófot Isten 
csak államférfiuvá, nem apostollá teremtette. 0 felszaba-
dítja az utat, melyen Magyarország Istentől küldött apos-
tolai kényelmesen fognak haladhatni az igazság uralmá-
nak megállapítására. 

Hogy Apponyi Albert gróf el nem feledte a kátét 
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és jól megtanulta a keresztény hittan filozófiáját, és igy 
ő híve, uszályhordozója nem lehet, ha következetes akar 
maradni önmagához és tanulmányaihoz, a közönséges 
liberalizmusnak, azt Apponyi A. grófnak legújabb párt-
programmja is, melyet a „nemzeti párt" számára irt, vilá-
gosan kimondja és hirdeti. A közönséges utczai libera-
lismusnak egyik sarkalatos elve az „államisten," az állam 
mindenhatosága, vagyis az a csalfa elmélet, hogy az állam 
(ki az?) minden jognak absolut ura és forrása. Apponyi 
Albert gróf a „nemzeti párt" programmjában ezt az 
elméletet egyszer s mindenkorra elitélte, proskribálta : 
„Erősnek, úgymond, nem akkor tekintjük az államhatal-
mat, ha mindent magához ragad, mindenbe beavatkozik 
és mindent elnyom", s alább': „Az állami mindenhatósá-
got. a mindenbe-avatkozást elvileg sem tart juk helyes 
irányzatnak." Ennél se Széchenyi, se Deák nem beszéltek, 
se igazabban, se bölcsebben, se világosabban. A nemzeti 
pártból tehát, mig Apponyi áll élén, száműzve van, az 
államot istennek tartó liberalizmus, s biztosítva van az 
Istentöl származó jogok és kötelességek szabadsága „min-
den consequentiájával" együt.t. Apponyit ismerni kell,, 
csak akkor lehet róla beszélni. Segítsünk neki katholikus 
tartalommal, tiszta katholikus igazsággal megtölteni az ő 
programmjának „szabadságát !" Ezt jelenti az ő utalása a 
szabadságra, mint az. ô legfőbb politikai vezérelvére, ve-
lünk katholikusokkal szemben. No de itt nem Apponyi-
ról van a szó első sorban, hanem a katholikus vallásnak 
Magyarországban ApponyivaL- vagy Apponyi nélkül — 
de még sokáig éltesse az Isten ! — védelméről és fel-
virágoztatásáról. 

És ezzel végére jutottunk a tájékoztató czikkuek, 
melyet senki se tartson ám kevésbbé fontosnak azért, 
aiert nem ciceró-betűkkel a lap élén, hanem csak ' itt 
eldugva, szerény garmond betűkkel jelenik meg a nyil-
vánosság előtt. 

De még hátra van valami. A világos szók, tettek 
és igazságok után az, hogy mit értünk mi a nem ^világos 
jövő alatt. Hanem hát erről, tér hiánya miatt, már csak 
a jövő számban lehet — elmélkednünk. ? ? 

Budapest, .jan. 12. Gróf Zichy Nándor nyilatkozata 
a közelgő képviselőválasztások alkalmából — magánjellegű 
levél alakjában jelent meg a „M. A. l -ban. A rozsnyói 
főpásztori körlevél után katholikus részről ez a legneve-
zetesebb nyilatkozat az iránt, miképp vegyünk részt mi 
katholikusok a legközelebbi képviselőválasztásokban, me-
lyek 5 évre döntik el Magyarországban a törvényhozás, 
közéletünk legkiválóbb intézményének a sorsát. A nemes 
gróf ur levele minden rövidsége daczára igen sokat mond 
es ,még többet megértet mindenkivel, a ki e levelét figye-
lemmel olvassa. Megértjük e levélből mindenekelőtt azt, 
hogy katholikus párt alakítására a nemes gróf ur és 
azok, a kiknek nevében beszél, ez idő szerint nem gon-
dolnak. Ezt mindjárt levele elején kimondja, a midőn 
kijelenti, hogy „ez alkalommal . . . pártprogrammot nem, 
adunk." De .álljon itt a levél szövege egész terjedelme 
szerint : 

..Tisztelt Barátom ! 
Sok mindenfélét szeretnénk máskép, mint a hogy 

van ; ez alkalommal azonban pártprogrammot nem adunk. 
Oly programmot azonban el kell utasítanunk, mely 

alaptörvényeinket megtámadja vagy azoknak ujabb értel-

mezése és a viszonyok czélzatos fejlesztése által a mon-
archiában létező kapcsolatot tágítani törekszik.1) 

Azt pedig méltán elvárhatjuk jelöltjeinktől, hogy a 
vegyes házasságból származott gyermekek egyházi hozzá-
tartozandóságát szabályozó törvényeink módosítását, eset-
leg az osztrák törvényhozásban elfogadott értelemben, 
követeljék.2) 

Nem is tartanám igazolhatónak, hogy oly állapot 
fentartásához járuljunk, mely a vallásos békét megzavarta 
és a katholikus hittel meg nem egyeztethető ; holott annak 
változtatása más vallások hitelveivel nem ellenkezik, mivel 
elvégre is csak olyat kívánunk, ami máshol is létezik 
anélkül, hogy sérelmesek volnának. 

Megígérheti azt minden jelölt valláskülönbség nél-
kül, mi pedig politikai meggyőződésünk és hitelvünkkel 
jönnénk ellenkezésbe, ha ezt nem követeinők és közre-
működésünk elengedhetlen feltételének nem tekintenők. 

Ezekben gondolom, tisztelt Barátom, kifejeztem azt, 
amiben megállapodtunk. 

Tisztelő hived 
Budapest, 1892. január 6. Gróf Zichy Nándor.11 

Esztergomi fömegye. Az esztergomi seminarium 
hittanárainak, valamint az esztergom-városi papságnak 
üdvözlő irata dr Schopper György rozsnyói püspök ur ő 
excljához, a katholikus sérelmekről s a képviselőválasztá-
sokról szóló főpásztori körlevele alkalmából : 

I. Nagyméltóságú püspök ur ! 
Exczellencziád szózata a választások ügyében oly 

fényt árasztott a magyar katholiczizmus vigasztalan éjébe, 
mint az Epifania csillaga a pogányság sötétségébe. Egi 
jelt látunk benne. Megvilágítja az egyház sülyedésének 
lejtőjét, felriasztja az alvókat, öntudatára hozza a magyar 
katholiczizmusnak szégyenét, . . . nemcsak veszteségeit, 
hanem szégyenét! Hálával tartozunk, hogy e fényt ránk 
derítette, hogy a szégyenpirt, — bár ez fáj — arezunkba 
kergette, hogy annak a mély bánatnak, keservünknek s 
a jogtalanság nyomása által kisajtolt panaszainknak, a 
püspöki tekintély nyomatékával kifejezést adott. E szózat 
lelkünk mélyébe hatott s visszhaugra kelti szabadságunk 
önérzetét s az egyház jogaiért való lelkesedést, mely bizik 
abban, hogy az Isten győzelmet is ád azoknak, kiknek 
előbb már vezért, zászlót, fegyvert adott és parancsot, 
hogy álljanak ellen a rossznak. 

Mi tehát csatlakozunk exczellencziádhoz, mert nem 
egy egyházmegye, hanem az egész magyar kath. egyház 
sértett öntudata és panasza nyer kifejezést szavaiban s 
kérjük Istent, hogy az apostoli szó osztatlan elismerést 
váltson ki az egyháziakban s keresztény tetterőt és bá-
torságot a laikus világban. 

Fogadja exczellencziád mély hódolatunkat, melylyel 
maradtunk alázatos tisztelői, az esztergomi szeminárium 
theologiai tanárai. 

Kelt, Esztergomban, 1892. jan. 4-én. 

Dr Prohászka Ottokár. Dr Horváth Ferencz. 
Dr Krammer György. Dr Kereszty Viktor. 
Dr. Walter Gyula. Dr Halmos Ignácz. 

') (konservativ áliáspont. 
') Katholikus álláspont. 

A szerk. 
A szert 
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II. Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Ur, 
Kegyelmes Urunk ! 

Lelkes örömmel olvastuk Nagyméltóságodnak egy-
házmegyéje papságához szent egyházunk igazai védel-
mére intézett körlevelét. Szivünk mélyéből csatlakozunk 
az abban foglali elvekhez és azoknak az idei képviselő-
választásoknál való érvényesítésére törekedni szent köte-
lességünknek ismeriük. 

Esztergom, 18^2. január hó 8-án. 
Az esztergomi-városi papság : 

Dr Palásthy Pál, Maszlaghy Ferencz, 
félsz, püspök-kanok. prépost-kanonok. 
Dr Knauz Nándor, Soóky Gábor, 

püspök-kanonok. tiszteletbeli kanonok. 
Sujánszky Antal, Czenczik János, 
püspök-kanonok. Eitner Elemér Ákos. 

Blümmelhuber Ferencz Dr Fehér Gyula. 
prépost-kanonok. Dr Frank István. 

Krotky József, Horváth Rezső. 
kanonok-plébános. Haiczl Kálmán. 
Szilányi Ferencz, Kollányi Ferencz. 

apát-kanonok. Machovich Gyula. 
Rajner Lajos, Metzker József. 

prépost-kanonok. Némethy Lajos. 
Dr Czihulka Nándor, Okányik Lajos. 

apát-kanonok. Perger Lajos. 
Lukács László, Schreiber Aladár. 

prépost-kanonok. Számord Ignácz. 
Graeff'el János. Dr Vargha Dezső. 
apát-kanonok. 

IRODALOM. 
— „A le leplezett szabadkőművesek." Ez a czime 

annak a könyvnek, melyre előfizetési felhivast küldött be 
hozzánk az alulirt szerző, a következő szöveggel, mely 
szórói-szóra érdemes részünkről a közlésre, t. olvasó kö-
zönségünk részéről a megfigyelésre: 

„A római kath. anyaszentegyház dicsőén uralkodó 
feje, XIII. Leo pápa ő szentsége „Humánum Genus" kez-
detű encyklikájában azt mondja a szabadkőművesség felől: 

„Tépjétek le mindenekelőtt a szabadkőművesség ál-
arczát, melylyel önmagát elfödi és mutassátok be őt 
olyannak, a milyen . . . Azután világosítsátok fel a népet 
és mutassatok azon fogásokra, melyeket a szekta felhasz-
nál, hogy az embereket félrevezesse és soraiba csalogassa, 
mutassatok tanainak ferdeségeire és üzelmeinek gyaláza-
tosságára." 

Ezt akarja e munka is. Igaz, hogy „A szabadkő-
művesség titkos társulat, oly titkos, melyhez hasonlót 
hiába keresünk az emberiség történetében," azonban a 
„megközelithetlennek" hitt és mondott „lepel" nem olyan, 
melyet a felvilágosodás e „dicső" korszakában a szabad 
megvitatás és megbeszélés e „szent" napjaiban ezen „em-
beri" intézményről is félrehúzni, lerántani nem lehetne. 
Nem lehetetlenség pedig azért, mert azt csakis emberi 
gyarló ész szőtte-fonta, körmönfont leleményességgel és 
Tavaszsággal bár, de nem „megközelíthetetlenül." 

Az a homály, mely födte a szabadkőműveseket, enged 

az ész fényének, az a sötétség, melybe burkolóztak az éi 
lovagjai, szerte széjjel foszlik az igazság napjának fel-
jöttével. Emberi ész ! téged legyőz az isteni igazság ér-
telme ! Ezen „munka" egyedüli czélja: odaállítani a 
szabadkőművességet, mint az emberi nemre veszedelmes 
intézményt, az igazság fényes napvilágába. 

Szükség volt e munkára hazánkban is; mert itt is 
már terjedni kezd a szellemi élet e vészes nyavalyája. A 
sátán országa itt is hódításra készül és hóditásra vár 
Sok a páholy, sok a kőműves már Magyarországon is. 
Igaz, hogy többnyire zsidók, de a pestis akárhonnan jő, 
veszedelmes. A kőművesek édes hazánkban is vakítanak 
fent és alant és végtére is tudjuk meg hát, mi is volta-
képen az a titokszerü valami, a miről uton-utfélen, a 
sajtóban, a közélet minden terén sugnak-bugnak, mi az 
a szabadkőművesség ? Mi a páholy ? Mik a fokok ? Mit 
akarnak? Hogyan dolgoznak? 

Az egész intézmény gépezetét, szervezetét és micso-
dáját adjuk ezennel magyar nyelven a magyar olvasó 
közönségnek. U j és meglepő, a mit e könyv felderít s a 
mit e munka a haza gondolkozó fiainak óvószerül és 
orvosszerül nyújt egyaránt. 

E munkát szidni fogják a gonoszak, de szeretni 
fogják a jók. A mi e munkában le van írva, igaz, mint 
maga a niegczáfolhatatlanul igaz történelmi esemény. E 
munkának nincs más igénye, mint hogy felvilágosítást 
adjon a szabadkőművesség felől minden olyan embernek, 
a kit szellemi műveltsége arra képesit, hogy megérthesse 
a mostani kor, a XIX-ik század, mozgató eszméit. 

j Ez egy oly encyklopaedia. a melyben mindaz meg 
van magyarázva, alaposan fejtegetve, a mi e fogalom alá 
tartozik : szabadkőművesség. 

Olvassa el tehát e könyvet mindenki, a ki arra van 
hivatva, hogy másokat is felvilágosítson és vezéreljen. E-
élvezettel fogja olvasni az ország intelligens osztálya : az 
állam legfőbb hivatalnoka éppen ugy, mint a szellemi 
világosság kettős fáklyavivő hada a papság és a tanárság. 
Megérti mindenki, hol gyártják a positiv kereszténység 
ellen az infamia fegyvereit és mikép készülnek azok a 
szerteszéjjel máló tekék, melyekkel a törhetetlen szikla-
falakra lövöldöznek a páholyokból naponkint. 

Élvezettel fogja olvasni e müvet a gazdag földbir-
tokos, a jólétnek örvendő gyáros, kereskedő vagy iparos, 
mert megérti majd, hogy miként óvja meg filléreit a 
fehér és fekete keztyüs ámítók és csalók zsebeinek telhe-
tetlenségével szemben. 

És élvezettel fogja olvasni e müvet a páholyok 
odúiba már is becsalt férfiak csoportja is ; be fogják 
látni, hogy jobb az ismeretlen labyrinth tekervényes, sö-
tét útjairól a visszatérés, mint keresni a titokzatos szót s 
az ismeretlen titokzatos szentélyt, mert hiszen ezt a szót, 
ezt a szentélyt, a kőmüvesség czélját megismerik sokkal 
olcsóbban e mű alapján is. 

A munka két vaskos kötetben legközelebb kikerül a 
sajtó alól oly olcsó kiadásban, minőt a külföld sem nyúj-
tott. Ara két (2 frt) forint. (Római kath. papok és csakis 
ezek, megszerezhetik e rájok nézve annyira fontos munkát 
erga 11 sacra is.) A munka megrendelhető a „Hunyadi 
Mátyás" intézetben Budapesten, Zöldfa-utcza 43-ik szám. 
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Az előfizetési összeget is vidékről postautalványon ide 
kell küldeni. Könyvárus uton a munka nem lesz kapható. 

Hogy mi a munka tartalma, azt az itt közölt tar-
talommutatóból1,) beláthatja mindenki. Hogy érdekes, hogy 
nj, hogy hasznos, hogy szükséges tudnivaló van e könyvbe 
letéve, az kétségtelen. E mü leszen egy u j irodalmi irány 
szélesebb alapokon való működésének alapköve és ki-
induló pontja . . . ^ 

Különben : „Tolle et lege," arra kér az igazság ne-
vében mindenkit 

Budapest, 1891. szept. 26. 
-Tisztelet tel 

Veszprémi Szabó Kálmán. 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, a soproni társas káptalanban : Maráz Ferencz 
olvasókanonoknak a prépostságra, Tuvora Antal éneklő-
kanonoknak az olvasókanonokságra, Póda Endre örkano-
noknak az éneklőkanonokságra, Zechmeister Gáspár ka-
nonoknak az őrkanonokságra való fokozatos előléptetését 
jóváhagyom és az ekként megüresedő utolsó kanonokságot 
Gelbmann Márton győri székesegyházi tiszteletbeli kano-
noknak és szomodi plébánosnak adományozom. Kelt Bécs-
ben, 1891. évi decz. hó 20-án, FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Gróf Csuky Albin, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére : Hillay Neit késmárki kerületi alesperest 
és tanfelügyelőt, szentszéki ülnököt és ménhárdi plébá-
nost, a szepesi székesegyház tiszteletbeli kanonokjává ki-
nevezem. Kelt Bécsben, 1891. decz. hó 20-án. F E R E N C Z 
JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. . 

V E G Y E S E K . 
*** Éljen az első magyar katholikus lap, mely-

nek az előfizetők számát mindjárt az első megjele-
néskor 14,OOO-ig sikerült felvinni ! Erre volt nekünk 
szükségünk, erre az első és nagy lépésre az időszaki sajtó 
terén. És ezt megtette a két sz. Ferencz-rendi szerzetes, 
Lepsényi Miklós és Németh Gellért által Pozsonyban szer-
kesztett és kiadott „Magyar Néplap". Tisztelet jeléül le 
a kalappal előttük ! És a nagyérdemű és népszerű sz. 
Ferencz-rendje adjon hálát az Istennek, hogy az egyház 
javára és dicsőségére váló népszerűsége terén megtalálta 
a helyet és módot, a melyen Istennek, az ősi kath. val-
lásnak és hazánknak százados érdemei magaslatára emel-
kedő nagy szolgálatokat tehet. A lap jan. 8-án megjelent 
2-ik számának üzeneti rovatában jelenti a szerkesztő, 
hogy a lap árát (egész évi 1 f r t 20 kr) azért szabta oly 
olcsóra, mert 30,000 előfizetőre számit. „Ma már, úgy-
mond, 14,000 vagyunk, de a 30,000 még meglehetős 
messze van." Igaz, de a kezdet igazán sikerült; Isten 
áldása van raj ta szemlátomást. Az idő viszonyai is ked-
veznek neki, talpraesett, magvas és gazdag tartalma pedig 

') Következik a két kötetes munka tartalmának gazdag 
tárgymutatója. 

igazán provokálja a nép' tömeges csatlakozását. Czikkei 
az életből vannak meritve, megkapok s nemcsak foglal-
kozást adnak a gondolkodni szerető nép eszének, hanem 
az egész embert magukkal ragadják. 

— A Szent-István-Társulat tud. és irod. osztálya 
megindította a gyűjtést a Szülik József sirja fölé eme-
lendő emlék létesítése czéljából. A társulat nagyméltóságú 
elnöksége az osztály határozata alapján a tud. és irod. 
osztály következő tagjaihoz küldött gyűjtő iveket a fent 
emiitett czélra: dr Breznay Béla (Bpest), Concilia Emil 
(N.-Szombat), dr Czobor Béla (Bpest), Dedek Cr. Lajos 
(Bpest), dr Dudek János (Nyitra), Fonyó Pál (Ó Becse). 
Gresits Miksa (Losoncz), Imets F. Jákó (Csik-Somlyó), 
dr Kazaly Imre (Dorozsma) Mócsy Antal (Kalocsa), Páli 
Ede (Sárköz), dr Párvy Sándor (Eger), Petrovácz József 
(Kalocsa), dr Prohászka Ottokár (Esz te rgom^nada István 
(Veszprém), Ruschek Antal (Győr-Sziget), Schultz Imre 
(Pécs), dr Szentkláray Jenő (Török-Becse), dr Székely 
István (N.-Várad), dr Várady Árpád (Temesvár), dr Vá-
rosy Gyula (Kalocsa), és Zimándy Ignácz (Török-Bálint). 

— Vaszary Kolos Magyarország hg-primása és esz-
tergomi érsek ur budavári palotájában gyengélkedés miatt 
szobájában tartózkodni kénytelen. Exercitiumot tar t s ké-
szül a fölszentelésre és trónfoglalásra. 

— A betlilehemi sz. ferencziekre békésebb napok 
viradtak. Az ottani görög püspök, mgr Spiridion, a ki az 
utóbbi években annyi viszályt keltett a latinok ellen, eltá 
vozott Bethlehemből. Antiochiai schismatikus pátriárkává 
választották meg. 

— Gruscha bibornok, bécsi herczeg-érsek Rómából 
visszaérkezvén, Bécsben beszéddel örvendeztette meg a 
fogadasára egybegyűlt tisztelgőket. Tanúskodott a pápa 
szorgoskodásáról a munkások ügye iránt. Nagyon rosz-
szalta a társadalmi kérdés békés megoldásának erőszakos 
megakadályozása czimén az okt. 2-iki római eseményeket. 
Inté a papságot, a theologusokat, hogy a munkás-kérdés 
megoldásának szenteljék a többiek között munkálkodá-
sukat. 

— 0 szentsége a pápa egészségéről alarmirozó híre-
ket terjesztett a szabadelvű sajtó. Biztosithatjuk t. olva-
sóinkat a legbiztosabb forrásból merített megnyugtatással 
ő szentsége egészséges léte felől. E napokban a római 
patriciatus tisztelgését fogadta. 

— A külföldi katholikus lapok, mint a „Moniteur de 
Rome," a berlini „Germania," a bécsi „Vaterland" öröm-
mel veszik tudomásul a rozsnyói püspök ur főp. körleve-
lét. A mi a tudomásvételen tul van, az elismerésben és a 
hálában, abban nem a külföld sajtója az illetékes első 
sorban, hanem Magyarország kath. közönsége. 

K g 5 Felhívás e lőf izetésre . «tsSB 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést még 
nem ujitották meg, kérjük annak mielőbbi szives megte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos e's felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként k é t s z e r : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési, dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

Ö T V E N E G Y E D I K ÉVFOLYAM. 

Előf izethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél . és Rudnyánszky 
\ . könyvnyomdájában . 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bé rmen tes ny i to t t levél-

ben, in tézendők. 

Budapesten, január 16 I. Félév. 1892. 

T A R T A L O M . Vezéreszmék és Tanulmányok: I n n o m i n e J e s u . — I I . József császár E r d é l y b e n . — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : 
Ez egysze r i t t c sak is gyász ró l és gyász ró l szó lunk . — L o n d o n : Mi lyen vo l t a va l lása A n g o l o r s z á g n a k a p r o t e s t a n t i z m u s e lő t t '? — 

N é m e t o r s z á g : U j évre . — Kath. Egyleti Elet : A Szen t - Imre -egy l e t k i t ü n t e t é s e . — Hivatalos. — Vegyesek. 

In nniinoe Jesu 

omne genu tíectatur caelestium, ter res t r ium et 
in feraorum . . . ! Domine, Dominus noster, quam 
admirabi le est nomen tuum in universa t e r r a ! 
Ekként hangzik az introi tus Jézus szentséges 
neve ünnepén. Ezer meg ezer szivben visszhang-
zik e szó ! A mennyei sz. karok dicsőitő dalai 
összevegyülnek a földi imádkozok áhítatos éne-
keivel; gondolkozó keresztény ember e szavak 
hal la tára lelke elé á l l i t ja az Istenembert , kiről 
szólnak, és az ö a lkotását a kath. egyházat s 
mindazt, ami vele összefügg, s hálatel t szivvel 
lá t ja , mint le t t csodálatra méltó az Ur neve az 
egész világon a kath. egyház által , annak áldás-
hozó tanai, intézményei, dicső szentjei által, de 
még a nemesitő befolyás ál ta l is, melyet a né-
pekre gyakorol, bárhol akadnak tagjai . S midőn 
ezeket lá t ja , fölbuzdul áh i t a ta u j imára, u t „ad-
veniat regnum t u u m ! " et „ut flectatur omne 
genu terres t r ium in nomine tuo!" 

De meghajlik a földalat t i lényeknek — a 
gonosz szellemeknek — is a térde az Ur nevé-
ben,' vagyis ők is, és mindazok, kikre e szellemek 
békót vertek, s kik min t rabok zsarnokaik 
ostora a la t t az ő módjukra az Ur neve ellen 
tombolnak, — kénytelenek elismerni az Ur ne-
vének dicsőségét. Bizonyítják azt tombolásuk 
által, azon dühök által, melylyel mindenre rohan-
nak, a mi az Ur Jézus nevével valamiképpen 
összefügg. 

Ott van a vezérök a t i l to t t fán a kígyó 
képében. Hazug ígéretek, mézes szavakkal r o n t j a 
meg az á r ta t lanoka t , uj iskolát inaugurálva, 

mely manap is virágzik és újra meg ú j ra szá-
mosakat e l tán tor í t az üdvösség útjáról , vagy 
legalább is elal tat , nehogy észrevegyék a r ako t t 
kelepczéket. Illustrácziót erre eleget nyú j t ha-
zánk legújabb egyházpolitikai tö r téne te . Nomina 
sunt odiosa. 

Ott van Heródes, híres mester ezen iskolá-
ból. Alig születik az Ur, máris ellene fordul a 
vérengző, hogy elpusztí tsa a föld színéről. Mintha 
voiiia consilium contra Dominum! Kudarcza nem 
t a n í t o t t a meg rokonérzelmii tá rsa i t és u tódai t 
— az írástudók és farizeusok hírhedt ha lhata t -
lan collegíuinát; ha lha ta t lannak mondom, iner t 
e ta j k i i r tha t a t l an ; a kormányokon ülnek min t 
tanácsadók, a törvényhozó tes tüle tekben mint 
honatyák, az akadémiákon min t az emberi 
szellem megtestesült ideáljai. Eltávozik előlük 
Krisztus Egyiptomba, világosságot vive a sö-
té t országoknak, de visszatér — a mint He-
ródes meghal, mert hát az Ur ellenségei meg-
halnak, és buknak már életökben, min t a Lutzok 
és Falkok és Crispik és Napoleonok és Diocle-
t ianok, és az Ariusok. Lutherek, és fo ly ta t j a 
áldáshozó m u n k á j á t szerény apostolai által, ki-
ket minden rangú, rendű, és korú és vidéki em-
berekből szemel ki. 

Admirabile est Nomen tuum in universa 
t e r ra ! 

A keresztény ember, az Ur Jézus nevét 
t a r t v a szem előtt, megér t i a világ folyását. 
Krisztus a cen t rum: körülöt te forog a minden-
ség. 0 - és u j világ neki szolgál, készíti az ő 
út ja i t . Az óriási római birodalom csak is azért 
létesül, hogy leronta tván ál tala a ha társorompók, 
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36 RELIGIO. 

Jézus aposto la i szabadabban vihessék az üdv 
igéi t a népeknek. A népvándor lás azért söpri el 
az ó müvei t vi lág maradványa i t , hogy éle t revaló 
t a l a j a legyen az evangel iumi m u s t á r m a g n a k . A 
haeresisek azér t t á m a d n a k , hogy ostorul szol-
gá l j anak a vétkesek fö lö t t s serkentésül a lany-
hák i rányában . Az ú j k o r világraszóló t a lá lmánya i 
egymásu tán szegődnek a Krisztus egyházának 
szolgá la tába: — igy a gőzösök, a táviró, a vasút, 
a nyomda, minden művészet. 

Mindezt lá tva az összes t e r e m t m é n y e k h e z 
fordul a hivő, m o n d v á n : „Magnificate Dominum 
mecum, exal tenus nomen eius in id ipsum !" 

A hi te t len e lő t t sö té t t a l ány a világ fo-
lyása. Magasabb intézőt nem aka rván látni , végre 
m a g a m a g á t .teszi a vi lág közpon t j ává és azér t 
erőszakoskodó kézzel belenyúlik magának az ; 
Is ten a lkotása inak is a kormányzásába , beleköt 
törvényeibe, s anya rga t j a hiveit . Sorsa mi lesz? 
Ezer példa m u t a t j a : elsodorja, l e t ipo r j a őke t az, 
a ki jö t t m i n t Deus fortís, qui perficit gressus 
suos, qui exul tav i t u t gigás ad cu r rendam viam 
suum, nem törődve a vak ember ellenszegülő 
daczoskodásával. 

Sanctum et terr ibi le Nomen E jus ! 
J a j annak, ki a Szent ellen t á m a d ! Re t t e -

netes kezével l e sú j t j a őt annak idején. 

Bölcseség csak o t t ta lá lha tó , hol meghajo l -
nak az U r szent és r e t t ene t e s neve előt t . Ini-
t ium sapient iae t i m o r Domini. In te l lec tus bonus 
omnibus fac ient ibus eum, — már t. i. kik a fé-
le lmet gyakorol ják, megha jo lva az Ur előtt . In-
tel lectus bonus omnibus facient ibus eum. E szó 
megv i l ág i t j a a modern á l laméle t fázisait. Meg-
magyarázza a nyugta lan kapkodás t , a tö rvények-
nek ha lomra való gyár tásá t , a népeknek elnyo-
mását . az igazi szabadság elkobzását , a t e r j edő 
kor rupcz ió t ! Nincs in te l lec tus bonus, mivel nem 
„faciunt t imorem Domin i ! " 

Ilyen á r ra l szemben hová menekedjék a ke-
resz tény? Felel a zsol táros (46.): „Deus noster 
refugium et vir tus, a d j u t o r in t r ibula t ionibus , 
quae i n v e n e r u n t nos nimis. P r o p t e r e a non t ime-
bimus, dum t u r b a b i t u r t e r r a . . . Conturba tae sun t 
gentes e t inc l ina ta sun t régna!" — Alig vol t 
idő, midőn ez annyi ra t a lá l t volna, min t m a ! De 
ne f é l jünk : „Dominus Deus v i r t u t u m vobiscum!" 

A rákövetkező ve r se t : „Vacate et videte, 
quoniam ego Deus" :— nem lehe t ám ugy ér teni , 
hogy akkor is lesz menedékünk az Ur, ha vaca-

t i ó t t a r t v a lessük a szerencsét. Mert f lectere 
o p o r t e t genu — hódolni t e t t e l , confi teri l ingua, 
quia Christus est in gloria Dei Pat r i s , — szóval 
val lás t tenni , aurum, t hus e t m y r r h a m offerre a 
sz. kirá lyok példájára , azaz semmi áldozattól nem 
szabad visszariadni, midőn legfőbb javunkról , az 
U r Jézus dicsőségéről, sz. h i tünk védelméről van 
a szó. 

Ha részünkről ezt megtesszük, ha a lantos 
király pé ldá ja szerint szenvedünk, küzdünk, ál-
dozunk, égünk az U r o l tá ráér t , akkor vele tapasz-
t a ln i is f og juk : Turris fortissimo nomen Domini, 
in ipso speravi et adjutus sum! Kapisztrán. 

11-ik József császár Erdélyben 
és egy protestáns küldöttség. 

1783. jun. 10. 

Hazánk történelméből tudva van, hogy II . József 
császár, kit a protestánsok az 1781-iki türelmi rendelete 
miatt a Habsburgok sorából legnagyobb fejedelemnek 
tar tot tak, két izben tett körutat az országban; hogy azt 
bővebb vizsgálat alá vegye, és tapasztalásból győződjék 
meg, mit kelljen tennie népei boldogitására, mire isme-
retes emberszeretete s hő vágya ösztönzé. Első utazása 
1773-ban történt, midőn a temesi bánságot és Erdélyt is 
meglátogatta. Második nagy körút jára 1783. apr. 25-én 
indult, mindjárt az ápril 22-ki földrengés után, mely 
Komárom, Pest és más dunamelléki városokban pusztított, 
más vidékeken pedig a mult évi silány termés miatt éh-
séggel küzdött a nép ; a Duna mentében haladott, a ma-
gyar tengerpartra, innen Tótországon és Szerémségen 
keresztül Erdélybe vette útját , s miután ott több várost 
meglátogatot t volna, az éhségtől leginkább sanyargatott 
Mármaros és északi megyéken keresztül julius 11-én tért 
Bécsbe. 

Midőn e második utazásában Erdélyben Parajdon 
időzött a császár, egy protestáns küldöttség tisztelkedett 
és mutat ta be hódolatát előt te; mert az 1781. türelmi 
rendelettel nem voltak megelégedve, és még több sérel-
meik orvoslását remélték és kérték a császártól. 

Ezen tisztelgés alkalmával a császár és küldöttség 
közt igen érdekes beszélgetés fejlődött ki, mely német 
nyelven folyt ugyan, de a küldöttség elnöke magyar 
nyelven irta le. 

E beszélgetést egész terjedelmében közölte az „Er-
délyi Prédikátori Tár" 1. füzetében Baczka Madarasi Kiss 
Gergely életrajzában Pálffy Dénes n.-galambfalvi ev. ref. 
pap, és vidéki e s p e r e s . E z t akarom itt megismertetni. 

Hátra vagyon még a Kiss Gergely életében egy 
nevezetes jelenés, — ir ja Pálffy — mely a dicsőült József 

' ) „Erdélyi Prédikátori Tár" szerkeszteti Salamon József, a 
kolozsvári ev. ref. kollégyomban a Theologiának és egyházi Histó-
riának k. r. professora. 1 füzet. (131 lap.) Kolozsvártt az ev. refor-
mátus kollégyom betűivel nyomtatta Barna Gábor 1833. 
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császárral másodszori bejárásakori beszéde : ez a maga 
leirása szerint szórói-szóra igy következik: 

Anno 1783. 10-a junii délutáni 6 órakor, midőn 
felséges római császár második József Magyarországnak 
apostoli királya, Erdélynek fejedelme Parajdon a kamara 
Ispányi Quártélyon ebédjét végezte volna, kün az udva-
ron sétálván ö felsége, a feles számmal uri, nemes és kö-
zönséges székely rendekből összegyűltek és felséges feje-
delmünket ürömmel tisztelők között állnak vala hárman, 
Kiss Gergely, Ardai Sámuel és Tsernatoni Sámuel egy-
mástól mintegy hat vagy hét lépésnyire távolba — a 
Controlor szállása előtt ; kevés idő múlva felénk indulván 
felséges urunk igen kegyelmes tekintettel jó távolról ele-
ven nagy szózattal méltóztaték német nyelven mondani : 
Ivetek reformátusok? 

Ekkor egyszersmind közeliténk ő felségéhez és fele-
lénk német nyelven : Igen is felséges uram, mi reformá-
tusok vagyunk. 

Császár : Honnan jöt tek ketek ? 
Felelet: Udvarhelyről. 
Cs. Hányan vágynák ketek itt ? 
F. Hárman vagyunk. 
Cs. Kik ketek? 
F. Ekkor egymásra mutatván mi ketten udvarhelyi 

gymnasiumban professorok vagyunk, ő pedig prédikátor, 
(tehát ő pap ?) 

Cs. 0 is Udvarhelyen ? 
F. Igen is Udvarhelyen. 
Cs. Tsernátoni Sámuelhez fordulván : Ked mit tanit ? 
F. Fisikát és mathesist. 
Cs. Kisshez fordulván : Hát ked mit tanit ? 
F. Theologiát, históriát és egyebeket is. 
Cs. Hányan vágynák az iskolai tanulók ? 
F. Négy-ötszázan. 
Cs. Olv sokan ? F. Igenis nagyát apra já t össze-

számlálván. 

Cs. Mennyi idő alatt végzi egy a tanulást? 
F. Tiz, tizenhárom esztendők alatt. 
Cs. Hány esztendős korokban vészik be ketek ? 
F. Hat, hét esztendős korokban is béveszszük fel-

séges uram. 
Cs. Vásárhelyen és Kolozsváron is van gymna-

sium ? 
Kiss f. Igen is felséges uram, vagyon Vásárhelyen és 

Kolozsváron is. 
Tsernatoni f . De nálunk többen vágynák togátu-

sok mint Vásárhelyen. 
Cs. Többen? 
Kiss f . Többen vágynák ugyan most felséges uram 

togátusok, de minden tanulóknak száma itt és ott egy-
formán vagyon. 

Cs. Hogy vágynák keteknél a deákok, van-e házok, 
együtt laknak-e ? 

F. Igen is vágynák házuk és azokban együtt laknak. 
Cs. Mit ád ketek nekik esztendőnként ? 
F. Némelyeknek 20, másoknak 30 forintot . 
Cs. De megélhetnek-e annyival ? 
F. Vésznek segedelmet szüleiktől is ; e- felett a na-

gyobb idejűek tanit ják a kisebbeket s azért is fizetést 
kapnak. 

Cs. De oly kicsiny városban mint Udvarhely nem 
sok- tanítvány lehet, már Brassóban vagy Szebenben 
inkább. 

F. Falukról gyűlnek össze, uraknak, nemeseknek, 
másrendű embereknek gyermekei, azokat tanitják a togá-
tusok. 

Ekkor .megszűnt szólani ő felsége, én pedig deák 
nyelven mondék : 

Felséges császár! Udvarhelyszéki református feleink-
uek képekben alázatosan köszönjük felségednek azt a 
különös kegyelmet, melyre méltóztatott felséged minket 
a vallást illető dolgok iránt — (Itt a türelmi pátenst 
érti — pedig nem voltak azzal megelégedve.) 

Ennyit mondhatván én, ő felsége igen kegyelmes 
mosolygással magát meghajtá — és mondá : Ah Domine ! 
azt cselekedtem a mivel tartoztam az Istennek (?) és a 
népnek. 

En mondék: Az Isten felségedet, örökké áldja meg! 
Vágynák még némely dolgok (gravamenek,) melyek iránt 
felséged kegyelmét alázatosan kérjük. 

Cs. Van-e irása keteknek ? 
F. Vagyon felséges uram ; kivevém zsebemből az 

Instantiát és benyujtám. , 
Cs> Mi van ebben ? • 

F. Elsőbben azért könyörgünk felségednek, hogy a 
kik a R. Catholica Religiót elhagyják, szabad legyen azok-
nak minorennis gyermekeiket azon vallásban nevelni, melyre 
ők magok állanak. v) 

Császár. Hall ja ked ! Mi ugy tar t juk, hogy az egy 
Catholica Religio az, a melyben lehet idvezülni. Ugy kell 
hinnünk : Minden ember igaznak tar t ja azt a vallást, a 
melyben született és neveltetett. Nem olyan dolog a val-
lás, hogy azt cserélje, változtassa az ember mint a kala-
pot, ide nem kell jönni félelemnek vagy valami világi 
tekintetnek. A gyermekeknek mintegy Limbusban kell 
maradni, mig az értelemnek idejére jutnak, különben 
megeshetnék, hogy megbánnák és ismét cserélnék, változ-
tatnák. Ha a légitima aetast elérik, azután lássák (ibant 
qua poterant.) Én indifferens vagyok — nem a vallás 
iránt, mert szeretem a magam vallását, azt hiszem, hogy 
az igaz. 2) De gondolja meg ketek az én situatiomat 
(immittite vos in meam situationem). A kik a catholica 
Religióban commuuicáltak, meggyóntak, az olyanokat 
nem lehet, mig a légitima aetast el nem érik, hanem 
abban a vallásban kell lenni, a melybe a Providentia 

') A tűr. rendelet a kath. vallásból kitérők gyermekeit nagy-
korúságokig a kath. vallásban neveltetni — az eltérőket pedig 6 
heti oktatás alá vettetni parancsolta. 

-) Lám és a protestánsok nyilván hirdették, hogy a felség-
nek mindegy, bármily vallást kövessenek alattvalói, sőt kedvére 
volnai ha a katholikusok az evang. vallásra térnének. Hogy ily s 
hasonló beszédek a népben már hitelre találtak, eléggé bizonyítja 
az, hogy József kényszerítve érezte magát azoknak ellentmondani s 
egy 1782. máj. 24-én közzé tet t oklevélben kijelenteni, hogy e szó-
zatok merő rágalmak, s ő az uralkodó egyedül üdvözítő kath. val-
lást mindenkor annyira szivén hordja, miszerint bár a másként 
hívőket arra kényszeríteni éppen nincs szándékában, óhajt ja mind-
azonáltal, bár minden alattvalói meggyőződésből a kath. vallásra 
térnének. Collect. Resolut. Eccl. 2. 409. 
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tette. Báró Dániel (ezt mintegy fülbe súgva) leányát azért 
nem adhatjuk ki. 

Kiss. Kegyelmet kérünk, hogy könyörgésünkkel fel-
ségedet terheljük. 

Cs. De bizony örvendek, hogy sincere szólhatok 
ketekkel. 

Kiss. A minorennisek iránt könyörgünk, a kik még 
nem communicatusok, nem confessusok, hat, hét eszten-
dősök. 

Cs. Melyik a légitima aetas esztendeje, a 24-ik ? 
Kiss. A mi töj-vényeink szerint a 12-ik esztendő. 
Cs. Nem. hiszen én tudom. 
Ekkor báró Dániel István ur ő nagyságához for-

dulva, s ő nagysága is közelebb jővén, monda a császár 
ö felsége : Melyik esztendő az, mikor az ember erős Con-
tractust csinálhat, hogy azt aztán nem revocálhatja, a 
24-ik esztendő ugv-e? 

B. Dániel. A 24-ik esztendő. 
Ismét hozzánk ford Iván ő felsége, niondék : 
Kiss. Másodszor. Azért könyörgünk felségednek, 

hogy a mely reformátusok oly helyen laknának, az hol 
Cathoiica Parochia vagyon, református pedig nincsen, lie 
kénytelenittessenek a kath. plebánusoktól függeni . 2 ) 

Cs. Ugy de keresztelni, esketni, temetni kel l? 
F. Azt instáljuk, hogy az ilyen szolgálatokat tehes-

sék nékiek a magok papjaik. 
Cs. Jól van, de könyvbe kell irni, a kik megke-

reszteltetnek, copuláltatnak, meghalnak, mert másképpen 
confusio lenne, sokszor testimonium kívántatik stb. 

F. A mi papjaink is f'eliriiák m ;ndezeket. * " 
Cs. Ketek felírják a katholikusokat ? 
F. Nem. 
Cs. De hát a Parochiale Jus nem sértetődnék-e 

meg ? 
F. Nem. 
Cs. A filialis Eklesiák iránt nincsen semmi difficul-

tas — a hol pedig Filia nincsen, lehet kijárni másuva. 
Harmadszor. Könyörgünk az olyanokért, a kik a hat 

heti tanítást ki nem töltötték, azonban halálos betegségbe 
esnének, hogy készíttethessenek az örökkévalóságra olyan 
pap által, minéműt lelkiismerete kíván. 

Cs. Hallja ketek! mig a hat heti tanitás végbe nem 
niegyen, katholikusnak tartatik, meg kell tanitani minden 
igazságra, ne mondhassa senki, hogy tudatlanságból vagy 
világi tekintetekből változtatta vallását ; különben ketek 
is ugy tar t ják, hogy intentio elég. 

F. Sokan vágynák gyenge hitűek felséges uram, a 
kik lélekbeli nyughatatlanságot szenvednek, ha magok 
hitéről nyilván bizonyságot nem tehetnek. 

Cs. A halál különben is irtózatos, akkor az ember 
magán kiviil vagyon, legbajosabb volna akkor vallását 
változtatni. 

Negyedszer. Szoktunk volt azelőtt Generalis és Pár-
tialis Synodusokat tartani, ezek nem egyebek voltanak, 

') Báró Dániel István elsőbb Nemes Udvarhelyszéknek fő 
királybirája, azután Gubernialis Consiliarius volt. 

2) Az uj rendelet nem törölt el némely terheket, minő volt 
p. o. a stola-dij, mit a protestánsok a kath. lelkészeknek fizettek. 

I hanem mint Németországon az Ecclesiasticum Consisto-
riumok. melyekben a papságra menendők examináltattak, 
felszenteltettek ; házasok között való ellenkezések igazít-
tat tak. az eklésiai fenyítékre vigvázás volt. Instálunk alá-
zatosan, legyen szabad olyatén papi gyűléseket tar ta-
nunk. 

Cs. Mennyi időtől fogva nem volt Synodus ? 
F. Két esztendőktől fogva, és niár sok dolgok ösz-

szegyültek : csak Udvarhely-Széken négyekles iának nincs 
felszentelt papja, az egész Erdélyben pedig lesz sok 
eklesia olvan. 

Cs. Reteknél nincs felszentelés ? 

Tsernátoni. Nincs felséges uram. 
Kiss. Mi felséges uram a papi felszentelést nem 

tar t juk sacramentumnak. 
Cs. Hát a ki egyszer pap lesz nem változtathatná-e 

p. o. (Ardai Sámuelre mutatván) nem lehetne-e katona? 
Tsernátoni. Nem. Kiss. Nem annyiban, hogy eskü-

véssel kötelezte magát papságra. 
Cs. Hát nem lehetne másképpen synodus nélkül? 
F. Régi szokásunkat megmaradni instáljuk, mert 

hasznosnak tudjuk, mivel közönségesen sok emberek előtt 
examináltatnak a papságra menendők erkölcsökről és tu-
dományokról, mely az ifjak előtt nagy inditó ok. 

Cs. De hogy lehet őket megvizsgálni erkölcsökről? 
F. Tanúbizonyságot kell mutatniok a professoroktól, 

kik alatt tanultak, az eklesiától, vagy más emberektől, 
kik között laktak, mulattak. Azon kivül examináltatnak 
tudományokról kérdések által az egész Theologiából, mo-
rális filosophiából, eklesiai Históriából, nyelvekből. 

Cs. A nyelvekből is ? 
F. Igen is. Zsidó, görög nyelvekből. 

Cs. Az exameneket tudom, azok sokszor tökéletle-
nül mennek, mert ha egy akar, közli a kérdéseket az 
előtt 15 nappal. *) 

Tsernátoni. A papságra menendők közül sokak nem 
is látták azelőtt a présesseket. 

Kiss. Éppen azért óhaj t juk megmaradni régi szoká-
sunkat, hogy az olyatén hibákat eltávoztatni lehessen. 
(Tehát még is csak voltak hibák ?) 

Cs. Keteknek nincs semmi titkok ? 
F\ Nincsen felséges uram semmi titkunk, és syno-

dusainknak formája, módja, objectumai mindenkor ugyan-
azok. 

Cs. Mi inkább félünk a katholikusok synodusaiktól, 
mert sok titkaik vágynák, (?) mindazáltal ugy, hogy egy-
iránt parancsoljunk, lenni kell commissariusoknak, a kik 
igazgassák s tudják a dolgokat, mert a papok igazgatják, 
de — — — — Lenni kell könyvnek, melybe mindent 
fel kell irni, s nieg kell mutatni. 

F. Igen bölcsen méltóztatik felséged parancsolni. A 
mi synodusainkban eddig is mindenkor voltak a fő és 
nemesi rendből commissariusok és minden akták proto-
collumba szoktak Íratni. 

') Mint látszik a protestánsok vizsgái már akkor sem men-
tek szigorúan. 
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C's. Valami módot kell hát kigondolni. Hát ketek-
nek vagynak-e superintendensei ? *) 

F. Vagyon egy. 
Cs. Hol lakik ? F. Felvinczen. 
Tsemátoni. Enyedhez közel. Eddig különb-különb 

helyeken lakott, de ezután Enyeden fog lakni. 
Cs. Hát ha 20 esztendeig nem lenne synodus, nem 

lehetne-e u j pap ? 
Tsemátoni. Nem. 
Kiss. Nem lehetetlen az felséges uram, de még is 

régi szokásunkat meghagyatni könyörgünk ; mert jónak 
és hasznosnak tudjuk. 

Cs. Meddig tart a ketek synodussa? 
F. Kezdődik egy vasárnapon és végződik szeredán. 
Cs. A katholikusoknak nincsen szükségek synodusra, 

mert a püspököknek vagyon egymástól hatalmok papokat 
szentelni. Módot lehet találni. 

Ekkor a Savoye Regimentből Sz.-Régenből a Stáb-
tól küldettetett lévén kapitány Kirchner jelentette magát, 
kihez fordulván ő felsége, reportot vett, parancsolatot 
adott ki. Aztán ismét hozzánk jővén igy szóla" 

Cs. Nincsen egyéb beszéde keteknek velem ? 
F . Nincsen felséges u ram! alázatosan köszönjük fel-

séged kegyelmességét. 
Cs. Nohát imádkozzunk egymásért, ajánlom maga-

mat ketek könyörgésibe. 
F. Az Isten örökké áldja meg felségedet! 
Megakarám csókolni az ö felsége ruháját, de elfor-

dult, nem engedé. Eddig vagyon a beszélgetés. 
Hogy e beszélgetés mint itt közölve van, mennyi-

ben érdemel hitelt, különösen mint kelljen megítélni a 
császár szájába adott szavakat? nem akarom fejtegetni. 
Ez a t. olvasó egyéni nézetétől függ. Én nem akarom 
kétségbe vonni, hogy Kiss Gergely mindenre hiven em-
lékezve in recenti leirta azt, legalább erre enged követ-
keztetni, hogy nem mellőzte hallgatással azt sem, mit a 
felség a protestánsokra nézve nem dicsérőleg mondott. 
Mint az egész beszélgetésből látszik, a küldöttség elta-
lálta a kedvező pillanatot, jó kedélyben találta a felséges 
császárt, melyet a jó hosszura terjedő kihallgatás ideje 
alatt megtartott. Különben bár hogy vélekedjünk is e 
beszélgetésről, azt hogy a protestáns atyafiak minden időben 
igen élelmes emberek és hogy a küldöttség elnöke Kiss 
Gergely a tisztelgés után meg akarta csókolni ő felségének 
ruháját, ezt elhihetjük, hisz a császárok és világi fejedel-
mek az ő pápáik ! Brásay János, 

pleb. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, január 15. Ez egyszer itt csakis gyászról 
és gyászról szólunk, oly nagy a kath. egyház vesztesége. 
— A bibornokok fejedelmi testülete két világhírű tag-
já t ragadta el egy és ugyanazon a napon az influenza, 
Rampolla bibornok pedig halálán van. F. hó 14-én Lon-
donban meghalt Manning, Rómában Simeoni bibornok. 

') Még akkor nem voltak püspökök, de már az 1833 : „Pré-
dikátori Tár" Zágoni Bodola János erdélyi ev. reform, „püspök" 
arezképével jelent meg. 

Manning Henrik Eduárd szül. 1808. jul. 15-én Tat-
teridgeben, Hertfordshire megyében, protestáns vallású 
polgári állású szülőktől. 1830-ban az angol prot. „magas 
egyház"-ban lelkész lőn. 1840 ben, mint chichesteri archi-
diaconus. a pusevsta mozgalomhoz csatlakozott, melynek 
alapgondolata vala Krisztus Urunk igaz egyházának ke-
resése. Manning azok közé tartozott, kiket ez a mozga-
lom a nemrég elhunyt Newman bibornokkal a kath. 
egyház kebelébe visszavezetett. Megtérése 1850-ben tör-
tént. Az ő és Newman bibornok esete fényes példa arra 
nézve, hogy protestánsok, ha a kath. egyház kebelébe 
visszatérnek, a kath. egyházban az egyházi méltóságok 
legmagasabb fokaira emelkedhetnek s világtörténelmi sze-
repet tölthetnek be az emberiség életében. Manning meg-
terése után csakhamar tudori koszorút nyert a kath. 
theologiából, majd apostoli protonotárius, utóbb pápai 
házi praelatus és Wiseman bibornok halála után West-
minster)' érsek és Angolország prímása lőn. Bíbornoki 
kalapot 1875-ben kapott. Korunk legkiválóbb mozgalmai-
ban vezérszerepet játszott. Wiseman bibornok a katho-
likus hierarchiát Angolországban megalapította; közvetlen 
utódja Manning bibornok annak tekintélyét és tevékeny-
séget az angol társadalmi élet nélkülözhetetlen tényező-
jévé emelte. Régi barátság fűzte őt Gladstonehoz, a kivel 
a vatikáni zsinat alkalmából heves irodalmi polémiája 
volt, melyből Manning bibornok a theologus emelkedett 
ki az államférfiú Gladstone fölött diadalmasan. Irodalmi 
müvei őt Newman bibornokkal együtt az angol irodalmi 
klasszikus Íróinak sorába emelték. Világtörténelmi alakja 
nevéa<ík enyészhetetlen emléket biztosit. 

Siemeoni János bibornok, 1816. deczember 26-án 
Paglianoban született, Palestrina mellett, szintén polgári 
szülőktől. Atyja a Colonna hgi család jószágkormányzója 
vala. Theologiát és jogtudományt fényes sikerrel végzett. 
1843-ban a Propanganda intézetében a bölcselet, később 
a theologia tanára lőn. Ebben az állásában érte a ki-
tüntetés, hogy Bruneiii nuntiust spanyol útjában követé. 
1857-ben IX. Pius szolgálattevő kamarásává tette s kö-
lönféle diplomácziai küldetésekkel bízta meg. 1868-ban a 
Propaganda Congregatiójának titkára, 1875-ben érsek és 
madridi nuntius lett. Már ugyanazon év szeptember ha-
vában IX. Pius bibornokká kreálta és 1876-ban Antonelli 
utódjává tette a pápai államtitkárságban. IX. Pius halála 
után az államtitkárságot a Propaganda elnökségével, a 
politikát a hitterjesztéssel cserélte fel. — Az egyház mind 
a két nagynevű bibornokban nehezen pótolható vesztesé-
get szenved. R. i. p ! 

Loudon. Milyen volt a vallása Angolországnak a 
protestantizmus előtt? — 

Sehol oly jótékony hatású vallási viták katholikusok 
és protestánsok között nincsenek, mint itt Angliában. ') 
A kath. egyházba való visszatérések jórészt az ily viták 
felvilágosító hatásának köszönhetők. Legújabban a „Man-
chester Guardian" nevü szabadelvű lapban folyt le egy 

') Ott tudnak is ám vitatkozni. Ott az ily vallási vitatkozás 
nem nagy frázisokkal való verekedés és egymás keseritése, hanem 
nemes verseny az igazság felderítésére, mely előtt mindenki meg-
hajlik. A szerk. 
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ilyen vita egy protestáns lelkész és Moyses kanonok kö-
zött. A „Manchester Guardian" a vidéki angol sajtó egyik 
legtekintélyesebb közlönye. A vitatkozás egyház-politikai 
kérdések körül forgott, s a többi közt az angol protestáns 
államegyház elválasztása is szóba került. Irhonban ez az 
elválasztás már 1869-ben ténynyé vált. Most arról van 
szó, hogy Skócziában és Walesben is érvényre jusson. A 
szabadelvű, gladstonpárti programm egyik 2 l o n f j a a / ' 
elválasztást sürgeti. Ha Gladstone szabadelvű politikája 
győz, az állam elválása az angol protestáns államegyház-
tól bevégzett ténynyé válik. A pártok, álláspontjuknak 
megfelelően, mindegyik a maga részéről széleskörű ligát 
szerveztek politikai törekvéseik védelmére. Az anglikánok, 
hogy egyházuknak az eddig birt javadalmakat megtartsák 
és az anglikán vagyis episcopalis protestáns angol egy-
házat Anglia nemzeti, állami egyházának rangjában meg-
védelmezzék, megalapították a Church Défense Union-t. 
Más részről a liberális párt, mely az államtól az anglikán 
egyházat elkülöniteni akarja és e czimen az anglikán 
egyház által birt javakat reklamálja az államnak, szintén 
ligába, szövetségbe gyűjtötte össze hiveit, ez alatt a 
név a la t t : „Liberationistes." A szabadelvűek e nevet 
azért vették tel, hogy már szövetségük neve által ki-
jelentsék, hogy mily czélból akarják ők az angol 
protestáns episcopalis egyház elválasztását az államtól. 
Ok t. i. ezt az elválasztást felszabadításnak tekintik ama 
szellemi elnyomatás (oppression spirituelle) alól, melyet az 
állami hatalom a lelkiismeretek fölött gyakorol, valaháuyszor 
az anglikán prot. episcopális egyházzal azonosítja magát. 

E körül a tárgy körül forgott a Guardian-\yj.1\ le-
folyt vita. Az anglikán lelkipásztor védte az angol prot. 
államegyház konszervativ érdekeit ; a katholikus kanonok 
a liberationisták álláspontjának helyességét vitatta. Az 
anglikán prot. lelkipásztor azzal kezdte, hogy levelet irt 
a nevezett lapba és azt vitatta benne, hogy a liberatio-
nistákat tisztáu csupán az sarkalja a tervezett separatióra, 
hogy az anglikán egyházat javaitól megfosszák. Azt állí-
totta levele fonalári a többi között, hogy az anglikán 
egyház éppen oly jogczimen birja javadalmait, mint bár-
mely magán ember, minthogy, úgymond, javait szabad 
adományzás vagy végrendelkezés alapján kapta a hívektől a 
mult századokban. Hát ez szembeszökő meghamisítása a 
történelemnek. Nem is kellett egyéb ! Angolországban a 
protestantizmus keményen sarokba van szorítva és sakk-
ban tartva az ő történeti hazugságaival és egyéb, például 
a szentírásból és a hagyományból kovácsolt százados té-
vedéseivel — kettő által : az angol nemzet megveszte-
gethetetlen józansága és igazságossága, valamint a nagy 
kifejlettséget ért vallásügyi vitatkozás megállapodott ama 
törvénye által, hogy — az igazságé és csakis az igazságé 
lehet a győzelem. Igy történt ez a jelen esetben is. 
Moyses kanonok diadalmasan megczáfolta az anglikán 
lelkész állítását. Bebizonyitotta a „Manchester Guardian"-
ban, hogy az anglikán protestáns episcopális egyház által 
birtokolt javak több mint 3/4 része az u. n. reformáczió-
előtti időből származik, a midőn tehát azokat az akkori 
róm. katholikusok Angolország egyedül létezett egyházá-
nak adományozták, a mely egyház nem más mint a róm. 
kath. egyház. 

A prot. lelkész nem érezvén magát legyőzöttnek a kéz-
zelfoghatóan kimutatott igazság által, folytatta a vitát és 
azt a hihetetlen tételt állította a vita folytatásában, hogy 
az egyház Angolországban, a reformáczió előtt, nem volt 
római kath. Kényszeritette tehát Moyses kanonokot, hogy 
napnál világosabb tényeket és igazságokat halmozzon össze 
— jó részt protestáns közönség előtt — a kath. vallás és 
egyház javára. Ez levelében, mely óriás sensatiót keltett, 
a Guardian olvasói szeme előtt hosszú sorozatban idézte 
a tényeket és történeti okmányokat annak igazolására, 
hogy a vallás és egyház Angliában a reformáczió előtt 
igazi róm. kath. vallás és egyház vala, és — nem is lehe-
tett más. Hivatkozott a tények 12 csoportjára : arra, hogy 
a canterbury-i érsekek megerősítése a pápához tartozott ; 
sz. Ágoston óta Angolország prímásai a palliumot Rómá-
ból kapták ; hogy az angol prímások felszentelésük nap-
ján esküvel fogadtak engedelmességet a pápának ; hogy 
Angolország prímásai az „apostoli szentszék követé"-nek 
czimét viselték; hogy Angolország érsekei és püspökeinek 
leveleiben halomszámra fekszenek a pápa iránt való hűség 
és engedelmesség vallomásai ; pápai bullák vezették be a 
püspököket székeikbe; nagyobb ügyekben (causae majo-
res) a Rómába való appellálás állandó szokás volt; a 
pápáért folytonos volt az imádság a liturgiában, a pa-
rochialis misék alkalmával minden templomban ; a püs-
pökök és a papság, a király és a bárók által 1245-ben 
tett ünnepélyes nyilatkozat, kik magukat mindnyájan a 
„római szentegyház hü és ragaszkodó fiai"-nak vallot-
ták, és a kik biztosították a pápát, hogy „Anglia egy-
háza része és része vala mindig a római szentegyház-
nak" ; Arundel primás és az angol püspökök nyilatkozata 
1414-ben ugyanez értelemben nyilatkozott a szentszék 
tekintélyéről ; Anglia péterfillért gyűjtött és fizetett a 
pápáknak már az angol-szász királyok idejében. 

Moyses kanonok e hatalmas bizonyitó-erejü levelére 
az anglikán lelkész megpróbált még egv levélben felelni ; 
de a Guardian kimerítve látván a vitát, visszautasította 
annak a közlését. 

Igy végződött ez a vita. Eredménye az, hogy az 
angol protestáns közönség elé egész nagyságában került 
ama nagy igazság, hogy az angol nemzet, mielőtt a pro-
testáns felekezetekre szétbomlott, a maga teljes egészében 
és nagyságában — római katholikus valláson volt. Ez a 
történeti igazság Angliában roppant erővel vonzza a 
protestánsokat a katholikus vallás megfigyelésére és ta-
nulmányozására. 

Nemetország. Uj évre. (Ered. tudós.) — 
Ismét elmúlt egy év. Tarka változatosságban gör-

dültek le előttünk az események s azok jó vagy rossz 
hatásánál és emlékénél semmi egyéb nem maradt meg 
belőlük. Fájdalommal gondolunk vissza azokra, a kiket 
az elmúlt év magával vitt s e tekintetben fájdalmunkat az 
elmúlt 1891-iki év méltán felkeltheti, mert ez az év 
Németország katholikusai számára nagy veszteségeket 

; hozott. 

Windihorst és Janssen, ez a két dicső név van a 
mult év fájdalmas emlékei között fekete kereszttel meg-
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jelölve. Márczius 14-ikén ragadta el tőlünk a halál a nagy 
áll am férfiút, a nagy, a pótolhatatlan politikai vezért, s 
karácsony előtti éjjel századunk legnagyobb katholikus 
történésze is más világra költözött. Valóban, a sorsnak 
nehéz két csapása volt ez Németország katholikusai szi-
vén. De szent ügyünkben való rendithetetlen bizalmunk s 
a biztos tudat, hogy a két elköltözöttnek szellemi hatása 
továbbra is élni fog, nem enged bennünket kétségbe esni. 
Amint a politikában s a hitvédelemben élni fog Windt-
horst szelleme, ugy fog fennmaradni a katholikus tudo-
mány s történetkutatás terén Janssen János szelleme is. 
Mindkettőtől megbecsülhetetlen hagyományokat örököl-
tünk, a melyeket megőrizni s továbbfejleszteni szent kö-
telességünknek kell tartanunk. 

Amint minden évnek megvannak a maga halottjai, 
ugy mindegyik uj év egyúttal uj erőknek csiráit is elveti. 
Azonban nem minden év ragad magával korszakalkotó 
férfiakat, a kik korukra egyéniségük bélyegét rányomják, 
s ha a sokat emlegetett „uj aerától" valamit kérhetünk 
s várhatunk, ugy első óhajunk, hogy a nagy halottaink 
által okozott veszteséget pótolja. E nagy férfiak közé 
tartozik gróf Moltke táborszernagy is, a kit az egész 
nemzet kivétel nélkül gyászolt, mert ő benne nemcsak 
jeles hadvezért, hanem egy dicső történeti hagyománynak 
képviselőjét is tisztelte. 

De a fájdalmas sebre, a melyet az 1891-iki év 
Németország katholikusainak szivén ejtett, ugyanaz az év 
balzsamot, is hozott. A nagy pártvezér halála után ugyanis 
nemsokára más idők következtek be a sokáig félreismert 
párt életében. Az a nagy tisztelet s elismerés, a melylyel 
az egész világ, fejedelmek s államférfiak s főleg az egész 
német népképviselet a nagy Windthorst ravatalánál meg-
jelent, csak külső nyilvánulása volt az általános közvé-
lemény fordulatának, a mely a birodalom összes számba-
vehető pártjában beállott, ugy, hogy manapság már senki 
sem ütközik meg azon, ha a Centrumpártot az állam 
egyik főtámaszának nevezik s tekintik. Méltán örülhetnek 
ezen a katholikusok, mert bár sem ők, sem alapelveik 
meg nem változtak, mégis kivívták ott, hogy a többi párt 
részéről több igazságosságot tapasztalnak. 

Az 1891-iki év a porosz katholikusoknak két nem 
éppen megvetendő egyházpolitikai ügyét hozta rendbe ; 
értjük t. i. az egyházi férfiak lefoglalt fizetésének, a Sperr-
geldesfrage ... rendezését, bár teljesen nem oly értelemben, 
a mint óhajtottuk volna, de mégis az egyház s a Centrum-
párt elveinek megsértése nélkül ; és a poseni érseki 
székhely szerencsés betöltésének kérdését. A lengyel érsek-
nek, Dr Stablewskinek az állam részéről is hozzájárult 
elismerése által az ellenpárt elég jelentékeny bizonyítékát 
adta békés érzelmeinek. Hasonló kedves benyomást gya-
korolt az elszász-lotharingeni utilevél kényszer megszün-
tetése is. 

Azonban két fontos egyházpolitikai kérdést eldöntet-
lenül hagyott még az 1891-iki év ; ezek egyike a jezsuiták 
ellen hozott rendeletek megszüntetése, a másik a porosz 
iskolakérdés. Mindakét kérdés alkalmat fog adni a Centrum-
pártnak arra, hogy kimutassa, hogy régi elveihez hű 
maradt s hogy semminemű opportunus okból alapos kö-
veteléseitől el nem áll. 

A bajor kormány ismeretes ajánlata folytán a jezsuita 
kérdés egy része, t. i. a redemptoristák visszahivatása 
kilátásba helyeztetett, de még mostanig nem foganato-
sittatott. 

Miután azonban itt az akadály csak a jezsuita kér-
dés felfogásának félreértésében fekszik, azért a redempto-
risták visszahivatásának érvényesítése okvetetlenül ked-
vezőbb körülményekre enged számitanunk magának a 
jezsuitakérdésnek szerencsés eldöntésére is. A bajor ka-
tholikusok készek volnának még tovább is várni a re-
demptoristák visszahivatásával, ha elég biztositékuk volna 
arra, hogy későbben azután a redemptoristákkal együtt a 
jezsuiták s a többi száműzött szerzetes rend is bevonulhat 
Németországba. Német szerzeteseknek a saját hazájukból 
való kiutasítása mindaddig szégyenfolt marad a német 
nemzeten, mig azt azoknak visszahívása által le nem 
mossa. (Vége köv.̂ ) 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-Imre-egylet kitüntetése. 

Magyarország hg prímása, Vaszary Kolos eszter-
gomi érsek és Császka György kalocsai érsek urak igen 
kegyes válaszszal tüntették ki a budapesti felsőbb iskolai 
ifjúság kath. szellemben való önképzése végett alapított 
Szent-Imre-egyletet a kineveztetésök alkalmából hozzájok 
intézett üdvözlő és hódoló feliratra feleletül. Közöljük 
mind a két becsecs okmányt. 

I. Vaszary Kolos hgprimás válasza : 
j '„Mélyen tisztelt urak ! Az ifjúság legméltóbb párt-

fogójának, sz. Imre hatalmas védnöksége alatt megalakult 
s immár virágzásnak indult társulatuk eddig is lelkemnek 
legőszintébb rokonszenvével találkozott. Állítom, hogy a 
fiatalságnak szüksége van dicső példaképre, akit folyton 
szem előtt lebegtessen s az élet útjában világító pharosá-
nak tartson. A czél, az eszközök — tudom — mind ne-
mesek s szt. vallásunkhoz méltók. Ugyan melyik tehát az 
a katholikus, aki, ha csak teheti, ne buzogna ifjuságunk 
tömörülésének s törekvéseinek előmozdításán? Az ébredés 
korát éljük minden téren s én meg vagyok szentül győ-
ződve, hogy ifjaink sem engedik magukat egyházuk és 
hazájuk iránti hevületükben felülszárnyaltatni. — Előre 
tehát, csak előre a dicső pályán ! S hiszem, hogy vala-
mennyi előljárójoknak tetszésével fognak találkozni a ne-
mes versenyben ! En ezentúl is a legjobb indulattal kisé-
rem törekvéseiket s tőlem telhetőleg elő is fogom őket 
segíteni. Isten szent áldása legyen mindnyájukon. Pannon-
halmán, 1891. deczember 22. Szíves üdvözlettel Vaszary 
Kolos.11 

Császka György érsek levele: 
„Tisztelt Elnökség! Kedvesen vettem a szívélyes 

üdvözletet, melylyel kalocsai érsekké legkegyelmesebb 
kineveztetésem folytán folyó hó 13-ról kelt becses leve-
lükben megtiszteltek, vissza idézvén emlékezetembe azon 
feledhetetlen római zarándoklatot, melyen a t. cz. Egylet 
a legutóbbi őszön vezetésem alatt először tanusitá fényes 
katholikus szellemű önképzésének gyakorlati megvalósí-
tását. Magyar hazánknak s főleg ebben a katholikus egy-
háznak jövőjére nézve életkérdésnek sugallja meggyőző-
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désem azt, hogy a honi ifjúság vezetésére hivatott részé-
nek, a felsőbb tanintézetek katholikus ifjúságának hiva-
tásszerű kiképzését, elméleti és gyakorlati valláserkölcsi 
szellem hassa át. A legfőbb érdekeknek szolgál ezért 
azon óhajom, hogy a t. cz. Egylet minél szélesebb körre 
terjedve, országos jellegűvé válva az összes honi katho-
likus ifjúságot működése áldásában részesitse. Köszönetet 
mondva a jó kivánatokért. az egylet czéljaihoz az idezárt 
kétszáz forinttal járulok. Szepeshelyen. 1891. deczember 
20-án, Császka György, kaloesai érsek." 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére, az egri főszékeskáptalanban az utolsó mester-
kanonokságot Zsasskovszky József kiérdemült alesperesnek 
és egri érseki papnevelőintézeti lelkiigazgatónak adomá-
nyozom : Balássy Ferencz alesperes makiári plébánost és 
Katinszky Gyulát, a Foglárról nevezett egri vallásos finevelő-
intézet igazgatóját pedig tiszteletbeli kanonokká kineve-
zem. Kelt Bécsben, 1892. évi január hó 20-án. FERENCZ 
JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére : Kiss János egyeki alesperes plébánost, 
sztrázskai vagy sztrázsai, máskép nehrei czimzetes pré-
posttá kinevezem. Kelt Bécsben, 1892. január hó 20-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Magyarország hgprimása, kit az Isten o ; V, -

lágos intések között adott vala az országnak, bár még el 
se foglalta főpapi székét, máris szelíden bár, de erősen 
belemarkolt abba a műbe, a mire vállalkozott: az állam 
és az egyház közti héke helyreállításába. A bécsi „Pol. 
Corr." Budapestről azt a hírt kapta, hogy „az elkeresz-
telések kérdése oly alapon, melyen a Vatikán és a magyar 
kormány érdekei összeegyeztethetők" a megoldás stáduimá-
ban van. Az ügy már Rómában van, honnan mindennap 
várható a válasz. Ezt mi is, saját, még pedig meg újévi 
informácziónk alapján, megerősíthetjük. 

— A szatmári egyházmegye papsága, élén a 
megye apostoli buzgóságu püspökével, a „Pázmány-sajtó" 
részvénytársaság megalakításával és a „Heti Szemle" 
megindításával elfoglalta az ország ama reszében azt a 
pozicziót, melyet a róm. kath. vallásnak az ország minden 
vidékén, minden egyházmegyéjében elfoglalva kell tartani, 
sőt régen el kellett volna, még a 40-es és 50-es évek 
alatt foglalnia. Politikai és társadalmi hetilapja (egyelőre 
csak hetilap) által otthont teremtett ama vidék katholikus 
érdekeinek, hol azok kellő ápolás mellett a kath. öntudat 
és önérzet izmosodását fogjak eredményezni ama napig, 
midőn az ország minden vidékén hasonló otthonokban 
megizmosodott kath. közvélemény végre az egész ország-
ban össze fog fogni és követelni fogja magának a köz-
ügyekre való befolyás jogos osztályrészét. Az eddig meg-

jelent s köszönettel vett két számhoz gratulálunk s már 
tettünk róla, hogy csereviszonyba jöhessünk és marad-
hassunk. 

— A bpesti felsőbb iskolai kath. ifjúság Szent-Imre-
egylete f. hó 6-án este 6 órakor az egylet helyiségeiben 
(Kecskeméti utcza 13. sz. I. em. 6. ajtó) választmányi 
ülést tart. Kívánatos, hogy ez a nagy jövőjű egylet befo-
lyását mind nagyobb arányokban kifejthesse a fensőbb 
iskolák ifjúsága körében a vidéken is, sőt módját ejtse a 
középiskolák ifjúságának önképző köreivel való érintke-
zésnek is. Innen aztán könnyű lesz a lebocsátkozás az 
elemi iskolák ifjúságához : a mikor aztán végre megva-
lósul, a mire a „Religio" szerkesztője a Szent-Imre-Egy-
let megalapitásakor czélzott, hogy t. i. az egész ország 
kath. tanuló ifjúsága sz. Imre hg mennyei pártfogása 
alatt tudja és érezze magát ! Faxit Deus ! 

— Szent László centenáriumát az évben Nagyvára-
don fényesen szándékozik megünnepelni. E napokban 
Baross Gábor miniszter Nagyváradon jártában megláto-
gatta dr Schlauch Lőrincz püspök urat, s mikor ez a 
nagy nemzeti ünnep szóba jött, a miniszter megígérte, 
hogy az ünnepélyre le fog menni. 

— A róm. kath. egyház kegyúri köv/telese. Tudva-
levőleg a debreczeni róm. kath. egyház a várossal szem-
ben kegyúri követelési igényt támaszt. Ez az ügy hosszú 
vitatás után közelebb a képviselőházban is tárgyalás alá 
kerül, hová Dehreczen város közönsége nevében a városi 
hatóság részéről egy kérvény is terjesztetett fel. Leg-
utóbb a novemberi városi közgyűlésen képezte ez a kér-
dés megvitatás tárgyát, a mikor is abban azt a határo-
zatot hozták, hogy a képviselőház elé terjesztett kérvény 
megoldásáig az ügv érdemleges elintézésébe nem folynak 

! bele Ez ellen Szakszó Rezső prépost felebbezéssel élt. 
melyet a város ma terjesztett fel a vallás- és közoktatási 
miniszter elé. (P. N.) 

— Kómában erősen készülnek XIII. Leo püspöki 
jubileumára. Mgr Radini Tedeschi, a központi végrehajtó 
bizottság elnöke, legközelebb jelenté, hogv az ügvre vo-
natkozó dolgok, mozgalmak és tettek regisztrálása vé-
gett egy folyóirat fog Rómában megjelenni e czim alatt : 
„Leone XIII." 

— TanulóiI; versenye. A kultuszminisztériumban a 
jelesen végzett középiskolai tanulók számára javaslatba 
hozott versenyvizsgálatok tárgyában, ma este 5 órakor 
értekezlet volt Berzeviczy Albert ál lamtitkár elnöklete 
alatt. Jelen voltak : Eötvös Lóránt br., Szász Károly. 
Irányi Dániel, Beöthy Zsolt, Heinrich Gusztáv, Kármán 
Mór, Fehér Ipoly, Hóman Ottó, Erődi Béla, Fináczy 
Ernő, Berecz Antal, Csorba Ferencz, Gyomlay Gyula. A 
jelenvoltak túlnyomó többsége a tervezett vizsgálatok 
mellett nyilatkozott. Ezt mi itt a Religio-ban már a tavali 
tornaverseny alkalmával javasoltuk. 

Felhivas elöí izetesre. 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést még 
nem ujitották meg, kérjük annak mielőbbi szives megte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megje lenik e lap heten-
kén t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása . 'Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYOIRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában . 
IV., Papnövelde-u tcza 
8. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes ny i to t t levél-

ben , in tézendők. 

Budapesten, január 20. 6 . I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Mit kellett volna t ennünk? — A két prot. felekezet fogyásáról Magyarországban. — Egy-
házi Tudósítások : f Stegmiiller János. — S z é k e s f e h é r v á r : Főpásztori levél az egyházmegye híveihez a közelgő képviselőválasztások 
alkalmából. — S z e p e s i . e g y h á z m e g y e : A szepeshelyi theologiai tanárok üdvözlő irata. — 11 ó m a : A zarándoklatok és a pápa. — 

N é m e t o r s z á g : Uj évre. — Irodalom : Flores medici. — Vegyesek. 

3Iit kellett volna tennünk? 

Szándékosan vetem föl a kérdést ily alak-
ban : Mit kellett volna t enuünk ? és nem akkép : 
Mit kell t ennünk? — mivel az utóbbi kérdéssel 
s annak megfejtésével és megoldásával, efifektuá-
lásával jóformán már elkéstünk. Most már, az 
idő késősége miat t , vajmi kevés az, amit mint 
az egyháznak hü szolgái és igaz polgárai a ha-
zának, mindke t tő érdekében az uj képviselővá-
asztás küszöbén még tehetnénk. 

Ha l lha t tunk elég sürün serkentő, buzditó 
hangokat a mult év fo lyamán: Ébredjünk, tömö-
rüljünk. csoportosuljunk, készüljünk, sorakozzunk, 
fegyverkezzünk! Ue hogyan, miképp? — arról 
ugyan keveset o lvas tunk; még kevésbé lá t tuk a 
mozgolódásnak valamely nyilvánuló jelét a mi 
táborunkban. E helyet t a kongruá t sürget tük 
minél gyakrabban, hangosan, olykor egy kissé 
érdesen is. Nem ti tkolom, mindig keserűen bo-
szantot t az, midőn a kongruáról egy-egy czik-
ke t kellet t olvasnom a lapokban. Mindannyiszor 
azt kérdeztem boszusan önmagamtól : Tehát 
nincs ennél egyéb fá jda lmunk ? ! . . . Kapuink előtt 
az ellenség; mi t öbb : már szentélyünkbe is be-
ha to l t ; és mi —- a kongrua ügyével tépelődünk, 
vesződünk . . . Mit gondolhat tak , mit t a r t h a t t a k 
felőlünk a mi hiveink ? Nem azt-e, hogy a mi 
legnagyobb és egyedüli érdekünk is, csakúgy, 
m in t a világfiaké, a kenyér, a húsos fazék : non 
Jesus, sed esus. 

Ez, higyjék el, kedves testvéreim, s ne ne-
hezteljenek meg rám az őszinte szóért, midőn 
ta r tózkodás és himezés nélkül nyi l tan kimondom, 

hogy ez az eljárás nem keveset á r t o t t a mi 
szentebb ügyünknek. De még rendén sem tör-
t én t a kongrua-ügy szellőztetése, rendezésének 
megsürgetése. 

Nem it t , nem e ponton kell a dolgot meg-
indítani , megkezdeni. Ugyan ki fogja nekünk a 
kongruát , ha annak ideje majd eljő, megadni? 
Kitől remélhe t jük kongruánknak igazi rendezé-
sét, annak tényleges elnyerését? Vájjon az ál-
lamtól -e? Hiu reménykedés! Ivongruánkat mi 
senki mástól nem várha t juk ez életben, mint 
egyháznagyainktól , püspökeinktől, akik egye-
dül és senki más nem gondoskodott eddig se 
szegényebb testvéreink illő ellátásáról. Csakis ők 
lesznek azok, akik a jövőben is fognak gondos-
kodni sorsunk javításáról. 

Ez így levén, eszélyes mozgalom és eljárás 
volna-e az, impor tune kényszeríteni egyházna-
gyainkat , püspökeinket arra, hogy ők sa já t jok-
ból, ami különben is eléggé van már minden 
oldalról igénybe véve és mindenképen megter-
helve és nem is mindenüt t olyan gazdag, fényes 
ám, — adják meg nekünk a mi illő kongruán-
kat, midőn o t t van a mi, e czélra szolgálni kellő, 
vallás-alapunk idegen kezekben! Midőn t ehá t mi 
püspökeinket szorí t juk importuni tásunkkal , hogy 
saját jokból adják meg nekünk illetékes kongru-
ánkat , ha ugyan azt megb í rha tnák : nem annyi 
volna-e ez, min t kapi tu lá lni a vallásalap reha-
bil i tásának jogos küzdelmében, feladni még a 
reményt is, bár valaha annak bi r tokába j u t -
hatni . 

S a mennyiben az episkopátus nem volna 
képes sa já t jából a kongrua ügyét rendezni, min-

6 
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den p a p j á t á l lásának s a kor köve te lménye inek 
megfele lően do tá ln i : okos cselekedet volna-e a 
te l jes kongruához bá r még hiányzó részt is az 
á l l am kezéből, t u l a jdonképpen az á l l am korm ány 
közvet í tésével a vallásalapból, t e h á t a mi sajá-
tunkbó l kegye lemképpen e l fogadnunk s magun-
k a t ez á l ta l a fe lekezet len á l l amnak még le is 
köte leznünk, valósággal m e g k ö t t e t n ü n k , olyképp, 
hogy mi ezzel az á l lam kezébe ju tván , az t e t -
szése szerint bánha tnék el és rendelkezhetnék 
b á r m i k o r velünk, ha kedvében a k á r mi módon 
n e m j á r n á n k , nem j á r h a t n á n k legszentebb kö-
t e lme ink s érdekeink sére lme nélkül. Eszélyes 
dolog lenne-e az? 

I íongruánk , olyan kongruánk , aminőnek an-
nak lennie kell, aminő óha j t andó , hogy é re t t e 
s emminemű idegenszerű ha ta lomnak , t e h á t az 
á l l amnak és főleg a fe lekezet len á l l amnak se 
l együnk lekötelezve, h a n e m hogy mel le t te sza-
badságunka t , függet lenségünket meg ta r thassuk , 
megőrizhessük, — ilyen kongruánk csak akkor 
lesz és agy lehet , ha a val lás-alap ka tho l ikus 
t u l a j d o n u n k b a visszajő; a val lása lapot pedig csak 
ugy és akkor fogjuk ka tho l ikus tu l a jdon gya-
n á n t jogos b i r t o k u n k b a visszaker i teni , ha és 
amikor au tonomiánk , önál lóságunk lesz ; önálló-
ságunkat , a u t o n ó m i á n k a t pedig ez idő szer in t 
csakis p a r l a m e n t á r i s u ton és erővel fog juk ki-
v í v h a t n i ; győzelmet kivivni pedig csakis szerve-
ze t t hadsereggel lehet. Ezt a hadsereget ez eset-
ben s e t é ren a képviselők teszik, s m e g t e r e m t i 
a nép, a polgárok, a hazafiak szavazata. I t t , e 
p o n t o n és nem o t t fenn a kongruán ke l le t t 
volna t e h á t a dolgot, a mozga lma t meg ind í t an i ; 
és ugy az tán fokonk in t fel jebb emelkedni , ha-
ladni . Csakis az u ton fogjuk rendezhe tn i egyházi 
ügyeinket , o rvosolha tn i összes sére lmeinket . Hosz-
szunak és nehéznek, fá radságosnak tűn ik ugyan 
fel ez az u t ; de ez csak lá tszat . Csakis a kez-
de t nehéz: a jég, a közönyösség j egének meg-
törése ; ha ez sikerül, ha a j ég meg van törve, 
m a g á t ó l indul meg az á r a m l a t s f u t le végtől-
végig. 

Azon is sopánkodnak legújabban, a kenyér -
tö rés p i l lana tában , hogy nincsen hadvezérünk, 
m i n t h a ez volna a mi egyedüli h i á n y u n k ; pedig 
n e m ez ám a mi legfőbb ba junk ; a fő ba j az 
ná lunk , hogy nincsen szervezet t hadseregünk ; 
nem m i n t h a nem volnának hiveink ; nem m i n t h a 
nem volnának buzgó ka thol ikusa ink . m i n t h a 

cserben hagy tak volna bennünke t , le lkipásztoro-
ka t , egyházunknak fiai. Nem és i smét nem ! A 
ka th . h i té le tnek , hála az Égnek ! örvendetes 
je lenségei szemlélhetők országszerte minálunk is. 
De a pol i t iko-egyházi harczra kész és b e t a n í t o t t 
seregünk nincsen. I lyet kell nekünk t e remten i . 
Az első, az a l a p : a hadse reg ; ha ez meglesz, 
azonnal t á m a d vezére is. Mit is t e h e t n e a vezér 
hadsereg nélkül, a pásztor nyá j nélkül ! 

És ezt a hadsereget hogy t e remtsük meg? 
Ugy, a m i k é n t n é m e t kath. t e s tvé re ink azt meg-
t e r e m t e t t é k az ő press -káplán ja ikka l , sa j tó-segéd-
pap ja ikka l . Bocsátkozzunk le népünk körébe, 
á l l í t sunk fel olvasó-egyleteket , t á rsa lgó köröke t ; 
i smer tessük meg népünke t egyházunk ügyével, 
a korszel lem égető kérdéseivel ; t an í t suk meg a 
ka th . pol i t ikai ka tekizmusra , a f ranczia papok 
pé ldá já t követve . Ez egy kis fáradságba, t á n 
még egy kevés köl tségbe is fog kerülni u g y a n , 
de az á ldozat meghozand ja százszoros gyümöl-
csét, ö römét . Talán nem is fog m i n d j á r t és min-
d e n ü t t egyenlően sikerülni . De ha egy-egy me-
gyében csak öt vagy tíz t ek in té lyesebb helyen 
s ikerül a vál la la t , a példa maga után vonand ja 
annak idején, midőn tudni i l l ik harczra kerül a 
sor, a l a n y h á b b a k a t is. 

Ezt ke l l e t t volna nekünk véleményem sze-
r i n t t ennünk elég korán. De e t tő l már elkés-
tünk. Ebből azonban nem az következik , hogy 
t e h á t elkésvén, most már mi t se tegyünk, ha-
nem ölbe v e t e t t kézzel vá r j uk be sorsunkat . Kö-
vessünk el a legnagyobb erőfeszítéssel a legutolsó 
perczig a törvényesség és igazságosság h a t á r a i 
közö t t minden t , ami tő lünk ki tel ik és a mi t 
h ivatásunk, köte lességünk nekünk parancsol . 

Eső u t á n köpenyeg, fogja nem egy m o n d a n i 
e közleményemre. Megengedem ; de ebből nem 
az következik, hogy a köpenyege t okta lanul el-
dob juk ; védekezzünk vele, amenny i re lehe t a 
je lenben, a jövőben pedig t a r t suk készen ós j ó 
á l lapotban s ne akkor r án t suk csak elő, midőn 
a zápor m á r n y a k u n k b a szakad. 

Irsik Ferencz. 

A két prot. felekezet fogyásáról Magyaror-
szágban 

a budapesti prot. „Egyházi és isl\ Lap" vélekedése. 

Mi i t t a Religióban, a mint az 1890-iki országos 
népszámlálásnak adatai megjelentek, azonnal feltüntettük 
azt a kedvező körülményt, hogy a kath. vallásúak az 
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országban a legnagyobb arányú szaporodást mutathat ják 
fel, ellenben a prot . felekezetek létszáma, alapul véve a 
10 év előtti arány-számokat, 0'.50°/o csökkenést mutat. 

Érdekesnek tar t juk a p r ó t . „Egyh. és isk. Lap" hozzá-
szólását a tárgyhoz és annak második felét a nevezett 
lap 2. számából szórói-szóra ide iktat juk. Miután össze-
hasonlítás végett előterjesztette az 1880-iki és az 1890-iki 
népszámlálás adatait, igy folytatja czikkét: 

„E két számcsoport sokat beszél a figyelmes hall-
gatónak. Elmondja , hogy Magyarországon három vallás-
felekezet erősen szaporodik, a többiek meg íolyton fogy-
nak. Leginkább szaporodnak a katholikusok, kik tiz éve 
a lakosságnak 47-22%-át , 1890-ben pedig már 47 '85%-á t 
képezték, azaz arányszámuk 1880 óta 58"07°/o"ról 5 8 - 8 1 % " r a 

emelkedett, tehát a szaporodás 0 '74%. Azután a zsidók, 
kiknek arányszámuk a tiz utolsó év alatt 4 '55-ről 4'67-re 
növekedet t ; szaporodás 0'12°/0 . Végül az unitáriusok, 
kiknek arányszámuk 0'40°/o-i'ól O^P/o-ra emelkedett ; 
szaporodás tehát 001°/o- A többi vallások hivei mind 
fogytak ; legtöbbet a görög-keletiek, legkevesebbet a re-
formátusok. A görög-keletiek 1880-iki 14"11% arányszá-
ma leszállt 13 '65%-ra, fogyás 0 '46%- Az ág. h. evangé-
likusoknál a 8 ' 0 7 % arányszám leszállt 7"81°/o_ra-
0'36'Vo. Az ev. reformátusoknál az 1880-iki 14 '74% le-
szállt 14'60%-ra, tehát fogyás 0'14. A megjegyzendő 
szomorú tény a mindkét hitvallású evangélikusok, kálvi-
nistái• és lutheránusok fogyása együttvéve 0-509/0-kal. Tiz 
évvel ezelőtt a két protestáns egyház hivei az ország 
lakosságának még 22'81°/0-át képezték, ma már csak 
22-41%-át teszik. 

E szomorú tényen keveset enyhit az a körülmény, 
hogy a kálvinisták tiz év óta 2.023,257-ről 2.209,395-re, 
tehát 186,138-al, a lutheránusok 1.107.515-ről 1.182,487-re, 
tehát 74,972-vel szaporodtak ; mert ha a lakosságnak bár 
csak átlagos szaporodási százalékával lépést tar that tak volna, 
akkor is a kálvinistáknak legalább 25 ezerrel, a lutherá-
nusoknak legalább 12 ezerrel kellene többen lenniök a 
mostani lélekszámnál. Az utolsó évtized alatt tehát nem-
csak hogy nem szaporodtunk, hanem a két felekezet kö-
rében legalább 37—40 ezer lélekkel fogytunk. Sőt ha az 
átlagos szaporodási százalékhoz hozzászámitjuk a római 
katholikusoknak, e legszaporább keresztyén felekezetnek 
szaporodási arányát és lélekszámunkat ehhez mérjük, 
akkor nekünk protestánsoknak a lefolyt 10 esztendő leg-
alább 50 ezer lélek elvesztésébe került. Más szavakkal, 
ha a róm. katholikus lakossággal egyenlő számarányban 
szaporodtunk volna, akkor a tiz év előtti 3 millió száz-
harmincz ezer protestáns léleknek most kevés hiján 3 
millió 450 ezernek kellene lennie, a valóságban pedig 
még a 3 millió 400 ezeret sem éri el. A szaporodás ver-
senyében a róm. katholiknsokkal szemben tehát mi pro-
testánsok vagyunk a vesztesek, s akarva nem akarva 
ajkainkra kell vennünk a lesújtó szavakat: „pusztulunk, 
veszünk.1' 

E minden tekintetben szomorú tény elég fontos, 
hogy okait gondosan kutassuk s azok megszüntetéséről 
ne csupán akadémikus fejtegetéseket Írjunk, hanem sür-
gős és gyökeres intézkedéseket kér jünk az erre hivatot-
taktól. 

Számbeli fogyásunk okait kutatva, azok egyikéül a 
Dunántul elharapódzott kétgyermekrendszerre mutatnak 
rá statisztikusaink. A reformátusok szaporodása a Duna 
jobb partján határozottan gyenge. Hogy a szaporodás az 
országnak éppen legműveltebb és legkedvezőbb egészség-
ügyi viszonyokkal biró részében a legkedvezőtlenebb, 
annak oka a kétgyermek-rendszer. (Stat. Évkönyv 1889 — 90. 
évf. 47. 1.) E titkos bűn megléte Tolna, Baranya vidékén 
sok helyen, Somogy, Veszprém és Fehérmegyék területén 
szórványosan, fájdalom, elvitathatlanul uralkodik a föld 
népe között. De e néppusztitó bün nem kizárólag kálvi-
nista s még kevésbé lutheránus speczialitás ; e mellett 
aránylag kis területen akadályozza a protestántizmus 
számbeli gyarapodását. A református lakosság csökke-
nésének főokánl pedig már csak azért sem tehető, mert 
a szaporodás oly helyeken is kedvezőtlen, mint pl. Deb-
reczen, H.-M.-Vásárhely, hol e titkos bün egyáltalában 
nem észlelhető, hol a születés általi szaporodás elég nagy, 
de a református lakosság szaporodása mégis mögötte ma-
rad e helyek róm. kath. lakosságának, sőt az országos 
szaporodási átlagnak is. 

Az ág. hitv. evangelisoknál a felvidéki tótság és a 
szepességi németség tömegesebb kivándorlásában lehet 
egyik főokát találni a hívek gyenge szaporodásának. 
Egyes gyülekezetek létszámát megtizedelte a kivándorlás. 
Ez tagadhatatlan tény. De az is kétségtelen, hogy a ki-
vándorlás sem specziális protestáns szerencsétlenség ; súj t ja 
és súj tot ta az a római egyház hiveit is, de azért ezek 
még sem fogytak meg, sőt a legszaporább ker. feleke-
zetnek bizonyultak a legutolsó népszámlálás adatai szerint. 

Mindezen tények méltán feljogosítanak azon követ-
keztetésre, hogy a protestánsok elégtelen szaporodásának 
magyarázatául a helyenként kedvezőtlen születési arányon 
kivül még más okokat is keressünk, annyival is inkább, 
mert a statisztika szerint is, a reformátusok születési 
aránya „a Tisza-Maros szögében, az erdélyi megyékben, 
a Tisza balpart ján és a Duna-Tisza közén nagyon kielé-
gítő ; a Tisza jobb- és a Duna balpart ján már csak kö-
zépszerű és csak a Duna jobbpar t ján határozottan gyenge" 
(Stat. Évkönyv 1889—90j. A protestáns s közelebbről a 
református lakosság szaporátlansága hazánkban annyival 
inkább feltűnő és lehangoló, mert e confessiók hivei kül-
földön világszerte a folytonos szaporodás, haladás és ter-
jedés ut ján vannak, mely körülmény világosan mutat ja , 
hogy a protestántizmus természeténél, belső életerejénél 
fogva nem kihalásra, hanem folytonos terjedésre van 
hivatva. 

Éppen azért, mi azt hiszszük, helyes nyomon járunk, 
midőn azt állítjuk, hogy a hazai protestantizmus meddő-
ségét saját egyházi viszonyainkban s közelebbről a gyü-
lekezetek anyagi és szellemi életétiek rendezetlenségében 
kell keresnünk. Gyülekezeteink anyagi élete, fentartása 
és fejlesztése a legtöbb helyen igazságtalan és aránytalan 
sulylval nehezedik a hivek vállaira ; ennek szükségképi 
következménye az elkedvetlenülés, elidegenedés, avertálás. 
Gyülekezeteink szellemi élete a hiányos lelkigondozás 
miatt nagyon sok helyen erőtelen, hanyatló, satnyulásnak 
indult. 

E két fontos tárgyról más alkalommal. Sóváradi." 
6 ' 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

» 

STEGMÜLLER JÁNOS, 
jaáki apát. 

Stegmüller Károly, Stegmüller László, Stegmüller 
József, Stegmüller Katalin, Stegmüller Sándor, özv. Kele-
men Jánosné szül. Stegmüller Anna és özv. Kaiser Ig-
náczné szül. Ste'gmüller Julia, az összes rokonság nevében 
is fájdalommal telt szivvel jelentik szeretett testvérük 
Stegmüller János, jaáki apátnak Jaákon 1892. január bó 
17-én délután 1/2S órakor, élte 73-ik s áldozársága 50-ik 
évében, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után 
influenzában történt gyászos elhunytát. A boldogultnak 
hűlt tetemei f. évi január hó 20-án délelőtt 10 órakor 
tartandó ünnepélyes gyászmise után fognak a jaáki sír-
kertben örök nyugalomra letétetni. Jaák, 1892. január 17-
Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Székesfehérvár . Főpásztori levél az egyházmegye 
hiveihez a közeledő képviselőválasztások alkalmából. — 

Krisztusban szeretett híveim ! 
Közeledik az idő, midőn ismét gyakorolhatjátok ha-

zai törvényeink adta alkotmányos jogotokat, hogy az or-
szággyűlésre képviselőket válaszszatok. 

Főpásztori szeretetem s gondom örök s ideiglenes 
jólétetek iránt, szeretetem s gondom Szentegyházunk, 
apostoli királyunk s édes hazánk java iránt, indít, hogy 
ezen alkalomból néhány atyai szóval felhívjam figyelme-
teket a képviselőválasztások nagy fontosságára s az abban 
követendő eljárástokra. 

A képviselőválasztásnak nagy a fontossága és hord-
ereje ; mert a megválasztott képviselők hivatva vannak, 
a törvényhozás terén, a haza jólétének biztosítására, eme-
lésére közreműködni. A haza java, baja, többé-kevésbé, 
az ő kezükben van, az ő befolyásuk kiterjed az állami 
élet minden viszonyára és mozzanatára, az ő értelmi s 
erkölcsi tulajdonaiktól f ü g g : a haza jólétére vagy rom-
lására irányul-e és szolgál-e működésük. 

Ebből láthatjátok, Kr. sz. H., mily fontos, mily 
nagy horderejű az édes haza érdekére nézve, de egyszers-
mind mily felelősségteljes a Ti választási jogotok gyakor-
lása. A Ti szavazatotoktól függ, hozzájárultok-e a haza 
jólétének biztosítására, vagy romlásának előmozdítására. 

Ily fontos és nagy horderejű lévén a választás a 
haza jólétére nézve, először is kinek-kinek szigorú köte-
lessége választási jogát gyakorolni, mert mindenkinek 
szoros, Isten által szabott kötelessége, tehetsége szerint a 
közjóra, a haza jólétére közreműködni. 

Aki tehát választási jogát nem gyakorolja, szoros 
kötelességet mulaszt, s terheli lelkiismeretét ; s ha e 
mulasztása következtében a közjóra, a hazára kár háram-
lik, azért Isten előtt felelős. S itt ne feledjétek, hogy 
akár egy szavazat hiánya is sikertelenné teheti a haza 
érdekében való választást. 

Azért első atyai intelmem Hozzátok Kr. sz. H. : 

Minden választási joggal biró szeretett hivem teljesítse kö-
telmét, éljen választási jogával. Ne tartson vissza Titeket 
e kötelmetek teljesítésétől semmi nehézség, semmi fára-
dalom, semmi önérdek, semmi bárminemű emberi te-
kintet. 

Második atyai intelmem : Választási jogotokkal ugy 
kell élnetek, miként avval élnie kell a keresztény katholi-
kus emkernek. E jogotok gyakorlásánál is meg kell em-
lékeznetek arról, hogy a katholikus embernek, aki erre a 
névre méltó, mindenekelőtt az egyház szeretetteljes fiá-
nak kell lennie, s azt akarnia, hogv annak ismertessék is, 
s a mi e mioőségével s érzületével össze nem fér, azt 
minden habozás nélkül kerülnie kell. S nem szabad más 
elveket vallania s követnie a magánéletben, s másokat a 
nyilvános életben, ugy, hogy az egyház tekintélyét a ma-
gánéletben kövesse, a nyilvános életben pedig semmibe 
se vegye ; mert ez annyi volna, mint összekötni a jót a 
roszszal, az embert ellenkezésbe hozni saját magával, ho-
lott ellenkezőleg annak mindig összhangzásban kell ma-
radnia és semmi ügyben, az élet semmi nemében sem 
szabad a keresztény erénytől elpártolnia. l) S azért emlé-
kezetetekbe hozom főpásztori intelmemet, amelyet püspöki 
székem elfoglalásakor Hozzátok intéztem : „Keresztény 
katholikus módon kell gondolkodnotok, ereznetek, csele-
kednetek. a magán életben éppen ugy, mint a nyilvános 
életben; Krisztusra, mint egy mesterünkre,2) aki a katho-
likus anyaszentegyház által hirdeti szent tanát, kell tekin-
tenünk, a közélet terén is, a polgári jogok gyakorlásában, 
a polgári kötelmek teljesítésében, és szorgosan, férfias 
bátorsággal kerülni mindazt, ami az 0 tanításával ellen-
kezik." 

Igy érzett szent István dicső királyunk is, aki e 
hazát alkotta, kinél senki forróbban nem szerette e hazát, 
kihez fogható jótevője e hazának nincs. 

Mutassátok meg tehát a választásoknál is, hogy ke-
resztény katholikusok vagytok, szentegyházunk szellemé-
ben éljetek választási jogotokkal, s éppen azért: 

1-ször: Csak oly jelöltre adjátok szavazatotokat, aki 
értelmes, a magán életben éppen ugy. mint a társadalmi 
életben, becsületes, szeplőtlen jellemű férfiú, aki át van 
hatva rendithetlen kötelességérzettől, aki meggyőződésé-
ben határozott, ugy, hogy amit érett megfontolás után 
igaznak, a hazára nézve jónak s üdvösnek megismert, azt 
távol minden önérdektől s félelemtől kimondja, s férfias 
bátorsággal arra szavazatát is adja. 

2-or. Csak oly férfiura adjátok szavazatotokat, aki 
érzékkel bír legszentebb, legdrágább javatok iránt, szent 
vallástok iránt, s éppen azért férfias jellemmel nyilván 
megígéri nektek, hogy egyátalán szentegyházatok jogait 
az országházában megvédeni fogja, különösen pedig oda 
fog törekedni, hogy az 1868-iki 53. t.-cz. 12. §-a mielébb 
megváltoztassék. Tudjátok ugyanis, hogy ennek a tör-
vénynek értelmében a vegyesházasságokból származó 
gyermekek közül a fiuknak atyjuk, a leányoknak anyjuk 

: vallását kell követniük, s evvel a törvénynyel ellenkező 
bármely szerződés, téritvény vagy rendelkezés érvénytelen 

I ; 

') V. ö. XIII. Leo pápa körlevele. Immortale Dei. 
1 "-) Máté XXIII., 10. 
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és semmi esetben sem bir jogerővel az állami hatóság 
előtt. De tudjátok azt is, hogy a katholikus anyaszent-
egyház csak ugy engedheti meg híveinek, hogy vegyes-
házasságra léphessenek, s csak ugy áldhatja meg az ily 
házasságot, ha a más vallású fél szinte megigéri, hogy 
minden ezen házasságból származó gyermek a katholikus 
vallásban fog neveltetni; és súlyos vétket követ el az a 
katholikus férfiú vagy nő, aki azon igéret nélkül, s éppen 
azért szentegyházunk engedélye nélkül lép vegyesházas-
sá«ra. Ezekből láthatjátok, mily szorongatott gyötrelmes 
helyzetbe jut, a fent érintett törvény fennállása és végre-
hajtása mellett, az a katholikus férfiú vagy nő, aki hü 
akarván maradni kötelessége szerint szentegyházunk kö-
vetelményéhez, Ígéretet vett más vallású jegyesétől min-
den gyermek katholikus neveltetése i ránt ; de mily szo-
rongatott helyzetbe jut a más vallású fél is, aki azon 
Ígéretet adta, s jellemesen meg is akarja tartani. Ha 
ugyanis a fent emiitett, a vegyesházasságból származó 
gyermekek vallására vonatkozó törvény megmarad és 
végrehajtatik. a szülők minden igéret daczára, vagy egy-
átalán nem képesek gyermekeiket a katholikus hitben 
neveltetni, vagy csak igen ritkán s nagy zaklatások mel-
lett tehetik azt. 

Azért a képviselőjelölttől okvetlenül azon férfias nyi-
latkozatot kell vennetek, hogy arra fog törekedni, s arra 
fogia adni szavazatát, miszerint az említett sérelmes tör-
vény mielébb legalább oda módosittassék, hogy az állami 
hatalom a szülőkre bizza határozni a felett, a vegyes 
házasságból származó gyermekek mily vallásban nevel-
tessenek. Akkor a szentegyházához hü katholikus fél, a 
milyennek minden katholikusnak lennie kell. megfelelhet 
katholikus kötelességének, teljesítheti szentegyháza kö-
vetelményét, szent vallásunkban nevelheti gyermekeit. 

3-or. Csak oly jelöltre adjátok szavazatotokat, aki 
szent István királyunk örököséhez, a magyar királyhoz, 
felséges apostoli királyunkhoz, törhetlen hűséggel ragasz-
kodik, s még látszatát is kerüli mindannak, ami e hűség-
gel össze nem fér. E törhetlen, minden kétséget kizáró 
hűséget kell követelnie a képviselőjelölttől minden ma-
gyarnak, aki e névre méltó akar lenni, első sorban min-
den hivemnek széles e püspöki megyében, amelynek köz-
pontja az első magyar királynak, szent Istvánnak sirja. 

4-er. Csak oly jelöltre adjátok szavazatotokat, aki 
igazán. Isten törvénye szerint szereti a magyar hazát, aki 
lelkesül a magyar haza jól felfogott, valódi jólétéért, 
nagyságáért és dicsőségeért. 

Kr. sz. H. ! Csak oly férfiakat válasszatok az ország-
gyűlésre. akik a most felsorolt feltételeknek s biztosíté-
koknak megfelelnek, akikben a felsorolt tulajdonok össz-
pontosulnak. Ez keresztény katholikus kötelességtek ! 
Ettől semmi igéret, semmi fenyegetés, semmi emberi te-
kintet el ne tántorítson benneteket. S midőn e keresztény 
katholikus kötelmetek lelkiismeretes teljesítésére buzdí-
talak, egyszersmind egész szeretetemmel felhívlak benne-
teket az Ur Jézus nevében, kérjétek buzgó imában a 
Világosságnak Atyját, aki által országolnak a királyok 
és végeznek igazat a törvényhozók,2) áldja meg drága 

') Jakab I., 17. 
2) Példabeszéd. VIII., 15. 

hazánkat különösen most, a választások idején, világosítsa 
meg az elméket, erősítse az akaratokat szent malasztjá-
val, hogy a választások az 0 dicsőségére, szentegyházunk-
nak, apostoli királyunknak s édes hazánknak jólétére 
eszközöltessenek. Kérjétek buzgó imában Magyarország 
mennyei Védasszonyát, a bold, szűz Máriát, kérjétek első 
szent királyunkat, Szent Istvánt, esedezzenek Isten trón-
jánál országunkért, a drága magyar hazáért. 

A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja legyen mind-
nyájatokkal. Amen. 

Székesfehérvár, 1892. január hó 11. Fülöp s. k., 
püspök. 

Szepesi egyházmegye. A szepeshelyi theologiai ta-
nárok üdvözlő irata — dr Schopper Gy. rozsnyói püspök 
ur ő exjához. 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Püspök Ur ! 
„Ignem veni mittere in terram et quid volo, nisi 

ut accendatur." Krisztus Urunk e jelentős szavai jutottak 
eszünkbe, midőn Nagyméltóságodnak Krisztus tüzétől 
áthatott lángszavait olvastuk. A szózat gyújtot t s lángba 
borította Magyarhon katholikusainak dermedő szivét, hogy 
évek hosszú során át tűrt megaláztatás után Krisztus egy-
háza és a haza iránt táplált igazi s szent szeretetnek 
fényárjában boldogságra keljen. Szétszórt nyájként bo-
lyongtunk mostanáig egyéni érdekeink tág mezején, hó-
dolva az önzésnek és emelkedési vágynak, mely rablánczán 
azon lejtőre vitt, melyről oly mélyen estünk. S ime, 
Nagyméltóságod maga köré gyűj töt t s tüzes oszlopként 
bevilágít az éj sötétjébe, hogy biztos léptekkel halad-
hassunk czélunk felé, mely csak egy lehet, t. i. Krisztus, 
az emberek és államok boldogitója. 

Nagyméltóságod előtt is támadtak lelkes férfiak, de 
szózatuk csak gyenge, elhaló szó vala, mert nem bírt 
azon varázserővel, melyet a Szentlélek lángnyelve az 
apostoloknak és azok utódainak nyújtott . 

A magas Tátra bérczei visszhangozzák szózatát, hogy 
kiki hallhassa s hosszú tespedése s tétlensége után a 
küzdtérre lépjen. Nem hiszszük, hogy találkoznék egy 
is, aki e dörgő szózat után a tétlenség lethargiájában 
továbbra is elmerülve maradna, vagy a szózatban kifejtett 
eszmék ellen tusára kelne. Sikra szállunk Nagyméltósá-
goddal mindnyájan, mert a küzdésnek dija: „Christus, 
qui est merces nostra magna nimis." 

Legyen üdvözölve Nagyméltóságod Szepességnek 
fiaitól is, kik örömmel sorakoznak Nagyméltóságod mellé, 
hogy ifjú, tetterős karjaikkal a győzelem kivivásábau se-
gédkezzenek. Csatlakozunk a körlevélhez s e küszöbön 
álló választásoknál a körlevélben kifejtett irányelvek sze-
rint fogunk eljárni. 

Fogadja Nagyméltóságod legmélyebb hódolatunkat, 
melylyel maradtunk a szepeshelyi papnevelde itt aláirt 
tanárai : 

Szepeshely, 1892. január hó 14. 
Sztankó János alkormányzó. Dr Vildfeuer Károly 

tanár. Dr Zelenyák János tanár. Dr Rolny Frigyes tanár. 
Csurják Lajos tanár. 

') Rom. XVI., 24. 
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Róma. A zarándoklatok és a pápa. — 
A franczia munkás-zarándoklatot, mint szeptember 

havában jeleztük, valóban nagy vallási s társadalmi tény-
nek tekinthetjük. Ha a vallási és társadalmi reformok 
vezérférfiai, mint pl. a bold. Ketteier, látták volna ezt a 
húszezer munkást XIII. Leo lábaihoz borulva, ők ennek 
a munkás demokratiának a pápa által való megáldatását 
tevékenységük megkoronázásának s egy szerencsés újjá-
születésének, talán a czivilizáczió u j kifejlődése kiinduló 
pontja gyanánt tekintenék. 

A mult mostantól fogva kezességet nyújt a jövőre, 
a melynek napja a Vatikán ormaira fogja vetni ragyogó 
fényét. A „Rerum Novarum" encyclika megjelenése után 
a munkás világnak eme a pápa által való megkereszte-
lése egy mindenki által észlelhető, fényes korszakot jelent. 
S ha mindenki nem is fogta fel s értette meg az ency-
clika áldásos pontjait, megértette ezt a minden ékesszólás-
nál is hathatósabb tényt, hogy a munkás világ s az 
egyház Róma halmain egymással egyesültek. Igy egészí-
tik ki egymást a szók és a tények. Ily énynek nagy-
sága s hatása nem szorul a mi gyarló dicséretünkre. 
Vannak tények, a melyek nemcsak hogy nem szorulnak 
magyarázatra, hanem azt vissza is utasítják. Mi ebből az 
örvendetes tényből csak azt a tanulságot akarjuk levonni, 
hogy itt a fő a példa, a mely utánzásra hív fel ben-
nünket. 

XIII. Leo a lefolyt kegyetlenkedések s halálfenye-
getések daczára is szeretné e zarándoklatok folytatását. 

Róma és a katholiczizmus képviseli e világ legfőbb 
erkölcsi erejét. A mely műt az apostoli szék áld meg, 
az az egész mindenségre kihat, mert a Vatikánt az egész 
világ hallja. A franczia zarándoklat példát adott arra, 
hogy az egész világ létesítsen olyant. 

A nemzeti műből nemzetközit kellene létesíteni. A 
franczia nemzet dicsősége a kezdeményezés, a mint nem 
egyszer volt már nagy vallásos tények kezdeményezője. 
Van a franczia nemzet lelkében, mint azt egyéb közlé-
kenységi müvében is megmutatta, valami hittéritőszerü 
eszmény. Hány nagy műnek csirája fakadt szivének ter-
mékeny talaján ! A szeretet s a nagylelkűség hány nagy-
szerű koronájával ékesítette már az egyház halhatatlan 
homlokzatát ! A Péter-fillérektől s a felajánlott egyházi 
öltözetektől kezdve a munkás zarándoklatig, a franczia 
nemzet az, a mely a nemes vállalatokat népszerűvé tette. 
Az egész világ tudomást vett róluk, s mintha csak Isten 
a nemes francziák szivébe ültette volna a nagylelkűség 
gyöngyét, a melynek fénye az egész történelem s embe-
riség utjain át ragyog. S a mint előbbi tetteik hire az 
egész világon elterjedt, ugy a munkás zarándoklatával is 
mintegy alapját vetette meg egy állandó nemzetközi in-
tézménynek. Ez a dolgok rendje. Ha a világ látja az ily 
mozgalom hatását, s ha hallani fogja az ő irgalmára 
való felhivást, s ha majd minden oldalról felhangzik a 
szegénynek a szava, annak a képviselőjéhez, a ki élt s 
jót cselekedett : akkor minden nép meg fogja tenni ezt a 
dicső utat s nyomában az áldás bősége fog életre fakadni. 

Róma és az egyház időről-időre megáldotta a ki-
rályságokat, az arisztokracziát s a polgárságot ; ő áldotta 
meg bölcsőjüket s szentelte meg első diadalaikat. Rómá-

tól kell nyernie a negyedik társadalmi rendnek is áldását,, 
helyét s rangját a társadalomban s a történelemben. A 
pápától fogja nyerni nemesi oklevelét s polgári jogát. 
Minden osztály átlépte az egyház szentélyének küszöbét, 
hogy a jog s az igazság utján haladjon győzelme felé ; 
nem volna méltányos, ha a munkásosztály ezt a dicső küszö-
böt át nem lépné ! íme ez a tanulság a pápa karácsonyi be-
szédjéből. A franczia zarándoklat előkészítette a nemzeti 
zarándoklatok útját . XIII. Leo látni fogja az összes ha-
talmasságokat mint találkoznak azok az ő lábainál ! Ha 
a világ valaha megértette, hogy XIII. Leo mennyire szi-
vén hordja a jelen társadalmi kérdések helyes megoldását, 
ugy ennek a karácsonyi beszédnek, a mely az október 
2-iki események után evangéliumi örvendetes hir gyanánt 
kelt szárnyra, hivatása s czélja, hogy a világba szétvigye 
a kegyelem és az üdv szózatát. 

Nemetország. Uj évre. (Ered. tudós.) — (Vége). 
A socialdemokratia azonban a sociáltörvény meg-

szüntetése óta szóban s írásban terjeszti megmételyező 
tanait. Magában, a socialis pártban előforduló egyenet-
lenségek csak nagyon kis mértékben gyengítik kifelé való 
hatásukat. Rendszeres ellentörekvést csak a katholikus, az 
úgynevezett „ultramontán" párt fejt ki ellenük; különö-
sen a mindinkább szélesebb mértéket öltő munkás-egye-
sületek által, a melyek a mult évben is jelentékeny ered-
ményeket mutattak fel. A jezsuitáknak s a többi szerzetes 
rendnek visszahivatása által ez az irány hatásos támaszt 
nyerne, a mint néhány német jezsuita, a kik tollúkkal har-
czolnak a socialismus ellen, már eddig is bizonyítja. 

Hogy az egyháznak s az ő hivatott közegeinek meny-
nyire szivén fekszik küzdeni a socialismus ellen, azt 
XIII. Leónak a munkáskérdésről irt encyclikája eléggé 
mutatja. S hogy a pápának szavai a katholikus világban 
visszhangra találtak, azt eléggé bizonyítják a munkások 
zarándoklatai, a melyek az ismeretes szégyenletes esemé-
nyek miatt, fájdalom, hamar véget értek. XIII. Leo azon-
ban nem riad vissza az egyház ellenségeinek mérges lár-
májától ; nem régen újból felemelte figyelmeztető szavát 
s megczáfolta az egyház ellenségeinek az ő egészségi álla-
potáról rosszakaratulag koholt híreit. XIII. Leo, bár 
kissé gyöngélkedő testi szervezettel, de teljesen ép szel-
lemi fensőséggel lép át az uj évbe. 

Németország belső politikai életében a mult évben 
az exkanczellár, Bismarck herczeg s örökké morgolódó 
pártja szakadatlanul szította az ellenkezés tüzét. Azonban 
az az imponáló többség, a melylyel az országgyűlés ke-
véssel a karácsonyi ünnepek előtt Ausztria-Magyarország-
gal, Olaszországgal s Belgiummal a kereskedelmi szerző-
déseket megkötötte, elég okot nyújtana neki a szégyenletes 
visszavonulásra. S mégis számitanunk kell a jövő évben 
is a Bismarck-féle politikai fondorkodásokra. 

Az uj császár is többször bizonyítékát adta a mult 
évben kötelességtudásának s a közjólétért buzgó törek-
véseinek. Részben nem a legkellemesebb tapasztalatok 
kényszeritették a császárt személyes tevékenységre. Egyes 
császári nyilatkozatok elég kínos magyarázatokra szolgál-
tattak okot s alkalmat, a melyekből a Bismarck-párt 
sietett hasznot húzni. 
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Az őszi nagy hadgyakorlatok alkalmával a császár 
nem egyszer fejezte ki legnagyobb megelegédését a német 
hadsereg jeles kiképeztetése fölött. Különösen kiemelte a 
császár a bajor hadgyakorlatokat s ama szives fogadta-
tást, a melylyel Bajorországban találkozott ; ebbeli nyilat-
kozatairól tudomást vett a külföld is. A würtembergi király 
halála alkalmul szolgált az ország fővárosának megláto-
gatására is, a melynek uj királya a legünnepélyesebb 
módon szövetségbarátságot ajánlott föl a császárnak s a 
birodalomnak. 

Fontos katonai kérdések, mint ismételt követelések 
a hadsereg számára, a két éves katonai szolgálat kérdése 
s a német katonai ügyrendtartás egységes szervezése, a 
mely ellen a bajor s a badeni kamara állást foglaltak, 
eldöntetlenül mennek át az u j évbe. 

A külföldi helyzet az orosz-franczia testvérisülési 
ünnep által Kronstadtban kényes fordulatot vett, jóllehet 
e téren nagyon is nagy túlzások történtek. Az ujjonnan 
megkötött hármasszövetség most is biztos zálogát fogja 
képezni Európa békéjének. 

Francziaországtól ez idő szerint semmi tartani való 
nincs ; Oroszországnak pedig folytonos éhségi nyomorai-
val annyi baja van, hogy nem igen lesz kedve háborús 
mulatságokhoz. 

Es ha Németországban, különösen most a meglehe-
tős silány karácsonyi üzletek által a nyáron sokat han-
goztatott s panaszolt drágasági kérdések ismét szőnyegre 
kerüleek, akkor talán még sem kellene túlságos pessimis-
tának lennünk. Oroszországhoz képest elég jóknak mond-
hatók a mi gazdasági viszonyaink ; az ipar számára pedig 
az uj kereskedelmi szerződésektől igen sokat várhatunk. 

És igy Istenbe vetett bizalommal s bátran lépünk 
át az 1892-ik évbe s boldog újévet kivánunk önöknek is! 

IRODALOM. 

Flores m e d i c i o b l a t i hominibus bonae volun-
tatis. Collegit et in lucem protulit P . Chrysogonus Majar 
0 . S. Fr . Facultate superiorum 1891. Labacum, Ljubjana, 
Laibach in Carniolia Ausztriáé, Prostat in „Libraria Catho-
lica" 25 crucif. v. a. 16-r. 68 1. 

Nagy és erős igazságok vannak e füzetben kedvesen 
csengő latinsággal, leoninus versalakban előadva. 

= A Károlyi Gáspár és Káldi György biblia-
fordításai és a Károlyi-biblia védelme. Irta Bácz Kál-
mán sárospataki theol. segédtanár. Sárospatak, 1892, kis 
8-r. 70 1. Ára 50 kr. 

Tartalma : Miféle körülmények hozták létre a Károlyi 
és Káldi bibliafordítását? 1. §. A Károlyi és Káldi for-
dításainak forrásmüvei és azoknak rövid bírálata. 2. §. A 
források összehasonlitása hűség, megbízhatóság szempont-
jából. 3. §. Károlyi és Káldi bibliájának irálya. 4. §. 
Káldi és Pázmány támadásai a Károlyi biblia ellen, • és 
azoknak birálata. 5. Ballagi Mór kifogásai. Zárszó. 

') Gyógyvirágok. A szerk. 

V E G Y E S E K . 
*** A választási mozgalmak óriás hullámokat vernek. 

Igen sok helyen háttérbe szorul szeretet, tisztesség és pru-
denczia egyaránt, és előtérbe tódul a szenvedély, garázdál-
kodni minden jog és igazság ellen. Már vér is folyt — 
nem egy helyen. A mint előre jeleztem : egymást végzet-
szerüleg provokáló önkényuralmi és forradalmi szellemek 
csatáznak egymással, és pedig már nemcsak a levegőben, 
hanem itt a földön is, az emberek között. Sajnálattal kell 
konstatálni, hogy katholikus részről csak ritkán tünedez-
nek fel a láthatáron a bátor és eszmetisztázó felépések : 
a képviselőjelölteknek határozott állásfoglalásra való kény-
szerítése katholikus sérelmeink tekintetében. Pedig a mi-
lyen lesz a választás, olyan lesz az eredmény, olyan lesz 
a jövő országgyűlés. A lanyha, határozatlan, erélytelen 
részvevés következménye — a confusio és tarthatatlan álla-
potok tovább vonszolása lesz, nem egyéb. Székesfehérvár 
apostoli lelkű püspökének főp. levele és a nyitrai papság 
fellépése két nevezetes esemény a jelen választások irá-
nyításában. Adja Isten, hogy minden pap megtegyen min-
dent, a mi hatása körébe esik ! 

— Itt a példa! A nyitrai káptalan közmegegyezés-
sel két tagját , Vagner József és Katona György kano-
nokokat küldötte ki kebeléből, avval a megbízással, hogy 
a központi papság élén kérdezze meg Latkóczv kerületi 
jelölttől, hogy hajlandó-e az általuk felállított pontokba 
foglalt eszméket magáévá tenni és azok mellett, esetleg 
a kormány ellenében is, szavazatát latba vetni ; mert csak 
ez esetben számithat a képviselőjelölt a nyitrai káptalan 
és papság szavazatára. A négy pont imígy van összeál-
lítva: ,1. A katholikus alapok és alapítványok a katholi-
kus egyház tulajdonát képezik. 2. A vegyesházasságból 
származott gyermekek vallását az állam nem határozhatja 
meg, hanem a szülők lelkiismereti jogát épségben tar t ja 
fenn. 3. Ebből kifolyólag Csáky gróf ismert körrendelete 
visszavonassék. 4. A polgári házasságot, bármilyen alak-
ban behozassék is, ellenezni fogja." — Latkóczy, hir sze-
rint, a három első pontra nézve határozott Ígéretet tett, 
a negyedik pontra nézve kitérőleg válaszolt. Még igy is 
történeti nevezetetségü a nyitrai eset. 

— Erősen tartja magát a hir, hogy Magyarország 
hgprimásának sikerült az u. n. elkeresztelések ügyében a 
Vatikán és a magyar kormáuy között megegyezést hozni 
létre. Erről újév előtt mi itt e lapnál mint reményről 
értesültünk a legjobb forrásból. Minden katholikus sőt 
minden hazafi áldani fogja a napot, melyen Róma béke-
szózatát hallani fogjuk, s áldani fogja Vaszary Kolos 
nevét, a ki oly hamar meghozta Magyarországnak, a mit 
igért, a békét, a békére az első biztos lépést. 

— Sok módja van a képviselő jelöltekre való hatás-
nak. Egy-egy püspöki város papsága, mint Nyitrán ; egy-
egy kerület papjai együttvéve; egy-egy plébánia lelki-
pásztora híveinek élén ; minden pap külön-külön stb : igy 
lehet megközelíteni és katholikus kívánságaink tekinteté-
ben nyilatkozatra birni a képviselőjelölteket. A fő dolog,, 
hogy minden pap tegye meg most kötelességét, mert 
most van az ideje, hogy oly országgyűlést segítsünk adni 
az országnak, a milyenre ennék a mai viharos világban, 
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a nemzetek és nemzetiségek bábeli mozgolódásában szük-
sége van. Ha másképp nem lehetséges akczióba lépni, 
ugy is lehet tenni, a mint a következő eset mutatja : A 
csákvári kerület függetlenségi jelöltjéhez, Meszlény La-
joshoz, Krécsy Károly lovas-berénvi plébános nyilt leve-
let intézett, melyben támogatását a.következő feltételekhez 
köt i : 1. a jelölt igyekszik épségben fentartani a kath. 
vallás szabad gyakorlatát s jogainak és intézményeinek 
szabad birtoklását : 2. előmozdítja a kath. autonómiát, 
mely nélkül a bevett vallások közt nincs jogegyenlőség; 
3. ellenezni fog minden törekvést, mely az iskolákat ki 
akar ja venni a hitfelekezetek befolyása alól ; 4. előmoz-
dítja a kongrua rendezését ; 5. a polgári házasságot, bár-
mely formában, ellenezni fogja. 

— Emlék Newman bibornoknak. A norfolki herczeg 
levelet intézett Oxford városa tanácsához, melyben ennek 
azt ajánlja, hogy a városnak egyik nagy téren a nem 
régen elhunyt Newman bibornoknak emléket emeljenek. 
Az emlék felállításához a herczeg terve szerint pártkü-
lönbség nélkül járulnának hozzá a polgárok, hogy Anglia 
egyik legnagyobb fia emlékezetét tiszteljék. A herczeg 
azt hiszi, hogy a legalkalmasabb hely a Trinity College 
előtti tér volna, amely College-bői indult meg Newman 
korszakalkotó működése. A városi tanács a levelet egy e 
czélból megalakult bizottságnak adta át. Igy tiszteli 
Anglia s az angolországi katholikus egyház nagy férfiai-
nak emlékezetét ! 

— A katholikus leivánságok teljesítése. A bodajki 
választókerület nemzeti párti jelöltje, Herczegh Mihály 
egyetemi tanár, felkérés folytán kijelentette, hogy líöve-
telni fogja : az 1868. évi 53. t.-cz. 12. §-ának, mely a 
vegyes házasságból származott gyermekek egyházi hová-
tartozóságát állapítja meg, a revízióját s ennek folytán az 
1890. febr. 26-iki kultusz-miniszteri rendelet visszavoná-
sát ; továbbá az országosan központosított kath. autonó-
miát. Hasonló kijelentést tett e hó 17-én mondott programm-
beszédében Antunovics József, Szabadka I-ső kerületének 
kormánypárti jelöltje is. 

— A zsidó vallás <gyenjogusitása tárgyában a tóvá-
rosi zsidóság körében élénk mozgalom indult meg, mely-
nek czélja. hogy a zsidó vallásnak a törvényesen bevett 
vallások közé iktatását sürgesse a törvényhozásnál. A moz-
galom a fővárosi zsidóság ifjabb nemzedékéből indult ki.!) 
de magával ragadta már az öregeket és a vidéket is. 
A mult hét folyamán tartott értekezleten a fővárosi zsi-
dóság legelőkelőbbjei vettek részt s az értekezlet óta a 
vidéki zsidó hitközségek egymásután csatlakoznak az 
egyenjogusitási mozgalomhoz. Az értekezleten bemutatta-
tott a képviselőházhoz intézendő felirat tervezete, melyből 
kiemeljük a következő részletet : „Mi azt akarjuk, hogy 
a zsidó felekezet minden tekintetben egyenlő jogállást 
élvezzen a többi felekezetekkel, mert azokkal egyenlő kö-
telességeket teljesít. Mi annak a felfogásnak vagyunk hi vei, 

J mely az 1868: LIII. t.-cz. bekezdő soraiban nyilvánul r 
a vallásfelekezetek egyenjogúságát szabályozó egyetemes 
törvényben, a vallásszabadságban összes óhajaink kielégítést 
nyernek. A vallásszabadság elvének vagyunk barátai nem-
csak mint zsidók, hanem mint magyar polgárok is, mert 
azon nézeten vagyunk, hogy egyedül ez az elv orvosol-
hatja teljesen vallásügyünk sebeit." A felirat különösen 
a zsidó hitre való áttérési tilalmat tar t ja megszünteten-
dőnek. ') A kérdéshez többen hozzá szóltak, mindannyian 
melegen üdvözölték a mozgalmat s a végén elfogadták 
Wahrmann Mór indítványát, melynek értelmében egy 

: szűkebb körű szövegező és egy nagy számú intéző bi-
zottságot szerveztek, melyeknek feladata az lesz, hogy a 
felirat-tervezetet elkészítse és az egész ország zsidóságát 
a mozgalomhoz való csatlakozásra felszólitsa. 

— Az egri főegyházmegye papjainak sorából 1891. 
decz. 31-én kidőlt egy plébános, ki az irodalom terén is 
bokros érdemeket szerzett. Lapsinszky János novaji plé-
bánost értjük, ki 1.817. nov. 17 én született Tállyán, 
Zemplém vármegyében. Már a 40-es években ott műkö-
dött a publiczisztika terén, mint a „Nemzeti Újság" dol-
gozó társa Heves természete- irályának sajátságos, párját 

, ritkító élénkséget kölcsönzött. Danielik szerkesztésének 
idejében a Religióba is irogatott. Nekrológját életrajzával 
együtt megirta Koncz Ákos s közölte az „Egri Egyh. 
K." e. i. 2. sz. 

— Szegeden f. hó 10-én emlékezetes ünnepély volt. 
A város és a vidék müveit közönsége fényes ovatiót ren-
dezett Magyar Gábor k, t. rendi tag és főgymn. igazgat» 
urnák munkássága harminczadik éve alkalmából. Az üd-
vözlők élén megjelent az egyházmegye fopásztora is a 
következő kegyes távirattal: „Isten fizesse fáradozásait 
ifjuságunk vallásos és hazafias nevelése körül. Főpásztori 
áldással: Dessewffy, püspök." 

— Az erdélyi kath. status antonomiája ellen tudva-
levőleg a „Budapesti Szemle" heves támadást intézett. 
Nem csoda; hisz ez a kis katholikus autonómia nagy 
szálka a katholikus egyház ellenségeinek a szemében. 
Szeretnék azt minden áron eltenni a katholikus egyház 
vesztében gázolni akaró lábaik elől. Az erdélyi katholi-
kusság jeles közlönye, a „Közművelődés," alapos válasz-
ban részesíti a katholiczizmus ellen áskálódó atyafit. 

— Uj kath. egylet. A szombathelyi paulai szent 
Vincze-egvesület alapszabályai a m. kir. belügyminiszter 
által, f. é. 1903. szám a. a bemutatási záradékkal el-
láttattak. 

B S " Felhívás előf izetésre. • = ^ 8 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést még 
nem újították meg, kérjük annak mielőbbi szíves megte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

') Az ..Egyenlőség" czimii vakbuzgó zsidó hetilapból 
A szerlc. 

') Kimondott végczélja pedig az egész mozgalomnak az össze-
házasodhatás • ki nem mondott czélja : a zsidó uralom egyenlőség 
czimén törvényesítése. A szerb. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét il lető minden kül-

deménv czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

: Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál ; 
I Budapesten a szerk esz-
j tőnél, és Rudnyánszky 
í A. könyvnyomdájában. 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt , hova a ne-
î taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyi tot t levél-
í ben, intézendők. 

Budapesten, január 23. 7. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék én Tanulmányok: Testvéri szózat Magyarország növendékpapságához. — Mi a középiskolai oktatás valódi 
czél ja? — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : A leczke, melyet a magyarországi katholikusoknak Didón a tya adot t . — E s z t e r g o m : 
A székhelyi papság alulirt tag ja inak felirata. — N é m e t o r s z á g : A porosz iskolakérdéshez. — S p a n y o l o r s z á g : A harmadik 
spanyol kathol ikus kongresszust rendező bizottság fölirata ő szentségéhez. — Kath. Egyleti Elet: A Szent-István-Társulat — Vegyesek. 

Testvéri szózat 
Magyarország növendékpapságához. 

Szeretett Testvéreink ! 

Mi. a budapesti központi papnevelő intézet 
növendékei szeretettel kér jük más intézetbel i 
testvéreinket , szivleljék meg következő, — lehet, 
hogy még nagy dolgokra kalauzoló — felhívá-
sunkat . 

Ismert dolog, hogy a társadalmak életének 
szívóssága, ereje, biztositéka, egy szóval mindene, 
nem kisebb tényezőtől függ, mint a működések 
harmóniájától , az egyöntetűségtől , a tömörülés-
től, a szervezettségtől, az egységtől, mely lelke 
mindennek. Ezt az egységet és összeköttetést 
kivánnók mi a sajá t körünkben megteremteni , 
annál is inkább, m e r t napja ink komolysága va-
lóban szoros kötelességünkké teszi, hogy a hely-
zet javitásához tehetségünkhöz mér ten mi is 
hozzájáruljunk. Nem szabad mindig másokban 
keresni a kedvezőtlen alakulásoknak okait , ré-
szese azoknak mindenki , a ki nem fceljesiti kö-
telességét. A mi kötelességünk ez úttal az, hogy 
okos és czéhzerü módot keressünk a testületi egy-
ségnek saját kebelünkben való létesítésére és az 
állandó összeköttetés és szervezettség megalkotására. 
És meg vagyunk győződve, hogy a sa já t tábo-
runk ezen rendbeszedésével és összpontosításával 
már is igen nagy szolgálatot teszünk az anya-
szentegyház érdekeinek, ha t. i. mindnyájan egy 
testté, és pedig egy élő t es t t é tömörülünk. 

E czélt egyelőre — körülményeinkhez ké-
pest — a magyarországi növendékpapság 
i m a e g y e s ü l e t é n e k megalakításában véljük elér-

hetni, mely eszmének megvalósítása eredményei-
ben több más életbevágó fordula t ta l is já rna . 

A társula t i szellemnek a katholikus t a la j -
ban való meghonosí tását e hazában tovább is 
elodázni végzetes könnyelműség volna! Egyesült 
erővel kell e szellemet felkarolnunk, életre kel-
tésében mindenkinek közre kell működnie, ki-
csinynek-nagynak egyaránt . 

Mi, szerete t t Társaink ! szerencsések leszünk, 
ha ezt a társula t i szellemet, a „viribus unit is" 
ez i rányelvét már i t t , az életpálya bevezetésé-
ben sa já t í t juk el, mer t az élet küzdőterén annál 
könnyebb lesz aztán átvinni azt az életbe és 
velőkbe. Ha most, életünk leglelkesebb és leg-
fogékonyabb perczeiben nem szoktat juk magun-
k a t az összetartó, egységes, együttes érezéshez, 
künn az életben bizony mi sem fogunk valami 
sokat t ehe tn i a tá rsu la t i szellem érdekében ép-
pen ziláltságunk s az erők szétforgácsolása miat t . 
Egyesülnünk kell már most, hogy egyek maradván 
az életben is, összhangzó legyen minden műkö-
désünk ! 

És erre czéloz a mi törekvésünk, ezt akar-
juk mi kezdeményezni. 

A magyarországi papnövendékek imaegyesiile-
tének feladata lesz, hogy közöt tünk az összetar-
tást , az egységet létesítse és fönntar tsa . Társu-
l a t t á verődve imádkozni fogunk egymásért , egy-
más kölcsönös szeretéseért és t ámogatásaér t és 
Üdvözítőnk ama kegyelmeért , hogy belőlünk a 
mai világ számára oly papoka t neveljen, a kik 
szentek akarnak lenni, mint az isteni Mester, akik 
.bátrak akarnak lenni, mint az apostolok, a kik 
hősök akarnak lenni, mint a vértanuk ! — a kik soha 
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sem akarják alku tárgyává tenni az anyaszentegy-
ház jogait és érdekeit, — a kik küzdeni akarnak 
érette körömszakadtig, rendületlenül, — a kik tör-
hetetlen kitartással és a. mi fő : egy szívvel, egy 
lélekkel, egy akaraterővel fognak minden követ 
megmozdítani, csakhogy a Regmim Mariavum anya-
egyháza. a siralmas sorsra juttatott magyar kath. 
egyház újra feléledjen, újra felviridjon, mert meg-
győződésünk, hogy e sokat szenvedett és legújabban 
is válságos időket élő szegény hazának jóléte és é ele 
szorosan van összeforrva édes anyánknak, a kath. 
egyháznak jólétével és életével. 

Imádkozni fogunk azután elvekért is és 
szilárdságért azok köve tésé re ! Azokat az elveket 
fogjuk ké rn i I s tenünktő l és azt a szilárdságot, 
melyek az egyházat tizenkilencz század pokol i 
t u s á j a ellen is megvédet ték és b iz tos i to t ták . Kü-
lönösen fogjuk kérni Jézus szent Szivét, hogy az 
0 serkentése mel le t t künn az életben az „ora-
re"-t is gyakoroljuk, de aztán a „laborare(l-t se 
feledjük, — mer t munka a mi osztályrészünk, 
mer t t e n n ü n k kell nekünk és dolgoznunk maj -
dan oly serényen, a mint t án kevés kornak 
volt feladata eddigelé. Azért fogunk tehát főkép \ 
imádkozni, hogy a tettek idején majd tudjunk is. 
merjünk is, akarjunk is cselekedni, tenni! 

H á r m a s czélja lesz t ehá t a mi közösen vég-
zendő i m á i n k n a k : először apostol i életszentség-
nek, másodszor sziklaszilárd elveknek, harmad-
szor t ö rhe t e t l en t e t t e r ő n e k esdeklése Attól , a 
ki bennünke t egyháza szolgálatára meghivni ke-
gyes volt. 

Az á l landó összeköt te tésen kivül ez lesz a 
mi legfőbb czélunk, hogy egymás t ámoga tá sáva l 
oly papoknak készül jünk, a minőke t a mai ne-
héz időkben egyházunk védelme okvetlenül meg-
kíván. Tudnunk kell, hogy háború idején edzet tebb 
ka tonák ra , szorosabb egyesülésre van szükség, 
m i n t a béke n a p j a i n ! 

Am ennek az egységnek nem sz ibad a szemi-
nárium, elhagyásával meg szakad n in ! Imatársu la -
t u n k egyik fő-követe lménye lesz, hogy tag ja i az 
ordinatióval — eo ipso — tag ja ivá válnak pl. 
a győri egyházmegyében székelő és már régen 
tényleg fennálló, de még mindig eléggé nem 
mél tányol t , hasonczélu országos papi egyesület-
nek. melybe eset leg u j erőt , in tenzivebb műkö-
dést. szélesebb medrü tevékenységet , és mozgé-
konyságot hozhat belépésünk, és ez czélunk is, 
lévén a mi t e rvünk Is ten segítségével az élet-

ben erősebb ki i l rehatást , t evékenyebb működés t 
lé tes í ten i , — mely egyesületnek így be kell há-
lóznia az egész országot, hogy va lahá ra az eddig-
elé anny i ra nem egységes papságban i s : — mnl-
titudinis sit cor unum et anima una ! 

Es mi, a fent eml í t e t t in téze t növendékei 
j e l szavunkká fogadva az angyal i tudós eme szép 
szava i t : „mvlti enim minimi, dum congregantur 
unanimes, fiút it magni; et multorum preces impos-
sibile est, quod non impetrent, quod est impetra-
bile", — igen ó h a j t j u k s Isten segélyével, meg 
szere te t t Társa ink közreműködésével meg is fog-
juk a l a k í t a n i a papnövendékek ima-egyesületét. 
mer t megalak í tásá t né lkülözhete t lennek t a r t j u k ! 

A mié r t is mi. szere te t t e lül járóink t ámo-
ga tá sa mel le t t Jézus szent Nevében — ugyan-
azon á ldo t t Névnek ünnepén , f. hó 17-én a fel-
v e t e t t és gyú j tó lelkesedéssel fogado t t eszmét 
egyhangúlag fe lkaro l tuk és megvalós í tásá t czélba 
venni ha tá roz tuk annál is- inkább , m e r t kezde-
ményeze t t tervünk megvalósulásának a legjobb 
reménynyel nézhetünk elébe. A m a r e n d k í v ü l i s ze -
rencsés helyzetben vagyunk ugyanis, hogy 
már felhívásunkat is a herczegprimás ő í'o-
niéltóságának legkegyelmesebb jóváhagyása 
és tetszése mellett bocsáthatjuk ki, mely 
előzetes approbatiónál nagyobb kitüntetés 
nem is érhette volna szerény mozgal-
munkat. 

Szerete t te l kérünk t e h á t minden egj 'es hit-
t a n i in tézete t , mielőbb tegye magáévá f en t 
körvonalozot t t e r v ü n k e t és legalább jövő hó 
lö-ikéig jelentse he csatlakozását in téze tünk főt. 
le lki igazgatójánál , vagy pedig f 'őductoránál, — 
egyelőre csak tes tü le t i leg , hogy a szervezés mun-
ká já t az összes papnevelő in téze tek nevében, 
melyek csa t lakozásukra a megyés püspök ur 0 
Méltóságának áldását és főt. elüljáróik kegyes en-
gedélyé' k ikérendik . nemkülönben az ő megbí-
zásukból és hozzá járu lásukkal eszközölhessük és 
ter jesz thessük föl a mindenki hozzászólásával 
kidolgozandó a lapszabá lyoka t megerősítés végett a 
herczegprimás ő főméltós ágához, búcsúkkal való 
megáldás végett pedig szentséges Atyánkhoz, a római 
pápához, melyek sikeres és gyors lefolyásához 
már is a legkedvezőbb kilátások Ígérkeznek. 

Egyút ta l a r r a is kér jük ugy szere te t t t á r -
sa inka t , m i n t ü g y ü n k n e k összes jóbará ta i t , kü-
lönösen pedig a szeminár iumok főt. lelkiigazga-
tó i t . t ámogassanak b e n n ü n k e t jó t anácsa ikka l a 
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szervezés m u n k á j á b a n , mely szives t á m o g a t á s u -
ka t , akár levélben, a k á r a „Religio" lapjain szí-
veskedjenek a szervező bizottság tudomásá ra 
hozni. E b izo t t ság há rom tekin té lyes , hozzáértő 
egyházi férfiú közreműködése mel le t t , kiknek 
i s m e r t buzgóságára és ügyszeretetére lesz egye-
sületünk továbbra is bízva vezetés dolgában, de 
a bárki részéről is jövő és az ügyet é r in tő vé-
l eményeknek is figyelembe vételével a legrövi-
debb idő a la t t fog elkészülni az egyesület alap-
szabályainak megalkotásával , mely működésekről 
a szükséges tudós í tások az eml í t e t t egyházi lap 
egyik e czélra e lkér t rova tában fognak megje-
lenni, mely egyházi lap érdemes szerkesztőjének 
becses engedélyével, — egyelőre, a még t. i. szerény 
egyesületünk eléggé megerősödve az anyafészek-
ből szabad szárnyra kelhet , — társulati értesítő 
gyanánt is fog szolgálni. 

E tes tü le t i csat lakozás csak a f e lve te t t esz- ^ 
me helyeslését fogja kifejezni, mely magában 
véve még semmiféle további köte lezet tséget , nem 
von maga után. De reméljük, hogy jeles pá r t fo -
góink t á m o g a t á s a mel le t t s ikerülni fog az egye-
sületnek oly legjobb szervezése, melyet igy, in 
concreto is ö römmel fognak fe lkaro ln i mindazok, | 
a kik az eszmét már in abs t r ac to is helyeselni 1 

készek. 
Egyelőre elég ennyi. Kedves tá rsa ink meg- | 

é r the t t ék az eddigiekből, hogy komoly és szent 
ügyről van szó, melynek felkarolása sokszoros kö-
telességünk. Nem kéte lkedünk benne, hogy a 
Mar ianum lelkes papnövendékei nem hagy ják 
visszhang nélkül szerény fe lh ívásunkat , és hogy 
legközelebb egy szívvel-lélekkel fogha tunk ked-
ves te rvünk megvalósí tásához, melylyel szere te t t 
egyházunk és hazánk érdekei t r emél jük szolgál-
ha tn i . 

Fax i t Deus ! 
Végezetül még egyre ké rünk mindenki t , a 

kik jó-szívvel fogadják fe lszól í tásunkat , hogy addig 
is, mig az eszme megvalósulhat , ne t a r t s ák te-
hernek a szent ügy s ikerének érdekében hazánk 
Nagyasszonyához egy rövidke „Memorare" - t rö-
p í ten i e fohász hozzáadásával : ,, Mater boni con-
silii, ora pro nobis!" . . . u t qui dedit velle, det 
e t iam perficere. 

Budapesten, 1892. Jézus szent Nevének ün-
nepén. 

A bpest i közp. papnövendékek nevében: 
az „imatársulat" szervező bizottsága. 

A legfontosabb tanügyi kérdés. 
II. Mi a középiskolai oktatás valódi czélja? 

Mi a középiskolai ok t a t á s czélja? 
Miképp kell berendezve lennie, minő szel-

lemnek kell áthatnia. , hogy czélját e lér je? 
Ez az első megfe j tendő kérdés. 
Midőn e kérdés megfejtéséhez fogok, nem 

! teszek különbséget a gymnas ium és reál iskola 
i közöt t . Bá rmenny i re is t é r j enek el egymástó l az 

eszközökben, egyben mégis egyeznek: mind a 
ke t tő a haza in te l l igen t iá já t , t ehá t az á l laméle t -
nek azt a fon tos e lemét képezi, a mely az élet 
különböző ágaiban a nemzet többi zöme felet t 
i r ányadó vezérszerepet van h iva tva vinni s igy 
döntő leg foly be a haza jövendő sorsára. 

Ez a t ény már önmagában foglal ja a n n a k 
szükségét, hogy a középiskoláknak , bármily jel-
legűek legyenek különben, bizonyos és pedig fő 
i ránye lvekre nézve egyezuiök kell, más szóval 
bizonyos közös tu la jdonokka l kell e l lá tniok a 
keblökből k ike rü l t i f júságot , hogy az egységes 
in te l l igen t iá t képezve, képessé vá l jék az egysé-
ges nemzet i állam életének vezetésére. 

Ez a szükség érlelte meg bizonyára t a n -
ügyünk intéző köreiben is az egységes közép-
iskola eszméjét , melynek napirenden volta leg-
alább is fö lment annak bővebb okadatolásá tó l . 
hogy fe j t ege té semben én is csak ezen közös fel-
ada to t veszem ki induláspontul . 

A középiskolának közös fe ladata t e h á t a 
nemze t in te l l igen t i á j á t képezni, más szóval az 
i f júságnak „magasabb á l ta lános művel t séget adni. " 

Helyes meghatározás , de még nem egészen 
világos. Kizár ja ugyan a k i tűzhető czéloknak 
bizonyos s o r á t : a különböző szakpályákra való 
egyenes és közvetet len képzés f e l ada tá t ; de nem 
m o n d j a meg, mi az, a mi ezen czélokon kivül 
van. Miben áll a magasabb á l ta lános művel tség? 

Pedig világos, hogy ezt teljesen, biztosan, 
határozottan kell tudnunk, hogy azt az iskola 
megvalósí thassa , m e r t ez a főczél, mely szer int 
kell megválasztani , berendezni, használni összes 
eszközeinket. Ha ez nem világos, ingadozunk, 
e l tévedünk, sisyphusi hiu m u n k á t végezünk, lég-
v á r a k a t ép í tünk összes t udományos készültsé-
günkkel s leszünk olyanok, min t a ki b e k ö t ö t t 
szemekkel indul a nagy világba és nem tud ja , 
hova, mer r e viszi u t j a . 

Mi t e h á t a magasabb á l ta lános művel t ség i 
Vájjon egyedül az észnek kiképzése? Ennek 
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az első vezérfénynek, mely m i n d e n t bevi lágí t , 
mely nélkül nincs idő, nincs tér , nincs haladás, 
nincs eszme és gondolat e földön, hanem egy 
nagy sötétség s mi ebben egy mozgó a u t o m a t 
ö n t u d a t és czél nélkül bolyongva egy ideig s 
aztán a semmiségbe dőlve. Ennek a csodálatos 
ha t a lomnak , a mely o t t van ugyan po ten t iában 
minden emberben, de végte len ha ladásra képes-
sége nem ismer h a t á r t ; eszmékről-eszmékre, igaz-
ságról- igazságra tör , s m iu t án a századok láng-
e lméinek kincsei t fe lhalmozta magában sa j á t 
kincseivel s azt hiszi, m inden t tud, a mi tud-
h a t ó : l á t j a be Newtonnal , hogy m u n k á j a még 
csak gyermekjá ték a végtelen ocean pa r t j a in , 
melynek beutazása még h á t r a van. Ennek a 
büszkeségünknek, mely az összes l á tha tó világ 
f e l e t t ú r r á teszi az ember t s egyetlen sz ikrája 
többe t ér, m in t az egész mindenség óriási tö-
mege összes pompája , tökélye és nagyszerűségé-
vel : mer t ime minden hódol e sz ikrának, szol-
gá la tába szegődik, é re t t e létezik. 

H á t az nem szenved kétséget , hogy e ve-
zérfénv képzése elsőrendű fe ladata a középisko-
lának . E nélkül nincs haladás, n incs iskola, nincs 
inte l l igent ia . 

De az észnek minő képze t t ség i á l lapota ké-
pezi az in te l l igen t iá t ? Elég-e az észnek csak 
m i n t po ten t i ának képzése, (alaki képzés) vagy 
több is kell ehhez? Es mi az a t öbb? Váj jon az 
összes ember i elmék által századokon keresztül 
fe l fedezet t s e l ismert igazságok minél több elsa-
j á t í t á sa , válogatás nélkül, vagy csak némelyeké, 
válogatással ? 

És ha vá loga tunk — a mire múlha ta t l anu l 
szükségünk van, — me lyeke t válogassuk ki és 
minő szempontból? És ha ebben is megál lapod-
t u n k . mely ike t á l l í t suk központba a többiek 
alárendelésével . Hiszen tudvalevőleg mindegyik 
t a n á r a sa já t szak jának igazságait szokta első-
rendüleg fon tosnak hirdetni . Vagy egyál ta lában 
egyenlően fon tosnak t a r t s u k va lamennyi t a ki-
vá lasz to t t igazságok közül a fejlődő ész poten-
t i á j á r a bizva, hogy önmaga alakí tson m a g á n a k 
közpon to t ? 

A művel tség első elemét képező ész fejlesz-
tésénél is t e h á t a kérdések egész sora áll előt-
tünk, feleletre várva. 

De további kérdések is to lu lnak a gondol-
kodó elé? 

Vájjon abban az esetben, ha el is t a l á l tuk 

az észmüvelés leghelyesebb módjá t , a magasabb 
á l ta lános művel t ségre elég-e pusz tán az észnek 
művel t sége? Más szóval, ki van-e ezzel mer í tve a 
középiskola összes fe lada ta? 

En nem fe j tege tem ezt bővebben, csak azon 
t apasz t a l a t r a hivatkozom, melyet egy régi axió-
ma ekképen fejez k i : „Qui proficit in l i teris et 
deficit in mor ibus , plus deficit, quam profici t" s 
melyet t a n ü g y ü n k k imagas ló előharczosa Eötvös 
ekképp erősi t m e g : „Az ember valódi b e c s e n e m 
eszének, hanem a k a r a t á n a k erejé től függ ; a ki-
ben ez hiányzik, azt a nagy elmebeli t ehe t ségek 
csak gyengébbé tesz ik ; nincs szerencsétlenebb, 
sőt néha a lávalóbb t e r e m t é s a világon, min t a 
nagy ész, melynek a je l lem nem felel meg." 

A kiképzett akarat t e h á t a másik fő eleme a 
művel tségnek. Ez a második nagyha ta lom, a 
mely maga fö lö t t nem ismer más ura t , sem 
mennye t , sem földet, mer t ime szembe száll 
mind a ket tővel . Ez a kor lá t lan hata lom, mely 
a t ö r t éne lme t csinál ja , boldogságot épit és ront , 
országokat t e r e m t és dön t semmiségbe és mi-
u tán az ész vi lágánál k ivívta kor lá t l an u r a l m á t 
a földön, fellázad szövetséges t á r s a az ész világa 
ellen, legyőzi, szolgá la tába igázza, sőt r e t t ene te s 
h a t a l m á n a k tanúbizonyságául , legalább a földre 
nézve, k io l t j a m a g á t e vi lágot , megsemmis i the t i 
az életet. 

Ám u jabb kérdés : az a k a r a t n a k minő kép-
zet tségi á l lapota képezi az in te l l igent iá t , s me-
lyek e képzés eszközei? 

Elég-e i t t is az a k a r a t n a k csak min t po-
t e n t i á n a k képzése, más szóval, nem tek in tve 
i r ányra és t á rgy ra , pusztán az aka ra t e rő kifej-
tése? És ha i rány t és t á rgya t is kell adni a 
po ten t i án kívül , minő i rányt és t á r g y a k a t ad-

r 

j unk az i f jú a k a r a t á n a k ? Es a sok adha tó i rány 
és t á rgy közül mely ike t ál l í tsuk a közpon tba? 
Mert azzal a felelettel , hogy jó és nemes t á r -
gya t . nincsen k imer í tve a kérdés. Melyik a jó 
i rány és t á r g y ? Hol, miben van ennek zsinór-

i mé r t éke? Ki á l l ap í t j a meg? 
Ezeket a sokratesi kérdéseket , habár t a l án 

nagyon is szőrszálhasogatóknak lá tszanak, szük-
ségképen fel kell t ennünk , mer t dön tő fontos-
ságúak a czél megá l lap í tásában és nem mindenk i 
jut el é kérdések végső lánczolatához ; megál l 
az egyik vagj^ másik gyűrűjénél , a nélkül, hogy 
a végpon to t keresné ; ez az oka az tán az inga-
dozásnak és sok el térésnek, m e r t más lesz az 
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iskola berendezése, ha csupán az ész-fejlesztésnél 
állapodunk meg, más ha az akaratot is mun-
kába veszszük, más ha a tárgyak közt váloga-
tunk, más ha válogatás és csoportosítás nélkül 
pusztán az ismeret tömegre fektet jük a fő súlyt. 
A kisérlet legalább mindegyik irányban meg-
tör tén t és megtörténhetik. 

Két dolog áll tehát a középiskola előtt 
végrehajtandóul : 

1. az észnek képzése, mint potentiának, azon-
kívül ellátása némely, nem csak megválogatott , 
de központ-felállitás u t ján bizonyos czélra alá-
rendeltségi viszonyok szerint beosztott igazsá-
gokkal. 

2. az akarat képzése, mint potentiának, azon-
kívül szintén nem csak megválogatott , hanem 
központba állítás ut ján bizonj^os íőczélra alá-
rendeltségi viszonyok szerint berendezett tárgyak 
és irányok kitűzésével. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest. A leczke, melyet a magyarországi katho-
likusoknak Didón atya adott. — 

Hogyan? Hát már Francziaországból is leczkéztet-
nek bennünket? Leczkéztetnek bizony, még pedig hatal-
masan. Mindenütt, a hol a katholikusok önokozta bajok-
ban szenvednek, s az állami hatalom, vagyis inkább egyes 
önkényü kormányok rabigáját kénytelenek hordozni, a 
főokok egvik legelseje az, hogy a katholikus papság ezrei 
és a katholikus hivek milliói közt nincs egyetértés, össze-
tartás, nincs tehát egyöntetű kath. actio, és így nem lehet 
sikerre vinni semmit, pang minden, csak az egyház ellen-
ségeinek igyekezetei prosperálnak. Ez ellen a baj ellen 
szólalt fel f. hó 17-én Besançonban, a franczia katholikus 
munkaskörök záró ünnepélyén, a főszékesegyházban, mgr 
Lecot, érsek jelenlétében, 10,000-nyi hallgatóság előtt 
Didón dömés atya. Mindjárt beszédje elején kijelenté, 
hogy nxit akar. Ha, úgymond, a katholikusok czélt akar-
nak érni, egyesülniük, egyetértésben kell élniök — az 
ország közügyei terén. Aztán szórói-szóra igy folytatá: 
„Ebben a mi modern korunkban sokan feledik, hogy a 
világ halad és hogy az egyház is halad vele : a katholi-
kusoknak tehát előre kell menni, szintén haladni kell. Mi 
mindnyájan választók vagyunk ; kiki egy-egy király egy-
százezredrészben . . . A parlament az hatalom : azért kell 
egyesülni, hogy ott többség legyünk, hogy mint urak beszél-
hessünk. Engem némelyek egy ideig liberális katholikusnak 
tartottak, holott én csak az egyháznak és elöljáróimnak 
engedelmeskedtem, fentartva függetlenségemet mindennel 
szemben, a mi nem Isten. Én arczra nem borulok semmi 
előtt, a mi emberi. A mit én szenvedtem, azt engedelmes-
ségből szenvedtem, és midőn látok katholikusokat, kik a ma-
guk módja szerint, nem ugy mint az egyház szüksége kivánja. 

védik a vallást, s a kiknek az áldozatról és lemondásról 
fogalmunk sincsen (érti első sorban a franczia monarchis-
tákat), engem részvét szál meg és sajnálom őket. Fran-
cziaországban a schismák kora lejárt. Nemzeti egyház 
többé nem lesz; hanem igenis, zavarosban halászni akaró 
befolyások, azok mindig lesznek. Ah ! én azt szeretném, 
ha a püspökök összejönnének és együtt nyilatkoznának s 
adnák ki a napirendet; hanemhát az organikus artikulu-
sok ') ennek az összejövetelnek útjában állanak. Igaz, 
hogy az egyház nem ismeri el ezeket az artikulusokat." 

Didón atya konklúziója ez : „Álljunk ellen minden 
befolyásnak, a mely nem a pápától származik !" 

Didón atya leczkéje igazán ugy szól, mintha mutatis 
mutandis nekünk volna szánva. A tanulság kirí belőle. Csak 
a mostani választások katholikus actiójának rongyosságára 
tekintsünk : nem kell egyéb ! ? ? 

Esztergom. A székhelyi papság alulirt tagjainak fel-
irata főm. és főt. Vaszary Kolos érsek úrhoz, Magyar-
ország hgprimásához : 

„Főméltóságu és főt. Herczegprimás és Érsek ur ! 
Kegyelmes Urunk és Atyánk ! 

A választási mozgalmak szenvedélyessége az Esz-
tergom városi papság magatartásáról oly véleményeket 
emel fölszinre, melyek fájdalmasan érinthetik herczegsé-
gedet, reánk pedig árnyat vethetnek. A papságnak átlag 
Frey Ferencz képviselőjelölt mellett való állásfoglalása 
után megeredt a gyanúsítások árja s a pártüzelmek roha-
mosságával oly szent kötelékek meglazitására irányul, 
melyek a politikai küzdelmek s a pártok hullámzásából 
oly érintetlen fönséggel emelkednek ki, mint a csendes 
dómok a városi élet tarka zsivajából. 

E gyanúsítások éket akarnak verni a főpap és pap-
ság közé. melynek előnyomulása, mihelyt észrevettük, 
méltatlankodásunk férfias, szent nyilatkozatát váltja ki 
bennünk. — Kegyelmes urunk ! Szivünk sugallata s nem 
a bűnösség öntudata vezet magas szine elé ; nem jöttünk 
másért, csak azért, hogv tanusitsuk és bizonyítsuk, hogy 
nem történt semmi, ami magas személye iránt bennünk 
meghidegülést, bizalmatlanságot, kétkedést vagy — a mi 
már bűn volna, — pártütést vagy visszavonást ébresztett 
volna ! 

Nyilatkozunk, hogy távoltartsuk s meghiusitsuk azt, 
ami esetleg herczegségednek fájhat , hogy szétoszlassuk s 
lehetetlenné tegyük a gyanút is, hogy az esztergomvárosi 
papság Magyarország herczegprimásának megtagadta azt 
a hódolatot, azt a mély tiszteletet és készséges engedel-
mességet, melyet nem csak kötelességének ismer, de di-
csőségének is tart. Nem, kegyelmes urunk ! minket csak 
az elv, s az egyházért lelkesülő szivek vigasztaló egyet-
értése vezetett. 

Frey képviselőjelölt mindjárt kezdetben, midőn más 
jelöltről még szó sem volt. oly programmal lépett föl, 
mely a kath. érdekek óvása iránt nemcsak teljes meg-
nyugvást nyújt, hanem határozott hitvallást képez; job-
bat, kívánatosabbat csak oly nyilatkozatban üdvözölnénk, 
mely szabadulást igér nekünk a pártok kötelékei és anti-

') Nálunk mások az akadályok. 
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katholikus programmjai alól. Herczegséged nyilatkozott, 
melyet Villányi igazgató ur hozott, hogy semmi kifogása 
sincs a jelölt személye ellen, és sehogy sem akarja befo-
lyásolni a -választásokat, szintén tudva volt, az uralkodó 
politikai áramlat iránt való bizalmatlanság pedig, mely az 
egyházzal a nyilvánosság előtt ugy bánik, mintha szolgá-
lója volna s ignorálja sérelmeit és jogos követeléseit, tel-
jesen megerősitett minket meggyőződésünkben s mi meg-
ígértük, hogy Frey zászlajához állunk s ugyanakkor azt 
gondoltuk, hogy ez által példát, adunk Esztergomban az 
országnak. S miután mi ezt megígértük s másképp nem 
is tehettünk s miután Frey képviselőjelölt is a programm 
keresztülvitelére becsületszavát adta : Frey párt ján állunk 
s ő reá szavazunk. 

Bízzék meg Herczegséged oly papságban, mely 
elvekért küzd. mely megvalósítani törekszik az őskeresz-
tény püspök és vértanunk, sz. Ignácznak szavát, hogy 
„ugy vegyétek és vértezzétek körül a püspököt, mint, a 
Krisztust." Oly papság hódol Kegyelmességednek, mely 
nem küzd másért, csak jogainak védelméért, — mely 
szentségtörésnek tartaná az egyház magas érdekeit sze-
mélyi kérdések mélyre süppedt színvonalára lenyomni. 
Midőn igy állást foglaltunk, nem kértünk semmit, de nem 
is féltünk semmitől, csak az erkölcsi haláltól, melyet a 
papra az önteledettség von maga után. Meg vagyunk 
győződve, hogy tisztázva ekkép a helyzetet, herczegsé-
gednek nézeteinkkei bánatot és gondot nem okoztunk, 
hanem örömet és vigaszt, melyet ezentúl is csak növelni 
s fiúi hódolatunk, engedelmességünk, buzgalmunk által, 
minden ellenkező vélemény és gyanúsítás teljes megha-
zudtolásával lehető magas fokra emeini iparkodunk. Várva 
várjuk a közel jövőt, mely herczegsegedet körünkbe hozza, 
a midőn a közvetlenség hatalmával bebizonyíthatjuk s a 
mit most érzünk, sokszorosan ismételhetjük, hogy kegyel-
mességednek alázatos hódoló fiai vagyunk és maradunk. 

Esztergom. 1892. jan. 18. 
Dr Fehér Gyula, Esztergom sz. kir. városi plébános, 

dr Halmos Ignácz, theol. tanár, dr Prohászka Ottokár, 
theol. tanár, dr Machovich Gyula, a főegyházm. hivatal 
titkára, dr Vargha Dezső, szentszéki jegyző, dr Kratn-
mer György, theol. tanár, dr Horváth Ferencz, theol. 
tanár, dr Kereszty Géza, theol. tanár, Haiczl Kálmán, a 
főegyházm. hivatal levéltárosa, Soóky Gábor, tb. kano-
nok, papnőveldei aligazgató, Horváth Rezső, Esztergom 
sz. kir. városi segédlelkész, Kollányi Ferencz, Esztergom 
sz. kir. városi segédlelkész, Frank István, vízivárosi se-
gédlelkész, Perger Lajos, szent-györgy-mezei plébános, 
Metzker József, zárdai hitoktató, Eitner Elemér Ákos. főszé-
kesegyházi succentor és sekrestyeigazgató. Számord Ignácz, 
jav. lelkész, Czenczik János, karkáplán, Némethy Lajos, 
plébános. 

Németország. A porosz iskolai-érdeshez.— 
A porosz képviselőháznak egyik igen fontos s álta-

lános érdeklődéssel várt tárgya a népiskolai törvényja-
vaslat lesz. Valóban érdekes nézni a liberális párt nyug-
talanságát ; attól fél ugyanis, hogy az „uj regime" alatt 

M Éppen most került az nj tvjavaslat a porosz országgyűlés 
előtt tárgyalás alá. A szerk. 

! a központ kívánalmainak megfelelőleg keresztény értelem-
ben lesz ez a kérdés eldöntve. A közszellem minden oldalról 
megnyilatkozik s vajmi szomorú tapasztalni, hogy az 
atheismus s a szocziáldemokraczia magas áramlata daczára 
is az úgynevezett népsajtó a positiv kereszténységben 
ellenséget lát, a melyet minden áron ki kell irtani. A 
kormánynak előre is minden oldalról háborút üzen ez a 
párt abban az esetben, ha a központi párt kívánalmainak 
eleget akarna tenni, s nemcsak alattomban készülnek az 
efajta rágalmak mint „minden haladásnak ellenséges köz-
ponti párt" ; „az iskolának az egyháznak való kiszolgál-
ta tása ;" stb., hanem nyilt fenyegetésekkel is föllép s 
nyíltan odakiáltja a kormánynak, nosy az úgynevezett 
„fölvilágosodott párt" a fentebb említett esetben maga a 
kormány ellen fog agitálni. Ezt a fanatikus gyűlöletet 
már maga az a nyilatkozat ébresztette fel, hogy a vallás-
felekezetek teljes szabadságot élvezzenek a vallástanítás 
vezetőinek megválasztásaban. Pedig ez azt hiszszük olyan 
jog volna, a melyet az egyháztól nem is lehetne elvi-
tatni ; mert az már mégis valóságos képtelenség volna 
olyanokra bizni a vallástanitást, a kik hitetlenek s az 
egyháznak ellenségei ! (Bajorországban, a hol a vallás-
tanítás az egyes hitvallások papjainak kezében van, ilyen 
ellenvetésekről szó sem lehet.) S mindennek daczára a 
liberális sajtó már is ellenzéket csinál s arról tesz tanú-
ságot, hogy ugyanaz a szenvedélyes gyűlölet tar t ja meg-
szállva, a mely egy századdal ezelőtt „Ecrazez l'infâme"-
ban tört ki. Hogy mennyire rettegnek a keresztény 
értelemben vett iskolatörvénytől. azt élénken mutatja a 
„Köln. Ztg" következő czikke : 

„Az ultramontanismus és a kormány" cz. a. Berlinből 
irják a „Hannov. Courier"-nak : „Gróf Zedlitz kultuszminisz-
ter nemrég csudálkozását fejezte ki egy politikai férfiú előtt 
a fölött, hogv hogyan lehet ő róla föltenni azt, hogy ő 
szándékosan meghatározott pártirányok szerint cselekszik. 
Kijelenti, hogy ő abban a kedvező helyzetben van, hogy 
teljesen párton kivül áll, s hogy semmiféle pártnak magát 
soha le nem kötelezte. A mi az iskola-törvéuyjavaslatot 
illeti, azt valószínűleg részint liberális, részint conservativ 
alapon fogja előterjeszteni. O nem arra törekszik, hogy 
a törvényt bizonyos pártok kívánalmai szerint vigye k i -
resztül, hanem inkább arra. hogy a kamarának ama részét 
nyerje meg, a uiely vele együtt oda törekedjék, hogy az 
iskolakérdés a százötven éves porosz hagyomány alapján 
továbbfejlesztessék. Valóban nagyon kívánatos volna, hogy 
az iskolakérdés oly értelemben s szellemben legyen eldönt 
ve, a mely e szavakból is kivehető. Gróf Zedlitz kultusz-
minisztert, a ki szeretetreméltó s megnyerő lényével s 
modorával, józan eljárása s szelíd gondolkozásmódjával 
oly sok barátot szerzett magának, egyelőre azzal gyanú-
sítják. hogy arra van hivatva, hogy törvényjavaslata által 
a porosz országgyűlésen elégítse ki a Centrum-párt ama 
követeléseit, a melyekért a kormány annak a birodalmi 
gyűlésen adós maradt. Még eddig senki sem jött arra a 
naiv gondolatra, hogy a Centrum-párt, a mely eddig 

; mindig a leghevesebb támadásoknak volt kitéve, most 
egyszerre a kormány előterjesztései előtt fejet hajtson. 
A miniszternek elég alkalma van a közvéleményt gon-
dolkozásniódja felől felvilágosítani, s mindenki hálával 
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tartoznék iránta, ha a kételyeket eloszlatná. A kormány 
pedig szívesen veszi, ha a nemzeti sajtó leplezetlenül ki-
nyilatkoztatja. hogy miként fogadná az iskolakérdésnek 
a Centrum-párt kívánalmainak megfelelő megoldását, lia 
befolyásos napilapok még idején kijelentik, hogy ebben 
az esetben nem vak. — hanem élestöltéssel fognak hozzá-
szólni a dologhoz. Igy a kormány a javaslat végleges 
eldöntése előtt értesülhetne s tekintetbe vehetné az ural- j 
kodó közvéleményt. Az ultramontán kereskedői világnak ; 
pedig az antiklerikális sajtóra való hivatkozással könnyen be 
lehetne bizonyítani, hogy a porosz iskolapolitikát nem lehet 
kereskedelmi tárgynak tekinteni." Eddig a liberális forrás. 

A porosz kormány azonban hihetőleg mélyebben 
fogja fel a helyzetet mint az antiblerikalismus, a mely-
nek esetleges társadalmi felforgatás alkalmával semmi 
alapja sincs, a mire támaszkodhatnék. A pártviszonyok a 
képviselőházban olvan természetűek, hogy a kereskedelmi 
szerződések alkalmával a conservativeknek a Centrum-
párt ellen foglalt álláspontja mellett is. nem fog a kor-
mánynak nehezére esni oly szellemben eldönteni az iskola-
kérdést, a mely a katholikusok kívánalmainak s a positiv 
keresztény érdeknek megfeleljen. 

Spanyolország. A harmadik spanyol katholikus kon-
gresszust rendező bizottság folirata ő szentségéhez. — 

A spanyol lapokban találjuk ennek a föliratnak a 
szövegét s hozzá a szentatyának levelét is. Fordításban a 
következőképpen hangzik : 

Szentséges atya ! 
A harmadik katholikus nemzeti congressus bizott-

sága, a melv a jövő év április 25-ikén fogja megkezdeni 
működését, elnökletem alatt összegyűlve, egyhangúlag el-
határozta, hogy szentségednek előzetesen is kifejezzem az 
ő nevében gyermeki szeretetét, őszinte engedelmességét s 
tántoríthatatlan ragaszkodását. 

A bizottság minden egyes tagja szive mélyéből ki-
jelenti, hogy ugy magán mint nyilvános ténykedéseiben 
az apostoli szentszék szabályaihoz akar alkalmazkodni, a 
melyekben ők tisztelettel elismerik a csalhatatlan tanítót, 
a kinél az örök élet igéi vannak s különösen azokhoz a 
tanokhoz, a melyeket szentséged csodálatraméltó ency-
clikájában kifejtett s a melyek mind ugy az egyéni, mint 
a társadalmi élet gyógyszerét tartalmazzák s megmutatják 
a katholikus híveknek az utat, a melyet követniök kell. 
ha az igazság utján akarnak haladni, hogy valóban tel-
jesen szabadok lehessenek. 

A bizottság minden egyes tagja a legmélyebb fáj-
dalommal siratja azt a válságos helyzetet, a melybe a 
szent egyháznak ellenségei szentségedet, a ki Krisztus-
nak földi helyettese, juttatták, megfosztván a szt. széket 
földi uralmától, a melyet a gondviselés magasztos hivatá- ; 
sának független g\akorlása czéljából rendelt, s a mely 
most a naponkint ismétlődő káromlások s jogtalanságok 
támadásainak czélpontja lőn. 

Hitükben megerősödve, ragaszkodásukban hiiek, s 
gyermeki engedelmességükben rendithetetlenek, teljes szív-
vel-lélekkel tiltakoznak ez erőszakos megfosztás s károm-
lások ellen, kérve Istent, hogy igazságosságának sújtó 
kezét emelje fel szentséged védelmére. Ok mindannyian 

megígérik, hogy a küszöbön lévő kongresszus összes 
ténykedéseikben s életük minden mozzanatában tőlük 
telhetőleg arra fognak törekedni, hogy a szent egyházat 
s az apostoli szék jogait megvédelmezzék s szentséged 
atyai óhajainak teljesítéséhez minden erejükből közre-
működjenek. 

Hogy az isteni kegyelem e bizottság működését ál-
dásával kisérje, e hivő fiai - szentséged apostoli áldását 
kérik, a kinek alázatosan lábait csókolják s a kinek üd-
veért s jóléteért nem szűnnek meg az eget buzgó imáik-
ban kérni. 

Sevilla, 1891. november 13-ikán. 
A pápa ő szentsége válasza. 

XIII. LEO pápa. 
Tisztelendő testvér, üdv s apostoli áldásom. 

Vettük november hó 16-ikán kelt két leveledet, a 
melyek közöl az egyik a saját, a másik pedig a bizott-
ság érzelmeit tolmácsolja, a mely egyházmegyéd kiválóbb tag-
jaiból alakult, hogy előkészítse a harmadik spanyol kath. 
congresszus munkálatait, a mely a jövő év április havában 
fogja megkezdeni működését. 

Olvasván e két levelet, örömmel vettük tudomásul, 
hogy te állsz élén ennek a vállalatnak, a mely a lehető 
legnagyobb buzgósággal kívánja a vallást támogatni s 
Krisztus földi országát terjeszteni. 

S valóban, az idők ily romlottsága között s az em-
berek nyugtalanságának naponkinti növekedése mellett az 
irgalmasság érzete fogytán lévén sok országban ; a tör-
vény meg lévén vetve és gyűlölve; a szeretet megfa-
gyajztva. az igazság világossága kioltva lévén, nagyon 
illő dolog, hogy azok. a kik lelkesednek Isten ügye iránt, 
egyesítsék erejüket, hogy Isten mindenütt, tiszteltessék a 
jámborság érzelmeivel, hogy az igazságot mindenki felis-
merje, hogy a hit mindenfelé elterjedjen, hogy a szeretet 
müvei virágozzanak, s hogy az isteni igazság győzzön a 
hitetlenség rágalmazásai fölött. 

Mi nagyon is jól tudjuk, hogy ezek a te óhajaid, 
Tisztelendő Testvér s azokéi, a kik a te vezérleted alatt 
egyesültek ; mi jól tudjuk, hogy te minden eszközt meg-
ragadsz. hogy müved biztos uton haladva czélt érjen. Mi 
bizton reméljük, hogy, mint az első két katholikus spa-
nyol kongresszus, a melyekre örömmel gondolunk vissza, 
ez is fog sikerülni. 

Mi ennélfogva kérjük Istent, hogy ugv reád, mint 
mindazokra, a kik müvedben részt vesznek, adja mennyei 
áldásának kegyelmét, segítségül hiván a legtisztább szü-
zet. Máriát. Spanyolország védőasszonyát és szent Izidort, 
sevillai érseket, a ki épugy erényei mint tanításai által 
kitűnt, a kinek ünnepén s pártfogása alatt müvetek kez-
detét fogja venni. 

Addig is kívánjuk, hogy apostoli áldásuuk ugy ne-
ked, Tisztelendő Testvér, mind szeretett lelki gyermekeid-
nek hasznára váljék előkészülő munkátokban ; áldásunkat 
adjuk a papságnak s a gondjaidra bízott híveknek. 

Róma, Szent Péternél, 1891. november 30, pápasá-
gunk tizenegyedik évében. 

XIII. LEO pápa. 
Tisztelendő Testvérünknek, Benedek sevillai ér-

seknek. 
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KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

választmányánál; ülése lß92. jan. hó 21-én. 

A választmányi tagok nagy számban jelentek meg. 
Az ülésen gróf Zichy Nándor dr Kisfaludy A. Béla elnö-
költek. 

Az ülésen felolvastatott Vaszary Kolos herczegpri-
más, érsek, a társulat fővédnökének válasza a társulat 
üdvözlő feliratait; a válasz a következő: 

Nagyméltóságú Elnök u r ! Mélyen tisztelt Választ-
mány! 

Üdvözlő soraik, a melyekkel primássá való legke-
gyelmesebb kineveztetésemhez gratulálni kegyesek voltak, 
lelkem húrjai t a legkellemesebb rezgésbe hozták. Fogad-
ják értök hálás köszönetemet. 

Azon társulat, amelyben világi és egyházi legjobb-
jaink karöltve fáradoznak a magyar nép minden osztályá-
nak szellemi táplalékkal való ellátásán, anyagi és szelle-
mi támogatásomra bármikor számot tarthat. 

Magasztos, szent a czél, melynek elérését az első 
szent királyunkról nevezett társulat eddig is komoly fel-
adatul tűzte maga elé, s melytől a magyarországi katho-
likusságnak boldogsága avagy boldogtalansága függ. 

Népünket, gyermekeinket s az intelligens osztályt 
tartalmas és nemes olvasmányokkal foglalkoztatni ; érde-
keink s ügyeink iránt hazánk minden rangú és állású 
katholikusát fogékonynyá tenni s bennök irántok lelkese 
dést kelteni ; az irodalmi tevékenységnek teret szerezni ; 
nemzetünk józan haladásának út já t megjelölni; ,iz v^y-
házi és világi elemeknek boldogitó egyetértését s békés 
együtt müködhetését biztosítani ; ezek és hasonlók amaz 
eszmék, melyek lelkemet eltöltik főképp most, midőn uj 
állásom kedves kötelességül rójja reám, hogy a derék 
társulatnak testestül-lelkestül szolgálatába szegődjem. 

El bennem a remény, miszerint a társulat nagyér-
demű tisztikarának szerető támogatásával meg fogjuk tes-
tesíteni azon eszméket, melyekért a társulat eddig is, 
nagynevű elődeim védősége alatt, lankadatlanul küzdött s 
eredményre jut tatott . 

Adja a jó Isten, hogy buzgó szándékainkat és te-
vékenységünket óhajtott siker koronázza ! 

Pannonhalmán, 1891. decz. hó 15-én. 
őszinte tisztelettel 
Vaszary Kolos. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
*** Az u. n. e lkeresz te l é sek ügyében Rómából 

csakugyan érkezett e napokban ő hgségéhez Magyarország 
prímásához, nyilatkozat. Tartalma még hivatalos titok. 

— Vaszary Kolos hgprimás ma eskettette budavári 
palotájának kápolnájában Széchenyi Emil grófot gróf 
Hunyady Mária comtesseszel, gr. l lunyady Imre leányával. 

— Nekrológ. E hó 9-én zárta le örökre szemeit a 
pécsi egyházmegye egyik legidősb és legérdemesebb dig-
nitáriusa : Árvay Sándor, cz. kanonok és kiérd, dárdai 
esperes-plebános. A boldogult 1814-ben született; 1837-ben 
szenteltetett föl pappá és pedig Diakovárott, ahol a 
theologiát végezte; 1841-ben vétetett át a pécsi egyház-
megyébe és az akkori püspök, néhai nagykéri Sczitovszky 
János által Német-Márokra rendeltetett káplánnak. Ott 
azonban csak 3 hónapot töltött ; mert ugyanazon év vége 
felé elnyerte a dárdai plébániát, melyet azután 40 évig 
híveinek kiváló lelki épülésére ritka buzgalom- és tapin-
tattal kormányzott. Lelkipásztori érdemeinek elismeréseül 
1860 ban dárda-kerületi esperessé — 1871 ben pedig 
pécs-székesegyházi czimzetes kanonokká léptették elő. 
Gyengelkedése folytán hivataláról lemondani kényszerül-
vén, 1881. jati. elejével nyugalomba vonult és Dárdán 
levő saját házában lakott. Ott töltötte el csendes magány-
ban munkás életének alkonyát. Csak háromszor élénkült 
meg azóta szokatlan módon e csendes ha j lék: 1887. febr. 
6-án, midőn övéinek élénk részvéte mellett félszázados 
áldozárságának jubileumát ünnepelte ; 1890. aug. 2l-én, 
midőn bérmálás alkalmával saját jó püspöke látogatta 
meg a beteg aggastyánt, — mi igen nagy örömére és 
vigasztalására szolgált — és most e hó 11-én, midőn 
Troli Ferencz pécsi praelatus-kanonok intonálta fölötte az 
„Oremus pro fidelibus defunctis"-t . . . Az általános rész-
vét, a végtisztelet, mely temetése alkalmával nyilváuult, 
némi hévmérőjét képezte ama benső tisztelet- és szere-
tetnek, melyben a boldogult életében állott. Nyugodjék 
békében ! —tz. 

— A Jézus társaságát nagy veszteség érte. A rend 
généralisa, P. Anderledy Antal, f. hó 19-én meghalt. Te-
vékenysége rendkívül áldásos volt. Maria-Laach, a jezsui-
ták e híres intézete, az ő vezetése alatt emelkedett a 
kath. tudomány és irodalomra nézve világhírű nevezetes-
ségre. P. Lehmkuhl, páratlan theol. moralisának előszó-
jában, elmondva, hogy mit köszönhet ő Anderledy királyi 
szellemének, sejteti, hogy mi volt e nagy jezsuita egész 
nagyságában. Rendje az egész világon elismerte lelki 
fensőbbségét s e közeielismerés folytán 1870-ben Becks 
generalis assistense, 1883-ban helyettese, 1889-ben a rend 
főnökségében utódja lett. XIII. Leo pápa mély fájdalom-
mal vette tudomásul elvesztését. R. i. p. 

— Gladstone lapja, a Daily News, azt mondja Man-
ning bibornokról, hogy az ő elvesztése nagy csapás a 
katholiczizmusra Angolországban; mert jöhet utána ugyan 
talán kiválóbb ember is, de olyan, a ki honfitársaira na-
gyobb befolyást gyakorolhatna, olyan nem jöhet utána 
egyhamar. 

Felhívás előf izetésre. *=á£Il 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést még 
nem újították meg, kérjük annak mielőbbi szives megte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megje len ik e lap heten-
k é n t ké t szer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest , V I . , Ba jza -u tcza 
14., hova a lap szel lemi 
részé t i l le tő minden kü l -

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

Budapesten, január 27. 

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

8. 

Előf ize the tn i 
minden 

kir . pos tahivata lnál ; 
Budapes ten a szerkesz-
tőnél , és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdá jában . 
IV., Papnöve lde-u tcza 
8. sz. alat t , hova a ne-
taláni rec lamat iók is. 
bé rmen te s ny i to t t levél-

ben , in tézendők . 

I. Félév. 1892. 

R O M A 
S I E T V E K Ü L D É B Í B O R Á T 

MAGYARORSZÁG HERCZEG-PRIMÁSÁNAK ! 

* 
* * 

'ÀVè 
it* 

Mikor először ment hire, hogy pápa és király megegyeztek abban, hogy Magyarország 
hg-primása Vaszary Kolos Ferencz pannonhalmi főapát legyen, az örvendetes hir első hallására 
azonnal világos l e t t e lőt tünk az Isten terve és akara ta , s mind já r t az örömhir első hirdetésekor 
e helyütt a „Gondviselés embere" gyanánt üdvözöltük Magyarország vallásügyeinek körünkből 
kiválasztot t legfőbb őrét s intézőjet . 

Az uj prímás, azt mondtuk akkor, kiválasztot tságának hire mentével mindenki előtt ugy 
jelenik meg a szemhatáron, min t Isten angyala, mennyei szeretet tel a szivében s a béke olaj-
ágával a kezében. 

Vaszary Kolos Ferencz hgpr imás kinev.ezése valóban oly kedves jelek és auspiciumok 
közöt t tör tént , a milyenek az ég kit isztulásának kisére tében jelennek meg, komor felhők viharai 
után, midőn a nap mosolygó arczczal Ígérkezik ki fe j teni fényének teljes pompá já t s melegének 
jótékony áldásait. 

Még el sem foglalta főpásztori székét, sőt még az idő rövidsége m i a t t a papi rend 
csúcsára sem emel te the t te fel magát püspökké szenteltetés által : máris, országra, nemzetre boldogi-
tóan kezdenek beválni az előjelek és auspiciumok, s Vaszary Kolos Ferencz ugy tűnik fel a két 
találkozó század ölelkezésén, min t valóságos nagy Isten áldása Magyarország fölött , ki egyre 
nagyobb lesz Róma kegye, az apostoli király bizalma s a nemzetben kel t népszerűség ha ta lma 
által s aki máris gyengéd kezekkel békéltetően bonyolí t ja le azt a viszályt, melyet kath. állam-
íértiaink félrevezetett meggondolat lansága s felkorbácsolt szenvedélyek idézének fel közöttünk. 

Ámde Magyarország tör ténetében pára t lan esemény is vegyült már a dolgok, az uj pri-
más által kezdeményezett békéltetés fejlődésébe. A pápai megerősítés bulláival, az érseki pall ium-
mal s az ismeretes viszály békés megszüntetésének módozata i t magában foglaló pápai i r a t t a l 
együt t — egy nagy meglepetés is j ö t t hozzánk Rómából, mely a mily r i t k a k i tün te tés a mi 
hőn szeretet t hgpr imásunkra nézve, épp oly nagy figyelem és előzékenységnek nagybecsű jele az 
apostoli szentszék részéről Magyarország és a magyar nemzet i ránt . 0 szentsége, kiváló kegyes-
sége jeléül, f. hó 14-én kelt rescr iptumban ugy intézkedett , „ut Princeps Pr imas Hungár iáé nuper 
electus Claudius Franciscus Vaszary, pro gratia, non obstante monachatu, contrariis quibuscunque 
minime obfuturis, purpuram deferre possit." 

Ez a legkegyesebb pápai rendelet tenorja , t a r t a lma . Ér tse meg mindenki Róma kegyességét! . . . 
Magyarország hgpr imása t ehá t már püspöki consecratiója előtt is bibort visel s mint 

biboros fogja bevonulását t a r t a n i a nemzet nagy apostola, szent István ál tal szent jelleggel körül-
övezett ősi székhelyére. 

Magyarország kathol ikus papságának és híveinek érzelmei, az Isten áldásától kisért pálya-
fu tás ez ünnepies pi l lanatában, egy forró hála imában és abban az őszinte óhajban olvadnak össze : 

Ad multos annos ! 
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A legfontosabb tanügyi kérdés. 
III. Az ész-képzés valódi czélja a középiskolában 

vallási czél. 

A középiskolának az ész- és akara t -képzésre 
vonatkozó ke t tő s fe lada ta anny i r a szembetűnő, 
hogy fe lmentve érezhetem m a g a m a bővebb ok-
ada to lás tó l s r á t é rhe t ek a m a döntő ké rdés re : 

1. Mely igazságokkal lássa el a középiskola 
az észt és ezek közül melyeket ál l i tsa közpon tba? 

2. Mely t á r g y a k a t nyú j t son az a k a r a t n a k és 
ezek közül szintén melyeket ál l i tsa központba 
a többiek alárendelésével? 

Már maga ez a k é t kérdés szükségképen 
fel tételezi azt a t ény t , hogy épp ugy az ész, 
m i n t az a k a r a t nem pusztán magáé r t létezik, 
m e r t a k k o r nem volna szüksége a vá logatás ra , 
az ész czélja és kielégitése volna minden igaz-
ság és az a k a r a t é minden tárgy, melye t az ész 
elébe tá r . 

De ez nincsen ugy. Maga az ész l á t j a és 
mond ja , hogy a szellem vi lágában az igazságok 
közöt t , m ikén t az anyagi világban a lények közt, 
bizonyos a lárendel tségi viszony van, még inkább 
a t á r g y a k közt, melyek az a k a r a t n a k elérendő 
czélokul k inálkoznak. Ez az alárendel tségi viszony 
adva van és nem az ész t e r emt i . A m á r helyesen 
kiképze t t ész, m i n t po ten t ia , azok viszonyát csak 
fel ismeri , tudomásu l veszi és a középiskolában 
közli és fe l i smerni segit i a fejledező eszekkel. 
Megeshet ik ugyan, hogy a k iképzet tnek h i t t ész 
ezt az a lárendel tségi viszonyt nem ugy i smer i 
meg. a m i n t van. vagy fé l re ismer i s igy nem 
helyesen i s m e r t e t i a fejledező eszekkel, innen a 
vi lágnézetek különbözősége; de ennek nem maga 
az igazságok létező r e n d j e az oka, hanem az 
észnek gyöngesége vagy ferde i rányú képzése 
főleg akkor , a midőn még fejledezőben vol t : a 
középiskolában. 

Melyik t e h á t ez az ado t t rend az igazságok 
renge teg b i roda lmában ? 

E n n e k megfe j t é sé re az ész czél jának meg-
á l lapi tása vezet leghamarabb. Miért van az ész ? 
Hogy a létezőt, ugy a min t van, hiven megis-
mer je . Ez az igazság : képzete ink megegyezése a 
létezővel. Hogy ez a czélja, ezt azon t é n y bizo-
nyí t ja , hogy megnyugszik, ha az igazságot bir ja . 
D.e megnyugszik-e végkép? Nem, hanem u j a b b 
igázságra t ö r s ha ezt is e lér te , nyug ta l an vágy-
gyal k i á l t j a szüntelen : csak tovább ! csak tovább ! 
Ez az t b izonyí t ja ké tségte lenül , hogy az egyes 

igazság, vagy az igazságok bármi ly tömege nem 
végczélja az észnek. Mást keres, m á s r a vágyik 
és az ú tközben innen-onnan fe lszedet t igazsá-
gokban is ezt a m á s t keresi szüntelen. Nézi az 
egyiket , l á t ja , hogy nem az; a más ika t fürké-
szi . . . az sem az. Hol van h á t ? . . . I t t a földön 
nincs, m e r t nem t a l á l t a meg senki s mivel a 
végczélnak te rmésze téné l fogva o lyannak kell 
lenni, hogy azt mindenk i e lérhesse: ha eddig el 
nem érte, nem is fogja elérni soha senki sem e 
földön. Ily helyzetben csak egy a l t e rna t i va le-
hetséges, a m i t m á r Herde r is fe lá l l í to t t : „Vagy 
e l tévesz te t te a T e r e m t ő a czélt, melyet nekünk 
k i tűzö t t és az organisa t ió t . me lye t ennek eléré-
sére oly művészileg a l k o t o t t össze; vagy tú lha-
l ad j a e czél a mi i t t l é t ü n k e t és a föld csak 
á t m e n e t i hely, előkészítő á l lomás ." Az első föl-
tevés képtelenség, a más iknak elfogadása logikai 
szükségesség. 

Mi t ehá t az első igazság, melyet az ész az 
első helyre tesz? Hogv egyet len igazság sem 
végczélja a földön, hanem a legfőbb igazság — 
a legjobb létezőnek megismerése. Hogy i t t . ezen az 
előkészítő á l lomáson rendel te tése csak e legfőbb 
igazságnak a keresése és minél nagyobb megis-
merése az igazságokban, a melyekben annak 
csak ha lvány visszfénye tükröződik vissza. Ezért 
létezik. Ez élete közpon t j a és rendel te tése , mely 
körü l forog minden és csoportosul . Sőt e czélra 
van berendezve az egész világ, hogy őt erre ké-
pesítse. A kültermészet s annak bámulandó czél-
szerüséggel berendeze t t ezernemü tárgyai , melyek 
egyrészről a t e s t e t t áp lá l ják s f e n t a r t á s á r a és 
kifej lesztésére az eszközök számtalan ágá t n y ú j t -
ják, — másrészről az ész számára is benyomá-
sok forrásaiul szolgálnak. A test és annak érzé-
kei, a melyek az igazságokat megismerő lélekkel 
közve t í t ik a kü l te rmésze t benyomása i t s anya-
got h o r d a n a k az észnek feldolgozásra. A lélek 
különböző tehetségei, : a képzelő, emlékező, itélő 
tehetségek, melyek a nye r t képze teke t a lélek 
be lv i lágában á l landósí t ják , feldolgozzák, az igaz-
ságoka t megál lap í t j ák és f e n t a r t j á k . Az egész 
külső élet gazdasági, társadalmi és politikai stb. 
berendezése s ezek á l ta l lé t rehozot t oly sokféle 
intézmények, melyek különböző fe lada tuk szerint 
egyrészről a t es t i és szellemi t ehe t ségek fejlő-
dését, é rdekei t mozdí t ják elő, másrészről ezek 
működése számára b iz tos í t ják a szabadságot, a 
békét , kénye lmet és eszközöket, hogy az ép test-
ben az ép lélek akadály nélkül és h a t é k o n y a n 
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te l jes í thesse egyetlen, legfőbb f n n c t i o j á t : az igaz-
ságok megismerésé t és ezek á l ta l a legfőbb igaz-
sághoz való folytonos közeledést. 

Az észnek végczélja t e h á t lényegében vallási 
czél, j obban mondva maga a vallás. Es a m i n t 
egyszer az ész ennek t u d a t á r a j u t o t t , azonnal 
á t a d j a magá t a h i t n e k ; a logikai szükségesség 
kényszerí t i reá, hogy hódoljon vi lága előtt , ve-
zetésére bizza magá t s e szerint rendezze be 
életét . Ezt t e t t é k s teszik a l ánge lmék százado-
kon keresztül a nélkül, hogy e hódolat a h i tnek , 
csak legkevésbbé vált volna h á t r á n y á r a az ész-
nek, sőt szárnyat ado t t annak s azt a szilárd 
köz- és t á m p o n t o t , mely nem csak sa j á t belvi-
lágába hozot t rendet , összhangot , v i lágosságot 
és rend i the te t l en nyuga lmat , hanem k iá rasz tá 
mindazt környezetére, egész t á r sada lmak és nem-
zetek éle tének biztos i rányzására és boldogitá-
sára. Hol, miben fogja fe l ta lá lni az ész eme 
központot , ha nem a legfőbb igazságban? „Az 
ember t születésétől haláláig zajló fo lyam sodorja 
— igy szól Maine de Biran eme központ 30 évi 
kinos keresése u t á n — és nincs, nem ta lá l he-
lyet, hol megve the tné horgonyá t . . . E világon 
minden bizonyta lan , inga tag . Sem magunkban , 
sem kívülünk, sem eszméink világában, sem az 
anyagi vi lágban nincs, mire t ámaszkodni lehetne. 
Pedig kell lenni egy vá l toza t lan t á m p o n t n a k , 
egy horgonynak ; kell egy uralkodó érzelemnek, 
e g y . u r a l k o d ó eszmének lenni , mely középpont ja , 
egyet len fő indoka legyen é le tünk minden érzel-
meinek és t e t t e i nek , mely az életet egygyé, min-
den részében erőssé, összeillővé, összemüködővé 
alkossa bizonyos czélra. S min thogy e világon e 
t á m p o n t o t sehol sem t a l á l h a t j u k fel, a fö l té t len , 
a vá l toza t lan , a végtelen lény eszméjében, Is ten-
ben kell e szilárd t á m p o n t o t , é le tünknek i r ány-
adó közpon t j á t ke resnünk — a h i t ál tal ." ') 

Es ezen vallási végczél, melynek t u d a t á r a 
logikai szükségesség vezeti az észt, biztos ki in-
duló pon to t n y ú j t az összes többi igazságok be-
rendezése és csoportosí tására , me r t egyedül azzal 
viszonyítva nyer é le te t és az észt kie légí tő czélt 
minden i smere t és tudomány . E nélkül nincs is 
szempont , nincs zs inórmér ték , mely szerint azo-
ka t ér tékelni lehetne ; sőt az ész e lőt t e nélkül 
nincs és nem is lehet é r t éke semmifé le tudo-
mánynak . Ezzel minden t u d o m á n y megnyer i a 

') Maine de Biran, Naplójegyzetek. Idézve Nicolas, A hit 
mestersége, I. 121. 2. , 

maga kel lő és biztos helyét és czélját az igaz-
ságok b i roda lmában s ö n k é n t illeszkedik bele 
abba a szép harmóniába , a mely az erkölcsi vi-
l ágrende t , az embernek ezt a sa já t kizárólagos 
életét képezi, m i k é n t a nagy t e rmésze t külön-
böző t á rgya i az anyagi világ bámula tos r end j é t . 

Mi a nyelv ? És mind az a sokágú tudo-
m á n y : a szónoklat , köl tészet , i rodalom stb., me-
lyek e sa já t körbe i l leszkednek? Az eszme, í té -
let , igazság kifejezése. A lélek némaságából külső 
kifejezésre j u t o t t gondola t s m in t i lyen közvetí-
tő j e a végczélját t á r sa ságban elérni rende l t em-
berek gondola ta inak , hogy az egyesnek sa já t 
gondola ta gazdagodhassák a másokéval és e gaz-
dagodo t t gondolkodás á l ta l igazságról- igazságra 
jusson és ezek lánczolatán a legfőbb igazságra. 
A nyelv és i roda lom és ezek ágai t e h á t nem 

; végczélok, csak eszközök. Ancillái a legfőbb igaz-
ságnak. 

Mi a történelem ? Ebben az egyének, tá rsa-
da lmak, nemzetek, in tézmények i smere te s ezzel 
összefüggő segédtudományok ? Egy tükör , a mely-
ben meg lá t juk egyrészről, minő módon és esz-
közökkel vezet i és intézi a Vi lágalkotónak keze 
az ember iség életét , másrészről minő módon és 
eszközökkel i pa rkod t ak egyesek, t á r sada lmak, 
nemzetek , az egész emberiség önmaga is beren-
dezni, védeni, b iz tos í tani a sa já t egyedi vagy 
nemzet i életét , ezen élet k i fe j tésére szükséges 
szabadságát , kényelmét , in tézménye i t . Miér t? 
Csak m a g á é r t az életért , hogy él jen ? Nem, ha-
n e m hogy e b iz tos í to t t é let á l ta l anná l képesebb 
legyen zavar ta lanu l és h a t é k o n y a n elérni az élet 
szellemi czé l ja i t : igazságról- igazságra j u tn i és 
ezek lánczola tán a legfőbb igazságra. Miként 
t e h á t az ember i ség élete, a m i n t az a tö r t éne -
lemben nyi la tkozik , nem végczél, csak eszköz ; 
nem végczél az élet fo lyamának, a tö r t éne lem 
és segéd tudománya inak i smere te sem, hanem 
csak eszköz, a melyből okulást , bá to r í t ás t , re-
mény t , lelkesedést mer í t a je len, a sa já t egyedi 
vagy nemze t i é le tének megvédésére, berendezé-
sére a végczél k ívána lma szerint . 

Mi a természettudomány és ennek segédtudo-
m á n y a i ? Erkölcsi és szellemi kizárólagos tu l a j -
donánál fogva az egész világ f e l e t t ko r l á t l an 
ú r k é n t k imagas ló ember lakóhelyének, a föld-
nek, ós ezen a szolgála tára t e r e m t e t t élő és 
é le t te len lények bámula tos r end jének i smere te . 
És mi re való ez i s m e r e t ? Csak arra , hogy is-

8* 
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mer jük . Nem. hanem hogy ez i smere tek segé-
lyével egyrészt t u d a t á r a jussunk mé l tó ságunknak 
és rende l te tésünknek , másrész t a szo lgá la tunkra 
r ende l t t e rmésze tnek minél szélesebb körű és 
biz tosabb i smere tével képesek legyünk kiválasz-
t a n i és a lka lmasan berendezni az á l ta la n y ú j t o t t 
eszközöket épp ugy tes t i é le tünk f e n t a r t á s á r a és 
kényelmére , m i n t erre szolgáló in tézménye ink 
kifejlesztésére, végelemzésben az ép t e s tben az 
ép lélek m u n k á j á n a k biz tos í tására az igazságok 
u t j á n a legfőbb igazság megismerése véget t . 

Mi a mennyiségtani és mértani tudomány í 
I smere t e annak az időnek, t é rnek , mér t éknek , 
súlynak, a ránynak , összhangnak, a melylyel a 
minden tudó ész ezt a bámula tos v i lágrendet al-
ko t t a , mely nélkül nincs rend, nincs szépség, 
nincs t á m p o n t j a s emmi benyomásnak és isme-
re tnek , nincs semmi gondola tnak , m e r t az maga 
a létezők f o r m á j a és megjelenési a lak ja , sőt ma-
gának a gondo la tnak is : a t é r és idő h a t á r a i 
közé szor í to t t ha lvány visszfénye annak az is teni 
gondola tnak , a mely t e r e m t ő erejével a létezők-
ben le lkünk á l ta l , — ennek k iszabot t ereje és 
képességéhez m é r t e n kisebb-nagyobb fokban, — 
fe l fogható , külső kifejezésre j u t o t t . Tehá t maga 
sem czélja, hanem eszköze a g o n d o l k o d á s n a k : 
hogy ez az igazságok lépcsőjén a legfőbb igaz-
sághoz közeledjék. 

És maga a bölcselettudomány, ez a k i rá ly-
né ja az összes t u d o m á n y o k n a k mi egyéb, m i n t 
i smere te a t u d o m á n y o k számára a n y a g o t hordó 
s feldolgozó lelki tehetségeknek, ezek működése 
módjának , v a l a m i n t azon végső szellemi és er-
kölcsi igazságoknak, melyekhez e működése u t -
j á n önmagától j u t h a t o t t . Egy mély p i l lan tása a 
lé leknek s a j á t műhelyébe, a hol képességei a 
nyelv á l ta l a t ö r t éne l embő l és t e rmésze t tudo-
mányból , a mennyiség tan és m é r t a n segélyével 
szerzett igazságokat feldolgozza s ezek n y o m á n 
a me taphys ika b i roda lmában i smét u j és u j igaz-
ságokra ju tva , végre a legfőbb igazságban ál la-
podjék meg, melynek i m m á r l á tása megszűnik s 
kezde té t veszi egy uj , fényesebb világ, a t e r m é -
szet fö lö t t inek vi lága ; 

A vallástudomány, végpon t ja , megfe j tő kul-
csa, ko roná ja minden t u d o m á n y n a k , melynél az 
észnek többé nincsen más szerepe, m i n t vizs-
gálni az igaz va l lasnak — és mivel igaz csak 
egy lehet — az egyetlen va l lásnak (a ka th . val-
lásnak) a tö r t éne lemben fel lépő jogcz imei t s í 

igazságainak az ész s a j á t igazságaival való össz-
h a n g j á t s az tán . . . . feltétlenül hódolni vezér-
fényének. (Folytatjuk). 

Mélt. és főt. Bubies Zsigmond kassai püspök 
főpásztori l eve l e az újév alkalmából. 

A kassai egyházmegye tisztelendő és buzgó lelkipászto-
rainak üdvöt és áldást az Urban ! 

Tisztelendő Testvérek ! 
Megkondult már a harang, ércznyelvével hirdetve, 

hogy ismét letűnt egy év az örökkévalóság mérhetetlen 
tengerébe. A végtelen idők egy esztendeje, nem, egy 
percze, sőt annál is kevesebb, egy véghetetlen rövid 
szempillantás mult el ismét; de csak a végtelenségben 
csekély idő ez, nagy, hosszú idő az emberek életében, 
még azokéban is, kiknek az Ur kegyelme számos évet 
enged megélni e földi vándorlásban. 

Reánk, emberekre tehát nagy idő egv év, és kell 
hogy komoly hangulatot keltsen bennünk, mikor elgon-
doljuk, hogy ismét átéltünk egy esztendőt, mely többé 
vissza nem jön, de melynek tettei és mulasztásai, érdemei 
és vétkei eltörölhetetlen betűkkel vannak feljegyezve ama 
nagy könyvben, melyből egykor a mi jóságos mennyei 
Atyánk a mi Ítéletünket fogja kiolvasni, megfizetvén 
kinek-kinek az ő cselekedetei szerint.J) 

Illő tehát, de sőt szent kötelesség is tisztelendő 
testvérek az év leteltével visszapillantanunk a lefolyt 
esztendőre. Illő, hogy ezt nem hivalkodásban és Istennek 
nem tetsző mulatozásban, hanem szent magábavonulásban 
tegyük, számot vetvén magunkkal, mi jót tettünk, mit 
mulasztottunk el azon hosszú idő alatt, melylvel Isten 
bennünket ismét megajándékozott. Kövessük tehát a jó 
gazda példáját, ki az év végén leül asztalához és számot 
vet az elmúlt év bevételeiről és kiadásairól. Összehason-
lít ja ezeket egymással s ez összehasonlításból megtanulja, 
jól, helyesen gazdálkodott-e földi vagyonával? Megtanulja 
vájjon befektetései meghozták-e a maguk reméllett gyü-
mölcseit ; vájjon takarékosan osztotta-e be kiadásait, váj-
jon nem tékozolt-e el vagyonából valamit, vájjon foly-
tathatja-e eddigi gazdálkodását, nem-e kell azt uj, reálisabb 
alapra fektetnie, mert ha a megkezdett uton haladna 
tovább, ez talán a romlásra vezetné öt magát, családját 
s mindazokat, kikről az ő természeti és szent kötelessége 
gondoskodni. Es, ha azt tapasztalja, hogy számitásai he-
lyesek voltak, akkor nyugodt lélekkel járhat tovább a 
megkezdett uton, de ha azt látja, hogy nem volt helyes 
a beosztás, hogy többet adott ki, mint amennyit bevett, 
akkor ezen összehasonlitás mutatja meg neki jövőre nézve 
a követendő u j irányt. Hiszen a Szentírás balgának nevezi 
azon embert, a ki házat épit, mielőtt összeszámlálta volna 
vagyonát, mielőtt biztos volna arról, van-e elég pénze, 
hogy az épitést be is fejezhesse.2) 

Lássátok Tisztelendő Testvérek, a mit itt a földi, az 
anyagi dolgokra vonatkozólag elmondottam, áll, sőt áll 

') Lásd Sz. Máté evangéliumát XVI. 27. 
2) L^sd Sz. Lukács evangéliumát XIV. 2 8 - 3 0 . 
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még nagyobb mértékben a lelkiekről is. Mert az Isten az 
ö kegyes atyai jóvoltában nemcsak földi kincsekkel áldott 
meg minket, hanem ellátott lelki tőkével is, melylyel 
éppen ugy, sőt jobban kell gazdálkodnunk, mint a föl-
diekkel. Különösen minket papokat ruházott fel ily lelki 
kincsekkel, melyeket nem szabad a véka alá rejtenünk, 
melyeket nem szabad gyümölcsözetlenül hevertetnünk, 
mert különben rajtunk is betelik az evangeliumi király-
nak szigorú Ítélete, melylyel azon hűtlen szolgáját súj-
totta, ki eljővén számadása bemutatására, azzal állt elő, 
hogy a reá bizott kincset elrejté, és most íme visszaadja 
haszon, gyümölcs és értekesités nélkül.2) 

Szálljunk tehát magunkba. Tisztelendő Testvérek az 
újév felvirradtán. Vessünk számot magunkkal arra nézve, 
vájjon megtettük-e kötelességünket hiven és pontosan az 
elmúlt esztendőben ; vájjon kamatoztattuk-e Isten dicső-
ségére, és önmagunk s a reánk bizott hivek lelki épü-
lésére azon kincseket, melyeket az Isten nekünk adot t? 
Es, ha érett megfontolás után azt a vallomást tehetjük 
magunknak, hogy nem mulasztottunk el semmit, hogy 
hűséges sáfárai voltunk a reánk bizott kincseknek, akkor 
nyugodt öntudattal, Istenbe vetett hittel és reménységgel 
kezdhetjük meg az uj évet, és folytathatjuk, fokozott 
buzgalommal folytassuk a munkát a helyes ösvényen. 
Ha pedig azt látnók, hogy nem valánk hűséges sáfárok, 
ó, akkor szálljunk magunkba, tegyünk szent fogadást, 
hogy ezentúl jobban, helyesebben fogunk cselekedni és 
nemcsak eleget teszünk szent hivatásunk kötelmeinek, de 
iparkodni fogunk pótolni az elmulasztottakat is. 

Mert erre szükség van, Tisztelendő Testvérek ! Az 
élet sok és a régieknél fokozottabb igényekkel lép fel 
velünk, a nép pásztoraival és tanítóival szemben. Nem 
elég, hogy megtegyük lelkipásztori kötelességeinket, ha-
nem szükséges, hogy sokféle irányban hassunk a gond-
jainkra bizott hivek jólétének előmozdítására. Nagy és 
komoly időket élünk, Tisztelendő Testvérek, melyekben 
nemcsak egyesek, nemcsak családok, hanem népek és 
világrészek is fokozottabb tevékenységre vannak utalva. 
Nagyok a csapások, nagyok a veszteségek, melyek az 
emberiséget érik, nagynak, jelentékenynek kell tehát 
lennie a kárpótlásnak is, mely amazokat kiegyenlíti. 
Nem szólva egyesekről, csak a nép veszteségeiről teszek 
említést. 

Isten, az ő bölcs végzéseiben, melyeknek utai és 
okai kikutathatatlanok, nagy csapást mért a mi szeretett 
uralkodó házunkra, midőn annak több tagját elszólitá 
az élők sorából és ismét megsebezte annak szivét, ki az 
ö népeinek szerető atyja, törvényeinek és javainak hiva-
tott és lelkiismeretes őre, vallási és egyéb szabadsá-
gainak leglelkiismeretesebb védelmezője. Hajol junk meg 
ebben is az ő szent akarata előtt és kérjük : vegye szent 
oltalmába azokat, kiket a felséges uralkodó család és a 
hü népek veszteségére elszólított az élők közül. 

De nagy gyász érte a magyar egyházat is a letűnt 
esztendőben, midőn elveszté főpásztorainak elsejét, és 
kívüle még két más érseki megyét fosztott meg főpász-

') Lásd Sz. Máté evangéliumát Y. 15. — Sz. Márk ev. IV. 
21. - Sz. Lukács ev. VIII. 16. és XI. 38. 

*) Lásd Sz. Lukács evangéliumát XIX. 13—26. 

torától, kik mindannyian diszei valának a magyar egy-
háznak, a nemzetnek. S lám, itt már megtörtént a kár-
pótlás. Isten sújtott minket egyik kezével, elvéve tőlünk 
egyházunk diszét, büszkeségét, örömét, de fel is emelt 
másik k e z ével , midőn oly férfiút ültetett ismét Asztrik 
érseki székébe, ki nemcsak ugyanazon rendnek volt eddig 
disze. melyből az ország első prímása származott, de dísze 
az egyháznak, a hazának, a tudománynak, az isteni és 
emberi erények követője, s kinek legkegyelmesebb kine-
veztetése u j életet, u j fényt fog deríteni a magyar egy-
házra. A mig tehát fájdalomtelt szívvel borulunk le a 
nagy Isten színe előtt, és kisírjuk fájdalmunkat a szenve-
dett veszteség felett, ugy másrészt örömtelt kebellel 
adunk neki hálát azért, hogy nem hagyta árván a magyar 
egyházat, s oly férfiút állított annak élére, kit követni 
büszkeségünk és örömünk lesz mindenha, ki a béke és 
szeretet nevében foglalja el főpapi székét. Velem együtt 
adjatok tehát ti is hálát az Urnák, hogy a mi veszte-
ségünkért imigyen megvigasztalt. 

Istenbe vetett megnyugvással ölthetünk gyászt azo-
kért is, kik hozzánk, a mi sziveinkhez állottak közel és 
kik velünk együtt nem érhették meg az u j év hajnalának 
felvirradtát. Kérjük Istent, vigasztalja meg lelkeinket és 
tegye elviselhetővé reánk nézve az ilyen fájdalmas vesz-
teségeket. 

De a midőn a tisztelet, kegyelet és szeretet köteles 
adóját lerójjuk azok iránt, kik a most letűnt évben egy 
jobb hazába költöztenek, nem szabad megfeledkeznünk 
az élőkről sem, s ha visszanézünk a múltba, nézzünk 
egyszersmind előre a jövőbe is. 

És Tisztelendő Testvérek, ebben is, mint minden 
egyébben, ami a lelkipásztori teendőink közé tartozik, 
érzem, hogy az én kötelességem, mint a ti főpásztoro-
toké, jó példával menni előre és titeket felkérni arra, 
hogy kövessetek engem. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest. Két püspöki és két miniszteri köszöntő. — 
Magyarországnak a kath. egyház volt a szülőanyja 

és dájkája. Csecsemő korában ott virasztott anyai gon-
dossággal bölcsője mellett. Mikor az első és második 
pogány lázadás létében veszélyeztette ezt az országot, 
az egyház hivei, papjai, püspökei véröket ontották a ha-
záért. Szent Gellért hegye az ország fővárosa fölött állandó 
emléke az ország jóléteért feláldozott püspöki vérnek. 
Magyarországban tehát kezdet óta szivélyes volt s nem 
is lehetett rendes uton más a viszony az egyház és az 
állam között, az egyházi hatalom képviselői, a püspökök, 
és az állami hatalom viselője, a király és az ő kormánya 
között. Még ha balszerencse viszályt keltett is a két 
hatalom között, a bizalom egymás iránt soha sem szü-
netelt s a szivélyesség csakhamar visszatért a közügyek 
vezetésébe. 

Korunk vallási indifferentizmusa sokat ártott az 
egyház és állam ősi, benső és szivélyes viszonyának Ma-
gyarországban ; azonban felforgatni, tönkre tenni e vi-
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szonyt nem sikerült semmiféle katholikus-ellenes áram-
latnak. A századok folyása alatt támadtak és legújabban 
is egyre sűrűbben igyekeznek előtérbe jutni a katholikus 
egyháztól eltérő s nagyban különböző hitvallások. Arala-
mennyinek czélja, a mi már különben is törvénybe van 
iktatva, az 1848. XX. t.-czikkbe: a különböző vallások 
közti „tökéletes egyenlőség és viszonosság." Nos, ezt az 
egyenlőséget a különböző vallások között még tökéletes-
nek is él lehet ugyan gondolni, de az egyenlőtleneket egyen-
lőkké tenni akarni, bizony csak sisyphusi bolond munka 
fog az maradni. 

A lehetetlenségen megtörik minden igyekezet. Például, 
hogy Magyarország apostoli királya és kormányának tag-
jai, ha az ország vidékein járnak s valamely városban 
kissé megállapodni akarnak, ne az ottani püspökökhöz, 
hanem a főrabbihoz vagy valamely ujkeletü superintendens-
ből lett „püspök"-nél szálljanak meg, — ezt elgondolni 
lehet, kecsegtető óhajtásnak is megjárja ; de szokássá 
tenni ezt, vagyis oly felfordulást csinálni Magyarországon, 
hogv ez lehetséges vagy pláne szokás legyen, azt már 
igazán bajos dolog lenne megcselekedni. Történeti ténye-
ken változtatni nem lehet, s a valóságnak meg van az 
a privilégiuma, hogy ábrándok sok galibát okozhatnak 
ugyan neki, de kifogni raj ta nem foghatnak ki soha. 
Innen van az, hogy Magyarországban, hacsak vaksággal 
nem ver meg mindenkit az Isten, az első és nem egy 
tekintetben fensőbbséges vallás a kath. egyház — marad, 
és a magyar állami hatalomnak és a kormány tagjainak, 
bár minden felekezettel kötelesek békét és igazságot gya-
korolni, első sorban kötelessége lesz azonban a kath. 
egyházzal ápolni a békét, igazságot, és a mi mindezek-
nek a koronája, a szívélyességet és bensőbbséget ; mert 
hát denique tény, és azon változtatni nem lehet, hogy 
a katholikus vallás dajkálta ezt az országot bölcsejében. 

Azért is mint a dicséretet önmagában hordozó tényt 
örvendve sietünk registrálni mi is azt, hogy a most folyó 
politikai választások alkalmából két kiváló miniszter, gr 
Csáky Albin és Baross Gábor, püspöki városban járván, 
hagyományos szokás szerint a püspökhöz szállottak, annak 
voltak vendégei s annak a házánál fogadták a hatalom 
kezelőit, mint ilyeneket jogosan megillető tisztelgéseket. 

Az egyház páratlan iskolája a tekintélyek tisztele-
tének. Ha a magyar állam hatalmának kezelői a tekin-
tély tiszteletének e nagy iskolájában gyakran megfordul-
nak s avval szívélyes viszonyban igyekeznek lenni, ezzel 
csak maguknak, az állami hatalom tekintélyének s igy 
az ország békéjének és jólétének tesznek szolgálatot. 

Jól esett olvasni a mindkét püspöki városban mondott 
püspöki és miniszteri köszöntőket is. Hogy chronologikus 
rendben járjunk el, Temesvárott az egyházi és állami hata-
lom kezelőinek találkozása inkább hivatalos jellegű volt. A 
miniszter az ottani főgymnásium helyiségek tekintetében 
való tarthatatlan viszonyait akarta személyesen megis-
merni. E körül s a tan- a nevelésügy körül forgott főleg 
minden. Temesvár püspöke megmozgat mindent, hogy 
apostoli hivatala betöltve legyen. — A győri püspöki és 
miniszteri találkozás és szóváltás — az már elvibb ma-
gaslatokon történt. Győr püspöke s Baross miniszter 
országos érdekeket érintettek, emlegettek s emeltek ki 

örvendetes megvilágításba. Zalka püspök ur ajkain maga 
az egyház szólott, tisztelettel üdvözölve a miniszter haza-
fias érdemeit a magyarság, jólét és vallásosság emelése 
körül, az utóbbit kivált a szent István ünnepe érdekében 
kifejtett tevékenységére való tekintetből. Záró szavai 
azonban egy apostol intelmével felérő becses dolog. 
Kivánta a nagy tudományu főpásztor, hogy Magyarország 
kereskedelmi minisztere „az ország tanácsában mindig 
lelkes védője és támasza legyen minden igazságos és 
jogos ügynek. Mert, úgymond az apostolok utódja, mi 
(t. i. katholikusok) nem keresünk mást, mint jogot és 
igazságot." Baross miniszter válasza méltó volt magához 
és gazdájához. Megköszönve a püspök szivélyességét, kije-
lenté, hogy a püspöknek „minden szava fenkölt hazafias 
gondolkozásról tanúskodik", s azért „én. úgymond, nmél-
tóságodnak a közügy érdekében is köszönetet mondok." 

Ilyennek kell lenni az érintkezésnek és viszonynak 
az egyházi és az állami hatalom kezelői között s akkor 
vallás és haza virul s nyugodtan tekinthet az ellenségek 
ádáz terveire. 

Az egyház nem opponál semmiféle jogos hatalom-
nak ; opponál csakis a ha.talommal való visszaélésnek. A 
hatalmat tiszteli, a hatalom kezelőivel szívélyes viszony-
ban igyekezik lenni, viszonzásul magának csak azt kí-
vánja, a mire joga van : hasonló szívélyességet s a jog 
és igazság tiszteletét. Ezt emlékezetbe hozni az ország 
kormányának — Zalka püspök érdeme ezúttal. ?? 

Róma. XIII. Leo és a béke Olaszországgal. — 
A novemberi consistoriumban tett pápai nyilatkozat 

kétségkívül egyike a legsúlyosabb vádaknak, a melyeket 
XIII . Leo, uralkodása óta a hivatalos Olaszország poli-
tikája ellen emelt. A pápa a személye ellen intézett 
merényletek ellen emeli föl tiltakozó szavát, de a panasz-
hangok között egy gyöngéd hang vehető ki. s ez XIII. 
Leo békés egyetértésre intő szózata. Ezt a békés szóza-
tot még akkor is hallatta a pápa, mikor az ellenfél a 
pápának elvitathatlan jogait támadta meg. Mikor XIII. 
Leo elfoglalta trónját, azzal a hazafias reménynyel ke-
csegtette magát, hogy a hivatását veszélyeztető antagonis-
must megszüntetheti, a mely törekvés mai szavaiban is, 
tetteiben is nyitatkozik, s most midőn látja, hogy az 
mindinkább nagyobb tért foglal el, reménye csökken 
ugyan, de ellentörekvéseiben annál több erélyt fejt ki. 
Rövid visszapillantást vetve XIII. Leo tizennégy éves 
uralkodására, XIII. Leo báti-an odamondhatja az olasz 
kormánynak : Qualis ab incepto ! A mily szellemben föl-
lépett, abban áll ma is. Mikor XIII. Leo elidegenithetlen 
jogait követelte s kinyilatkoztatta a világ előtt, hogy a 
római forradalmi kormány folyton ellenséges s támadó 
álláspontot foglal el ellene, mindig kiválóan hangsúlyozta, 
hogy ő éles különbséget kiván tenni a tulajdonképpeni olasz 
nép s ennek jelenlegi kormányférfiai között. Ezek ellen emelte 
fel tiltakozó szavát s nem az olasz nép ellen, a melyet 
mindig igyekezett meggyőzni iránta való gyöngéd érzel-
meiről. S ha látta, hogy ez a nép egyes lelketlen secták 
hatalmaskodásainak van kiszolgáltatva, s hogy az a 
hivatalos zsarnokok zsákmánya, bár fájdalommal, de egy-
úttal reménynyel gondolt a jövőre, a melynek talán 
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mégis fog sikerülni az olasz nép százados dicső hagyo-
mányait u j életre ébreszteni. 

XIII. Leo azonban még többet tett ; ha sokszor el 
is fojtotta szivének legjogosabb érzelmeit, nem félt kezét 
nyújtani azoknak, a kik a hatalom birtokában voltak, 
sőt még azoknak is, a kiket az egyház s annak fejének 
legelvetemültebb ellenségei gyanánt ismert. XIII. Leo 
hivatkozott hazafiságukra, politikai becsületükre s Olasz-
ország legfőbb érdekeinek nevében kérve kérte őket, hogy 
hegeszszék már be ezt a sebet, mert hisz azon az állam 
még elvérezhet. Elég az 1887. május 25-iki nagyszerű 
beszédre hivatkozni. 

XIII. Leót Olaszország politikai hatalmasságával 
szemközt tanúsított eme békés szándékaiban ama meg-
győződés vezérelte, hogy az a béke nem sérti a nemzeti 
ség alapérdekeit, sőt az olasz egységet sem, e szót tágabb 
s emelkedettebb értelmében véve; hogy a Vatikán s 
Olaszország között létrejött béke ez utóbbi számára egy 
hasonlíthatatlan erkölcsi erőt fog eredményezni s nagy-
ságának és tekintélyének kiapadhatatlan forrásává válni. 

Ezt a mély meggyőződést kifejezve találjuk XIII. 
Leo legutóbbi nyilatkozatában is, daczára annak, hogy ez 
a nyilatkozat egyúttal magában foglalja a hivatalos Olasz-
ország ellen felemelt tiltakozásainak legerélyesebb kife-
jezését. 

XIII. Leo kénytelen ugyan mintegy elnézni az el-
lene elkövetett jogsértéseket, de midőn ezt teszi, egy 
jottát sem ad fel elveiből. Ajkairól egyszerre békéltető s 
tiltakozó szavak hangzanak el. „Mi különben, úgymond, 
meg vagyunk győződve, hogy a mi jogaink biztonsága 
igen szépen összefér Olaszország jólétével, függetlenségé-
vel s nagyságával, a mennyiben t. i. az olasz nemzet s a 
szentszéknek e szerencsés egyetértése a közjó elérését 
czélozza." 

Az olasz függetlenségi lapok ezt a pontot természe-
tesen agyonhallgatták. Ez az eljárásuk nem méltányos, 
miután éppen ez a pont nagyon jellemző arra nézve, 

• hogy ha a pápa fel is emeli tiltakozó szavát, nem ke-
vésbé fennen hirdeti abhan békés szándékait. Ez az esz-
me aranyfonálként vonul végig főpapi működésének ösz-
szes mozzanatain ; ez úgyszólván vezéreszméje összes 
ténykedéseiben. 

Az éleslátású politikusok azonban jól felfogták a pápá-
nak legutóbb tett nyilatkozatát, s a „Nord" egyik számában 
azt ugy tekinti, mint „az olasz kormányférfiak józan érzé-
kére s mérsékletére való legfőbb fellebbezést!" Lehetne-e 
vagy lehetett volna-e a mostaninál alkalmasabb idő e 
fellebbezésre? A helyzet nem a legkedvezőbb s a fellebbe-
zés siket fülekre talál ; de, ha az czélját nem is éri el, 
az igazságos történelem ki fogja mondani az ítéletet, a 
mely szerint nem a pápa, hanem a hivatalos Olaszország 
volt oka annak, hogy a béke s az egyetértés nem jött 
létre, mert békéltető kísérletei mindig hajótörést szen-
vedtek a forradalmi Olaszország közönyösségén, ellensé-
ges indulatain. Ok lesznek tehát felelősek, igen, ők egye-
dül ama katasztrófák ért szerencsétlenségekért, a melyeket 
e hazára az ő vétkes magatartásuk hozni fog. 

Ol 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
Â Szent-István-Tarsnlat 

választmányánál,- ülése 1892. jan. hó 21-én. 

(Vége.) 

A választmány lelkes éljenzéssel fogadta a fővédnök 
kegyes leiratát ! 

Elnök gróf Zichy Nándor kegyeletes szavakban em-
lékezett meg a társulatot ért nagy veszteségről, mely dr 
Barta Béla elhunytával következett be. A magyar birói 
kar egyik diszét, a kath. irodalom egy kiváló munkását, 
— a társulat buzgó tanácsadóját veszté el az elhunytban. 
Indítványára a választmány dr Barta Béla érdemeit a 
jegyzőkönyvbe foglalja s a gyászoló családhoz részvét-
iratot intéz. 

Dr Kisfaludy A. Béla előadja, hogy midőn a tár-
sulat alelnökévé választatott, azon alkalommal felmentését 
kérte a Kath. Szemle szerkesztése alól ; a választmány 
akkor azon óhaját fejezte ki, hogy a szerkesztést még 
egy évig vezesse, melléje adatván egy társszerkesztő dr 
Mihályfi Ákos személyében. Ezen év is letelt, jelenti, 
hogy a szerkesztéstől visszalép s a Kath. Szemle idei 
első füzete már az u j szerkesztő dr Mihályfi Ákos neve 
alatt fog megjelénni. 

A választmány köszönetét és elismerését fejezvén ki 
az alelnök iránt, a szerkesztésben beállott változást tudo-
másul vette. 

Gervay Mihály mint a számvizsgáló és pénztár ro-
vancsoló bizottság elnöke jelenti, hogy a bizottság az 
1891, évről szóló számadásokat átvizsgálta, a társulat 
vagyonát tételről-tételre átnézte, a pénztárt tételenkint 
rovancsolta s jelenti, hogy mindent a legnagyobb rend-
ben, példás kezelésben talált s a bizottság nevében indít-
ványozza. hogy a társulati pénztárnoknak a felmentvény 
megadassék, s működéséért köszönet szavaztassák. 

Dr Kisfaludy A. Béla alelnök előadja, hogy tekin-
tettel a számvizsgáló bizottság elnökének előterjeszté-
sére, tekintettel azon önzetlen s buzgó munkásságra, melylyel 
a társulat pénztárnoka Venczell Antal ur a társulat va-
gyonát kezeli, tekintettel azon körülményre, hogy a tár-
sulat vagyona az ő gondozása alatt megkétszereződött, a 
választmány már most, megelőzve a nagygyűlést fejezze ki 
a pénztárnok iránt hálás köszönetét és elismerését. 

A választmány tudomásul véve a számvizsgáló bi-
zottság elnökének jelentését, e jelentést a nagygyűlés 
elé terjeszti s már most kifejezi a számvizsgáló bizottság 
munkájáért hálás köszönetét, — a társulat nagyérdemű 
pénztárnoka, Venczell Antal ur számára a felmentvény 
megadását javaslatba hozza s neki odaadó buzgalmáért 
hálás köszönetét és elismerését fejezi ki. 

Hummer Nándor ti tkár a társulat vagyoni állapotá-
ról és tagjairól szóló terjedelmes jelentés kapcsán be-
mutatja a gazdasági bizottság költségvetési javaslatát. 

Elnök a társulat titkárának jelentéséért köszönetét 
fejezi ki s kijelenti, hogy a választmány által tételről-
tételre letárgyalt vagyonmérleget és költségvetést a nagy-
gyűlés elé terjeszti. 

Dr Kiss János társ. igazgató előterjeszti a gazda-
sági bizottság javaslatát a megindítandó társulati érte 
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sitő tárgyában. A választmány a hetes bizottság javas-
latát, a kitüntetett költségvetéssel elfogadta, s a nagy-
gyűlés elé terjeszti. — Igazgató előterjesztésére a választ-
mány elhatározta, hogy a munkács-egyházmegyei hatóság 
által ruthénre fordittatott társulati középbibliát 5000 pél-
dányban kiadja. — Igazgató elmondja, hogy igen számosan 
kivánják a társulat által kiadott népiratkákat német- és 
szláv nyelveken is terjeszteni, a társulat maga nem esz-
közli e nyelveken a kiadást, de arra magán vállalkozók-
nak kész szívesen ad beleegyezést. 

Társ. titkár jelenti, hogy a társulat kebelébe 1892. 
évre 26 u j tag lépett be. — Jelenti továbbá, hogy a 
társulat a lefolyt hóban 26 intézetnek adott ajándék-
könyveket, s 46 helyről köszönték meg a társulat jóté-
konyságát. 

Társ. ügynökségben a mult hó folyamán elkelt : 
30985 drb könyv, 1050 drb szent kép, 2494 drb vegyes 
nyomtatvány, 8800 drb irka, — 7259 forint 63 kr ér-
tékben. 

A jegyzőkönyv hitelesítésre felkérettek : Báró Rud-
nyánszky József és Gervay Mihály. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa egészségéről alarmirozó hirek 

keringtek és nyertek megczáfolást e napokban. A pápa 
orvosa, Ceccarelli, azt mondotta, hogy még jó sokáig el-
élhet ő szentsége. Gyengélkedni pedig olykor-olykor neki 
is csak szabad ! Isten angyalai őrködjenek a drága élet 
fölött ! f 

— Nagy esemény az, a mi Francziaországban tör-
tént. Az ország üt bibornok-érseke együttes emlékiratban 
fejtette ki az egyháznak Francziaországban csinált hely-
zetet s a megfelelő cselekvés szükségességét és minemüségét 
az egyház, a katholikusok részéről. Francziaország és a 
külföld sajtója élénk discussiót folytat a franczia bibor-
nokok lelkes és erélyes nyilatkozata fölött, a melynek 
veleje az, hogy a katholiczizmusnak Francziaországország-
ban az önfentartás az alkotmányos oppositiót teszi köte-
lességévé a jelenlegi kormányzással szemben, vagyis hogy 
az egyház a köztársasági kormányforma elismerésének 
alapján áll ugyan, de kénytelen az ország kormánya által 
vallásellenes irányban terelt országlás ellen sikra szállni 
s parlamentet és kormányt a franczia nemzet óriás több-
sége által követetett kath. vallás iránt barátságos viszonyra 
utasítani. 

f Mély részvéttel vettük szeretett tanár-kollegánktól 
a következő gyászjelentést : Dr Kisfaludy Árpád Béla a 
maga és testvérei: Zoltán Lajos, Amália Zalka Pálné, 
Miháty és Géza, valamint a számos rokonok nevében 
fájdalmas szivvel tudatja, hogy édesatyjuk kisfaludi Kis-

faludy Elek ur f. hó 26-án élete 81-ik évében, hossza? 
szenvedés és a végső szentségekben való részesülés után 
az Urban elhunyt. Tetemei f. hó 27-én d. u. 4 órakor 
a kerepesi uti temető halottas házából fognak a boldog 
feltámadás reményében a róm. kath. egyház áldásaival 
sirba tétetni. Lelkéért az engesztelő szent miseáldozat 
f. hó 28-án d. e. 9 órakor fog az egyetemi-templomban 
bemutattatni. Budapest, 1892. évi január hó 26-án. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

— A jezsuita-rend helyettes főnökévé az interregnum 
idejére, a Köln. Volksz. szerint, Martinez atya nevezte-
tett ki. 

— A Propaganda főnökévé ő szentsége Ledochowski 
bibornokot nevezte ki. 

— Nm. és ft. Császka György kalocsai érsek f. hó 
22-én búcsúzott el az általa annyira szeretett szepesi egy-
házmegyétől. A káptalan tagjaitól sorba látogatva őket 
házukban búcsúzott el a kegyességben kimeríthetetlen 
főpásztor. Megható volt a seminarium s a növendékpap-
ság búcsúja is. Szepeshelyről szívből fakadt könyek és 
áldás kisérik az érseket Asztrik székébe Kalocsára. 

--= A magyarországi papi- imaegyesület 1 ) néhány 
nap előtt megtartotta évi gyűlését a győri nagyobb se-
minariumban. A megjelent tagok ngs Mold Antal apát-
kanonok elnöklete alatt barátsátságos eszmecserében meg-
beszélték az egyesület folyó ügyeit. Örvendetes tudomásul 
szolgált az egyesületi titkár és szerkesztő (ft Varga Já -
nos vicerector) jelentése, hogy IS püspöki megyéből és 
7 szerzetes rendből vannak tagok, kiknek száma eddig 
297-re rúgo t t ; ézek közül meghalt 18, maradt 279. Leg-
többen vannak a győri megyéből (117), következik erre 
Esztergom (32), Szombathely (19), a' szent Benedek-rend 
(17), Pécs és a ciszterczi-rend (11—11) élő taggal. Egy-
egygyel szerepel Beszterczebánya, Rozsnyó, a kegyes-tanitó-
rend és a passionista rend. Szerények levén az egylet 
anyagi viszonyai, kis közlönyét a mult évben 6 számban 
adta ki. Kívánatos volna, ha a t. tagtársak tapasztalataik-
ból, olvasmányaik gyümölcséből egyet mást legalább 
évenkint egyszer közölnének. Igy változatosabb lenne a köz-
löny tartalma. Belépni^ kívánok jelentkezhetnek elnök ő 
ngánál Győrött. Az „Értesítő" évi ára 60 kr. 

— A kiadó-hivatal üzenete : Ha valakinek, a ki egész évre 
fizetett elő, u j czimszalagján tévedésből jan.—decz. helyett jav — ' 
jim. volna, legyen nyugodt, mert czimszalagja már a második fél-
évre is jwl.—decz.-czel ki van nyomatva. 

SCcs^ Felhívás előf izetésre, ^ ^ u 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést még 
nem újították meg, kérjük annak mielőbbi szives megte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

') A nagy, melynek tagjai áldozópapok és melyről mult 
számunk vezérszózata szólott, mint olyanról, melybe a növendék-
papság tervezett imaegyesületének tagjai felszenteltetésök által ipso 
facto belépnek. A szerk. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Róma sietve küldé bíborát Magyarország herczeg-primásának ! — Az ész-képzés valódi czélja 
a középiskolában vallási czél. — Mélt. és f t Bubics Zsigmond kassai püspök főp. levele az újév alkalmából. — Egyházi Tudósítások • 
B u d a p e s t : Két püspöki és két miniszteri köszöntő. — R ó m a : XIII. Leo és a béke Olaszországgal. — Kath. Egyleti Élet : A Szent-

István-Társulat. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megje lenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
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fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendô. 
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: Előf izethetni 
minden 

: kir . postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
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TARTALOM. Vezéreszmék ex Tanulmányok: Az akarat-képzés valődi czélja a középiskolában vallási czél. — Mélt. és f t Bubics Zsigmond 
kassai püspök főp. levele az újév alkalmából. — Egyházi Tudósítások : U n g v á r : Az unió gyümölcse. — F r a n c z i a o r s z á g : Az 
egyháznak Francziáországban készített helyzet kifejtése és az alulirt bibornokok nyilatkozata a történendőkről. — N é m e t o r s z á g ; 

A vallás m i n t csak m a g á n ü g y ? — A „Religio- Tárczája: Klasszikus líra. — Vegyesek. 

A legfontosabb tanügyi kérdés. 
IV. Az akarat-képzés valódi czélja a középiskolában 

vallási czél. 

Az akara tnak nyúj tandó tárgyak és czélok 
meghatározásánál és berendezésénél is hasonló 
eredményre ju tunk, mint az ész-képzésnél. 

Mi az akara t czélja? Mindig és mindenüt t 
csak valami jó. A jó kívánása természetének 
lényege, maga az akarat . Hogy ez a czélja, bi-
zonyít ja azon tény, hogy azonnal megnyugszik, 
ha a jót birja. De megnyugszik-e végkép? Nem 
nyugszik meg. hanem folyton u jabb és u jabb 
jókra törekszik, sőt a j avak tömegével egyenes 
arányban nő szomja ujabb javak után. Mit bi-
zonyít ez kétségtelenül? Azt, hogy a földi jók 
nem képezik az aka ra t végczélját, mer t különben 
megnyugodnék végkép. Másra vágyik, más t ke-
res azokban: a legfőbb jót. Keresi az egyikben s 
lát ja , hogy nem az, a másikban nézi . . . az sem 
az . . . Hol van há t ? 

I t t a földön nincs, me r t nem ta lá l ta meg 
senki és ha eddig nem ta lá l ta , nem is fogja 
megtalálni soha senki sem e földön. Herder al-
t e rna t ívá ja tehá t ide is illő és a logikai gon-
dolkodás kényszere visz reá, hogy azt egy ter-
mészetfölöt t i világban keressük ! a legfőbb jónak 
bírásában. 

Az akara tnak végczélja is t ehá t lényegében 
vallási czél, maga, a vallás és a m in t egyszer az 
ész ezt a logikai szükségességnél fogva felismeri, 
ugyanazon logikai szükségességgel érzi magát 
ind i t t a tva az aka ra t is a hódolatra, hogy ú tmu-
ta tása szerint válogatva a földi jók közül, biz-

tosan érhesse el legfőbb vágyá t : a legfőbb jó 
birását. 

Ezen következtetésre azonban az észnek a 
jók lényege és természetének vizsgálata u t j án 
is reá kell jönnie, a mely vizsgálat egyszersmind 
kezébe adja a zsinórmértéket is a jóknak kivá-
lasztására. 

Mi a jó ? Mindaz, a mi létezik, pusztán a 
létnél fogva. Léttel pedig minden lény bir, t ehá t 
minden lény jó. De váj jon olyan jó-e, hogy meg-
elégedve a sa já t létével s igy ennek megfelelő, 
úgynevezet t ál lományi jósággal, nem vágyik más 
jóra, hogy ezzel a sa já t lé té t és jóságát gyara-
pí tsa? Ha ez igy volna, akkor feltétlen, tökéle-
tes lét tel és jósággal birna, vagyis önmagának 
ad ta volna a lé tet , a mit már a létezők soka-
sága is kizár. A világon létező összes lények, 
maga az egész világ tehát nem önmagának ad-
ván a létet , csak adot t lé t tel és jósággal birnak 
s csak ez alapon és annyiban léteznek (jók) 
létüknél fogva, a mennyiben a nekik a léttel 
adot t és meghatá rozot t fokban hasonl í tanak a 
lé tet adó legfőbb létezőhöz (jóhoz), Istenhez. 

Már most az is bizonyos, hogy a legfőbb 
létező (jó), kinek e szerint semmi más létezőre 
sincs szüksége, önmagán kívül a t e remtés által 
a lényeknek nem e lényekér t magukér t adot t 
létet , hanem csak önmagáér t . A teremtés csak 
külső kifejezése az ő lé tének, dicsőségének, az 
á l ta la szabadon akar t különböző fokban. A lé-
nyekre nézve t ehá t a kijelölt fokú lét (Istenhez 
való hasonlóság) és ennek megfelelő jóság isteni 
akarat, egg hatalmi tény, parancs, melytől nincs 
és nem lehet eltérés. És ez a rendeltetés. 
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Váj jon valóban nincsen-e el térés ? Más szó-
val betöl t i -e minden lény rende l t e t é sé t? 

Ha a létezők tu la jdonsága i t , s igy azokon az i 
Is tenhez való hasonlóság foká t vizsgáljuk, bizonyos 
fe lmenő fokozatot veszünk észre a lények sorá- j 
ban, melyben a felsőbb rendűek egyesi t ik ma-
gukban az összes alsóbb rendűek tu la jdonsága i t . 
Darwin, Spencer Herbe r t , H a r t m a n n , W u n d t stb. 
ezt kétségtelenül k i m u t a t t á k , bár e tényből sem-
mi posi t iv bizonyí ték ál tal sem igazolt téves 
e lméle teke t ( t rans format io . evolutio) a lkot tak . 
Mig ugyanis a lények egyik sora (az ásványvi-
lág) főleg a puszta lét, a másik (a növényvi lág) 
a léten kiviil t e rmékenység , a ha rmad ik (állat-
világ) a léten, t e rmékenységen kivül érzés és 
önmagából ki induló mozgás és ön tuda t l an , t e h á t 
eddig a fokig va lamennyi szükségképeni műkö-
dés á l ta l fejezi ki az Istenhez való hasonlósá-
got, — van egy lény, és az egész természetben 
csak egy lény, az ember, a mely a léten, te r -
mékenységen, önálló mozgáson és érzésen kivül 
az egész világot és abban a lények czél ját és 
hasonlósági foká t ismerő, sőt ö n m a g á t is lá tó 
(öntudat) , s önmagában az i s t enképe t lá tva maga 
felet t a legfőbb létezőnek foga lmá t is szükség-
képpen i smerő észszel, ezenkívül a ná la alsóbb-
rendű s igy a lá ja r ende l t egész világ jó i közül 
való válasz tásra szabad és kor lá t l an aka ra t t a l , 
egy szóval lélekkel bír. 

Bizonyos fokig — ha szabad igy szólanom 
— isteni é le te t él. L á t j a önmagá t és re la t ive 
minden t , gondolkodik, szabadon akar , ura lkodik , 
t e r e m t s müveivel te lve a világ és századok. 

De h á t azér t csak ő is kor lá to l t t e r e m t -
mény, az is teni lé tnek csak bizonyos vészfénye, 
a ki nem önmagá tó l és ö n m a g á é r t v a n ; az ő 
léte (az Is tenhez való hasonlóság bizonyos foka) ! 
is csak egy i s ten i aka ra t , egy ha ta lmi tény. pa-
rancs, melyet be tö l t en i rende l te tése és kötelme. 

És mi á l ta l tö l t i be? Azon tu l a jdonsága i 
ál tal , melyekkel kizárólag ő birván, legfőképen 
hasonl í t Is tenhez, a gondolkodás és szabad aka-
r a t ál tal . Ha ugy gondolkodik és akar , a m in t 
Isten gondolkodik és akar . De miképp gondol-
kodik és a k a r az I s t en? Ismeri , l á t j a önmagá t , 
m i n t legfőbb lé tezőt és igazságot , és semmi más 
egyebet , m e r t kivüle nincs semmi sem, a mi 
nem ő vagy viszfénye. A k a r j a ö n m a g á t a leg-
főbb lé te t és jóságot és semmi más egyebet , 
m e r t k ivüle nincs s e m m i létező és jó, a mi nem 

ő, vagy a minek nem ő ado t t l é te t és ezt is 
önmagáé r t . És ugyanezt kell t enn i az embernek 
esze és akara táva l . I smern i és aka rn i I s t en t s 
n e m ö n m a g á t csak, annál kevésbé csak a nála 
alsóbb rendű lényeket (jók), m e r t nem önma-
gáé r t létezik s még kevésbé az alsóbb rendű 
lényekér t (jók), melyek csak ér te léteznek. 

Úgyde az ember i a k a r a t szabad, nem ugyan 
abban , hogy a legfőbb j ó t ne akar ja , m e r t ezt 
szükségkép a,karja és éppen ez a pon t vezeti 
félre a de te rmin i s t áka t , h a n e m te l jesen szabad 
a legfőbb jóná l a lsóbb-rendű jók választásában, 
m e r t ezekben nem lévén meg a legfőbb jó, ezek 
k ívánásá ra te rmésze téné l fogva nincs de te rmi -
nálva. Szabadságánál fogva t e h á t bá rmely jó ra 
i r ányu lha t aka ra t a . Az a kérdés már most , vá j -
jon te l jesen közönyös rendel te tésének betöl tésére , 
bármely jóra i rányul szabadakara ta? Ez közö-
nyös volna, ha egyá l ta lában minden létező (jó) 
absolut volna, de a lé tnek megfelelő á l lományi 
jóságon kivül mindegyiknek van egy más jósága 
is, a relativ jóság, me lye t viszonya határoz meg, 
más szóval minden létező más lényekre nézve 
csak egy bizonyos megha t á rozo t t helyzetben és 
rendben jó : lia létét feltartja és gyarapítja, a mi 
t u l a j d o n k é p p e n a rendel te tés s képezi a világ-
rende t , épp ugy az anyagi , m in t az erkölcsi vi-
lágban. A víz j ó a növénynek, de nem jó a 
tűznek, mer t lé tét semmis í t i meg. 

(Folytatjuk.) 

M é l t . é s f ő t . B u b i c s Z s i g m o n d k a s s a i p ü s p ö k 

főpásztori l eve l e az újév alkalmából. 
(Folytatás.) 

A mindenható Isten kegyelméből és szent végzésé-
ből reám bizott egyházi megyém lelki-testi üdvének mun-
kálása képezi hivatásomnak legszentebb kötelességét. Mert 
a Szentlélek tett engem püspökké Isten anyaszentegyhá-
zának kormányzására. ' ) És midőn én ez isteni küldetést 
alázatos megnyugvással az Ur akaratában, és hálával 
iránta s az ő földi helytartója, valamint felséges apostoli 
királyunk iránt, fogadtam, tettem azt azon szent és szi-
lárd elhatározással, hogy amennyire az én Istenem nekem 
erőt ád és tudnom engedi, meg fogok tenni mindent, 
hogy a reám bizott nyájat az örök élethez vivő útra 
tereljem és nem fogok elmulasztani semmit, amivel annak 
akár lelki, akár testi szükségeit kielégíthetem, megenyhít-
hetem. 

Azon főpásztori körlevelekben, melyeket immár négy 
éven tul tartó püspöki működésem ideje alatt különféle 
alkalmakból hozzátok intéztem, néhány igen fontos val-

') Lásd az Apostolok cselekedeteit XX. 28. 



RELIGIO. Ol 

lási és polgári ügyben adtam nektek útbaigazítást, adtam 
tárgyat elmélkede'stek számára, hogy azokról gondolkoz-
ván, iparkodjatok tettel és szóval oda törekedni, bogy 
népünknek általam jelzett szükségein segíthessünk. S ha 
még eddig nem is követte mindenben teljes siker fárado-
zásainkat, ez ne csüggeszszen el minket, ne gátoljon meg, 
hogy a megkezdett uton tovább haladjunk, hiszen úgyis 
csak a magvetés, az öntözés müve a mienk, a növekedés 
Isten kezében v a n . L e g y e n a lelkész eleven példája a 
népnek, szemevilága és tüköré, a nép benne atyját, tanács-
adóját szemlélje, és azért kérem őket a nép lelki igaz-
gatására, sziveik nemesítésére. 

Főpásztori működésemnek egyik fontos teendője az, 
hogy a mennyire a körülmények és viszonyok engedik, 
évenként bejárjam egyházmegyém egy-egy részét, hogy 
híveim között a bérmálás szentségét kioszszam mindazok-
nak, akik az apostol szavai szerint bevették az Isten igé-
jét . azaz meg vannak keresztelve és hisznek Jézus Krisz-
tusban. 

Nem tagadhatom, kedves testvérek, hogy ezen kör-
utaimban örvendetes és fájdalmas érzések viharzottak át 
keblemen. Örvendettem és hálát adtam az Urnák szivem 
mélyéből, a mikor azt tapasztaltam, hogy a gondjainkra 
bizott nép szivében él az igaz vallásos érzelem, a ragasz-
kodás Isten szentegyháza, tisztelet és szeretet a főpásztor 
irányában. Szivem eltelt örömmel, a mikor láttam, minő 
őszinte, benső örömmel fogadta e nép főpásztorát, ki 
szent kötelességéhez hiven, eljött közéjök, őket a bérmá-
lás szentségével megerősíteni a hitben, hogy Krisztust 
állhatatosan vallják. És öröm tölté el keblemet Tiszte-
lendő Testvérek, annak lát tára is, minő buzgalommal se-
reglett a nép a templomokba, minő lelkesült hangon zen-
gedezte az Ur dicséretét, minő ájtatosan viselte magát a 
szentség kiosztásakor. És örültem, lelkem mélyéből örül-
tem, midőn hallám, mily szépen zengette a még csak 
serdülő gyermeksereg az Ur dicséretét a mi édesen zengő 
anyanyelvünkön, bár azt nem érti mindenütt. 

De a mig ezek valódi örömmel töltötték el lelke-
met, addig másrészt nem tagadom, hogy a fájdalom 
tövisei sebezték meg szivemet. A mikor ugyanis e vidé-
ket bejártam, felmerültek emlékezetemben hazánk múlt-
jának azon dicső napjai, melyek e vidéken minden hely-
séget, minden templomot, minden emléket, a múltból 
fennmaradt minden romot, reánk magyarokra különösen 
emlékezetessé tettek ; eszembe jutot tak őseink, kik saját 
vérökkel védelmeztek meg minden talpalatnyi földet, és 
készebbek voltak éltöket áldozni, semhogy hazánk terü-
letéből bármit is ellenséges kézre kerülni engedjenek. És 
a midőn megfordultam azon számos, magyar nevü köz-
ségben, amikor hallám azokat a régi, zamatos hangzású 
magyar neveket, melyeket e vidéken élő családok viselnek, 
és azt tapasztaltam, hogy e községek lakossága nem érti 
nyelvünket, hogy e magyar hangzású családi nevek vise-
lői nem magyarul zengik az Isten dicsőségét, hogy e vi-
dékeken Magyarországról, a mi édes hazánkról csak any-
nyit tud a nép, hogy ő is ezen hazának polgára, de nem 

') Lásd Sz. Apostolok I. levelét a korinthusiakhoz III. 6. 
!) Lásd az Apostolok cselekedeteit VIII. 14. 

érti annak nyelvét, annak édes anyai beszédét : akkor 
á t já r ta lelkemet a keserűség és azon szent fogadást tet-
tem magamban, hogy amennyire ez püspöki hivatásommal 
megegyezik, hogy amennyiben nekem, mint nem csupán 
püspöknek, hanem törvényeink, alkotmányunk értelmében 
a magyar állam egyik hivatott őrének és törvényhozójá-
nak lehet és kell, arra fogok törekedni, hogy állapot 
jobbra forduljon. 

Tudom, Tisztelendő Testvérek, hogy erre hatni, ezt 
keresztülvinni, első sorban az államnak feladata és köte-
lessége ; az államnak, mely közegei, a tanítók, a nép 
nevelői által hat arra, hogy a magyar állam népe ne 
csak névre, hanem érzületére, nyelvére nézve is magyar 
legyen. Ebből kifolyólag első sorban az iskola azon hely, 
ahol ezt a nagy eszmét megvalósítani, ezt a nagy köte-
lességet teljesíteni kell. Ám Tisztelendő Testvérek, ha 
nem csupán a törvény betűjét keressük, hanem be aka-
runk hatni annak szellemébe, akkor e kötelességből ki 
kell vennünk nekünk is a minket illető részt. Mert hi-
szen, nem vagyunk-e mi is és pedig első sorban, kat.e-
xochén, a nép nevelői és tanítói ? El lehetne-e az ember-
ben válrsztani a lelket a testtől, el-e az értelmet, a szi-

! vet a lélektől? el-e a léleknek és értelemnek nyugvó, de 
kifejlesztésre váró tehetségeit az egész embertől? És 
nem-e nekünk mondotta az Ur : elmenvén az egész vi-
lágra, tanítsatok minden nemzeteket, azokra, miket én 
parancsoltam nektek ? Es a sok szép és magasztos val-
lási tanok közt nem tanitotta-e ugyanaz az isteni mester 
az ő szent ajkaival a hazaszeretetet is, midőn azt mondá : 
„adjátok meg ami a császáré a császárnak ?" 2) mely sza-
vakkal az Üdvözítő általánosságban arra akar minket 
tanítani, hogy mindenkinek, Istennek, királynak, hazának, 

! meg kell adni, ami azt megilleti. És nem hemzsegnek-e 
a szent könyvek a hazaszeretetről mondott dicséretektől, 
és a hazájokat nem szeretők korholásától ? Ime Eszter 
könyvében olvassuk, hogy megparancsolá Mardokeus 
Eszternek, hogy menjen be a királyhoz és könyörögjön 
az ő népeért. 3) A Makkabeusok könyvei, melyek a zsi-
dóság küzdelmeinek oly élénk és megkapó leírását tar-
talmazzák, nem egy helyen dicsőitik a hazaszeretetet és 
a hazájokat szeretőket, és midőn a hős Makkabeus hiveit 
biztatá a haza védelmére, mint a Szentírás mondja, azok 
„ez igék által megerősödvén, a törvényekért és hazájo-
kért készek valának meghalni," 4) és Júdás Makkabeus 
minden hatalmat a világ teremtő Istenének tulajdonitván, 
inté övéit, hogy vívjanak erősen és halálig a törvényekért 
és templomért, a városért és hazájokér t . 5 ) És kell-e, 
lehet-e magasztosabb példára hivatkoznom, mint magára 
az Ur Jézusra, kiről meg vagyon irva, hogy bánatos 
szívvel kesergett, midőn előre látta hazájának, Jeruzsá-
lemnek pusztulását, és a keserű szemrehányás hangján 
szólott hozzá : „hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat... 
és nem akar tad?" li) Es viszont számtalan helye a Szent-

') Lásd Sz Máté evangéliumát. XXVIII. 19—20. 
-') Lásd u. o. XXII. 21. 
3) Lásd Eszter könyvét XV. 1. 
*) Lásd a Makkabeusok II. könyvét VIII. 21. 
') Lásd u. o XIII. 14 
B) Lásd Sz. Máté evangéliumát XXIII. 37. 
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írásnak tanúskodik a hazájokat nem szeretők, s annak 
ügyét elárulok gonoszságáról. ') Es vájjon lehet-e tagadni, 
hogy az, ki hazája nyelvét érti, jobban és erősebb sze-
retettel szereti azt, mint az, ki azt nem érti, mert hiszen 
a haza is anyánk, majdnem ugy mint a szüle, a kitől 
testi életet vettünk, és vájjon az a gyermek, ki anyja 
szavát nem érti meg, képes-e azt ugy szeretni, annak 
ugy kedvében járni, mint az, ki érti az anya minden sza-
vát, ki tud vele a maga nyelvén beszélni, ki megérti 
annak minden sóhajtását, minden baját ? 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Ungvár. Az unió gyümölcse. *) — 
Több lapban olvastuk, hogy Kőrös gk. egyházmegye 

fiatal püspöke f. évi január hava első felében tisztelgett 
Vassary Kolos ő eminencziájánál, Magyarország herczeg-
primásánál. 

Az ifjú főpap hozzánk intézett soraiban benső fiúi 
hódolattal, mély tisztelettel, meleg szeretettel és ragasz-
kodásának megkapó más nyilatkozataival emlékezik meg 
a kitűnő egyházfejedelemről. 

0 eminencziája egyéni szeretetreméltósága, apostoli 
nagy erényeinek, köztük az alázatosságnak, a sziv őszinte 
igaz szeretetének, — nyilatkozatai és az a készség, mely-
lyel a püspök előterjesztéseit fogadta, azok megvalósítá-
sára támogatását kilátásba helyezte, mély hatást tettek 
főpapunkra, s kitörölhetlen nyomokat hagytak az ilyen 
nagy czélok szolgálatában álló, nagy szabású férfiakon 
áhítattal csüggő lelkében. Örömtől s lelkesedéstől dagad 
főpapunk kebele, mert ő emincziájában olyan egyház-
fejedelmet látnak testi s lelki szemei, kinek apostoli 
szeretettel vezérelt gyöngéd keze szebb jövőt készit ne-
künk magyar és orosz ajkú görög katholikusoknak. 0 
eminencziájának reánk, szegényekre, elhagyottakra esett 
apostoli tekintete ; karjait kitárja, hogy azokkal a kath. 
anyaszentegyház édesanyai kebelére még szorosabban oda 
öleljen bennünket: az unió áldásaiban anyagi tekintetben 
is részesíteni akar minket. Terve : hogy székvárosában 
fiaink részére nevelő- és tápintézetet létesítsen, s ezzel 
azt a sisyphusi munkát, melyet gyermekeink nevelése 
által végezünk, megkönnyítse, az élet nagy terheinek 
egyikét vállainkról leemelje. 

Mély tisztelettel s fiúi alázatossággal emelünk kala-
pot e nemes törekvés előtt. A nagy ember jelleme meg-
nyilatkoztatását szemléljük benne szivünk benső örömével. 
— Mert nem az a nagy ember, a ki a látszatra nagy 
dolgokat müvei, hanem az, a ki tényleg, még ha nem 
mutatós is, cselekszi a nagyot, a szépet, a nemest. S 
vájjon van-e nagyobb, szebb és nemesebb dolog, mint 
lehajolni a szegényekhez, az elhagyatotthoz megmosni 
sebeit s a szeretet balzsamával bekötözni ? Nincs ! A nagy 

') Csak néhány szentírási helyet idézek e tekintetben a 
Makkabeusok II. könyvéből, minők IV. I. s köv., V. 8. s köv. 
XIII. 3. s köv., XIII. II. s köv. 

*) E czim alatt közié az ungvári „Kelet" a fenti vezér-
czikket. A szeri;. 

emberre arról ismernek rá, hogy a gyengére, a szükség-
ben levőre fordítja első sorban áldó tekintetét ; a törpe 
lelkek megvetik a gyengét, ki után sem gyenge létük 
biztonságát, sem erkölcsi, sem anyagi jót nem várhatnak. 
A nagy ember erős tölgy, vészekkel és viharokkal da-
czoló, az alatta megtelepülteknek enyhet, nyugalmat adó; 
a törpe : korhadt ága, melyet csak támasztékok tartanak, 
a mely fenyegető estével félelemben tart ja a hozzá kö-
zeledőt. 

Atyánkfiai, telepedjünk bizalommal, nyugodt szívvel 
a nyugalmat igérő tölgyfa alá; engedjük át magunkat ez 
úttal a háborítatlan örömnek. 

0 eminencziájának fiaink nevelésére vonatkozó terve 
csak szive odaadó jóságáról, irántunk táplált szeretetéről 
tanúskodik. — Tekintsük e nagy becsű Ígéretet annak, 
a mi valóban: nyomasztó helyzetünkön való segítségnek. 

Életünk legfőbb, legnagyobb terhe a gyermek neve-
lés. Más társadalmi osztályoknál alig tapasztalt erőfeszí-
téseket teszünk gyermekeink nevelése miatt. Koplalunk, 
rongyoskodunk, testi munkát végezve, önnevelésünket 
elhanyagoljuk, a világtól elmaradunk, tűr jük a kicsiny-
lésnek, a gúnynak sziveinket sebző nyilait, csakhogy 
fiainkat veszni ne hagyjuk, legalább azokká neveljük, a 
mik mi vagyunk. 

Hogy erőfeszítéseink sok tekintetben, népünk iránt 
való kötelességeink rovására esnek, mindnyájan érezzük, 
kik az önbírálat erényének gyakorlásában némi erőt ér-
zünk magunkban. Fiaink újból kezdik a gyümölcstelen 
küzdelmet. Az iskola padjain nagy jövőt igérő tehetsé-
geiket megőrli a szükség ; ne adja Isten, de félő, hogy 
egy pár évtized s a nagy dologra termett isteni szikrának 
csak a borízű élczelések s különczködésekben találjuk 
majd némi nyomát. 

Igy megy ez nemzedékről-nemzedékre. Taposó ma-
lomban robotolunk. Fiaink elől a világi pályákat elzárja 
a szegénység. Tehetségeink, melyek arra volnának hi-
vatva, hot;y népünk homlokát ékesítsék s mint ilyenek a 
nép vezetői legyenek a polgári életben, — nem érvé-
nyesülhetnek. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy a nagylelküleg 
megigért nevelő-intézet szelleme, katholiczizmusunknak, 
keleti rítusunk szellemének, fiaink és népünk iránt tar-
tozó kötelesség teljesithetésének, megfelelő lesz. Tekint-
sünk tehát hálával és bizalommal az unió megigért gyü-
mölcse felé. 

Francziaország. Ás egyháznak Francziaországban 
készített helyzet kifejtése és az alulirt bibornokok nyilat-
kozata a történendőkről. *) — 

Az egyház és állam közti viszonyt illető kérdések 
hazánkban újra fel vannak vetve. Csakis felületes elmék 
láthatják ennek kielégítő magyarázatát a legújabb moz-
galomban, mely a közvéleményt nyugtalanítja és a köz-

l ) Exposé de la situation faite à l'Eglise en France et 
déclaration des éminences-cardinaux : Desprez archevêque de 
Toulouse ; Langénieux, archevêque de Reims ; Place, archevêque de 
Rennes ; Richard, archevêque de Paris ; Foulon archevêque de 
Lyon. 
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hatalom tényezőit éppen foglalkoztatja. E nyugtalanságnak 
okai sokkal régiebbek és sokkal mélyebben fekszenek. 

Nekünk kötelességünk a katholikusok számára a 
jelen körülmények között a gondolkodásnak és maga-
tartásnak irányt adni, rámutatva a múltban a baj forrá-
sára, a jelenben pedig a kötelességekre, melyeket a hely-
zet ránk ró. 

Mindenek előtt egyszer s mindenkorra kijelentjük, 
összhangzásban az apostoli szentszék tanításaival és a 
katholikus hagyománynyal. hogv mi semmi tekintetben 
nem ellenezzük a kormány formát, melyet Francziaország 
magának adott. A mi meggyőződésünk az, hogy „az 
országnak szüksége van kormányzásának állandóságára és 
vallási szabadságra." ') 

Ha szavunkat felemeljük, ez azért történik, hogy 
követeljük, miszerint „a keresztényellenes szekták ne 
merészeljék magukkal azonosítani a köztársasági kormányt 
és a vallásellenes törvények egész tömegéből mintegy lé-
nyegét megalkotni a köztársaságnak."2) 

I. 
A franczia országgyűlés szószékéről hallottuk mon-

dani, még pedig a kormány nevében : A köztársaság telve 
van tekintetekkel a vallás iránt. Egy köztársasági kormány 
sem gondolt arra. hogy bármiben is sértőleg érintse a 
vallást, vagy bármiben is korlátozza a kidtuszt. Mi nem 
akarjuk, és az egész köztársasági párt nem akarja, hogy 
ugy állítsanak oda bennünket, mintha valamikor mi a 
vallási téren hatalmaskodni és a lelkiismereti szabadság 
ellen merényletet akartunk volna elkövetni. 

A mi evvel szemben, fájdalom, igaz, az az, hogy 
12 év óta, a köztársaság kormánya egészen más volt, 
mint az állami hatalom személyesitése ; nem volt ő egyéb, 
mint a kath. hittel föltétlenül ellenkező tan és programm 
megszemélyesitese, és ő, a köztársaság kormánya, ezt a 
tant ugy alkalmazta, ezt az ő programmját ugy valósí-
totta meg, hogy most már nincs személy, nincs intéz-
mény, nincs érdek, melyet a köztársaság kormánya 
rendszeresen ne sértett, ne kisebbített és a mennyire csak 
lehetett, meg ne rontott volna. 

I. A gyakorlati atheizmus lőn életszabálv mindenkire 
nézve, a ki Francziaországban valamely hivatalt visel, ez 
lön alaptörvényévé mindennek, a mi az állam nevében 
történik. s) Mig a czivilizáit világ minden kormánya oda 
írja fel az Isten nevét az ország alkotmányába és segít-
ségül hívja nemzeti életőknek ünnepélyes pillanataiban ; 
nálunk. Isten nevét senki nyilvánosan segitségül nem 
hívja, és a közimák, melyekeí a köztársaság 1875-iki alkot-
mánya előirt a kamrák megnyitásának elejére, abrogálva, 
megszüntetve vannak. 

Az ima tényleg meg van szüntetve továbbá az ál-
lami iskolák (des écoles officielles) legtöbbjében ; a fe-
szület ki van tiltva az iskolák tantermeiből. A vasárnapi 
munkaszünet törvénye megszűnt létezni. 

') A párisi bíboros-érsek válaszában a katholikusokhoz, kik 
hozzá társadalmi kötelességeik tekintetében kérdést intéztek. 

!) Ugyanaz. 
') íme ide fog jutni Magyarország is, ha uralomra jutnak a 

szabadkőművesek. A szerk. 

Hogy élénken éreztessék a katonákkal, miszerint 
nekik semmi közüknek sem kell lenni a valláshoz, 
meg van tiltva nekik, hogy testületileg részt vegyenek 
valamely vallási szertartásban, még az is, hogy templomba 
belépjenek a végett, hogy halottjaiknak megadják a végső 
tiszteletet. 

Végül a törvényhozás még buzdit is az atheismus 
nyilvános vallására, az által, hogy mindenféle temetésnek 
egyenlő tiszteletet adatni határoz, sőt egyenesen meg-
könnyit minden temetési szertartást, melyből még az 
Isten eszméje is ki van zárva. 

(Folytatjuk.) 

Németország. A vallás mint csak magánügy ! — 
Az éppen most megjelent : „Protokoll über die 

Verhandlungen des Parteitages der socialdemokratischen 
Partei Deutschlands in Erfur t" a többi között közli 
Liebknecht urnák beszédjét, amelyet ő a pártnak uj 
programmja fölött Erfur tban tartott. Miután az idő leg-
nagyobb részét az „öregek" és „ifjak" közötti, nemkiilöm-
ben a Bebel és Vollmar közötti czivakodás foglalta el. alig 
lehetett a programmhoz érdemlegesen hozzászólni. Meg-
hallgatták tehát Liebknecht ur nagyszabású programúi-
beszédjét, s egyhangúlag elfogadták a bizottság által 
előzetesen tárgyalt programmot. 

Ebből a programmból minket tulajdonképpen csak 
a vallásról s az iskoláról szóló rész érdekel. A régi 
Lassalle-i „általános német munkásegyesület" a vallás 
irányában úgyszólván semmiféle álláspontot sem foglalt 
el, de 1869-ben, Eisenachban, a Marxisták kongresszusán 
(a honnan az „eisenachi" szó származik) már fölvetették 
az egyháznak az államtól s az iskolától való elkülöníté-
sének kérdését. Az eisenachiak ebben a kérdésben csak 
későbben, 1872-ben, a mainzi pártgyülésen hoztak vég-
érvényes határozatot a müncheni szövetségesek egy aján-
latának alkalmából, a mely szerint minden tagnak köte-
lességévé tétetik, hogy az állam által recipiált egyházakból 
lépjen ki. Azt határozták, hogy „nagyon ajánlatos a 
tagoknak, hogy, miután a pártprogramm elfogadása által 
úgyis minden vallással leszámoltak, külsőleg is kilépjenek 
az egyházi társulatokból." Ez eléggé érthető határozat. 

Mikor azután a góthai kongresszuson a Lassalle-
párt az eisanachival „Németország szocziáldemokratikus 
pártjává" egyesültek, u j programmot is szerkesztettek, a 
melybe a többi között a következő pontot is felvették : 
„A vallásnak magánügygyé való nyilvánítása." Ez a pont 
azután sokszor heves támadásokat állott ki, s még élénk 
emlékezetben van az agitáczió, a melyet főképpen most 
1891. tavaszán Berlinben az egyházból való tömeges ki-
lépés érdekében kifejtett. 

Ennek a mozgalomnak ugyan kevés eredménye 
volt, de az akkori pártnak sok kellemetlenséget okozott 
s az akkori szocziáldemokratikus közlönyben, a „Zukunft" -
ban, meg is jelent egy dörgedelmes czikk a „meggondo-
latlan egyházzavargók ellen." A párt vezérférfiai ugvanis 
mindig szivesebben bújtak vallásos kérdésben a türelmes-
ség álczája mögé. 

A Halléban tavaly megtartott kongresszuson is ez a 
pont okozott legtöbb botrányt. Erre felállt Liebknecht s 
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azt monda: „Gyakorlati követeléseink között alig van 
észszerűbb, mint éppen ez . . . A kérdést a legegyszerűb-
ben ugy intézhetjük el, hogy meghagyjuk minden egyes-
nek a maga vallását ; az iskolát az egyház ellen, a taní-
tót pedig a pap ellen kell mozgósítanunk ; a vallás az 
igazi nevelésnek út ját állja . . . ha az államot meghódí-
tottuk, akkor a vallás már nem fog utunkban állani." 

Midőn a jelen évben Erfur tban a programra újjá-
szervezéséről volt szó, méltán föltűnést okozott a párt 
javaslatában, az „észszerű, a gyakorlati" pontnak, t. i. „a 
vallásnak magánügygyé való nyilvánitásá"-nak a hiánya. E 
helyett ez volt : „Megszüntetése minden egyházi s vallási 
czélra fordítandó nyilvános eszközöknek ; az egyházi s 
vallásfelekezetek tisztán magántársulatoknak tekintendők." 
De a stuttgarti „Neue Zeit" programmjavaslatában még 
mindig ott szerepelt: „a vallás magánügy"-féle kitétel. 
Vollmar ur azonban nem volt megelégedve ezzel s azt 
javasolta, hogy a szóban forgó tételt igy kell fogal-
mazni : „A vallásnak magánügygyé való nyilvánítása. 
Megszüntetése minden vallási s egyházi czélra szolgáló 
nyilvános eszközöknek. A vallásfelekezetek magántarsula-
toknak tekintendők, a melyek ügyeiket teljesen függetle-
nül intézik el. Vollmar különösen a katholikus vidékeken 
szerette volna ezt érvényesíteni. A programm ugyan-
akkor „az iskolának világias jellegét" is kimondja. 

Liebknecht ur a programm egyes pontjait igy fej-
tette ki Erfurtban : „A mi szemeinkben s szabad társu-
lási szellemünk szerint az egyház egyszerűen magán in-
tézmény s társulat, a mely ugyanazon törvények alá 
tartozik, mint más egyéb magántársulatok. Ez az absolut 
egyenlőség eszméje, a melyet mi hirdetünk. Azért mond-
juk tehát, hogy : „az egyházi s vallási községek magán 
egyesületeknek tekintendők ;" s hogy a katholikusok ne 
mondhassák azt, hogy mi őket korlátozni akarjuk, hozzá-
csatoljuk még azt is, hogy „olyan egyesületek, a melyek 
ügyeiket teljesen önállóan s függetlenül intézik el." Ezzel 
az eszmével kapcsolatban követeljük tehát „az iskolának 
világias jellegét," azaz, hogy az egyháznak, a vallásnak 
absolut semmi köze nincs az iskolához. Alapelveink értel-
mében kötelesek vagyunk ezt követelni." 

„A vallás magánügy" tételt Liebknecht ur igy 
értelmezte: „A szocziáldemokratiának, mint olyannak, 
absolut semmi dolga a vallással. Minden ember gondol, 
hisz, a mi neki tetszik, és senkinek sincs joga valakit gon-
dolataiban vagy hitében korlátozni s gondolatai és hite 
rovására megrövideni. A hit s vélemény ellen csak akkor 
szabad szikra szállani, ha azok törvénytelenek vagy a 
közjólét ellen vannak irányozva, mint pl. bizonyos kép-
mutató szek tákná l . . . A világi iskolába, a hol vallástaní-
tás nincs, köteles minden szülő v. rokon gyermekét küldeni, 
de a szülőknek, az alapelv (a vallás magánügy) értelmében, 
szabadságában áll gyermekeiket magán nton tanítani vagy 
taníttatni a vallásra. Ezt nyilvánosan is kiakartuk fejezni 
a programmban, de véleményünk szerint ily gyakorlati 
értelmezés nem tartozhatott a programmba." 

Így nyilatkozik Liebknecht ur. Egy cseppet sem 
kételkedünk, hogy a social-demokratikus vezérférfiak 
ezt a fejezetet különösen a katholikus vidékeken a leg-
jámborabb képmutatással fognak iparkodni szépíteni, de 

a mint láttuk, nem nehéz elevenükre tapintani. Az 
1872-iki mainzi kongresszus kétségkívül a legjobb uton 
indult. A többire nézve, a mi illeti főképpen a küszöbön 
álló népiskolai törvényjavaslatot a porosz képviselőház-
ban, kétségkivül nagyon megfontolandó lőn äZ, ä mit a 
socialdemokratia. Liebknecht értelmezése szerint, pro-
grammszerüen kiván, t i. a vallásnak az iskolából való 
teljes kiküszöbölése. A kormány ragaszkodása a valláshoz 
az emiitett tvjavaslatban igen jellemző s indokolt. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Klasszikus líra. 
Komáromi Czimer György (1813—1889.) huszár százados 

hátrahagyott irataiból. 

Közli: Kőhalmy M. Béla, 
csornai káplán.1) 

Hymni ad B. V. Mariam. 
I. 

HYMNUS.2) 

0 Redemptoris Genitris Maria! 
Sentio gustum, sacra mentio quum 
Fit Tui, — Nomen tuum enim esse opinor 

Pabulum amoris. 

Est tuum Nomen mihi mellis instar, 
Dulce mel manat mihi de tuo almo 
Nomine, — in cor Tui famulique currunt 

Pocula amoris. 

Litterae quinae subeunt sacrae dum 
In meos sensus : oculos et aures, 
E t fidele in cor famuli tui quum 

Mitteris Alma; 

Haurio Nomen tuum. ovans, Virago. 
Nominis sancti tui inhaeret haustus 
Pectori, et terna sonat in caverna : 

„Virgo Maria!" 

' ) Egy rokonom hátrahagyott irataiból közlöm e néhány 
remek költeményt. Huszár százados volt az illető; üres óráiban a 
vallásos költészet múzsájának oltárán is áldozott. Csodás nyelvis-
meretekkel. tengernyi tudománynyal biró férfiú ; de mindennél 
sokkalta nagyobb volt szerénysége, mely arra birta, hogy előkelő 
barátai unszolasára sem adott ki életében semmit. Ugy élt mint 
egy második Diogenes, *) nem ismerve senkitől, mert barátai rég 
kidőltek mellőle ; s ugy is halt meg két évvel ezelőtt. Baráti vi-
szonyban volt Marinelli Ernest bíborossal, Rudiger linczi püspökkel, 
Scitovszkyval, ki büszkén mutogatta verseit az akkori bécsi nun-
tiusnak ; Farkas Imre fehérvári püspökkel, Jallosits Andrással, Sze-
pesi Imrével, Prechtler Ottóval és Grillparzerrel stb. stb. Hátraha-
gyott munkái 20 irott kötetre terjednek. Nagyon sok a vallásos 
költemény közöttük, hisz a szentírás is, a latin és görög nyelvű, 
kis ujjában volt Az itt mellékelt költemények hárma Maria-hym-
nus, ketteje pápai hymnus, de bár e két utóbbi nem aktualis, a 
bennök rejlő fönséges gondolatok a poézis örök remekeivé teszik s 
indokolják közlésüket. A közlő. 

*) Fülsérv miatt if jú korában nyugdíjazták. 
s) Ex opere „Genethliacon Drammaticum" pag. 109. — Pa-

raphrasis hymni : ..Maria gustum sentio." 
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Angulus ternus situs est in imo 
Pectore, hunc totum tuo arnore reples. 
Litterae quinae latus omne tanguut 

Cordis amoene. 

Dextra pars cordis, pariter sinistra. 
Intima illius, quoque pars superna, 
Extera, et pars in medium penetrans 

Intima cordis ; 

Dum loquuntur Te modulis canoris 
Singulae, fiunt pii amoris illae 
Labra. Linguae instar quasi quaelibet pars 

Concinit hymnos. 

Dedicat cordis latus omne amando 
Se Tibi, et se pars Tibi devovendo 
Per melos, — omnis resonans, Mariam 

Praedicat Almam. 

Praedico si Te sacra Virgo, facto 
Dedico ipso me. Tibi cor meum si 
Offero ; Te almam, sine labe natam 

Cogor amare. 

Quuni tuum Nomen repeto Maria : 
Supplico flagrans, redamari, amans, — et 
Jugi ter sponsus rutilo polari 

Corde foveri. 

Virgo ! si intraris mea tecta, mecum 
Sponsae ad instar si pia vixeris ; Te 
Ebrius factus tuo amore ; pangam 

Crebrius hymnis. 

Frangar assuetudine non, nec unquam 
Lassitudo me quatiet dolo, — nam 
Mentio quum tit Tui, — amata Virgo, 

Sentio orexin ! 

Filius, servus, tuus atque cultor 
Ut queam toto Tibi fidus esse 
Corde, — conabor Genetrix Jësu 

Sancta Maria ! 

II. 

HYMNUS, i) 

Spes ave mundi Genitrix Maria, 
Mitis et dulcis, pia ave Virago, 
Plena coelesti mage charitate 

Virgo serena ! 

Quae Parens Jesu veneranda lias, 
Te probam elegit Deus aeviternus, 
Mater u t lactes sobolem Polarem 

Intemerata. 

Imperatricem precor Angelorum, 
Advocatam Te celebro reorum, 
In luto tetro scelerum, precor. solare iacentem ! 

' ) Ex opere „Genethliacon Drammaticum." — pag. 106. Pa-
raphrasis hymni ,.Ave mundi spes Maria." 

Oro reginam, Dominam poli Te, 
Corde contrito famulus fidelis : 
Labis expertem facias, tuum ante 

Gnatum, — inopem me. 

Quippe peccavi miser — alma contra 
Jussa calcitrans. Aliéna noli 
Esse mî Mater bona, — gratia es nam 

Plena Maria! 

Pectoris custos, precor, ut mei sis, 
Numinis signa famulum timore. 
Fac, scelus posthac fugiam, et probum, quod 

Semper amem. Da 

Spem mihi firmám, fideique sacrum 
Robur, — humanam quoque charitatem. 
Da bonum finem, xenii hie ad instar 

Maximi habendum. 

0 carens spinis, Rosa olens ! Reorum 
Supplicum vernans medicina, pro me 
Filium orato tuum, ut a procellis 

Salvar — averni. 

Istius mundi scelerati hiantes 
Fluctuum rictus mihi iam minantur, 
E t reum vinclo miserum gravi me, 

Undique stringunt. 

0 tui servi miserere — amata 
V i r g o ! Vera es nam miserâm advocata, 
Orphanorumque es medians asylum, 

0 miserere ! 

Mortis instabit mihi dum hora, Virgo 
Fortis assistas mihi, adesto Mater, 
Te precor, custos mihi, me locesque 

Inter iustos! 

III . 

HYMNUS. ') 

Quot sunt mari undae, sydera sunt Polo. 
Beata quot sunt spirituum agmina, 

Quot arborum frondes comaeque, 
Gramina quot per agros virescunt; 

Ex intimo almam Te toties pius 
Saluto Matrem pectore cernuus, 

Pulcherrima — elatissima, atque 
Sancta Dei Genitrix Mar ia! 

Regina coeli dulcis, amabilis, 
Castissima inter Virgo viragines, 

In unione amoris almam 
Te Dominam famulus saluto. 

Per cor, pius Te. Filii ego tui 
Christi saluto, atque omnium amantium 

Te, meque commendo Tibi. Orans 
In proprium Tibi filium me. 

l ) Ex opere „Genethliacon Drammaticum.'1 pag. 108. 
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Assigno. Matrem cernuus oro Te, 
Ut me benigne suscipias. Apud 

Patrem Jehovam coelicum fac 
Propitiis precibus tuis ; ut 

Servus tuus sim, Tu mea post Deum 
Mundi Creatorem Domina, et meum 

Sis gaudium dulcissimum, atque 
Alma corona. Parens mea. Amen. 

V E G Y E S E K . 
— A jelenlegi választások most már kézzelfogható vilá-

gossággal mutatják, hogy mily nehéz a kath. vallás jogainak 
tisztelete számára még kath. keblekben is megtörni a kö-
zöny jegét. A 900,000 és néhány tizezer választó közt az 
ország összes lakosságának arányszámai szerint körül-
belül 500,000 katholikus választó polgár van. Értelmes 
ember, a ki számba akar menni közölünk 9 millió kath. 
közöl ez országban, ne csekélyebbet tűzzön ki élete 
czéljául, mint azt, hogy ez az 500,000 katholikus vá-
lasztó polgár élő hittel biró, templomba és szentségekhez 
járó tagja legyen az egyháznak. Akkor nem kell majd 
jeget törni a hitközöny telében, hanem bőven lehet a 
tiszta búzát aratni a forró nyár közepén. Erre óriás „ora 
et labora" szükséges részünkről, papság részéről. Vegyünk 
példát a németországiak életéből. Ott nem volt nyugta a 
lelkeseknek addig, mig a katholikus társulati élet és 
sajtó a kath. vallású választókat l / i , 1 / î , 1 milliónyi egy-
ségesen érző és harczoló hadsereggé nem tömörítette 
össze. S a mit elértek, csak azáltal érhették el, hogy* ott 
a kath. sajtó megszűnt kizárólagosan papi sajtó lenni és 
régen — népsajtóvá izmosodott fel. Mert tudni való, hogy 
a németországi katholikus sajtónak együttvéve 1 millió 
— nem olvasója csupán. — hanem előfizetője van már évek 
óta. Mi vigyük fel legalább annyira, hogy a magyar kath. 
sajtónak együttvéve 1 milliónak a fele, vagyis 500,000 előfize-
tője legyen. Ehhez napi és heti lapok (többes számban !) kel-
lenek a fővárosban és a vidéken, a melyeknek 30—40 —50,000 
előfizetője és háromszor annyi olvasója legyen külön-kü-
lön. Akkor a katholiczizmus ismét valóságos nagyhatalom 
lesz a hazában ; addig pedig csak czimzetes nagyhatalom 
marad. Értsük meg az égen és a földön mutatkozó 
jeleket ! A mostani választások öröm és dicsőség helyett 
inkább szégyent hoznak az országra. Eredményök pedig 
előreláthatólag heves politikai viszályok lesznek, ha ke-
servesebb bajok nem következnek be a szenvedélyek tu-
sáiban. Mily nyugodtan tekinthetnénk ki a jövőbe, ha 
500,000 katholikus választó a kath. hit által nyújtot t 
fölény birtokában egy szál ember gyanánt igyekeznék 
kiemelni az ország szekerét abból a feneketlen homok-
ból, a melyet ugy neveznek, hogy országlási könnyel-
műség, egyéni önzés és politikai szenvedélyek vak tusája. 
Minden vallásfelekezeten levő polgártársaink egyéniségét 
tiszteljük és becsüljük ; de azt másrészről mindenki kénytelen 
belátni, hogy a kath. egyház, az ő 9 millió katholikus 

hívével, a legnagyobb egységesitö erkölcsi intézmény és 
hatalom a hazában. Ennek az önérzetével áldja meg az 
Isten Magyarország 500,000 katholikus vallású választó 
polgárait a jövő választások idejéig ! 

Berlin. A német császárság szakit a liberalizmussal 
és az atheismus ellen foglal állást. Történt ez tegnap, 
miután Caprivi kanczellár, a német császár meghittje, a 
porosz képviselőházban Virchow a napirenden levő iskola-
törvény ellen erős philippikát tartott . Caprivi a többi 
közt ezt a történeti nevezetességű nyilatkozatot tette : 
„A kormány kell, hogy feladatául tekintse küzdeni az 
atheizmus ellen, mely világnézlet legnagyobb veszedelem a 
keresztény nevelésre. A kormány mindenütt fenn akarta 
tartani a békét a nemzetiségekkel, de a nemzeti liberális 
párt orvul megtámadta sajtójában a kormányt. A nem-
zeti liberálisok részéről oly szavak hangzottak el az 
utolsó beszédekben, melyek folyton nógatják a kormánvt 
kötelességének teljesítésére. A nemzeti szabadelvű párt 
ezenkívül a kormány ellen irányuló harczias pártnak lé-
tesítését proklamálta. A kormány eleintén remélte, hogy 
a nemzeti liberálisok helyeselni fogják a javaslatot. Nem 
katholikus vagy evangélikus érdekekről volt szó, hanem 
arról, hogy az atheizmust a kereszténységből száműzzék. 
Ezért a kormánynak fel kellett venni a harczot az atheisták 
ellen." Örökké nevezetes nyilatkozat. 

Róma. jan. 25. (Ered. tudós.) Hogy mi baja volt a 
pápának, arról akarom most önöket tudósítani. Mult 
vasárnap a pápa rendeletére a Sala degli Svizzeriben a 
sixtini kápolna próbaelőadást tartott . Megjelent ő szent-
sége is a próbán. A terem nagyon hideg volt, és mivel 
ő szentsége a köpenyeget nagyon terhesnek érezte, letette 
azt. A környezet figyelmeztetése daczára igy maradt ülve. 
A következmény nem maradt el. Meghűlt. A kezelő orvos 
könnyű, veszélytelen influenzát konstatált, melyből a 
szent atya egy-két napi pihenés után teljesen kigyógyult. 
Az államtitkárt időközben is fogadta. 

—• Páris, jan. 29. Fenyitö pör kardinálisok ellen. 
A kormány az ismert pásztorlevél következtében az öt 
kardinális ellen hivatalos visszaélés miatt fenyitő pert 
szándékozik indítani. 

— Ausztráliában tudvalevőleg katholikus egyetem 
alapítása van tervben. E végett kath. egyetemalapító egy-
let (Kath. Universitätsverein) is alakult évek előtt. A 
papság lelkes pártolása következtében ez az egylet szép 
virágzásnak indult. Egyes nagyobb városokban fiók-egy-
letek alakultak, igy például legújabban Trient és vidéke 
számára 126 taggal. A tagok kötelessége : rendes évi ada-
kozás és gyűjtés a tervezett egyetem alapja javára. Az 
alaptőke eddig 100,000 frtra szaporodott. Nálunk Bonná/, 
és Fogarassv püspökök ketten többet hagyományoztak 
egv magyar kath. egyetem javára. Mi lesz ebből a ha-
gyatékból ? ! 

Felhivas e löf izetesre. - ^ ^ b 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést meg 
nem ujitották meg, kérjük annak mielőbbi szíves niegte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megje len ik e lap heten-
kén t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendô. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

: Előf izethetni 
minden 

: kir . postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
I tőnél, és Rndnyánszky 
= A. könyvnyomdájában . 
: IV., Papnövelde-u tcza 
: 8. sz. a la t t , hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
: bé rmen tes ny i to t t levél-
\ ben , in tézendők. 

A legfontosabb tanügyi kérdés. 
IV. Az akarat-képzés valódi czélja a középiskolában 

vallási czél. 

(Folytatás.) 

Hol van már most a zs inórmérték az em-
berre nézve a jók kiválasztásában felsőbb, szel-
lemi rendel te tésére? 

Ha azt mondjuk : eszünk, igazságot mon-
dunk ; de ez homályos igazság. Mi módon mér-
t éke az ész a jó és rossz között i különbségnek? 
És elég mérték-e az? 

Lássuk csak meneté t bármely választásnak. 
A külvilág létezői (jói) közül egyik vagy másik 
érzékeink alá esik, érzetet kö l t ; az érzet a be-
nyomást közli a lélekkel, melyben erre kedvező 
vagy kedvezőtlen indulat t ámad a tá rgy i r án t 
(haj lam vagy ellenszenv); és az indula tnak ez 
ideig egyedüli mot ívuma az érzékek közvetítésé-
vel (képzet) a küljó. Az aka ra t azonban mindez 
ideig még mozdulatlan, s meg nem indul az 
illető t á rgynak sem megszerzésére, sem eltávo-
lí tására, vagyis maga az indula t (ha j lam vagy 
ellenszenv) nem szükségképpeni indoka akara-
tunk megmozdulásának (és i t t van a szabadaka-
ra t gyökere), mer t kétségtelen tapasz ta la t bizo-
nyí t ja , hogy a haj lam- vagy ellenszenvvel ellen-
kezőleg is cselekedhetünk. Hanem mi t teszünk 
az indulat (ha j lam vagy ellenszenv) je lentkezé-
sénél? Azt előbb az ész által összehasonli t juk a 
lélekben létező valamivel, s az akarat-e lhatározás 
csak ezen összehasonlitásból származó itélet ered-
ménye, más szóval a lélek soha sem azt nézi, mi 
a külső tárgy, hanem mire való az, mi történ-
jék vele? 

Az a valami pedig, a mivel mindent össze-
hasonlí tunk önmagunkban, nem más, min t maga 
a lélek, mely te rmészete szerint l á t j a önmagát 
(az Istenhez való hasonlóság bizonyos fokát) s 
igy a szemlélt képpel összehasonlítva a többi 
jóságokat , szükségképp hozza meg az í té le te t : 
reá nézve ez jó, az rossz. Ez a lelkiismeret vagy 
természeti törvény, Is tennek benne ki je lentet t , szi-
vébe i r t aka ra t a a végből, hogy rendeltetése 
szerint a hozzá való hasonlóságot a jóknak szin-
tén ál tala megál lapí to t t rendjéből helyes válasz-
tással fenntar t sa . 

Az a nagyfontosságú kérdés már most, váj-
jon arra , hogy az ember magá t léte színvonalán 
fentar tsa , s rendel te tését betöltse, elég-e a jók 
kiválasztásánál mindig csak önmagá t szemlélnie 
zsinórmérték gyanán t ? 

Az embernek rendeltetése, amin t előbb érin-
te t tük , eszénél és akara táná l fogva nem lehet 
az, hogy csak magá t ismerje, magá t akar ja , mer t 
kapot t léténél fogva nem lehet önczél. Rendel-
tetése azt tenni , a mi t Isten tesz esze és aka-
ra ta ál tal : I smerni és akarn i az Is tent s minden 
jó közvetítésével egyedül csak őt ismerni és 
akarni , még pedig ugy, a min t Isten ismeri és 
akar ja ö n m a g á t : lá tni és bi rni őt. Ezért nem 
nyugszik meg a földön az embernek sem esze, 
sem aka ra t a soha egészen, sem az igazságban' 
sem a jóbao. 

De hogyan ismerje és birja, ha csak mindig 
önmagá t vagy a külvilágot szemléli ? Hiszen magá-
ban Is tennek mindig csak képé t szemléli, a me-
lyet össze kell hasonli tani , viszonyítani az ere-
detivel, a külvilágban pedig Istennek még töké-

lő 
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le t lenebb képei t lá t ja . Maga fölé önmagá tó l soha ; 
nem emelkedhet ik , hogy viszonyíthasson. 

Ámde még egy más nehézség is van. Az 
ember önmagá tó l még a r r a sem képes, — je len 
á l lapotában, hogy önmagá t , s önmagában az 
i s t enképe t t i sz tán ismerje , t e h á t léte színvona-
lán f e n t a r t s a m a g á t , nem tek in tve rendel te tésére , 
a viszonyra. Mert t e rmésze te ugyan, hogy sajá-
tos léte f e n n t a r t á s a vége t t a kü l jóka t mindig 
önmagáva l hasonl í t sa össze, de a szabadakara tná l 
fogva ellene is cselekedhetik ez összehasonlí tás-
ból származó í t é l e t n e k (lelkiismeret) , e l fogadván 
cselekvése ind í tó okául az érzékiséget, a ha j la-
m o t a kül jók választásánál ; m á r pedig, ha ezt 
gyakran teszi, a mi re bizonyos, á l t a la is t ény leg 
lé tezőnek s rendel lenesnek i smer t , de meg nem 
fe j the tő okoknál foüva (eredet i bűn) ha j l andóbb 
is — u to l j á ra megszokja a benne levő i s tenkép 
zs inórmér téké t f igyelmen kivül hagyni , a lelki-
i smere t elalszik s az ember sülyed léte színvo-
naláról. 

Minthogy t ehá t az ember i ész és a k a r a t 
a r r a sem képes magá tó l , hogy magá t léte szín-
vonalán f e n t a r t s a a jók helyes vá lasz tásáva l ; — 
min thogy még kevésbé képes arra , hogy e szín-
vona l i smere te me l l e t t is m a g á t a viszonyt, 
t e h á t az I s t en t i smer je : — m i n d k e t t ő r e ju tva 
rende l t e tésé t csak ugy tö l the t i be, ha a legfel-
sőbb jóság, amaz i smere t len ok m i a t t e lhomá-
lyosult s a j á t képé t éppen végte len jóságánál 
fogva és e n n e k k iny i lván í tása vége t t a kinyilat-
koztatás s mintegy uj teremtés által uj fényben 
ragyogtatja az ész előtt és ez á l ta l v isszaál l í t ja az 
eredet i képe t is, f e l t á r j a ennek viszonyai t is a 
valóhoz, önmagához , ós a kö te lmeke t , sőt a mi 
több és a mire szükség van, ellensúlyt (kegyelem) 
is ad az akaratnak a túlsúlyra jutott ellenkező 
hajlam ellenében. 

Már e pon tná l , — melyre az észt a logikai 
gondolkodás vezet te , és hogy helyesen vezet te , 
bizonyítja a tény, hogy mindez meg is történt, a 
történelem világos korszakában és kétségtelen bizo-
nyítékai mellett, — a v a l l á s regiója veszi kezde-
té t , a melyben a tovább haladás az i smere tben 
többé nem az ész erejével t ö r t é n i k csupán, m e r t a 
t á rgyak , éppen t e rmésze tükné l fogva fe lülhaladják 
megszabo t t képességeit , hanem az a k a r a t erejé-
vel is, a mely az észt hódolni (hinni) kénysze-
r í t i s ö n m a g a is hódol köve te lménye inek . 

Most m á r épp ugy az észnek, m i n t az a k a -
r a t n a k van biztos zs inórmér téke , meg van ál la-

p í tva a j ó k n a k vá l toza t lan rendje . Az ember re 
nézve az első jó csak valami szellemi jó, m e r t 
i lyen önmaga, az Is tenkép, s ilyen m a g a e kép 
eredet i je , az I s ten . És az érzéki, külvilági jók 
csak anny iban lesznek reá nézve is j ó k k á (erköl-
csi jó) a menny iben szellemi jók elérésére a lkal-
mas eszközül szolgálnak. Nem jó t e h á t önmagá-
ban véve a mater ia l i smus gyönyöre, Ben tham 
haszonja , S tua r t Mill közjója, Spencer Herber t 
é l e tgyarap i t á sa , sőt nem jó magában a tudo-
mány sem, bár szellemi valami, nem jó a 
buddh i s t a erénye, a pessimista önmegsemmisü-
lése, ha nem az ö rökké létező, legfőbb jónak 
b í rására szolgál á l ta la ki rendel t , és az észnek ki 
is n y i l a t k o z t a t o t t módon eszközül. 

És ezt nem csak az e lmélet logikája bizo-
ny í t j a , h a n e m minden korbel i emberiség köz-
meggyőződése is, a mely nem külső anyagi, sem 
pusz tán oly benső szellemi j a v a k u tán itéli meg 
az erkölcsi leg jó t , melyek s e m m i vonatkozásban 
sincsenek Is tennel , hanem olyanok u tán , a me-
lyek a le lki ismeret vagy a k iny i l a tkoz t a to t t val-
lásban nyer t I s ten- i smere t mér t éke szer int jók. 
A tudós t s enk i sem t a r t j a erkölcsileg j ó n a k csak 
azért , m e r t tudós ; a művészt , m e r t művész ; az 
ügyes számi tó t , m e r t mindenből hasznot huz; a 
dúsgazdagot , m e r t úszik a föld javaiban ; a bol-
dogot, m e r t nap ja i érzéki gyönyörben fo lynak 
le ; s a k a t o n á t , m e r t fe lá ldozta életét . És jónak , 
t ö b b e t mondok , szentnek nevezi mindenk i azt, 
a ki va l amenny i földi jót, sőt magá t az é le te t 
is önkény t feláldozta egy magasabb szellemi 
czélért, I s tenér t , vagy I s tenre tek in tve , feleba-
r á t j á é r t , bizonyságául annak , hogy az emberi, élet 
értékének megítélésénél nem földi, hanem egészen 
természetfölötti mértéket alkalmazunk. Ezér t von-
zódunk a jó emberhez, s t isztel jük, még ha mi 
rosszak vagyunk is, — s fo rdu lunk el a gonosz-
tól. habá r a földi javak özönében úszik. A 
t r a g o e d i á k n a k , regénynek, d r á m a s v íg já téknak , 
melyek az é le te t r ep raesen tá l j ák , semmi más 
sem kölcsönöz érdeket , m i n t a szei'eplők erkölcsi 
bukása vagy diadala, a lényegében vallási czél 
elérése vagy elvesztése. Azt fürkészszük, lessük 
feszült várakozással , vá j jon ki lesz-e elégítve a 
le lkünkben élő mér ték , az Is tenkép. Nem azon 
örvendezünk, ha a hősök b á r m i áron va lameny-
nyien boldogságra j u t n a k , nem azt kiséri rokon-
szenvünk, a ki szerencsés, ügyes, okos, számító 
volt, a jókkal t a r t szivünk, azoknak végső d iadalá t 
és a rosszak bukásá t vár juk s csak ha ez bekö-



RELIGIO. 77 

vetkezik, vagyunk kielégítve. És éppen azért a 
mellék-episodok is csak annyiban érdekelnek, a 
mennyiben ezt a megérdemelt bukás t vagy 
diadalt elősegitik. Egész birodalmak megsemmi-
sitése nem ráz meg aunyira , m in t egyetlen jel-
lem erkölcsi ka tas t ropbá ja . Tula jdonképen nem 
az érdekel t ehá t minket , a ki az eseményt csi-
nálja, hanem mi magunk, a mi keblünkben élő 
istenkép. Töröljük ki az életből és ezt repraesen-
tálő irodalmi müvekből ezt a felsőbb erkölcsi 
elemet s áll i tsuk helyére czélul azt, hogy ki lesz 
boldog, ki boldogtalan, kinek lesz több haszna 
vagy kára, s ide-oda mozgó élettelen bábok lesz-
nek a szereplők s az egész esemény egy gépe-
zet, melynek ide-oda mozgó bábjai hidegen hagy-
ják a szemlélőt. 

És ez ál talános Í téletben s vágyban, a mely 
mindenüt t , minden időben és emberben egyfor-
ma, az emberiség le lk i i smere te , az Istenkép 
tanúskodik arról , hogy a jó és rossz közöt t i kü-
lönbség minden anyagi j avaktó l függet len fen-
sőbb regiókban, Istenben, a vallásban b i r ja a lapját . 

(Folytatjuk.) 

Mélt. és főt. Bubics Zsigmond kassai püspök 
főpásztori levele az ujev alkalmából. 

(Folytatás.) 

Ime Tisztelendő Testvérek, az anyanyelv értésének, 
tudásának nagy hatalma, nagy jelentősége, melyből nem 
hiányzik a vallásos momentum sem, mert állitom, hogy 
jó keresztény, jó katholikus, Istennek hü fia igazán csak 
az lehet, ki hü fia, szerető gyermeke azon édes anyának, 
ki neki életet adott s azon másik, szintén édes anyának, 
ki őt az örökéletre neveli, az egyháznak és azon harma-
dik édes anyának, ki keblén ápolja, táplálja s a földi ván-
dorlás befejezése után keblébe fogadja : az anyaföldnek, a 
hazának. 

Fentebb emlitém Tisztelendő Testvérek, hogy hazánk 
törvényei körvonalozzák és határozzák meg azon köteles-
ségeket, melyek az állam nyelve fejlesztésének, tanításá-
nak tekintetében a nép tanítóira, oktatóira háramlanak. 
Igen, de mint igen jól tudjátok, az iskolák kétfélék, olya-
nok, melyek állami, és olyanok, melyek felekezeti felügye-
let alatt állanak. Az első csoporthoz tartozó iskolákban 
is el kell foglalnunk a nekünk törvény által biztosított 
helyet, és érvényesítenünk befolyásunkat, a gyermekeknek 
nem csak nemzeties, de vallásos szellemben való nevelése 
tekintetében is ; azonban a másik csoporthoz tartozó, t. i. 
a felekezeti iskolákban azt természetes jogaink erejénél 
fogva, még inkább, még nagyobb mértékben gyakorol-
hatjuk. És e jogainknál fogva nekünk szabad ellenőriz-
nünk azt, vájjon a tanitás az iskolákban a törvény 
intenczióinak megfelelően folyik-e, sőt ezt nem csak 
szabad, hanem kötelességünk is, mert mi vagyunk a nép-

nek természetes nevelői, oktatói ; mert nekünk mondotta 
az Ur : „elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket"1) s 
ezzel miránk bizta a nép oktatását és nevelését. A tör-
ténelem is tanúságot tesz arról, hogy a papság, az ural-
kodók s maga a nép is, ugy magyarázták az ur paran-
csát, hogy ne csak a hit, a vallás kötelességeire tanítsuk 
a népet, hanem minden hasznosra, sz.ppre, jóra és nemesre. 
Vagy, nem-e a papok, a szerzetesek voltak-e, és pedig 
nemcsak a kereszténység első századaiban, hanem egész 
az újkor felderengéseig, kik a népeket az Írásra, olva-
sásra, számolásra, nyelvekre, elvont és gyakorlati tudo-
mányokra tanították ? Sőt tovább megyek: a földmivelést, 
az ipart, a különféle mesterségeket nem-e szintén papok 
taní tot ták? nem papok voltak-e, akik Európa ősrengetegeit 
kivágták, földjét felszántották, bevetették és ezzel a nép-
nek, mely e földön élt, a vallási eledel mellett a test 
táplálékát is megszerezték ? S ha ez igy van — s van-e 
csak kissé tanult ember is, aki ebben kételkednék, ezt 
tagadni merészelné, — nem következik-e ebből, hogy a 
papságnak vele született joga, sőt ősi szent kötelessége, 
a nép oktatása, tanítása, minden irányban ? Igaz, hogy az 
uj kor uj eszméi, u j vívmányai, a megélhetésnek szám-
talan uj nemét és eszközét adták a világi elem kezébe; 
a földet ma már a nép maga miveli, mert erre megtaní-
totta őseit a pap ; a mesterségeket világi emberek gya-
korolják, mert ma már jobban illik az ő kezükbe a 
fürész, a kalapács, a tü, a szerszámok és gépek százai és 
ezrei ; és a törvényhozást, az igazságszolgáltatást, az álla-
mok kormányzását és igazgatását s a rend fentartását is 
a fejlődés és haladás a világi elem teendőinek sorába 
utalta : a tanitás is megoszlott, de azért még mindig el-
ismeri a világ s kell hogy elismerje a mi jogosultságunkat 
e téren s mig czivilizáczió lesz, nem is fogja azt tőlünk 
senki sem elvitatni, éppen a czivilizáczió s az emberiség 
érdekében. 

Nemcsak jogosult tehát Tisztelendő Testvérek, ha-
nem szent kötelességünk is az, hogy a népet, melyet 
Isten reánk bizott, hogy az örök élet legelőjén legeltes-
sük, a mennyire hivatásunk engedi, oktassuk más téren 
is. A befolyást, melyet nekünk a törvény az iskolákra 
nézve meghagyott , nem szabad kezeinkből kiadnunk, azt 
fenn kell tartanunk, mint jóformán maradékát annak, 
mit a modern állam a papság kezéből még ki nem vett. 
Ha mi teljesen kiszorittatnánk az iskolából, annak kárát 
nem csupán az egyház, de még inkább az állam látná. 
Benmaradván tehát az iskolában, nem szabad ignorálnunk 
azon jogainkat, azon kötelességeinket, melyek ott reánk 
várakoznak. Ezek pedig sokfélék, Tisztelendő Testvérek, 
de a sok közül, mint e körlevelemből látják, annak tar-
talmául ma egyet, és pedig állami és egyházi életünk 
szempontjából igen fontosat, édes anyanyelvünk tanításá-
nak, terjesztésének kérdését választottam arra, hogy lelki-
pásztori gondjaitokba ajánljam, hogy figyelmeteket arra 
felhívjam. 

Azt mondottam, hogy e tárgy állami életünk szem-
pontjából igen fontos. Nem akarok politikai kérdés tár-
gyalásába bocsátkozni, Tisztelendő Testvérek, nem akarom 
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a politikát a templomba bevinni, ott annak nincs helve, 
de annyit, mint magyar püspöknek, magyar törvényhozó-
nak kötelességem szem előtt tartani, hogy a gondjainkra 
bizott hivek necsak vallásos emberekké, de tisztességes, 
jóravaló honpolgárokká is neveltessenek. Minthogy pedig 
a nép nagy része a népiskolában, sőt annak már IV. 
osztályában befezi tanulmányait és csak kis része megy 
tovább a közép-, és még kisebb része a felsöiskolába, 
szükséges, hogy a nép azon zöme, mely csak néhány 
esztendeig jár iskolába, onnan kikerülve s az életbe ki-
lépve, magával vigye az iskolából a gyakorlati életbe a 
továbbfejlődés csiráit. Mert hiszen ezen ma még iskolás 
nép fogja maholnap az uralkodó magyar nemzetet alkotni, 
fog törvényadta jogaival élni, fogja keze munkájával az 
államot, a hazát fenntartani, fogja fegyveres kézzel azt 
megvédeni, annak önállóságáért, fenmaradásáért küzdeni. 
S jól dolgozni a hazáért, jól megvédeni csak akkor fogja, 
ha az egyház, haza, a király, a törvények iránt hü és 
lelkiismeretes lesz. Ez ország, melyet Isten nekünk földi 
vándorlásunk számára kitűzött, Magyarország, kell tehát, 
hogy népe is magyar legyen, érzésében, gondolkozásában, 
nyelvében egyaránt. Mert hiszen emberek mindig fogják 
lakni a hármas bérez és négy folyó hazáját, de e haza 
csak addig lesz magyar, mig magyar nép lakik benne; 
nemzetünk csak addig fog itt uralkodni, mig szivben és 
nyelvben magyar lesz ; felséges királyunk csak ugy érez-
heti magát és trónját biztosan és szilárdan, mig egy 
számban erős és érzelemben hűséges magyar nép tanyázik 
a Kárpátoktól az Adriáig. És ne mondjátok nekem, hogy 
ez a múltban sem volt igy s hogy az ország mégis Ma-
gyarország maradt ; mert mások voltak a viszonyok a 
múltban, mások a jelenben, mikor az államok nyelv és 
nemzetiségek csoportosulása szerint alakulnak. Anglia-, 
Franczia-, Olasz-, Spanyol- és Németország a múltban is 
angol, franczia, olasz, spanyol és német volt. bár a tör-
vényhozás, a közélet nyelve a latin volt ott is, de ennek 
daczára ez országok nyelve ma az angol, franczia, olasz, 
spanyol és német, mert a nép nyelve megmaradt angol-
nak, francziának, olasznak, spanyolnak, németnek. A köz-
élet nyelve Magyarországon is a latin volt, de a nép 
különböző nyelveken beszélt, mert őseink elnézők voltak, 
a különféle nemzetiségek i ránt ; s midőn ama országok-
ban a latin nyelv lassanként megszűnt, a nemzeti nyelvek 
rögtön elfoglalták az őket jogosan megillető helyet, de 
nem igy Magyarországon ! S ezért nekünk kiváló köteles-
ségünk a jelenben helyreütni a mult mulasztásait. De 
ne értsetek félre Tisztelendő Testvérek ! Nem azt akarom 
én mondani, hogy a gondjainkra bizott hivek anyanyelvét, 
melyhez ők épp oly természetszerűen ragaszkodnak, mint 
a magyar a magáéhoz, elvegyük, megszüntessük; ez nincs 
szándékunkban, de nem is volna lehetséges, hanem csak 
azt, hogy szerezzük meg az állam nyelvének az őt meg-
illető jogokat, hogy igy a nemzet egységes, és ez által 
erős és hatalmas legyen. Erre feljogosít, Tisztelendő 
Testvérek, a vallás, a történelem, feljogosítanak az élet 
szükségletei, feljogosít a hazának el nem tagadható 
érdeke. 

Az úgynevezett felekezeti iskolában erre vonatkozó 
kötelmeink teljesítése még könnyebb, mert ez iskolák a 

mi közvetlen felügyeletünk alatt állanak, ezekben tehát 
befolyásunkat még könnyebben érvényesíthetjük. 

És, Tisztelendő Testvérek, mi papok sok tekintetben 
kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint az állam. Az állam 
ugyanis csak az iskolára ügyel, jogköre azon nem terjed 
tul. A mi jogkörünk számára van még egy másik tér is, 
ez a templom, a hol folytatjuk azt, amit az iskolában 
megkezdettünk. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 30. A választásók. — 
A választások zöme a történelemé. Ismerjük az 

eredményt. A kormány, a mint előre látható volt, tért 
vesztett az országban, és pedig kétféle irányban : először 
az ellenzéki pártok tetemesen szaporodtak, különösen a 
nemzeti párt, már a választások második napján 16 tag-
gal ; másodszor az ország minden vidékén, csaknem min-
den választókerületében, erős ellenzék fejlődvén ki az 
országgyűlés feloszlatását megelőző parlamenti és politikai 
tusák hatása alatt, most már még erősebb ellenzéki szel-
lem hatja át az ország nagy részét, mint a választások 
előtt. Az is veszteség számba megy az uralkodó szabad-
elvű kormánypárt számlájára, hogy az ellenzékiek, részint 
a választási visszaélések által elkeserítve, részint az ezek 
daczára elért sikerek ingerlő hatása által folytonosan iz-
gattatva, sokkal bátrabban és elszántabban készülnek 
opponálni a számban is tekintélyben is megcsappant kor-
mánypárt vezérkedésének. Szóval: a helyzet az uralkodó 
kormánypártra nézve rosszabbra változott. De ennek igy 
kellett történnie. Sőt még egyebeknek is fog kelleni tör-
ténniük. Abban a hangulatban, melylyel a mult ország-
gyűlés véget ért, és avval az állapottal, melyet a kép-
viselőháznak az u j választások teremtettek, parlamentáris 
kormányzás össze nem fér. It t valaminek történni kell, 
hogy az ország egyfelől a nemzetietlen önkényuralom, 
másfelől a forradalom végletétől egyenlően távol vissza-
tartva, nyugodtan folytassa a szellemi és anyagi gyara-
podás utján a kötelességteljesítés s a nemesítő munkásság 
nagy feladatait. 

Erről ma ennyit. Most áttérünk a mi sajátos hiva-
tásunkra. Néhány rövid szóval jellemezni akarjuk azt a 
hatást, melyet a mostani választások előzményei, küzdelmei 
és eredményei kath. szempontból reánk tesznek . . . A milyen 
a „jónap", olyan az „adjon Isten." A milyen kath. actióval a 
jelenlegi választásokba belementünk, olyan eredményekkel 
jövünk ki most belőlük. Ilyen nagy dolgokban, mint a 
mostani választások, mikor törvényhozást és kormányt a 
mi kath. hitünk ellen elkövetett czégéres, világhírű sé-
relem orvoslására kell rábírnunk, erkölcsileg rákénvszeri-
tenünk, ily gyatra és satnya katholikus actiót, a minőt 
Magyarország kifejtett, őszintén bevalljuk, nem is tud-
tunk magunknak elképzelni, nem voltunk magunkkal ké-
pesek előzetesen elhitetni. Annyi és oly sok sérelem után ; 
azután a vérlázító sértés után, a hogy a volt képviselő-
ház a katholikus kérvényekkel elbánt: azt gondoltuk, 
hogv a katholikus eszek már évek óta valami életrevaló 
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akcziót eszeltek ki az ország minden részében, minden j 
választókerület területén. Azt gondoltuk, hogy annak a j 
sok száz peticziónak sok ezer aláírójában a kormány I 
és a volt országgyűlés semmibevevő eljárása megérlelte 
végrevalahára az önérzetet, hogy a mandátum-adásnál a 
képviselő szolga és mi választók vagyunk az u r : ennél ! 
fogva, azt hittem, hogy legalább is 300 kerületben oly 
katholikus akczió fog — még pedig nem szóval, hanem 
tettel, t. i. a szavazatok százainak és ezreinek összegyűj-
tésével — kifejlődni, hogy a képviselő urak okvetlenül 
kemény leczkét fognak kapni az iránt, hogyan kelljen 
ezentúl a katholikus papság és polgárság peticzióival 
eljárni. 

Nem tudom minek felróni, de sajnosan kell konsta-
tálni a tényt, hogy a mi katholikus akczió a jelen vá-
lasztások alkalmából országszerte itt-ott mutatkozott, az, 
tekintve azt, hogy mit kellett volna tenni, s tekintve 
magát az eredményt is, ugy szólván — semmi. A moz-
golódásnak, az akarásnak, a törekvésnek néhány tiszteletre 
méltó esetét kivéve, a katholikus papság és hivek óriás 
nagy zöme, nem tudom kibe és mibe bizva, egész nyu-
godtan, valóságos bonhomiával hagyta gondoskodás nélkül 
a mi katholikus hitünket, katholikus létünket, katholikus 
örökségünket fenyegető veszélyeket. Nem tudom, kiben 
biznak Magyarországban a katholikusok milliói, mikor az 
Isten az ő sorsukat a nép választásán alapuló parlamen-
táris kormány behozatalakor a — saját kezükbe tettele!? 
Hát mit gondol a tétlenek, a várakozók nagy serege, ki 
fog rajtunk segíteni — mi nélkülünk ? Nihil de nobis, 
sine nobis. Ez a régi magyar politikai élet egyik sarka-
latos elve. Ezt az elvet kellett volna 10 millió katholikus 
nevében a katholikus választóknak zászlójukra irni és a 
kormánynak és a képviselőknek kivétel nélkül fülébe 
dörögni a mostani választások alkalmából, hogy tudják 
meg, miszerint a katholikus választók százezrei érzik azt 
a királyi jogukat, hogy nélkülük, ellenök. róluk senki 
ebben az országban nem határozhat, nem intézkedhetik. 

E helyett a hozzánk, a multunkhoz s ahhoz a jö-
vőhöz, melyet tőlünk az utódok fognak örökségül kö-
vetelni, méltó nagy akczió és eljárás helyett, mit láttunk 
szemünk előtt lefolyni ? A nagy közügyhöz mérve szét-
szórtan, ritka vidéken, csak csekély, szükkörü, helyi kö-
rülményekhez kötött próbálkozásokat, hogy hátha sikerül 
a nagyságos képviselő úrtól egy-két biztató szót nyerni 
az iránt, hogy ő milyen jó katholikus és mennyire szivén 
viseli a katholikus ügyet, mikor meg vagy meg nem vá-
lasztásáról van a szó előtte ! Magyarország katholikus 
akcziója, pedig a hit megmentéséről van a szó, ennyiből 
állt a mostani választások alatt ! Nem tudom, talán a 
kath. sajtó elégtelensége okozza-e, de én nem tudok a 
kerületekből egyetlen nagyobb katholikus akcziót sem 
felemlíteni, kivéve azt, mikor a nagysúri esperes egyszerre 
500 választóval érkezett meg az ütközet eldöntésére. 
Ez aztán akczió nagyban ! Választásoknál képviselőre hatni, 
katholikus ügyet választáskor sok évre kihatólag nagyban 
szolgálni, csak igy lehet. Itt argumentum csak a sza-
vazat; uiinél több, annál jobb : 500 vagy 1000! 

De legyen ma elég ennyi ! ? ? 

Pécs, jan. 26. Az országos érdem jutalma a köz-
elismerés! — Ebben a jelenlegi választások alkalmával a 
kormány valamennyi tagja között legbővebben kétség-
kívül Baross Gábor kereskedelmi miniszter r é s z e s ü l . M i 
itt csak pécsi fogadtatásáról emlékezünk meg, melyben őt 
ma az egyház itteni oszlopos férfiai és a polgárság ré-
szesítették. A fogadásnál Troli kanonok lelkes beszéddel 
üdvözlé őt. „Pécs polgársága, — mondá — már azt is 
nagyba veszi, hogy exczellencziád a magyar miniszterek 
közül a legelső, ki Pécset, az alvidék végvárát, melyben 
a magyar géniusz őrködik, behatóbb figyelmére méltatja. 
E végvár várva vár arra a pillanatra, hogy a Dráva át-
hidalásával a testvérnemzetet felölelhesse. (Elénk éljen-
zés.) Mivel pedig az arany elmének gyöngy a gondolatja, 
Pécs büszke önérzettel néz a jövő felé, mert zászlóját 
oly kezekbe adja, melyek azt magasra lobogtatni és 
diadalra juttatni fogják. (Elénk éljenzés.) Lelkesült öröm-
mel kérjük tehát az Istent, hogy várunk büszkeségébe : 
a tizenkét apostoli fejedelem palotájába exczellencziád a 
Mindenható áldásával lépjen be." (Szűnni nem akaró élénk 
éljenzés.) 

Erre Baross miniszter a következőket mondotta: 
„Ha százszor annyit tettem volna, mint a mennyit nem 
tettem, még akkor sem érdemeltem volna meg ezt a szí-
vélyes és valóban kitűntető fogadtatást. Legyenek róla 
meggyőződve, nem én vagyok az egyedüli, ki Pécs szabad 
királyi város fontosságát, fejlődését figyelemmel kiséri, 
mert azt figyelemmel kiséri az egész kormány. (Éljenzés.) 
Mert Pécsnek csakugyan be kell töltenie azt a missziót, 
melynek nemzeti szempontokból való fontosságát ki sem 
tagadhatja. (Élénk éljenzés.) Biztosithatom e város kö-
zönségét, hogy nemcsak én, de az egész kormány a leg-
nagyobb méltánylással van Pécs törekvései iránt. (Élénk 
éljenzés.) 

Azt hiszem, hogy itt nem személyes tiszteletről, ha-
nem az elveknek diadaláról van szó, azon elvekről, me-
lyek a kormány és a szabadelvű pártéi. Minthogy pedig 
Pécs városa azáltal, hogy engem jelölt képviselőjének 
(Éljenzés), tanúságát adta annak, hogy ezekkel az elvek-
kel számolt, hogy ezeket akarja a maga részéről is támo-
gatni és hogy ezeket kívánja diadalra juttatni, kétszeres 
az öröm, mely engem az önök körébe vezetett." (Tartós 
éljenzés.) 

A miniszter Dulánszkv püspök diszfogatán a püs-
pöki palotába hajtatott . It t a lépcsőházban a házigazda 
fogadta és lakosztályába vezette a minisztert. 

Később a káptalan megjelent a palotában, hogy 
tisztelegjen a miniszternél. Dr Fessl választott püspök 
vezette a káptalant s üdvözlő beszédében kiemelte a mi-
niszter nagy érdemeit, azokat, amelyeket a haza és egy-
ház irányában szerzett. A miniszter röviden, de igen me-
legen köszönte meg a kitüntetést, mint amely „mint 
közönséges embernek és az egyház hű fiának" még jobban 
esik neki. 

Ezután a miniszter a püspöki palotában a többi 
küldöttségeket fogadta. 

Sok és nagy ellensége van e derék, munkás, katholikus 
miniszternek ! A korona vallja kárát, ha elejti. A szerk. 
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Nyolcz óra felé a miniszter szívélyes bucsut vett 
Dulánszky püspöktől, ki egész a kapu aljáig kisérte. Is-
mételt igen szívélyes búcsúvétel után Baross miniszter 
kíséretével a Soltz-féle sörházba hajtatott , hol tiszteletére 
500 terítékű lakomát rendezett a kormánypárt. 

Francziaország. Az egyháznak Francziaországban 
készített helyzet kifejtése és az alulirt bibornokok nyilat-
kozata a történendölcröl. — (Folytatás.) 

II. Avval fenyegetnek bennünket, hogy u j szigorral 
fogják alkalmazni a Concordatumhoz fűzött, organikus ar-
tikulusokat, azokat a „rendszabályokat," melyek ellen az 
apostoli szentszék nem szűnt meg tiltakozni, és a melyek-
nek nagyrésze a dolgok erejénél fogva már rég kiment a 
szokásból. 

A püspökök szabadsága máris jelentékeny csorbu-
lást szenvedett : minden mozdulatuk ellenőrzés alatt áll, 
még azok is, melyeknek nincs más czéljok, mint az 
érintkezést a szentszékkel fentartani. 

Az egyházmegyék kormányzása állandóan sakkban 
van tartva az elutasítások által (pars les refus), melyeket 
az állam a püspökök által történt egyházi kinevezések 
út jába gördít. 

Súlyos beszámítás alá eső merényletet követtek el 
a katholikus papi méltóság ellen oly eleddig hallatlan 
határozatok által, melyek, a legszentebb törvények kigu-
gonyolásával, felhatalmazzák a hűtlen papot, hogy szent-
ségtörő frigyre lépjen, melyet az egyház minden erejéből 
kárhoztat. 

Nem elégedtek meg azzal, hogy a főpásztorok (les 
premiers pasteurs) díjazását megcsonkították, hanem ön-
kényesen felfüggesztik, egyszerű fegyelmi eljárás alapján, 
a papok fizetését általában. Hallatlan büntetés ez, melyet 
semmi törvény sem igazol, semmi birói végzés nem szen-
tesit, s a melyet a kormány nem alapithatott másra, 
mint az encien regime (a korhadt régi kormány) legrosz-
szabb jellegű visszaéléseinek praecedens eseteire és a 
Concordatum 16. §-ának megcsonkitására és félremagya-
rázására. 

Csak futólag említjük a kanonoki fizetések meg-
semmisítését egyszerű beszüntetés által, s azt, hogy a 
helyettes lelkészek legnagyobb része a legcsekélyebb se-
gélytől is elesett, holott az nekik az állam tőkéinek 
alapján biztositatott. A fogházak lelkészeinek fizetését 
nevetséges összegre redukálták ; a püspöki udvartartás 
javai (les biens des menses episcopales), székürességek 
esetén, oly világi biztosok kezébe adatnak ki, a kik az 
ő gazdálkodásukban túltesznek a régi regáliás jog min-
den gyakorlatán és nemcsak hogy gazdáiknak tekintik 
magukat az ily püspöki javaknak, de még el is merészlik 
azokat idegeníteni nyilvános árverezés utján. Végül a 
templomi szolgálat költségei oly összegekre vaunak le-
szállítva, melyek miatt a legüdvösebb szolgálatok s a leg-
szentebb érdekek szenvedni kénytelenek. 

III. A franczia szerzeteseket házaikból kiűzték, pol-
gári jogaik megvetésével, elévült törvények alapján, me-
lyeknek még létezését is kétségbe vonhatták magas birói 
tekintélyek, és oly önkényes rendeletek alapján, a melyek 

ellen az áldozatok hiába fordultak jogorvoslásért a bíró-
sághoz. Még szétszórtságuk állapotában is, melyre az 
erőszak őket kárhoztatta, durván sértegetik őket anyagi 
érdekeikben, és a férfi szerzetesekkel együtt a női kon-
gregácziókat is, a melyeknek védve kellene lenniök az 
állam által nekik adott polgári személyiség joga, még 
inkább pedig ama sok jótétemény által, mely tőlük a 
tanítás és irgalmasság kettős utján szétárad. 

Pénzügyi törvények rendelkezése következtében rövid 
idő múlva igen sok szerzetes ház romlása fog bekövet-
kezni. A szigor, mely ezeket a szerzetes házakat sújtja, 
felülmúl mindent, a mit eddig láttunk. A rendes adók-
hoz, melyeket az általános jogszabályok értelmében fizet-
nek, az 1849-iki törvény által az u. n. manus mortuára 
kivetett külön adóhoz még két kivételes adóterhet róttak 
ki r á jok : 

1. Egy jövedelmi adót, kivetve oly jövedelemre, mely 
a legtöbb esetben nem létezik, tehát adót adóalap nélkül. 

2. Egy úgynevezett gyarapodási illetéket (un droit 
dit d'accroissement), ezt a kétszeresen igazságtalan ille-
téket, mert hiszen ürügyül szedésére oly változás vétetik 
fel, a mely nem történt meg, és mert másodszor kétszer 
alkalmazza a manus mortua adózását, hogy megváltsa a 
meg nem történt változást. ') 

(Folytatjuk.) 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

Klasszikus líra. 
Komáromi Czimer György (1813 — 1889.) huszár százados 

hátrahagyott irataiból. 

Közli: Kőhalmy M. Béla, 
csornai káplán. 

Hymni pro Pio Nono. 

I. 

HYMNUS.2) 

Christiani, eheu, populi ! Periclum f 

Imminet vestrae fidei ! Venite, 
Ut nitens crux, in cruce vincat orcum : 

Eia precemur. 

') Még csak megérteni is nehéz a kath. egyház, a szerzetes 
rendek megrontására kieszelt ezt a szabadkőműves adóztató fur-
fangot. Azok után, a miket erről a dologról eddig olvastam, azt 
gondolom, hogy a dolog evvel a furcsa adóztatással igy áll : A 
franczia szabadkőműves kormány, ha egy nő szerzetbe lép és oda 
magával eltartása biztosítása végett vagyont visz be, ezt a vagyont 
először az általános jövedelmi adó czimén, másodszor a manus 
mortuára kiszabott adó czimén. harmadszor az illető rendház va-
gyona gyarapodásának czimén — sarczolja meg. Már ez is égbe-
kiáltó igazságtalanság más adóköteles vagyonok egyseeri megadóz-
tatásával szemben jövedelmi adó czimén. Hanemhát a franczia 
szabadkőműves kormány gyilkos terve még czifrább dolgokat is 
tartalmaz. A mint a bibornokok levelének szövege elég világosan 
mondja, a franczia kormány adóztatja a nőszerzeteseket oly czi-
mén is, a mely nem létezik. Például : egy nő belép a rendbe. Erre 
a franczia szabadkőműves financz-genie rögtön elkezdi a számítást. 
A belépett nő évi eltartása — ennyi ; ennek megfelel tőke — 
ennyi; a rendház gyarapodása igy — ennyi : tehát ez a rendház 
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E plagis mundi, pelagi tretis, ex 
Orbe t e r ra rum pia vota surgant 
Ad Redemptorem, ut moneat Gygantes 

Fu lgure sacro ! 

Lux Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper venia t ; per aequor 
U t diu Christi vegetus potis sit 

Ducere puppim ! 

Pe t ru s es ! dixit Dominus Redemptor , 
Hanc super pet ram diadema ponens ; 
Lucis aeternae solium perenne 

Aediíicabo. 

Praevalebi t nec s tvgius dolus, nec 
Haeresis contra hanc fidei columnam. 
Ausit hanc si quis violare ; s t ra tus 

Mole peribit . 

Lux Pio Nono, benedictioque 
Coelitus semper veniat ; per aequor 
U t diu Christi vegetus potis sit 

Ducere puppim. 

Nil Pius Nonus pater , almus Heros 
Host ibus cedet, neque quid lîceret 
Cedere. In tac tum Patr imonium de-

fendere oportet . 

Iu ra defendens „triplicis coronae" 
Pont i fex Summus, sibi propr ia haud, sed 
Clavium Petr i , et fidei sacrata 

Iura tuetur . 

Lux Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper veniat ; per aequor 
Ut diu Christi vegetus potis sit 

Ducere puppim ! 

Ne dolus sacrae noceat Tiarae, 
Ne : Kore, Dathan, Abiron protervus 4) 
Audeat Romam subiisse turmis : 

Astra precemur. 

U t t iarae ius recolant : fideles 
Caesares, reges, comités, ducesque ; 
Cernuae Musae Latiae rogemus 

Omnipotentem. 

Lux Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper veniat ; per aequor 
U t diu Christi vegetus potis sit 

Ducere puppim ! 

fizet jövedelmi adó czimén — ennyit ; a manus mortuára szállt va-
gyon czimén — ennyit ; vagyonszaporodás crimen — ennyit. Punc-
tum ! Holott az illető nő a szerzetbe magával nem vitt be semmit ! 
Ily virtuozitással az egyház szerzetesei ellen a lassan gyilkoló gyű-
löletet csak az ördög sugallatából működhetik Magyarok ! Válaszsza-
tok magatoknak sok szabadkőműves képviselőt, ha ismerni akarjá-
tok az ördögöt! A szerk. 

2) Ex opere : „öenethliacon Drammaticum." pag. 115. 
3) Matth. XVI. 18. 
*) III. Numerorum XXXVI. v, 9—10. 

Virginem Sanctam Mariam absque naevo 
Esse conceptam, macula carentem ; 
Publ ice in toto Pius orbe sanxit 

Dogmate . Celsam 

Virginem oremus, manibus levatis, 
U t Pio Nono subitum iuvamen 
Fer re Navarcho velit Alma Mater 

Immacula ta ! 

Lux Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper venia t ; per aequor 
Ut. diu Christi vegetus potis sit 

Dacere puppim ! 

II . 

HYMNUS. l) 

Pet r i ubi divi cathedrale templum 
Ad Polos tendit , decus aeviternum. 
Numinis spargens radices Sionis 

Ins tar in orbe. 

Inde concentus populi l i tantis 
Suavis audi tur , variisque linguis, 
Hic pio sensu sonat universum 

Hymnus in o r b e m : 

„Laus Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper venia t ; salutis 
U t diu lumen valeat coruscus 

Sparge re in orbe !" 

Manat e celso quoque Vaticano 
Hymnus in coelos sacra t hu ra circum 
Septicollem urbem Domino Polorum e 

Corde l i tando. 

Tympana in mutis quoque sacra cryptis 
Concinunt fusa prece flagitando, 
E t procul Roma sonitu canoro 

Aethera r e p l e n t : 

„Laus Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper veniat ; salutis 
U t diu lumen valeat coruscus 

Spargere in o rbe!" 

Christiani onines par i ter canunt in 
Orbe t e r r a rum Pat-re p r o Pio almo, 
Scandit ad coelos populi fidelis 

Hymnus ubique. 

E solo cuncto, pelago, fretis, t um 
Insulis, campis, nemorum iugis, e 
Vell ibus plaue pietatis eccho 

Persona t hvmnis : 

') Ex opere „Legatio Musarum " Versio hymni : „Ho sze 
Péter." — pag. 63. 
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„Laus Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper veniat; salutis 
Ut diu lumen valeat coruscus 

Spargere in orbe!* 

Angeli nostris modulis canoris 
Vota promentes solium ad polare 
Pro Pio Papa sonitus precamur 

lungite vestros. 

Clangor hymnorum ut pietatis vestrae 
Iunctus ex omni veniens plaga orbis 
Astra pertingat, rata nostra fiant 

Vota precesque : 

„Laus Pio Nono, benedictioque 
Caelitus semper veniat ; salutis 
Ut diu lumen valeat coruscus 

Spargere in orbe!" 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos biboros hgprimás f. hó 1-én 

vonult be székvárosába, csendben és észrevétlenül. De 
alig maradt egy perezre is észrevétlen. Alig hogy Grán-
Nánáról a primási palotába megérkezett, azonnal hire 
ment a nagy eseménynek s egymásután siettek a várva-
várt főpásztor tiszteletére Majer István v. püspök, főkápt. 
helynök, dr Csernoch kanonok, a primási udvar papságát 
vezetve, Villányi Szaniszló a benczések rendházának fő-
nöke és igazgatója, Helcz polgármester és Frey brsz. 
képviselő. Másnap, Gyertyaszentelő-Boldogasszony napján, 
ő eminencziája reggel 8 órakor a palota kápolnájában 
kismisét mondott, azután fogadta a tisztelgők hosszú so-
rát . A város hétfőn és kedden is kivilágitást rendezett a 
rég várt főpásztor tiszteletére s a helybeli zenekar szere-
náddal kedveskedett tegnap. A pápai bullák kihirdetése 
pleno consistorio hir szerint holnap, csütörtökön lesz ; a 
consecratióra Galimberti bécsi nuntiust várják, a kinél dr 
Kohl Medárd ti tkár hétfőn járt Bécsben. 

— Portugáliában az igazságügyminiszteri tárczát 
Gonveia cz. püspök nyerte el a legújabb kabinetalaki-
tásnál. 

— Feljegyzésre méltó tett. Prónay Dezső báró Bé-
kés-Csaba város volt orsz. képviselője a mit e czimen 
dijat és lakásbért az országos pénztárból kapott, összesen 
7480 frtot, a nevezett városnak ajándékozta jótékony 
czélra. 

— Gyertyaszentelő napján nagy fogadás volt a Va-
tikánban. Délelőtt 11 órakor fogadta a pápa a trónterem-
ben száznál több plébánia és vallásos testület képviselőit, 
kik Gyertyaszentelő-Boldogasszony ünnepe alkalmából 
hagyományos szokás szerint szépen feldiszitett gyertyákat 
nyújtottak át. A pápa a tisztelgők mindegyikével nyájas 
szavakat váltott és jó szinben volt. A fogadás délnél to-
vább tartott . 

— Ft. Meszlényi Gyula szatmári püspök ur ő mél-
tósága Palczer Ernőt, a nagy-károlyi kegyesrendi ház 
főnökét és Nagy-Károly város plébánosát, lelkipásztori 
buzgó működésében szerzett érdemeiért elismerésül szent-
széki ülnökké nevezte ki. 

— Manning bibornok halála után hirlik, hogy 
Anglia két érsekségre fog felosztatni : a délire Westminster 
székhelylyel, az éjszakira, melynek valószínűleg Salford 
lesz a székhelye. 

— VA népszerű bibornok." Ez volt Manning bibor-
nok czime és öröksége, melyet az angol katholikusoknak 
és különösen a westminsteri érsekségnek hátra hagyott. 
Az angol protestántizmus egyike vala eddig a legvasta-
gabb nyakuaknak. Manning bibornok lefegyverezte az 
elfogultságot és személyének kedvessége által kiszámít-
hatatlan hasznot hajtott a katholika egyháznak. Az egész 
protestáns Anglia, mely még csak 50 év előtt is kész lett 
volna utczai lázadásban kitörni egy- egy bibornok látására, 
vagy a pápaság nevének hangoztatására is, most mint 
egy szelid bárány tekint már a pápaságra és Manning 
bibornokot ugy emlegeti, mintha már egész Anglia kath. 
volna, — „a mi bibornokunk", „our Cardinal!* Még so-
káig fogjuk emlegetni az elhunyt nevét, még gyakran 
fogunk megemlékezni páratlan működésének egyes rész-
leteiről, most csak -annyit emiitünk még, hogy a boldo-
gult jelszója ez volt : „Malo mori quam foedari." 

— Algír, jun. 26. Lavigerie bibornok Desprez bibor-
nokhoz irt levelében csatlakozott az öt bibornok emlék-
iratához, kijelentve a köztársasági államformára nézve a 
következőt : „Mi nemcsak nem akarjuk Francziaország 
kormányformáját támadni és ellenezni, sőt a híveknek is 
kötelességökül hirdetjük, hogy azt tiszteletben tartsák." 

f Gyászjelentés. A jászberényi közs. kath. fögymna-
sium tanári testülete mély fájdalommal jelenti, hogy sze-
retett kar társa: Bartók István, az egri egyház-megye 
áldozó-papja, a jászberényi közs. kath. főgymn. r. hitta-
nára és hitszónoka, f. hó 1-én, d. u. 4 órakor, munkás 
életének 42-ik, áldozópapságának 19-ik, buzgó tanári mű-
ködésének 9-ik évében, hosszas betegeskedés s a hal-
doklók szentségeinek ájtatos felvétele után, az Urban 
elhunyt. A megboldogult hideg tetemeinek koporsóba-
tétele f. hó 2-án d. e. 11 órakor lesz a halottas háznál, 
a temetés pedig f. hó 3-án d. u. 3 órakor fog végbemenni 
a főgymnasium tornacsarnokából a fehértói temetőbe. Az 
engesztelő sz. miseáldozatot az elköltözöttnek lelki nyu-
galmáért f. hó 4-én d e. 9 órakor a fő-templomban fog-
juk felajánlani a Mindenhatónak. Jászberényben, 1892. 
február hó 1-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Bör* Felhívás e lőf izetésre. 

T. olvasóinkat közöl azokat, kik az előfizetést még 
nem újították meg, kérjük annak mielőbbi szíves megte-
vésére. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellett olvas-
hatók. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest, VI. , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kiil-

deménv czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rndnyánszky 
A. könyvnyomdájában. 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt , hova a ne-
taláni reclamatiók is. 
bérmentes nyi tot t levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, február 6 11. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezereszmek és Tanulmányok: Nyí l t levél a magyarországi növendék-papság ,ima-egyesületének' szervező bizottságához. 
Mélt. és f t . Bubies Zsigmond kassai püspök főp. levele az újév alkalmából. -— Egyházi Tudósítások : f Csikszentléleki Nagy Imre. 
R ó m a : Az olasz katholikusck és a római kérdés. — Kath. Köztevékenység : A magyarországi papnövendékek ima-egyesületéről. 

Irodalom : Ujabb egyházi beszédek. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Nyilt levél 
a magyarországi növendék-papság , ima-egyesületének' 

szervező bizottságához. 

Nyitra, 1892. jan. 29. 

Kedves Barát im ! 
Köszönettel vet tem, és örömmel olvastam 

a tes tvér i szózatot, melyet , egyebeken kivül, 
hozzám és a lelki vezetésem a la t t álló növendé-
kekhez intéztek. 

Ima-egyesületet aka rnak önök a laki tani orszá-
gos te r jedelemmel , s Budapesten székelő központ-
tal. Jól fogták fel a dolgot. Legyen az egyesület 
élő-mozgó test , melynek kar ja i szeretve nyúl ja-
nak ki az ország határ i ra , szive pedig a főváros-
ban verjen. I t t képződjék, s innét ter jedjen szét 
az egész szervezetet éltető íriss, egészséges vér. 
Mindenki mondja, hogy Budapesten a hazasze-
re te t forróbb, a nemzeti eszmékért való lelkese-
dés lángolóbb, a te t te rő hata lmasabb. Hogy is 
ne, hisz' o t t pontosul össze a legtisztább érzés, 
o t t fejlődik az eszmék és gondolatok nagy vi-
lága, o t t születnek az aka ra t legnemesebb elha-
tározásai . 

Budapest a hazaszeretet nevelődajkája , isko-
lája, és i rányjelző fényoszlopa. Há t miér t ne 
lehetne nevelődajká ja a hi tnek, iskolája a vallá-
sosságnak, fényoszlopa a magyar katholiczizmus-
nak? Vagy tán a hazaszeretet drágább kincs, 
mint az egyházszovetet ? Gyöngy az egyik, gyé-
mán t a más ik ; ez a lélek életének ékessége, 
duia*. a szívnemesség dísze. Vagy, Budapest ka-
tholikus W e i hátrább ál lnának a hitbuzgóság 
érzelmében, miiA a hazaszeretet törekvéseiben? 

Igazán ideje már, hogy a vallásos élet mozgal-
mai is a fővárosból indul janak ki. 

Midőn t ehá t a budapest i központi papne-
velő-intézet jeles növendékeit egy ima-egyesület 
szervezése körül szorgoskodni lá tom, már abból 
az egy szempontból is szívből üdvözlöm önöket, 
mer t budapestiek. Há t még, ha szemem elé állí-
tom ki tűzöt t czéljok magasztos és szükséges 
vol tá t ? Szivben-lélekben lélekben egyesíteni akar-
ják a hazai növendékpapságot az ima kapcsa 
által , hogy, a kik széles e hazában együt t imád-
kozni tud tak az egyházért, ennek igazságaiért, és 
a papnevelés nagy érdekeiér t : majdan tud janak 
együt t dolgozni a vallás szolgálatában, együt t 
küzdeni az egyház szabadságáért folyó nagy har-
ezokban, együt t fáradni — tűréssel, szenvedéssel 
és lemondással — a papi életszentség párat lan 
eszményének megvalósításában. Növendékpapok-
nak, kik jobbára csak a lelki cselekvés eszközeit 
b i r ják kezökben, lehet-e ennél magasztosabb 
czélt magok elé tüzniök; szentebb törekvésér t 
le lkesülniök; áldásosabb fe lada t ra vállalkozniok ? 
Övezze körül Isten munkáló malaszt ja a köztet-
szés dicsőségével a czélt, áraszszon áldást a tö-
rekvésre, sikerrel koszorúzza meg a feladatot . 

De midőn ezen érzelmek tolmácsolásával az 
ima-egyesűlethez való elvi csat lakozásomat kife-
jezem, engedjék meg, hogy kifej thessem az irány-
elveket, melyeket az egyesület szervezésénél szem 
előt t t a r t an i , szerény nézetem szerint, czélszerü-
nek mutatkozik . 

Mindenek előtt azt a kérdést vetem fel, 
kell-e a te rveze t t imatársu la tnak uj , eddig még 
más vallási egyletek által fel nem karol t , köte-
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lességkörrel b i rn ia 1 Más szóval legyen-e az egy-
let , lényegére nézve épp ugy, m in t működési 
m ó d j á r a nézve, uj egylet.' E kérdésre m i n d j á r t 
e he lyü t t „nem"-mel kell felelnem.1) 

Az egyház szerető gondoskodása és éber 
figyelme m á r eddig is annyi , és oly k i tűnő egy-
le teke t l é t e s í t e t t a hivek számára, hogy ezek 
összes lelki szükséglete iket dus haszonnal kielé-
g í the t ik . s erkölcsi töké le tesedésöket a legked-
vezőbb sikerrel eszközölhetik. Ezen egyletek kö-
zöt t nem egy találkozik, mely a papság lelki 
igényeinek is te l jesen megfelel , minél fogva a 
papneve lő in téze tekben is el van te r jedve . Ilyen 
első sorban az lm a-Apostolság t á r su la ta . Ennek 
czélja, min t t u d j á k , az egész egyházat , világia-
k a t és p a p o k a t egymással kölcsönösen egyesí teni , 
havonk in t tüzetesen m e g h a t á r o z o t t s zándékra 
i r ányu ló közös ima, ós közös á j t a tosság i gya-
kor l a tok ál tal . Az egyesülés ki indulási pont ja , 
ta lálkozó- és nyugvóhelye : Jézus Szive. A havi 
szándék e legszentebb Szívnek a j án l t a t ik fel, ide 
t é t e t i k min tegy bizományba, hogy i t t őriztessék 
meg t i sz tán , szeplőtlenül. A szándék foganatos i -
t á s áé r t felesdő imák szintén Jézus Szivéhez 
szállnak. I t t o lvadnak meg a nagy is teni szere-
t e t tüzétől, s á ldásthozóan i t t fej t ik ki t e rmé-
kenyi tő erejöket . Az egész cselekvés Jézus Szive 
körül forog, m i n t középpont körül . 

Ezen szervezeténél fogva az Ima-Apostolság 
a legki tűnőbb imaegyle tek egyike, s ha szabad 
m a g a m a t igy kifejeznem, korszerű egylet , mivel 
a n a p j a i n k b a n leginkább t e r j edő és legkedvesebb 
á j t a tosságo t ápol ja : a legszentebb Sziv t isztele-
té t . A hol, e mel le t t , az lm a-Apostol sággal ro-
kon, Jézus Szivének t á r su l a t a is meghonosul , o t t 
a legbuzgóbb áh i ta t , és a t es tvér i együt té rzés 
l ágyan t enyész tő melegágyra t a l á lnak . Az együt t -
érzés köte léke pedig önmagá tó l hozza lé t re a 
t a g o k közöt t az elvegységet s ezáltal a főczélt, 
me lyre minden ima-egyle tnek tö rekedn ie kell, 
szerencsésen megvalós í t ja . Ez az Ima-Apostolság-
nak anná l könnyebben s ikerülhet , m e r t az ál ta-
lános hav i szándékot minden egyes esetben maga 
az egyház feje, a pápa ő szentsége ha tá rozza 
meg, és á ldásával e l lá t ja . Ennek folytán há rmas 
kapocs fűzi össze a t a g o k a t : 1. t a n i t ó egyház 
t a g j a i egymással egyesülnek; 2. a t a n i t ó egyház 

') Ez egy tiszteletre méltó vélemény, a mely fölött a szer-
vező bizottság minden esetre gondolkodni fog. ísekeiu ugy látszik, 
liogy külön vagyis uj egylet van tervbe véve nörendíkpapok szá-
mára., avval a végezéllal, hogy a már fennálló Papi Ima egylet 
azámára mennél több tagot neveljen. A szerk. 

a t anu ló egyházzal ; 3. m i n d a k e t t ő egyesül az 
egyház közös fejével, a róma i pápával . Egyesül-
nek, m i n t m o n d á m , elvben, érzésben, törekvés-
ben. — Lehet-e ennél szebb, k iha tóbb és töké-
le tesebb egyesülést k í v á n n i ? 

De, igaz, az Ima-Aposto lság e gyümölcsöket 
mindeddig, széles körben, még netn t e r m e t t e 
meg. A hány ország, a hány egyházmegye, a 
hány hitközség, annyifé lék ezen ima-egyle t á j t a -
tossági gyakor la ta i . Néhol Jézus Szive tá r su la -
táva l van összekötve, m á s u t t a Rózsafüzér-egy-
lettel , vagy valamely más Már ia - tá r su la t ta l . 
Néhol minden hónap első pén tekén t a r t j á k a 
nagy á j t a tosságo t , m á s u t t a hó első vasárnapján , 
s azt is különfélekép. Egy helyen nagy misét 
t a r t a n a k szentségki té te l le l ; dé lu tán szentbeszé-
det, l i t án iá t , s végül gyű j tés t rendeznek vala-
mely, a havi szándékkal rokon jó t ékony czélra. 
Más helyeken az egész nagy á j t a to s ság abból 
áll, hogy a dé lu tán i i s ten i t i sz te le t u t án a pap 
el imádkozza a íö la jánlás i imát , de szentbeszédről , 
a mely pedig a havi szándék megmagyarázása 
vége t t igen kívánatos , vagy egyéb közös á j t a -
tosság i gyakor la t ró l szó sincsen. Ez a különféle-
ség a papneve lő in téze tekben is sa jnosan észlel-
hető. Pedig éppen e különféleség okozza, hogy 
az Ima-Aposto lság nem vá lha t ik azza, ä minek 
lennie ke l l ene : a le lkek összekötő kapcsává. 
Minden t á r su l a tná l a töké le tes egyesülés é rdeke 
azt k íván ja , hogy, ne csak a czélban legyünk 
egyek, hanem az eszközök haszná la tában is, ne 
csak a dologban, hanem a módban is. Mivel 
m i n d e n ü t t m á s k é p p h a j t j á k végre az a lapszabá-
lyokat , s mivel a vezetés te l jesen deczentral i -
zálva van, azér t a különböző helyeken létező 
t á r su la tok alig vehetnek t u d o m á s t egymásról , 
nem figyelhetik meg kölcsönösen á l l a p o t u k a t , s 
igy nem is a l ko tha tnak m a g o k n a k helyes Ítéle-
t e t e lőmenetelök- , vagy hanya t l á sukró l . E mel-
le t t . az e m i i t e t t elszigeteltség megfosz t ja az 
Ima-Apostolság t á r su l a t a i t a közös működés 
emelő, erősí tő érzetétől ; minek folytán az elvek 
közös szere te te is csak l a n k a d t a n ha l adha t előre, 
a lelki összhang pedig, mely h iva tva volna t á r -
sulat i t a g o k a t országszerte egyfo rma lelkesedésre 
és munkásságra gyulasztani , nem fej lődhetik ki. 

E b a j o k o n segí teni t e l l ene . Először csak 
részletesen, azu tán á l ta lánosan. A részletes javí-
t á s t papnevelőin téze tekben kellene eszközölni. 
Legyen az Ima-Apostolság működé*« mindenek-
e lő t t ezen in téze tekben e g y ö » ^ t ü . Az inné t ki-
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kerü lő fiatal papok pedig hozzanak egyforma-
ságot a t á r s u l a t á j t a tosság i gyakor la ta iba — 
országszer te . 

Nézetem szer int t e h á t az a lakuló ima-egyle t 
egyedüli f e l ada ta az volna, hogy az Ima-Apos-
to lság t á r s u l a t á t az ország összes papnevelőinté-
zeteiben meghonos í t sa , s a t á r s u l a t a lapszabá-
lyainak és á j t a tos ság i g y a k o r l a t a i n a k egyön te tű 
módon való vég reha j t á sá ra közreműködjék . 

Bá to r ságo t veszek m a g a m n a k a r r a is, hogy 
e lőadjam a főbb pon toka t , melyek a l ap ján a 
je lze t t czél legkönnyebben volna elérhető. 

1. Mindazon papnevelő in téze tek , melyek az 
országos ima-egyle thez csat lakoznak, kötelezik 
m a g u k a t , hogy főpásztoruk engedélyével és elöl-
já ró ik közbenjárásáva l az Ima-Apos to lság t á r su -
l a t á t kebelökben meghonos í t j ák . 

2. A szervező bizot tság fe lada ta volna meg-
határozni a rokon-egyle te t vagy t á r su l a to t (eset-
leg többe t is), melye t az Ima-Apos to l ságga l leg-
czélszerübben lehe tne összekötni. 0 jelölné meg 
a módo t is, mely szerint a különböző in téze tek-
ben eddig létező á j t a tos ság i egyletek az I m a -
Aposto lság czél jaival összefüggésbe hozhatók, — 
és ezen czélokra fe lhasználha tók volnának, a 
nélkül , hogy a tagok kötelességei mór téken tu l 
megszaporodnának . 

3. Az Ima-Apostolság, és a vele összekötö t t 
rokon-egyle tek á j t a tosság i gyakor la ta i , az a lap-
szabályok é r t e lmében és szellemében, a meny-
nyi re lehetséges egy időben és egyforma módon 
volnának végzendők. E gyakor la tok közé sorozom : 

a) A havi szándéknak az in téze t lelkiigaz-
ga tó j a á l ta l való megmagyarázásá t . Considerat io, 
Medi ta t io , vagy szentbeszéd a l ak jában . Ez a hó-
nap első pén tekén , vagy első vasá rnap ján volna 
eszközlendő. Ugyanekkor t a r t a t n é k a nagy á j t a -
tosság kiegészitéséhez ta r tozó is teni t isztelet , mely 
á l lha tna pl. szentségki té te l a l a t t m o n d o t t l i tá-
niából, és a fö la jánlás i ima el imádkozásából. 

b) Ide sorozom a legszentebb Szív ünnepén 
t a r t a n d ó ünnepélyes i s ten i t i sz te le te t , mely az 
egész évi á j t a t o s s á g f é n y p o n t j á t képezné. 

c) A t á r su l a t á l tal h a v o n k i n t e lőir t s egyes 
nevezeteseblT tmuepnapok a lka lmából a j á n l o t t 
gyónási és áldozási ájt&tosságot. 

d ) A kellően részletezet t á l ta lános havi 
s z á n d é k ^ a mindennapi imádságok kere tébe 
való b e i l l e s z t i * ^ 

4. Az ima-egylet á l landó vá lasz tmánynyal 

b i rna Budapes ten , melyben minden egyházmegye 
egy-egy t agga l volna képviselve. 

5. Az ál landó vá lasz tmány t a g j a i t minden 
papnevelő- in téze t maga választaná azon növen-
dék tá r sak közöl, a kik központ i s zeminár iumban 
végzik t a n u l m á n y a i k a t . 

6. E vá lasz tmány t iszte volna, az á l ta lános 
havi szándékot az egylet h ivata los közlönyében, 
a hazai viszonyokra való t e k i n t e t t e l részletezni, 
i l letőleg ez i ránt a H i r n ö k é rdemdús szerkesztő-
jével ér intkezésbe lépni. 

7. E vá lasz tmány egyút ta l az ima-egyle t 
minden érdekének képviselője, e lőmozdi tó ja és 
ügyeinek végreha j tó közege volna. Gondoskodnék 
ar ró l is, hogy az egylet t ag j a inak évenk in t a 
szünnapok a la t t a lka lom nyuj tassék az egymás-
sal való ta lá lkozásra , hogy igy a lelki b a r á t s á g 
és szere te t érdekei a kölcsönös ér in tkezés köz-
vete t lensége á l ta l fej lesztessenek, s fe lv i ru l janak. 

Lehete t len m i n d e n t e lmondanom, különben 
is hosszura nyúl ik m á r levelem. Önök k i tűnő 
vezetők a l a t t á l lanak, a kik, — ha az á l ta lam 
körvona lozo t t szervezet a lapgondola ta te tszésök-
kel ta lá lkozik — az organizáczió czélszerii és 
helyes módoza ta i t t öbb szakér te lemmel á l lap i t -
h a t j á k meg, m i n t a hogy azt én t ehe tném. 
Egyéb i r án t , a m i t i r t am, az csak egyéni nézet, 
a mely anny i t ér, a m e n n y i t a mel le t te felhoz-
ha tó érvek súlya nyom. Az ima-egyle t eszméjé-
hez való hozzászólásokat élénk érdeklődéssel fo-
gom kisérni, s előre k i j e len tem, hogy nem az 
én te rvezetem végreha j t á sá t t a r t o m főczé lnak ,— 
hanem az ima-egyle t megalakulásá t . 

Nemes tö rekvésökre ú jbó l I s ten á ldásá t kí-
vánva, ma radok Kr i sz tusban tes tvérök, s ügy-
ba rá t jok . Dr Franciscy Lajos, 

theologiai tanár, s lelkiigazgató. 

Mélt. és főt. Bubics Zsigmond kassai piispök 
főpásztori l eve l e az újév alkalmából. 

(Folytatás.) 

Komolyak és nagyfontosságúak, Tisztelendő Test-
vérek, azon kötelességek, melyeket a fentebb kifejtett 
szempontokból az iskolában, sőt a templomban is szem 
előtt kell tartanunk és teljesítenünk. De van egy körül-
mény, mely minket azok keresztülvitelében buzdit, és 
lelkesít s ez az, miről személyes tapasztalásaim alapján 
szólhatok. A midőn fentemiitett bérmálási utaimat meg-
tevém, azon helyeken, ahol a szent misét az Urnák be-
mutattam s a bérmálás szentségét kiszolgáltattam, az 

') A növendékpapság ., Ima-Egyleté"-nek szervező bizottsága 
minderre ki fogja terjeszteni figyelmét. A sserh. 
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isteni tisztelet alatt az iskolás gyermekek ajkairól meg- 1 
zendültek ami szép magyar egyházi énekeink. És a szü- ' 
lök, kik nyelvünket nem értik, mert oly korban neveked-
tek fel. midőn nyelvünk még nem lépett természetszerű 
jogaiba, nagy örömmel hallgatták ártat lan gyermekeik 
szivet, lelket megindító áj tatos éneklését. Arczaikon visz-
szatükrözödött egyrészt az öröm és boldogság, midőn 
gyermekeiket magyarul hallák Isten dicsőségét zengeni, 
de leolvasható volt leiköknek e tükréről a fájdalom is, 
hogy ők nem vegyülhettek az Isten dicsőitők éneklő ka-
rába, mert — nem tudnak azon nyelven, melyen gyer-
mekeik ma már lassan-lassan megtanulják az örök igaz-
ságokat. 

A mennyire tehetségünkben áll, Tisztelendő Test-
vérek, pótolnunk kell a mult idők e mulasztásait. 

A jelen év folyamán egyházmegyém összes plébá-
niáiról összeállított törzskönyv igen sok megszívlelendő 
tanulságot szolgáltatott nekem. Van abban sok örvende-
tes, van olyan is, mi elszomorítja lelkemet. Örvendek 
azon, midőn látom, hogy ti Tisztelendő Testvérek, buz-
gón és lelkiismeretesen megtar t já tok az isteni tiszteletnek 
megállapított rendjét és híveiteket nem csak a szent mi-
sének bemutatásával, hanem az Isten igéjének rendszere-
sen való hirdetésével is istápoljátok lelkileg. Szomorko-
dám azonban, midőn azt tapasztaltam, hogy csekély a 
lelkipásztorok száma, mert vajmi sok község részesül 
csak ritkán az egyház kegyszereinek, az isteni tisztelet-
nek, s a szent oktatásnak áldásaiban. És elszomorod-
tam azon is, midőn azt olvastam ki az általatok 
beküldött kimutatásokból, hogy, mig egyrészt tóiajkn 
híveink majd mindenütt élveznek oktatást saját anyanyel-
vükön, addig a magyar a jkúak még ott sem vétetnek 
mindig tekintetbe, ahol többségben vannak, s igy termé-
szetesen még kevésbé ott, ahol kisebbségben vannak. 

Gondom lesz rá Tisztelendő Testvérek, hogy idővel 
mindazon hiányok megorvosoltassanak, amelyeknek léte-
zéséről engem egyházmegyémnek ez a törzskönyve fel-
világosított. Oda fogok hatni, hogy az Isten szolgáinak 
száma szaporodjék, hogy az istenitisztelet rendje minden 
községben tökéletes legyen, olyan, amely kielégíti a liivek 
lelki igényeit. Hogy ebből esetleg reátok is valamivel 
több munka fog háramlani, az csak a dolog természeté-
ből következik, de meg vagyok győződve, hogy ti, mint 
jó pásztorai a ti híveiteknek, Isten kegyelmével örömmel 
fogjátok azt teljesíteni, hasonlóan Krisztus Urunkhoz, ki 
nem kerülte a fáradságot, testének kimerülését, hanem 
bejárta Júdeát , hogy hirdesse az örök élet igéit. Azért 
bizom bennetek is Tisztelendő Testvérek, hogy, a mivel 
több munka vár reátok ezekből, azt ti, Isten iránti sze-
retetből, népünk javára szivesen el fogjátok végezni. 

Méltányosaknak és igazságosaknak kell ugyanis len-
nünk magyar ajkú híveinkkel szemben is. És éppen, mi-
vel tudomásom volt róla, hogy a fennálló rend nem felel 
meg mindenütt a létező viszonyoknak, akartam biztos 
tudomást szerezni az egyházmegyéin területén fennálló 
ilyetén állapotokról. Ezér t kértem tőletek a mult évben 
pontos adatokat a gondjaitok alatt álló plébániákról. Ti 
magatok állítottátok össze azon kimutatásokat, melyek 
engem sok dologról felvilágosítottak. Most tehát , midőn 

kellőképpen informáltatok, arra kérlek Tisztelendő Test-
vérek, szívleljétek meg a plébániátokban létező állapoto-
kat, vessétek össze híveitek lelki szükségleteit azzal, hogy 
azok eddig mi módon elégíttettek ki és gondolkozzatok 
a felől, miképpen lehetne segíteni ott, ahol ily segítségre 
szükség van. Anélkül, hogy az idegen ajkúak iránt igaz-
ságtalanokká legyünk, lehet segitenünk a magyar ajkú 
híveken. Feljogosít erre maga az isteni üdvözítő, kiről 
meg vagyon írva, h o g y : „hazájába jővén tanitá őket — 
t. i. a népet — zsinagógáikban." x) S ha ezt tette, ugy 
bizonyára a nép nyelvén tette azt, melyet hallgatói meg-
értettek. És, ha az idegen ajkúak is örülnek, hogy saját 
nyelvükön hallják az Isten igéjét, saját nyelvükön zenge-
dezhetik az ő dicsőségét, ne lenne ehhez joguk saját 
véreinknek is ? „Lépes méz csepeg ajkaidról, én jegye-
sem, méz és tej van a te nyelved alatt," '•) azaz szelid, 
kellemes a te beszéded, fogják a mi szeretett véreink mon-
dani, ha majd olv nyelven hallják az Ur Igéit, melyet az 
anyatejjel szivtak magukba!" 

Tudom, hogy az ily módon életbeléptetendő válto-
zások előkészítésére idő kell, azért adok is reá időt nek-
tek és felszólítalak, hogy a folyó évi szeptember végéig 
tegyen nekem jelentést minden plébános arra nézve, mit 
lehetne tenni az ő plébániája területén, hogy az isteni-
tisztelet rendje olyképen módosittassék. hogy magyar a jkú 
hiveink is élvezhessék az Isten igéjét és saját nyelvökön 
zenghessék az Ur dicséretét. 

Nem hunyok szemet, Tisztelendő Testvérek, azon 
nehézségek előtt, melyekkel ezen intézkedésemnek ke-
resztülvitele járni fog. Abba biztos vagyok, hogy ti, kik 
nemcsak az egyháznak hü fiai és buzgó szolgái, de édes 
hazánknak is szerető gyermekei vagytok, ezen intézke-
désemet örömmel fogadjátok. Annyi jelét láttam eddig is 
nemes vetélkedésteknek, munkásságtoknak, az Isten háza 
iránti buzgóságtoknak, annyi jelét fáradozástoknak az 
isteni szolgálat széppé, épületessé tevésében, hogy meg 
vagyok győződve, miszerint örömmel fogjátok teljesíteni 
azt, amire ezen főpásztori körlevelemben felszólítalak. De 
másrészt tudom, hogy néhol az elfogultság, néhol a régi 
megszokásnak ereje, néhol talán a tudatlanság, sőt inten-
czióimnak félreértése esetleg fog nehézségeket támaszt-
hatni. Ezekkel szemben a ti kötelességtek lesz megma-
gyarázni azoknak, kik nem értik meg ez intézkedés 
jogosultságát, hogy a főpásztor minden ajkú híveinek 
egyaránt szerető atyja, tanítója, és hogy legtávolabbról 
sem áll szándékában bárkinek veleszületett jogát anya-
nyelvéhez csorbítani, de megkívánja adni magyar a jkú 
híveinek is a lehetőséget, hogy Istent saját nyelvén di-
csőíthesse, Isten igéjét saját nyelvén hallhassa. Különben 
„egy próféta sem kedves hazájában" s) mondja a Szentírás, 
de titeket ez se riaszszon vissza. 

A templom és iskola legyen tehát az a he l j , Tisz-
telendő Testvérek, ahol ti ezentúl non csak a vallást, 
nem csak a hivek lelki életét szolgáljátok, de szolgáljátok 
egyszersmind édes hazánk érdekeit is. A meggyőződés és 

M Lásd Sz. Máté evangéliumát. XIII. 54. 
2) Lásd az Énekek énekét IV. 11. 
') Lásd Sz. Lukács evangéliumát IV 

Sz. Márk. VI. 4. és Sz. János ev. IV. 

Ugyanígy irnak 
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az érzelem egész melegével, melyet egyfelől egyházam, 
másfelől édes hazánk jövője iránt érzek, kérlek titeket, 
ne hanyagoljátok el ezen, vallásos és hazafiúi szempont-
ból egyaránt nagyfontosságú ügyet, mely úgyszólván élet-
kérdés az országra nézve. Nyelvében él a nemzet, mondá 
egykor hazánk legnagyobb fiainak egyike és igaza volt, 
mert erőssé, hatalmassá nemzetet nemcsak vallásosság, 
jellem, becsület, vagyon tesznek, hanem teszi a nyelv is, 
melyet beszél. Tekintsetek vissza a letűnt századokra és 
azt fogjátok tanulni nemcsak hazánk, hanem egyházunk 
történetéből is, hogy a magyarság fentartásának legfőbb 
érdeme a papságé. Nemcsak a főpapság tünt ki ebben, 
hanem az alpapság is. Irodalmunk legkiválóbb alakjai a 
primási, érseki, püspöki székekből, zárdákból s a szerény 
falusi lelkészlakokból egyaránt kerültek elő. Iparkodjatok 
ti is, Tisztelendő Testvérek, nem csak mint jó pásztorok, 
hanem mint jó hazafiak is az ő nyomdokaikon haladni s 
bár ez kötelesség, érdemmé válik éppen a mi megyénk-
ben, melyben e kötelesség teljesítése több munkát, több 
önfeláldozást igényel, mint ott, hol a nép zöme amúgy 
is magyar. Mindnyájunknak, kik hivatva vagyunk a nép 
művelődését előmozdítani, oda kell törekednünk, hogy a 
magyar nyelv ismerete utat találjon a nép minden réte-
geibe, mennél inkább kötelességünk tehát oda hatni, 
hogy ott. ahol a nép zöme már is beszéli azt, hanyatlás 
ne álljon be e tekintetben. A magyar nyelv tudásával 
terjed a műveltség, a polgáriasodás, megszilárdul a trón 
biztossága és a nép ereje. S ha magyar az állam, mely-
ben élünk, mely intézményeivel megóvja, megvédi minden 
egyes polgárát, magyarnak kell lennie érzelemben, idővel 
a nép nyelvében is. Es ez nem jelent ellenséges érzületet 
más ajkú testvéreink iránt, mert hiszen tudjuk, hogy min-
den nyelv édes és szép, mindeniket tudni hasznos, de a 
nemzet nyelvét tudni kötelesség. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f Csikszentléleki 
N A G Y I M R E , kanonok. 

1818-1892. 

Nagy Imre Csik-Fitódon 1818. október 26-án szü-
letett székely nemes szülőktől. Elemi és középiskoláit 
Csiksomlyón. a bölcseleti és jogi tanulmányokat pedig a 
kolozsvári lyceumban végezte kitüntetéssel. 1842-ben be-
lépett a papi rendbe. 1846-ban felvette az egyházi rend 
szentségét s azonnal a marosvásárhelyi gymnasiumhoz 
neveztetett ki, hol 14 évig működött. 1859-ben a csik-
somlyói gymnasiumhoz került tanárnak. 1863-ban a szé-
kely-udvarhelyi gymnasium igazgatója lett, 1865-ben a 
csiksomlyói gymnasium és finövelde igazgatói tisztjét 
nyerte el. Mindenütt bevált és közelismerést szerzett. 
1869-ben pápai kamarás, 1870-ben papnevelőintézeti rek-
tor és kanonok lön és tanította egyideig a theol. moralist 
és pastoralist. Jótékonysága nagyszabású vala. Az iroda-
lom terén is érdemeket gyűjtött . Dolgozott a Veszely K. 
által szerkesztett ,Gyulafehérvári Füzeteku-be, megírta a 
csïklyomlyôi iskola es nevelőintézet történetét s a Religió-

nak is egyideig rendes munkatársa vala. Szűkebb hazája 
társadalmi és politikai életében, míg fiatalabb volt, szin-
tén élénk tevékenységet fejtett ki. „Csikmegye beléletét, 
mondja róla a „Közművelődés", mondhatnók jó ideig a 
boldogult vezette ugy lelkes felszólalásai mint társadalmi 
szereplése által . . . Hivatásszerű pap, jó ember volt. Kö-
telességeit a legnagyobb pontossággal teljesítette s azon 
körben, melyben neki működnie adatott, ugy működött, 
hogy példája követésreméltó. Nem csapott nagy zajt, 
nem jár t dörömbölő cothurnussal a világ szinpadán, ha-
nem csendesen és zajtalanul haladott át azon, csak ember-
társai boldogságát és saját lelke üdvét munkálva. Ember-
társainak boldogitását — a mennyire tőle kitelhető volt 
— előmozdította; — adja a jó Isten, hogy lelke is lelje 
meg az örök boldogságot. Nem halt meg ő egészen ; élni 
fog ő még sokáig, hisz „halott csak az, kit elfelejtenek," 
— de Nagy Imrét elfeledni egészen nem lehet s legalább 
is Csík elfeledni soha nem fogja. Nyugodjék békében!" 

Róma. Az olasz katholikusok és a római kérdés. — 
Bizonyára önökhöz is eljutott hire ama vitának, a 

melyet nemrég a „Moniteur de Rome" a „Kölnische 
Volkszeitung"-gal s a „Historisch-politische Blätter"-rSl 
a római kérdés ügyében folytatott. Ezek a lapok azt 
vitatják, hogy az egyház s a pápa siralmas állapotának 
fóoka az olasz katholikusok választási joguktól való tar-
tózkodásában rejlik, s a katholikusoknak a parlamentbe 
való belépését ugy tekintik, mint a római kérdés meg-
oldásának, sőt a vallásos súrlódások megszüntetésének 
egyedüli törvényes s állandó eszközét. 

A „Kölnische V.-Zeitung" nemrég közölt egy levelet, 
a melyet Olaszországból kapott, s a melyet az, bár ellene 
szól, mégis pártatlan loyalitással közzétett. E levél írója 
harmincz év óta él Olaszországban ; a félsziget modern 
történelmét jól ismeri; tudja annak minden egyes episod-
ját s látta szemei előtt lefolyni a napi eseményeket. í té-
letének igy tehát nagy súlya van. A katholikus párt 
belső életére vonatkozó adatai nem valami hízelgők, sőt 
azt lehetne mondani, hogy itt-ott nagyon is megnyomja 
a tol lat : mi azonban mégis bonczkés alá veszszük meg-

jegyzéseit, mert ezek nagyon is meggyőző feleletet ké-
peznek a „Kölnische V.-Zeitung" s a „Historisch-politische 
Blätter" legújabban megjelent e tárgyra vonatkozó czikkére. 

A szerző a hirhedt „né elettori né eletti" formula 
történetének ismertetésével kezdi. Ez a phrásis 1857-ben, 
a régi piemonti országban hangzott el először, abból az 
alkalomból, mikor Cavour miniszter megsemmisítette a 
katholikus képviselők tömeges megválasztását, s megtil-
totta a beneficiummal s lelkipásztorkodással megbízott 
papoknak a parlamentbe való belépését. Az 1860-iki 
események után ez egész Olaszországra nézve irány-
adóvá lett. 

Azonban ez a szavazástól való tartózkodás mégsem 
oly egészen általános ; több katholikus főúr, mint Crotti 
gróf, Ondes-Reggio báró, Cantù még mindig szerepelnek 
a parlamenti életben, bár, nem tagadhatjuk, kevés ered-
ménynyel. Cantù 1867-ben egészen visszavonult, mert 
hasztalan iparkodott a vallásos tarsulatok elnyomatására 
hozott törvény ellen agitálni. Róma elfoglalása után 
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Ondes-Reggio báró szintén lemondott mandátumáról s 
éppen akkor törtérit az, hogy kinyilatkoztatta a „Kölnische 
Volkszeitung" levelezője előtt, hogy katholikus képviselők, 
a pápa akarata ellenére részt vévén a parlamentben, 
ott nem végezhetnek semmiféle üdvös munkát. 

A Róma elfoglalását követő években az olasz katho-
likusok szerepelni kezdenek a községi választásoknál s 
ott csakugyan oly eredményeket mutattak fel, a melyek 
azok lelkében is reményt keltettek, a kik a parlamenti 
élet ellenzői közé tartoztak. Többször felszólitották a 
Vatikánt, hogy szüntesse meg „non expedit" szózatát, de a 
Vatikán ezt nem volt hajlandó tenni. A „Kölnische" 
irója azt hiszi, hogy ezt a magatartást eléggé megma-
gyarázzák az opportunitás okai, a melyek elég kézzel-
foghatók. Szerinte az olasz katholikusok, ha részt vesz-
nek a parlamenti választásokban, esetleges kudarcznak 
tehetik ki magukat, mert ellenfeleik egyesült erővel tör-
nének rájuk. Az emiitett német lap ez esetben a katholiku-
sokat magukat illetné vádakkal, a melyek talán alaposak 
is volnának. Azt mondja ugyanis, vannak Olaszországban 
igen buzgó katholikusok, de mihelyt áldozatról van szó, 
visszahúzzák magukat. És a lanyhaság, és a politikai 
étetben való szereplési képtelenség nagyon éles különb-
séget von az olasz, a német, a belga vagy a franczia 
katholikusok között. A „Kölnische" irója ennek illustrá-
lására felhozza a sajtót. Olaszországban harmincz millió 
lakos között tizennégy év előtt tizenkilencz kath. politikai 
lap volt. Tizennégy év óta ez a szám csak öttel gyarapo-
dott. A pápai állam területén csak három katholikus lap 
van ; Toscanában valamint Szicziliában is csak egy katho-
likus lap van ; azonkívül a két nápolyi s ezenkívül egy 
sem déli Olaszországban. A „Kölnische" még azt is sze-
mére veti az olasz katholikusoknak, hogy ezek a lapok 
is csak subvencziók után élhetnek meg. Pedig az olasz 
nép a legújabb időben nagyon olvassa a lapokat, de 
fájdalom, csak a liberális s radikális szellemüeket. Azon-
kívül a társulási, egyesülési szellem is csak ugy a hogy 
van kifejlődve a félszigeten. Az olasz katholikusok e 
tekintetben is nagyon mögötte állanak más országbeli hit-
sorsosaiknak. 

Az idézett lap irója a következőképpen fejezi be 
czikkét. „Az olasz népben nincs áldozatra kész szellem; 
ha arról van szó, hogy adakozzék, vagy, hogy maga áll-
jon a sorompóba, akkor mindjárt visszahúzódik. Addig 
mig nem támogatják jobban a sajtót s nem iparkodnak 
szorosan társulatokba lépni, nem lesznek képesek a poli-
tikai küzdelmekben sikeresen harczolni s igy hasztalan 
hivják segítségül más országbeli hitsorsosaikat. 

Ez tartalma a „Kölnische V.-Zeitung" irója leveleinek ; 
s mi elismerjük, hogy pessimistikus színezete daczára is, 
sokban igazat kell neki adnunk. De azért igen sok szó 
fér hozzá. Először is nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy Olaszország, a nemzeti életre való kiskorúsága 
mellett még egyéb kivételes helyzetben is van. Olaszor-
szágban úgyszólván még minden gyermekkorát éli ; ez 
nemcsak a katholikusokról szól, hanem a liberálisokról is. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az általános za-
vart, mely az olasz politikai életben jelenleg van. A kül-
földi hitsorsosok, midőn olasz testvéreiket fölszólítják. 

hogy az ő példájuk szerint, ők is álljanak sorompóba 
ellenfeleikkel szemközt, elfelejtik azt, hogy Olaszország 
még nem egészen érett talaj a parlamenti életre, s hogy a 
mi lehetséges máshol, az nem lehetséges Olaszországban, 
különösen nem a jelen viszonyok között. Ehhez teljesen ha-
sonló volna az, ha egy századdal ezelőtt azt követelték 
volna a német katholikusoktól, hogy alkossák meg a mai 
Centrum-pártot. Vagy talán elfelejtették már, hogy őseik-
nek mennyi faradságába került 1813-tól 1848-ig s főkép-
pen 1848-tól 1872-ig! Minden az időviszonyoktól f ü g g é s 
semmi sem történhetik e világon csak ugy hamarosan, 
tekintet nélkül a viszonyokra. 

Nem tagadjuk, hogy az olasz katholikusok hátra 
vannak, s hogy különösen más országbeli hitsorsosaikkal 
szemközt sok tenni valójuk van még a politikai élet 
terén ; de ez talán inkább az időviszonyok hibája, mint 
az övék ! Ezt gondolják meg jól ezek a lapok, a melyek 
azt mondják az olasz katholikusoknak : „Mozogjatok ; 
tegyetek ugy, mint mi : „Önerőtökben bízzatok mindenek-
előtt, ha meg akarjátok oldani a római kérdést!" 

Bizton reméljük, hogy el fog jönni az idő, midőn az 
olasz katholikusok is követhetik más országbeli hitsorso-
saik nyomdokait, mint pl. a németekét, a belgákét ; de 
ehhez időre van szükségük. Ez idő kérdés, a melyet 
semmiféle egyéb eszközzel nem lehet siettetni. Van egyéb 
tér is mint a parlamenti élet, a hol már előre is gyako-
rolhatják magukat ; a sajtó, a társulások stb. ebben nincs 
választékhiány. A parlamenti élet s tevékenység csak ugy 
lehet gyümölcsöző, ha gazdag tapasztalat előzi meg. Ez 
a mi szerény véleményünk s ez igazolja egyszersmind a 
szentszék bölcs s előrelátó magatartását. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

-f- A magyarországi papnövendékek ima-egyesü-
letének eszméje, hála a jó Istennek ! széles e hazában a 
legnagyobb lelkesedéssel fogadtatik. Eddigelé is már tiz 
papnevelő-intézet lelkes növendékei siettek lélekemelő, 
szent buzgalommal sorakozni a kibontott zászló alá, — 
és pedig a győri nagyobb-, a bécs i „Pazmaneum"-, a 
nyitrai nagyobb-, a kassai , a győri kisebb-, a nagy-
váradi. a veszprémi, szatmári, pécs i és rozsnyói 
papneveldék ifjú lánggal hevülő levitái. A csatlakozók 
örömmel jelentik, hogy régóta táplált óhajaik nyernek 
kifejezést felhívásunkban, s hogy mindnyájok szivéből lop-
tuk el a rejtett vágyat : tenni valami hasznosat és sikereset 
mostoha viszonyaink javítására. 

Nem kis örömükre szolgál, — mondja az egyik — 
e társulat megalakításával, főleg a belőle szükségkép folyt 
egyetemes papi egyesület létesiilésével valahára a szigorúan 
egyházias szellem is meghonosul, hogy általa a szeminárium-
ból hozott jó föltételek cs elvek az életen is éber emlé-
kezetben tartatnak, és hogy az Ur szőllőjének munkásai 
között annyira nélkülözött összetartás, egyetértés és össze-
köttetés is meghonosul és ez által a kölcsönös példa és 

; buzdítás mellett nagyban könnyítve lesz az élet harcsaiban 
küzdők állhatatos kitartása is. mert o tiidat, hogy „én 
eljárásomban, szavaimban, elveimben netn állok egyeld, 
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elhagyatottan," sok vigaszt és bátorságot nyújt a többnyire 
kedvezőtlen körülmények közé szigetelt fiatal áldozárnak... 

„Nem ember müve ez a programm, ír ja ügyünk 
egyik lelkes pártfogója, Isten sugallta azt eszméiben, 
praktikus tervezetében. Ott-ott kell kezdeni a még egész-
séges szivii növendékpapságnál, szellemi kapcsot kell léte-
síteni valamennyi között ; ez lesz katholikum." 

„Szivünket lángba hozta, — olvassuk az egyik csatla-
kozásban, — lelkünket magával ragadta ama hősies buz-
galom, melylyel a Kárpátok köritette kedves hon levitáit 
egy valóban szent és komoly, égetően szükséges eszme 
megvalósításának akarjátok megnyerni. „Imádkozni egy-
másért, egymás kölcsönös szereteteért, támogatásáért, 
imádkozni az isteni kegyelem megnyeréseért, hogy belö-
lünk Krisztus szive szerint való papok legyenek:" kell-e 
ennél szentebb eszme ? van-e ennél égetőbb szükség nap-
jainkban." 

„Es mindezeken a felsorolt bajokon, — olvassuk 
másutt — egyelőre imádsággal akarni segíteni : Krisztus 
tanítványaihoz méltó szép gondolat! mert az ima Istent 
vonja cselekvéseink körébe, a miért is azt Isten emberei 
méltán számítják a világtörténelem mozgató kerekei közé." 

Nagyon szép sorokat és önmagát dicsérő lelkes han-
got találunk egy harmadikban, melyet elhallgatnunk nem 
szabad : lelkesüljenek raj ta mások is : 

„Kimondhatatlan lelki örömmel vettük a „Testvéri 
szózatot", mely egy szép eszmének akar életet adni . . . 
Az eszmét egész lélekkel tesszük magunkévá, annál is 
inkább, mert végtelenül éreztük egy ilyen kapocs hiányát, 
mely bennünket, magyarországi növendékpapokat, kik 
mindnyájan egy nemes czél felé törekszünk, t. i. szol-
gálni a mindenható Istennek s elémozditani a bajlódó 
emberiség örök üdvét, — szellemben, eszmékben és tö-
rekvéseinkben egygyé fűzzön. 

Fenséges azon hármas czél, melyet Testvéreink a 
megalakítandó imaegyesület zászlajára írtak. Mert legyen 
bár a pap az összes tudományok ura, bálványozza bár a 
világ szives modoráért, leereszkedő nyájasságáért, kor-
szerű nézeteiért és gondolkozásáért, ha nélkülözi azt, 
miben isteni Mestere fényesen ragyogott előtte, — az 
életszentséget: semmi. De elveihez is hűnek kell egy 
papnak lennie, hűnek azon elvekhez, melyeket Egyhá 
zunk állit elénk, főleg a mai hitetlen, romlott, hitet, 
becsületet, egyéni meggyőződést hitvány értékért áruba 
bocsátó világban ; mert ha a pásztor nem jár elől e téren 
jó példával, bizton hivei sem tesznek máskép. — E két 
elsőből önkényt folyik a szilárd tetterő is ; legyen bár a 
pap apostoli szentséggel felruházva, ragaszkodjék bár 
vaskövetkezetességgel elveihez, ha nincs meg benne az 
akaraterő elveit érvényesíteni, minden félelem nélkül 
sikra szállani az igazságért, a megtámadott jog és üldö-
zött ártatlanságért, lehet szentéletü pap, de mégsem lesz 
hü követője Mesterének, ki juhaiért életét is kész volt 
feláldozni. 

Ha Jézus szive szerint való papok akarunk ler.ni, e 
három ke\Uk nem nélkülözhető . . . Egy szívvel lélekkel 
állunk a Testvér ink által kibontott zászló alá, hogy igy 
közösen, együttesen könyörögvén megadja az Ur Jézus 

kegyelmét arra, hogy szentséges Szive szerint való papok 
lehessünk." 

De nemcsak e levél, a többi csatlakozások is szárnyaló 
lelkesedésről tesznek tanúságot s csak hálát adhatunk a 
jó Istennek, hogy annyi áldással s oly biztató sikerrel 
kiséri szózatunkat. Jól esik tudatnunk, hogy mozgalmunk 
nemcsak az érdeklettek körében tesz kedvező hatást, nagy 
örömre hangol az rangkülönbség nélkül mindenkit, a kik 
szívesen látják az egyház és haza érdekében meginduló 
mozgalmakat. Ennyi érdeklődés sokszoros kötelességünkké 
teszi a legodaadóbb működést a mielőbbi létesítésben, 
melyhez mi — többi szeretett társaink csatlakozását is 
remélve és várva egyúttal ügyünk barátainak támogatá-
sát, — a jó Isten segítségének félreismerhetlen jelei 
mellett a legjobb siker tudatában már-már az összes 
papnövendékek nevében foghatunk hozzá. 

Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria ! 
Budapesten, 1892. febr. 3-án. 

(tz ,,Imaegyesület" szervező bizottsága. 
l .... 

IRODALOM. 

*** Ujabb egyházi beszédek. Az év minden vasár-
i napjára és ünnepére. Közrebocsátja: Pákolicz János, 

kalocsa-főegyházmegyei áldozár és horgosi plébános. Sze-
ged, 1892. Nagy 8-r. 688 1. Ára 4 frt. 

Szerző Egyházi Beszédeinek hármas sorozatával lé-
pett fel 1883-ban először. Fellépését az egyházi szónoklás 
irodalmának terén siker koronázta. A budapesti kir. ma-
gyar ̂ tud. egyetem hittudományi kara Pákolicz beszédeit 

I annyira figyelemre méltóknak ítélte, hogy a Horváth-féle 
alapítványból 400 frt pályadíjjal tüntette ki. — A babér-
koszorus író jelen müve méltóan sorakozik az előbbihez. 

— Megrendelési felhívás ily czimü munkára : Com-
pendium Theologiae Morális. Ex auctoribus probatis in 
usum scholaretu cleri junioris dioecesis Veszprémiensis 
concinnavit: Desiderius Káuzli. 

Minden embernek szüksége van ugyan bizonyos fokú 
vallás-erkölcsi tudományra, hogy e szerint intézhesse földi 
életét s hogy ennek Segélyével előkészíthesse lelki örök 
boldogságát : de legszükségesebb, az erkölcstan teljes és 
alapos ismerete mégis a papoknak, kikre Isten egyházá-
nak kormányzását, az emberiség lelki üdvének gondozását 
bízta. Isten szive szerinti pap az erkölcstan alapos isme-
rete nélkül nem is képzelhető. J a j annak, ki e tudomány 
nélkül tolakodik a szentélybe, mert a hivek ezereit rántja 
s viszi magával együtt az örök kárhozat örvényébe ! Róla 
szól az Ur lelke Ozeás prófétánál : „Quia tu scientiam 
repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi." (Osee 
4.) Tehát nemcsak a papi műveltség, hanem a hivők 
lelki üdve is követeli, hogy az egyházi férfiú az erkölcs-
tudományban teljesen jártas legyen. „Numguid potest 
caecus caecum ducere? nonne ambo in foveam cadunt?" 
(Luc. 6, 39.) 

Mivel tehát az erkölcstan alapos ismerete életfölté-
tel minden pap számára, mivel továbbá ezen tudomány 
legtöbbnyire 

a tudós theologusok vaskos kötetekre ter-
jedő munkáiban van letéve, azt hiszem nem végeztem 
fölösleges munkát, midőn papjainak vallás-erkölcsi tudo-
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mányáért és híveinek lelki üdvéért lángoló apostoli szel-
lemű Főpásztorom és Atyám, határozottan kifejezett 
óhajára egy kisebbszerü katholikus erkölcstant állítottam 
össze, mely egyrészt vezérfonalul szolgál hallgatóimnál» 
erkölcstani előadásaimnál, másrészt esetleg segédkönyvyjlr 
szolgálhat már tényleg a lelkészi pályán működő pap-
társaimnak is a katholikus erkölcstudomány elveinek 
alapos és könnyű elsajátításában, vagy azok időnkinti át-
ismétlésében és alkalmazásában. 

Munkám katholiczitásán és rövidségén kivül nem 
dicsekedhetik semmivel ; legkevésbbé igényli magának 
azonban az eredetiség dicsőségét. Jelesebb szerzőkből 
(Gury, Lehmkuhl, Müller, Palástby, Sárra, Stapf) állítot-
tam össze s főtörekvésem csakis az volt, hogy rövidsége 
daczára is magában foglaljon m i n d é g o i iWgy katholikus 
papnak az erkölcstanból okvetlenü 

A munka már megjelent ( t e r j S ^ t ó e J j y M l , 481 I.) 
s igy azon kellemes helyzetben vagyok, Eogy a megren-
deléseknek azonnal eleget tehetek. Ara 3 frt . Kitűnő 
tisztelettel : Veszprém, 1892. január 14. Káuzli Dezső, 
theol. tanár. 

H I V A T A L O S . 

Előléptetések a nagyváradi káptalanban. A király 
Fraknói Vilmos választott püspököt és kanonokot, a t o ^ 
kozatos előléptetésről való lemondásának jóváhagyása 
mellett, jelenlegi állomásán meghagyván, a nagyváradi 
latin szertartású székeskáptalanban Zajnay János székes-
egyházi főesperesnek és kanonoknak az őrkanonokságra, 
Winterhalter Antal békési főesperesnek és kanonoj t ^k a 

székesegyházi főesperességre, Zéley János krasznai főes-
peresnek és kanonoknak a békési főesperességre, Szakszó 
Rezső legidősebb mesterkanonoknak, szt. László királyról 
nevezett kisprépostnak és debreczeni plébánosnak a krasz-
nai főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyta 
s az ekként megüresedett utolsó mesterkanonokságot Pa-
lotay László tiszteletbeli kanonoknak, nagyvárad-olaszii 
esperes-plébánosnak adományozta. Széchényi Jenő nagy-
váradi latin szertartású székesegyházi kanonoknak a tipul-
tai czimzetes apátságot, Radnai Farkas nagyváradi latin 
szertartású székes-egyházi kanonoknak és papnevelőinté-
zeti kormányzónak a szepes-sághi czimzetes prépostságot 
és Aixdrásy János nagyváradi latin szertartású székes-
egyházi kanonoknak a debalchi vagy debalchi czimzetes 
apátságot adományozta. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápáról biztos forrás szerint jelent-

hetjük, hogy bajából, mely meghűlésből származott, már 
felépült, de néha még némi gzengeség jelentkezik nála, a 
mi azonban csak muló tünemény. 

— Vaszary Kolos Magyarország biboros hgprimása 
f. hó 4-én vette át az esztergomi főkáptalan jelenlétében 
a főegyházmegye kormányzását mindkét részről tar tot t 

beszédek és a kinevező, illetve megerősitő okmányok fel-
olvasása által. 0 hgségét holnap, f. hó 7-én szenteli püs-
pökké Galimberti bécsi nuntius, Boltizár és Palásthy 

^püspökök segédlete mellett. 

— Császka György bucsuzása. Császka György ka-
locsai érsek, a szepesi volt egyházmegyéjének híveitől 
hosszabb levélben vesz bucsut. Meghatott visszapillantást 
vet ama majdnem tizennyolcz évi hosszú időre, a melyet 
a szepesiek között töltött, s azután elmondja, hogy mi-
ként megnyugtatta az ur malasztjaiba vetett reménye, 
mikor a püspöki széket elfoglalta, ugy enyhíti távozása 
fájdalmát az a tudat, hogy gyenge ereje szerint igyeke-
zett a sokszor igen nehéz főpásztori kötelességét teljesí-
teni. A búcsúzó főpap köszönetet mond volt híveinek 
engedelmes lelkületükért, ragaszkodásukért, tiszteletteljes 
szeretetükért s kéri őket ragaszkodjanak ősi hitükhöz, 
gyermekeiket neveljék hitben és jó erkölcsben, ápolják 
leikeikben a szeretet erényét, szeressék uj főpásztorukat 
és emlékezzenek meg imáikban róla. 

— Bécsben uj katholikus társulati szövetkezés jött 
létre. Czime: ^Katholisch-wirtschaftliche Volksverein für 
Wien, die Städte und Märkte Niederösterreichs". Ez az 
u j szövetkezés következő terv szerint készül elhelyezkedni 
és tért foglalni a már fennálló katholikus egyletek és 
társulatok szövetkezése mellett. Mig az eddig létesült 
kath. politikai kaszinók czélul tűzik ki maguknak az u. n. 
„Vereinigte Christen"-féle tömörüléssel fentartani az ösz-
szeköttetést és a kath. agitácziót a pórnép körében ápolni, 
azalatt ez az u j egylet czélul tűzi ki magának a felsőbb 
társadalmi osztályokat megnyerni a kath. akcziónak, a 
melyek a „Vereinigte Christen*-ek tevékenységét és szel-
lemét demogogikusnak és antiszemitizmus által áthatott-
nak tart ják és azért nem kedvelik. Az u j egylet anti-
liberális keretben szigorúan katholikus vallásos szellem 
szerint mozog, mig a „Vereinigte Christen"-féle keresz-
tény-szocziális egyletek tevékenységüket főleg a gazdasági 
konszolidáczióra irányozzák. Elnöke az uj egyletnek dr 
báró Berger Vilmos, Berger, a néhai liberális miniszter 
fia. Az uj egylettől sokat várnak. Alapító ünnepén jelen 
volt minden, a mi a bécsi és alsó-ausztriai katholikus tá-
borban az értelmesség körébe számitja magát. 

•j- A kár oly fehérvári székesegyházi káptalan ugy a 
saját, mint a megboldogult rokonainak nevében mélyen 
megszomorodott szívvel jelenti, hogy nagyságos és fő-
tisztelendő Csik-szentléleki Nagy Imre oivasó-kanonok. 
több egyházmegyei alapok gondnoka, számvevőszéki elnök, 
zsinatvizsgáló és a gyulafehérvári főgymnásiumnál püs-
pöki biztos ur életének 74-ik és papságának 46-ik évé-
ben rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek áhítatos 
felvétele után, folyó évi 1892. január hó 28-ik napján 
délelőtti 9 órakor az Urban csendesen elhunyt. A boldo-
gultnak földi részei folyó hó január 30-ikán délután 
három órakor tétetnek le a gyulafehérvári köztemetőben 
a boldog feltámadásig; lelkéért pedig az engesztelő szent 
mise áldozat f. é. február 1-én délelőtti 9 órakor fog a 
székesegyházban az egek Urának bemutattatni. Az örök 
világosság fényeskedjék neki! Gyulafehérvártt, 1892. 
január 28. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megje len ik e lap heten-
k é n t ké t sze r : 
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Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
kü ldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-u tcza 
14., hova a lap szel lemi 
részét i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 
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Budapesten, február 10. 

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

12. 

• • • • 

Előf ize thetni 
minden 

kir . pos tahiva ta lná l ; 
Budapes ten a szerkesz-
tőnél , és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdá jában . 
IV., Papnöve lde-u tcza 
8. sz. a la t t , hova a ne-
taláni rec lamat iók is. 
bé rmen te s ny i to t t levél-

ben , in tézendők . 

I. Félév. 1892. 

MAGYARORSZÁG 0R0ME. 
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Z e n d ü l j e t e k m e g 
érezszavu h a r a n g o k ! 

H i rdes sé t ek 
Sión n a g y ö r ö m é t ! 

Magyarország öröme, melyet a pr imási széknek annyi vajúdás u tán Vaszary Kolos szemé-
lyében való betöl tése kel te t t , i m m á r teljessé vált. 

Biboros Vaszary Kolos herczegprimás és esztergomi érsek f. hó 4-én elfoglalta szókét és 
7-én fölvette az egyházi rend szentségének teljességét. Püspöki fölszentelésben az apostoli szent-
szék követe, Galimberti nicéai érsek által részesitteté magát . 

A király egyszeresen de nagyon, az ország kétszeresen, a pápa háromszorosan t ün t e t t e ki 
Vaszary Kolost, miala t t ha ta lma gyakorolhatásának t e tőpon t já ra , a fölszentelésig f e l j u t o t t : a 
király — kiválasztotta, nemzete szivesen fogadta és megszerette, a pápa megerősí tet te , bíborral 
felékesí tet te és követe által az apostolok u tódjává fö lavat ta . Szépen tündöklik a király, szebben a 
nemzet, legszebben Krisztus helytar tó jának kegyelmében. 

Érseki székére léptekor t e h á t már nagy fény ós nem csekély dicsőség övezi ha lántékát : 
a hódítás dicsősége. Lelkét véste ki czimerére e nagy szóban „Pax" : és ez a nagy elv megte tsze t t 
mindenkinek, ennek meghódí tot t lassankint mindenki t ; mer t égből leszállott Is ten aka ra t á t 
tolmácsolja vele közöt tünk. Is ten akara tá tó l nem maradha t el — a hódítás mellé a siker dicsősége. 

Esztergom polgármesteréhez érsekké ós hgprimássá kineveztetése napján i r t levelében 
irányadólag megnyilatkozott biboros Vaszary Kolos erényeinek egyik legkedvesebb a l ak j a : a sze-
rénység; és e nyi la tkozat előre kiszabta a korlátokat , a meddig az ő nevének és érdemeinek 
ünneplésében mennünk lehet. „A kegyeletes érzelmek külső nyilvánulását , úgymond, mások irá-
nyában igen tisztelem és osztom; a magam számára azonban csak a benső érzelmeket kérem és 
óhaj tom — egyedül 

Ez a fejedelmi óhaj szorít ja szük határok közé az esztergomi székfoglalás külső ünnep-
ségeit; de ám a külső tar tózkodás mellett országszerte annál melegebben éreznek a szivek, s annál 
forróbban szállnak fel az imák Magyarország uj hgpri másának hosszú életeért és áldásos lelki 
korm ányzásaért. 

Hódolat, hála, áldás lebegi, körül életének minden perczét annak, kinek minden igye-
kezete — az Isten dicsőségének, a lelkek üdvösségének, az apostoli királyi t rón erősségének, a 
magyar nemzet boldogságának van szentelve. Dr Breznay B. 
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C A R M E N P A N E G Y R I C U M.*) 

SaLVtatlo 

CLaVDIo Vaszary 

Pa t r I GarlssIHo 

A sVIs flLIIs 

P l e oVantlbVs. 

Ego, ego lucutus sum et vocavi eum : 
adduxi eum et directa est via eius. 

(Is. XLIX. 15.) 

Non vana fer tur fama volubili 
F la tu per urbes Pannónia sitasV 

Non fallit alta f raude ludens 
Regnicolas timidos imago ? 

Donamur ergo Praesule maximo, 
Qui res cadentes consilio r e g a t ; — 

E t qui superna vi levatus 
Tendat opus celebrare dignum ? ! 

Qui Marte princeps impavidus ruat , 
Frus t rans malorum prava conamina; 

Str identibus pugne t sagittis 
Proiciens violenter hostes ? ! 

Solvantur ergo pectora luctibus, 
Migret doloris dira dies simul ; 

l am ne madescant imbre denso 
Ora silentia lacr imarum ! 

Respexit a tros Omnipotens Pa t e r 
Ventos ruentes montibus Hungaris , 

Respexit , o rphanamque gentem 
Auxilio solidat superno. 

Laetare summo, patria, gaudio, 
Arvis redit iam Candida pax tuis, 

Presso procellarum tumul tu 
Iam resona speciosa carmen. 

Laetare Sion, mons Stephani sacer, 
l am prisca splendet vertice g lo r i a ; 

Laeteris arx invicta semper 
Principe iam veniente magno ! 

E t vos. Levitae plaudite fervidi, 
Ecclesiarum cura tenerr ima : — 

En , Dux docens vitare parvos 
N a u f r a g i u m fidei paternae ! 

Qualis ref'ulsit Stella Magis diu 
Quaerent ibus per continuas vias 

Mundi benignum Salvatorem 
Duxit et ad Pue rum meantes ; 

*) Honoribus Eminentissimi ac lieverendissimi Domini sacra 
Purpura Decorati Principis Primatis regni Hungáriáé et Archiepi-
scopi Strigoniensis Claudii Vaszary quum Dei Misericordia conse-
craretur Sedemque suam capesseret. A Seminario Centrali Buda-

estiensi devote dicatum. Budapestini MDCCCXCII 

Qualisve turr is per pelagus nitens 
Splendore gigni t spem t i tubant ibus ; — 

Talem beati nos nitentem 
Te placidis veneramur liymnis. 

Caelis benigno missus es alite, 
U t nos tueri possis ab hostibus 

Praesul coruscus f ronte portans 
Ingenii decus et coronam ; 

Curam géras, ne nocte tegant mala 
Mentes tenellas perfida saecula, 

Ac ne balantem saeva gregem 
Dirr ipia t decumana Scylla. 

Vic tor t r i umpho dignus Olympico 
Dictis alumnos, o, doceas tuos, 

Monstraque, quo possit renascens 
Numine prisca redire virtus. 

Virtus avorum, Caelicolis placens, 
Tutela mentis splendida debilis, 

Por tus procel larum periclo 
E t populis data diva victr ix; 

Quae suavis inter bella ruent ia , 
Inter catervas daemonis impias 

Lucta tur et certa arma tendens 
Cedere nescia verrit astra. 

Vrirtute nos bac strenuus inbue, 
Mites Levitas, pontificum c a p u t ! 

Cautus monens, ne deseranms 
Rem tradi tam veterumque normám. 

Victoriae Dux, maxime principum, 
Salve tuoruni praesidium et decus, 

Salve Deorum Cultor fidelis, 
Perpe tuo venerande, salve! 

Sedes avorum for t i ter occupa 
Regnans per annos innumerabiles ; 

Sidus velut, lapsis tenebris, 
Te sequimur tremuli cometae. 

Dignam salutem Di t r ibuant Tibi 
Cursumque longum floribus inclitum ; 

Vita m Tibi Parcae potentes 
Ne resecent mediam tenenti. 

En , parva parvi carmina pangimus, 
Succensa tarnen laude tua, Pa te r ! 

O, corde gra to — Te precamur — 
Respicias teneras cohortes ! 

E r g o renascens gloria patr iae , 
Salve coruscans Pannoniae Vigil ! 

Salve ! — canoro Te salutant 
Ore piae iuvenum catervae ! ! 
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A l e g f o n t o s a b b t a n ü g y i k é r d é s . 

V. A vallási czélt a középiskolában nem pótolhatja a 
szakműveltség, a nemzeti eszmény, a le lk i i smere 

tesség , köte lességérzet . 

Az inte l l igent ia ké t fő elemének, az észnek 
és aka ra tnak képzet t sége t ehá t — amin t kifej-
t e t t ü k — a va l lásban végződik; ez a csúcs-
pont ja , koroná ja az in te l l igen t iának és igy végső 
és legfőbb fe ladata az in te l l igent iá t képező kö-
zépiskolának, a mely fe ladat e szerint a követ-
kező há rom pon tba foglalható össze : 

1. Az ész formál is kiképzése me l l e t t az 
észből, te rmészetből , t ö r t éne lemből és val lásból 
m e r í t e t t a l ap i smere tek rend- ós módszeres köz-
lésével az i f j ú t Is ten minél t e l j esebb i smere té re 
vezetni . 

2. Ezen i smere t köve te lményekén t az i f jú 
a k a r a t á t erősí tve Is ten szolgálatára , vagyis éle-
t ének a végczél szerint i berendezésére i r ány í t an i 
és begyakorolni , mindenben tel jes befolyást en-
gedvén a val lásnak, mely e berendezés szabályait , 
m ó d j á t és eszközeit t a r t a lmazza . 

3. Mivel pedig a földi r e n d e l t e t é s t a t á r sa -
dalmi é le t re r ende l t minden ember külön-külön 
posit ióban t ö l t h e t i be, melynek kötelességszerű 
pontos be tö l tésé tő l függ az egész földi rendel-
te tés betöl tése is. a középiskola fe lada ta az 
i f j ú t e l lá tn i ezen külön-külöu posi t iora is szük-
séges i smere tek és eszközök alap-elemeivel (szak-
képzettség.) 

Első sorban t e h á t emberré kell képezni az 
i f j ú t s aztá?i e mel le t t képes í t en i a r ra is, hogy 
szakemberré l e h e s s e n . 

Nem á l l i tha t j a t e h á t a középiskola első 
sorba a szakképzést, a nélkül , hogy fel ne for-
g a t n á az ember természetéből és czéljából kifo-
lyó rendet s ez ál tal hiúvá, czél tévesztet té ne 
tegye magá t a szakképzést is. Mert , bár az em-
ber és szakember kicserélhető azonos foga lmak-
nak lá tszanak, ugy hogy va lamin t jó szakember 
(jó polgár) nem lehet valaki , ha csak nem jó 
ember, és jó ember sem lehet valaki, ha csak 
nem jó szakember (jó polgár) — és ez az azo-
nosság lá tsza ta téveszt meg sok t an fé r f i u t ; — 
de a különbség mégis nagy a ke t tő között , m e r t 
a czél ós eszköz viszonyában á l lnak, és e viszony-
ban az eszköz jóságá t egyedül a czélra való 
t e k i n t e t ha tározza meg. 

Ha t ehá t a középiskolában csak az eszköz 
jóságá t képezzük, nem tek in tve a czélra, (a j ó 

ember foga lmára ) mi fog szolgálni zs inórmérté-
kül, mi fogja b iz tos í tan i a középiskolát , hogy 
czél já t eléri, j ó eszközt képez? A jó polgár fo-
g a l m á t szükségkép meg kell előznie a jó ember 
eszményének és nem abból határozódik meg a 
jó ember eszménye. Mert ugyan mi más lehe t 
az ember külön polgár i hivatása, m i n t hogy elő-
ször ö n m a g a is betöl tse á l ta lános ember i rendel-
t e t é sé t és t á r sada lomban é lvén , a szakpálya 
á l ta l másoknak is segélyére legyen á l ta lános 
rende l te tésüknek hű betöl tésére . És maga a haza, 
a hazához való ragaszkodás, a hazafiság, nemzet i 
érzés és ezzel összefüggő e rények: a munkásság , 
köte lesség- te l jes í tés , önfeláldozás, mi czélra van? 
Csak m a g á é r t a hazáér t , a nemzetér t , hogy mínd-
ake t t ő fenná l l jon és é l jen? Minden más egyéb 
czél k izárásával? Nem lehet igy. Hiszen a ha-
zának, a nemzetnek is kell lenni eszményének 
és czél jának. Es ez az eszmény és czél nem csak 
a puszta lét fen ta r tása , a j e l e n ; sem pusz tán 
a mú l tnak dicsősége, szent örökség gyanán t , de 
még csak nem is a lét gyarap í tása a jövő szá-
mára . Hanem a je len lét ál tal , a mely csak 
t á p o t nyer a múl tból és r e m é n y t a jövőre, egy 
eszmény elérése, azon eszményé : hogy az egy 
hazában élő emberek a közös föld és élet biztosítása 
és erre szolgáló intézmények által annál képesebbek 
legyenek elérni általános emberi rendeltetésüket. 
Eszköz t e h á t a haza. a nemzet , az emberbará t i , 
közművelődési, po l i t ika i ins t i tu t iok , és ezekben a 
szakpályák, hogy a vallási czél eléressék: minden 
ember jó ember lehessen. 

Figyelmen k ivül hagyni t e h á t e szempontot , 
s e r r e való t e k i n t e t nélkül képezni a polgár t , 
l á tn i el a szakpá lyáka t , rendezni be az intéz-
ményeke t , más szóval a m i n d e n t i r ány í tó és 
megnemes i tő , mindennek t a r t a l m a t adó felsőbb 
czél eszménye né lkül , pusztán a hazafiság vagy 
nemzet iség szolgájává t enn i a középiskolát , oly 
e l járás volna, mely m a g á t éppen ezt a czélt ve-
szélyeztetné s a haza, a nemzet romlásá t vonná 
maga u tán , visszamenve a rég l e tűn t pogány-
korszakba, a mely kizárólag nemzet iségi theor i -
ákba helyezvén üdvét és jövője ábrándos remé-
nye i t , az ember t feláldozá az á l lamnak, és ez 
á l ta l feláldozá m a g á t az á l lamot . 

A haza, a nemzet iség foga lmának s minden 
eszménynek, melyet a haza csak k i t űzhe t : a 
szabadságnak, t udománynak , ha ladásnak, művel t -
ségnek, anyagi jólé tnek, human i smusnak csak 

í a vallás ad t a r t a l m a t és ér téket . „Mennél na-
12* 
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gyobb befolyásuk volt a nemzet vallásos életé-
nek és ezen alapuló polgárosodásnak a szabad-
ság. műveltség nagy kérdésében és tényeiben, a 
nemzet i tudomány és i rodalomban, annál dísze-
sebb helyet foglalandanak el a nemzet tör téne-
tében," mondja Ipolyi.1) És nemzetünk tör té-
nete, a melynek fénykorai összeesnek a vallás 
fénykorával , erre az élő tanúbizonyság. 

Minden jó tulajdon, a mi a haza polgárait 
boldogokká és a nemzete t nagygyá teszi : a 
munkásság, kötelességszeretet, lelkiismeretesség, 
fe lebarát i szeretet, józanság, takarékosság, a 
tekinté ly i ránt i tisztelet, törvény i ránt i engedel-
messég, csak a vallásban nyer szilárdságot, se-
gélyt, m e r t csak abban nyer kielégítő indokot. 

E nélkül mi fogja rá birni a polgárt , hogy 
különböző hivatásának sokszor nehéz, sőt önfel-
áldozást kívánó kötelességeit pontosan te l jes í tse? 

A puszta lelkiismeret ? Ez n e m e l é g a l a p , 
hiszen nem tek in tve arra , hogy a lelkiismeret a 
vallás sanctiója nélkül semmi más egyéb, min t 
egy ijesztő, üres hang, melyet oktalanság kö-
ve tn i ; maga is, bár min t szívbe i r t természeti 
törvény mindenkiben megvan, mindig csak egy 
ál ta lános ítélet , melyet az észnek kell alkal-
mazni az egyes ese tekre ; és ha az észnek ezen' 
alkalmazásban nem jő segélyére a vallás, s eb-
ben a tiszta örök és részletes törvény, á lu takra 
téved, elhomályosul, sülyed ; azért mondá Rous-
seau is. bogy „Nincs ember, a ki a leggono-
szabbá ne válhatna, ha mindig csak lelkiismerete 
sugalmát követné." És ezt beigazolva lá t juk is 
a pogány népek sülyedésében az erkölcs ut jain. 

De a lelki ismeret parancsoló szava, a mel-
lett , hogy a vallás nélkül, indokolatlan, még 
igazságtalan is ; hiszen a jó, melyet, parancsol, 
sokszor áldozatba, sőt az életbe is kerül, a 
miér t a földön nincsen kárpót lás ; i t t a jók sok-
szor szenvednek, üldöztetnek, mig a rosszak nem 
ritkán boldogságban úsznak. Mivel győzze meg 
magá t az ember, hogy ennek daczára lelkiisme-
r e t e szavát kövesse ? A világrend fenntar tása , a 
haza java nem elçg inditó ok. mikor a világrend 
ily esetekben éppen csak vele szemben nincs 
megtar tva és a hazában a jó t csak éppen ő 
maga nem éri el. A tel jes érdektelenség, vagyis 
a nem számítás a ju ta lomra , melyet a független 
lelkiismeret hivei, éppen a ker. morállal szem-
ben a valódi erkölcs cr i ter iumaul ál l í tot tak fel, 

A tört . társ. 1876. aug. 2'2-i r. szombati gyűlésén. 

észellenes. Mert hiszen mi a ju t a lom? Az elért 
czél. És mi az erkölcs? A czélra való törekvés. 
A czélt tehát , más szóval a j u t a lma t szükség-
képen szem előt t kell t a r t an ia az embernek, ha 
erkölcsös akar lenni. A jó t a földön pusztán ön-
magáé r t senki sem fogja tenni , mer t egyik jó 
sem végczél; a rosszat sem fogja pusztán azért 
kerülni, mer t rossz. És ha a vallástalanok mégis 
te l jes i t ik a jót , a kötelmet, még pedig — nem 
lévén vallási indokuk — látszólag minden érdek 
nélkül, ennek nem az elv az oka, hanem más 
körülmények: ők jobbak elveiknél, ker. elvektől 
á t h a t o t t társadalomban élnek, elvi ellenségeik 
szemei előtt , kiknél nem akarnak rosszabbaknak 
fe l tűnni : félnek elveszteni az élvezett t iszteletet , 
helyeslést, jólétet , melyet ker. elvek szerint ren-
dezett társadalomban élveznek; nincs nagyobb 
érdekök á thágni a lelkiismeret szavát. De jöjje-
nek csak válságos körülmények közé, a mikor a 
lelkiismeret szavának teljesítése valamely nagy 
érdekök koczkáztatásával és mindannak elvesz-
tésével van összekapcsolva, a mi becses e lő t tök; 
jöjjenek csak oly helyzetbe, a mikor egy nagy 
heves szenvedélyt kielégíthetnének vétkes uton, 
a nélkül, hogy megtudnák, vagy valamit vesz-
tenének a földön, akkor látnók csak, vájjon 
elégséges-e magában a, lelki ismeret szava? 

Éppen azért nem elég a kötelességérzet : tel-
jesí teni a köte lmet pusztán azért, mert kötelem. 
Ezt maga, ezen elvnek felálli tója Kant is elis-
meri. midőn mond ja : „Ha az ész önmaga is 
szabja a törvényt Isten nélkül, de nem képes 
annak Isten nélkül érvényt szerezni." De nem 
csak elégtelen alap ez, de logikátlan is magában. 
Mert az. észben a jó fogalma megelőzi a kö te -
lem fogalmát s ennek amabban van ind i tó oka 
és nem megfordítva. A cselekedet — igy itél az 
ész — azért kötelező, mer t jó és nem azér t jó. 
mer t kötelező. És ezt a jó t t a r t j a mindig szem 
előtt , s ha van mégis, a ki látszólag kötelezett-
ségből tesz valamit , a nélkül, hogy a jó csele-
kedet oká t és a lapját fürkészné, csak látszólag 
cselekszik pusztán kötelességből, mer t ezt már 
megelőzte benne a nevelés folyamán számos 
megelőző és hasonló eset a lkalmával a köteles-
ség inditó okának, s a nem teljesítés esetében 
beál lható büntetésnek bírálata az észben ; mái-
szokássá, vérévé vál t a szabály, melyet, hogy 
ugy mondjam, gépileg és reflexió nélkül követ. De 
még ehhez is a legkedvezőbb körülmények kellenek ; 
szükséges a megelőző jó nevelés; szükséges, hogy az 



RELIGIO. 
Ol 

ellenkező cselekedetre nagyobb érdeke ne legyen, 
mert a mint ez fölmerül, rögtön mérlegre teszi 
a kötelességteljesítés és mulasztásból származó 
jót vagy rosszat s a szerint cselekszik. A nagy 
és nemes jellemeket, a kik a kötelességért min-
dent feláldoznak, sőt a kötelességen tul messze 
törekszenek egész életökben a tökély felé; a kik 
nem csak a nagyobb kötelmeket teljesitik, ha-
nem egyformán fontosságot tulajdonítanak a 
kicsinyeknek is. a melyeket senki sem lát, s 
talán senki sem is jutalmaz a földön : csak az 
Isten élteti, a vallás sanctiója t a r t j a a köteles-
ség magaslatán. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom, febr. 7. A hgprimás püspökké szente-

lése — ma ment végbe az érseki pallium átadásával 
együtt, a primási palota kápolnájában. Consecrator volt 
Galimberti Alajos nicaéai érsek, bécsi nuntius ; coconsecra-
torok valának dr Palásthy P. és Boltizár J . püspök urak. 
A szertartás reggeli ^üS-kor kezdődött, missa lectával, az 
ismeretes szent és fenséges szertartások végzésével folyt le. 
A hgprimást a szertartás igen meghatotta, ugy hogy több 
izben könyekre fakadt. A pallium átadása külön pápai 
engedély alapján magán a consecratio napján, reggeli 10 
órakor történt. Feladta a prímásnak a palliumot szintén 
az apostoli nuntius. A primás consecratiójának nagy nap-
já t reggeli 11 órakor a káptalan tisztelgése tette neve-
zetessé a nuntiusnál, kit ismeretes latin klassziczitásával 
Palásthy Pál püspök üdvözölt. Délben 18 terítékű dísz-
ebéd volt a nuntius tiszteletére, a ki a prímásra mondott 
toasztjában kijelenté, hogy „Vaszary kinevezésében meg-
erősödését látja ama köteléknek, mely Magyarországot 
Kómával, az egyház látható fejével összeköti." Szebbnél-
szebb felköszöntőket lehetett hallani itt. Első volt termé-
szetesen maga a biboros-hgprimás, éltetve a pápát, a 
királyt és a nuntiust; utóbb a bét coconsecrator püspökre 
külön emelt még poharat. A főkáptalan és a papság 
nevében Sujánszky mondott ragyogó magyar toasztot, 
kívánva, hogy a primás mindazt, a mit tervez, véghez 
vihesse. 

Mi, kik az ebédtől távol állottunk, szivünk mélyéből 
kívánunk — ad multos annost ! 

Esztergom, febr. 4. Sermo quo celss. ac reverendis-
simum Claudium Vaszary die 4. febr. 1892. quum praecel-
sam sedem suam capesseret nomine metr. Capituli salutavit 
Stephanus Majer, electus Eppus Stagnensis, Praepositus 
Major, Vicarius Capitularis etc. 

Celsissime ac Reverendissime Domine Princeps, 
Regni Primas et Archi-Episcope, 

Domine Archi-Praesul Benignissime ! 
Maximus et solemnis gratulandi campus jure nobis, 

Metropolitanae hujus Ecclesiae Capituli Membris, obtigit, 

quod Deus, cujus Providentia in dispositionibus suis non 
fallitur, nobis, immortalis memoriae Antistitem nostrum 
inexspectate et vere mature ereptum, ex corde lugentibus 
orphanis Patrem, Metropolitanae Nostrae Ecclesiae, imo 
toti almae et, amplissimae Strigouiensi Archi-Dioecesi, 
Praesulis solatio destitutae, talem Antistitem, totique 
perdilectae Patriae nostrae talem Principem Primatem 
largiri dignatus sit, ut si amplas ac conspicuas Ejus 
spectemus dotes, laeti confiteri debeamus, quod supremum 
Numen hocce tam singulari Divinae suae providentiae 
beneficio, et mérita nostra excedat et vota. Ingenue fateor 
anxia de rerum suarum destinatione nuperdierum erat 
Achi-Dioecesis nostra ; at nunc certam spem et fiduciam 
futurorum bonorum ab ipso Coelo se accepisse credit, 
gaudet et laetatur : dignissimum proinde est, ut magni-
ficemus Dominum et exaltemus Nomen ejus, totamque 

ï hodiernae solemnitatis rationem ad laudem bonorum om-
nium Largitoris referamus, a quo nimirum venit omne 
datum optimum et, omne donum perfectum. 

Una et Clementissimo Domino, Regi Apostolico, vere 
Patr iae nostrae Patri optimo, Suaeque Sanctitati Summo 
ac sapientissimo Pontifici, qui justis meritis justa tribuentes 
praemia, et in arduis his temporibus e Divina dispositione 
certe optime hanc Archi-Dioecesim dignissimo Praesule 
beare dignati sunt, gratias quas possumus manifestamus 
quam maximas. 

Dein Tibi Celsissime Princeps sincerae ac perennis 
in Te nostrae gratitudinis dedicamus officium, qui amore 
publicae et optatissimae pacis ac felicitatis animatus, 
summe arduum triplicis, Regni Primatis, Metropolitae et 
amplissimae Dioceseos regiminis onus in Te assumere 
dignaris. Utinam pro tam exuberante pro Regni Dei, 
Ecclesiae videlicet sanctae, Patriaeque dilectione, pasto-
ralique sollicitudine condignam gratitudinem retribuere 
valeamu8 ! — Praestabimus inomisse nos Metropolitanum 
Capitulum ceu Senatus Tuus Celsissime Princeps devotis-
simus, non secus Clerus Archi-Praesuli addictissimus, 
unaque ad officia implenda paratissimus, necnon fidelium 
pientissimorum millio, praestabimus id, quod valemus, 
quod lex sanctissima Divina, quod Statuta Dioecesana, 
quod leges Patriae, quod Tua in nos Charitas jure merito 
deposcunt. Ubi virtutes invitant, virtutes Tuae Celsissime 
Princeps nobis praelucentes, prona in sequelam rapiuntur 
corda ; persvasosque nos esse oportet, quod tamdiu fru-
gifer est et in honore palmes, quamdiu manet in vite. — 

Ideo ut Antenati nostri a saeculis sueverunf, Tibi 
Celsissimo Principi, qua amantissimo exinceps Patr i nostro, 
penes sinceram et solemnem amoris et promptissimae 
obedientiae sponsionem, etiam sancti gentium Doctoris 
omnibus Christi fidelibus directionis ergo Basilicae nostrae 
affixo effato „Quae sursim sunt quaerite" (ad Colossenses 
III. 1.) animati, Divinum Numen exorare non intermitte-
mus, ut cujus nutu in hac Celsitudinis sede dignissime es 
collocatus, det Tibi auxilium de alto, dirigat mentem, 
cor, gressus, bened cat conatus Tuos, servet Te Religioni, 
Ecclesiae, fidelibus Tuis devotissimis et amantissimae 
Patriae nostrae semper sospitem, semper incolumem, sem-
per fortem quam diutissime; faciat Tuam laeto successu 
mansionem apud nos in hoc Sancti protoregis Stephani 
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natali loco perjucundam ; firmetque hic Tuam sedem per 
leges multaque saecula stabilitam et per sapientissimos 
ac cordatos Reges, Status et Ordines, Antecessores, Sena-
tum Tuum et per circumspectos fideles avitarum institu-
tionum strenuos defensores, cum amore et debito zelo 
fotam ; faciatque Te nobis filiis Tuis semper amore et 
gratiis benigne propensum, quod etiam abs Te, ad filiale 
sacrae dexterae osculum accedentes, imis precibus flagita-
mus ; imperti demum et benedictionem, ut confirmet hoc 
Deus in nobis, quod alacri animo spopondimus et exora-
vimus in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

Francziaország. As egyhásnak Francziaországban 
készített helyset kifejtése és as alulirt bibornokok nyilat-
kozata a történendőkről. — (Folytatás.) 

A szerzetes congregatiók ekképp tehát minden e 
tárgyra vonatkozó elvvel ellentétben tényleg, és pedig 
kivételesen súlyos arányokban, többszörösen fizetnek adót 
ugyanazon egy tárgyért. 

IV. Főleg a nevelés és tanügy as, melyre nézve a 
köztársaság kormányai a vallással és a lelkiismeret sza-
badságával ellenkező eljárást léptettek életbe. Először is, 
a hittan minden vizsgálatból ki van zárva, melyen az 
ifjúságnak át kell esni, kétségkívül a végett, hogy az 
ifjúság megszokjon nemtőrődni a vallással és azt ugy te-
kinteni, mint valami fölösleges dolgot ; azután, lassan-
lassan a tantervből magából is kitörölték a hittant, sőt, 
a mit már ugyancsak nehezen lehet elhinni idegen em-
bernek, a leendő anyákat nevelő iskolák tantervéből is. 

Az elemi oktatást „ingyenes"-sé tették, vagyis mivel 
a tanítókat az állam fizeti, az állam kezeire játszották 
át. Nemsokára kimondották, hogy az oktatás egyúttal 
„kötelező", mi által az ifjúság az állam önkénye alá 
került. Végül a nevelés-oktatást „laikus"-sá tették, vagyis 
a tanügyet kivonták minden vallásos befolyás alól. 

A neutralitás, a semlegesség szép czime alatt akar-
nak tető alá jutni, mintha bizony a semlegesség, a se 
hideg- se melegség a nevelésben lehetséges volna; mintha 
hallgatni Istenről nem egy neme volna az istentagadás-
nak : egyébiránt ezt a semlegességet mindennap láthatni 
a vallás nyilt üldözésévé elfajulni. A vallás-tanitás nem-
csak ki van zárva az elemi iskolából, hanem gyakran 
gyalázattal van elárasztva, hitetlen, önmérsékletet nem 
ismerő és rendreutasitástól nem félő tanítók által. 

A vallás szolgái, még maguk a püspökök is, meg 
vannak fosztva a tanitás feletti felügyelet jogától. Át sem 
léphetik az elemi iskola küszöbét. Másfelől a tanítók fel 
vannak jogosítva és bátorítva, hogy tanonczaikat ne ve-
zessék sem hitoktatásra, sem a templomba. Még az is 
meg van tiltva nekik, hogy az iskolákban, még a leczke-
órákon kivül eső időben is, a vallástan tanulását a tanu-
lóknak megengedjék. 

Végre, hogy betetőzve legyen a mü, a szerzetes 
rendek tagjai meg vannak fosztva a nyilvános iskolákban 
való tanitás jogától, és igy, daczára annak, hogy az alap-
törvények minden polgárnak a közállásokra képességet 
biztosítanak, tehetetlenségre vannak kárhoztatva. 

A közép- és felsőbb iskolai nevelés és tanügy 
ugyanezen elvek sugalmazása alatt áll. A lyceumokban 

és collegiumokban a vallásoktatást fakultatívvá tették ; a 
hittanitók ezekben az intézetekben inkább csak tűrve, 
mint fentartva vannak, és müködésök minden lehető mó-
don akadályozva van. 

Az istentelenségnek ugyanez a proselytizmusa van 
kiterjesztve a leány ifjúságra. Tagadni nem lehet, hogy 
a keresztény hit iránt való ugyanez az ellenséges szellem 
állította fel a párisi Sorbonne egyetemen a vallások tör-
ténetének tanfolyamát, a melynek czélja ugyanazon meg-
vetésbe burkolni be a tévelyt és az igazságot, és igy a 
skepticzizmusnak országutat nyitni. 

Mig ezek igy történnek, a mi szabad (katholikus) 
iskoláink, melyeket annyi áldozattal alapítottunk, ezerféle 
akadálylyal kénytelenek küzködni. Az állam minden-
féle igényeket és formalitásokat támaszt velők szemben, 
csakhogy feltartóztassa fejlődésökben és kárositsa sike-
reikben. És nincs az iskola-tanácsokban senki, a ki vé-
delmükre kelne, mert hiszen gond volt fordítva arra, hogy 
azokból a vallás képviselői ki legyenek zárva. 

Több egyházi (kath.) jellegű intézetünket kormány-
rendelettel beszüntették ; a többieket megfosztották a 
tanképesités jogától szabad (kath.) collegiumaink vezeté-
sére nézve. 

Nagy szemináriumaink, melyeket a nép fiai töltenek 
be, meg vannak fosztva a papnövendékekre eddig fordított 
tartási dijaktól (bourses), mig másféle intézeteknél ezt a 
dijat mindenfelé szaporítják. 

Végül, a mi felsőbb oktatásuk a szabadság néhány-
napi élvezése után, megfosztatott koronájától, a mennyi-
ben elvétetett tőle a tudomány-egyetemi jogczim és ta-
nárai kizárattak az egyetemi vizsgálásban való jogból. 

V. Mikor a katonakötelezettség minden polgárra 
kiterjed, midőn tehát a családok inkább mint valaha 
jogosultak követelni az államtól, hogy tegyen fiaik hité-
nek és erkölcseinek megőrzéséről, — íme 1874-ben meg-
szüntették a katonai lelkészetet megállapító törvényt. A 
lelkipásztori szolgálatnak ez a neme háború idejére elég-
telen arányokra van szorítva ; béke-idején azt mondhatni, 
hogy nem is létezik. 

Súlyosan megsértették a papi pályára léphetés jogát 
a papnövendékek besorolása által ; súlyos sérelmet követ-
tek el a papi jelleg ellen is a katonai törvény által, mely 
némely esetekben elszakítja a papot az oltártól és fegy-
vert nyom a markába, megvetésével az egyház törvé-
nyeinek. Holott a papi szolgálat, mely egész életen át 
tart, nem-e legalább is oly fontos társadalmi és hazafias 
szolgálat, mint a katonai ; és háború idején a világi és 
szerzetes papság vájjon nem mindig nemesen tették-e meg 
kötelességöket a haza i rán t? 

VI. Törvényhozásunk, mely már eddig se ismerte a 
házasság szent jellegét, most az elválásról szóló keresz-
tény- és társadalomellenes törvény által kiszolgáltatja a 
családot a szenvedélyeknek, az állhatatlanságnak és ezek 
minden szerencsétlen következményeinek. 

VII. A papság mint ilyen rendszeresen ki van zárva 
a kórházi, jótékonysági bizottságokból ; a közintézetekben 
pap a szeretet gyakorlásában részt nem vehet, holott nincs 
ember, a ki ne tudhatná, hogy a szegények és betegek 
köz-segélyezése a katholikus egyház alkotásainak egyike. 
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VIII. Nem szándékunk a kormány által a vallás | 
ellen irányított ellenséges állásfoglalások és eljárások 
teljes sorozatát összeállítani ; de azokat az akadékoskodá-
sokat, melyeket a papi nyugdij-intézetek szabad műkö-
dése elé gördítenek, még kénytelenek vagyunk említeni. 
Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az egyházmegyéktől 
megvonták a jogiszemélyiség minőségét: hogy az egyházi 
czélokra való adakozások elé mind nagyobb és nagyobb 
akadályokat gördítenek ; hogy a szerzetes rendeket kö- | 
felezték, törvény nélkül és a jótevők világos akarata 
ellenére, eladni az ingatlanokat, még ha azokat adomány-
zás vagy hagvományzás utján teherrel kapták is birto-
kukba ; továbbá, hogy a községi elöljárók (maires) iga-
zán exorbitans jogot kaptak a harangokra és a templom 
kulcsaira nézve; hogy az egyházi vagyon kezelő bizott-
ságai a községi tanácsok alárendeltjeivé tétettek, sőt 
nemsokára teljes feloszlásnak sőt megszüntetésnek vannak 
szánva a pénzügyi törvény egy ujabb czikkelve követ-
keztében, a mely azt mondja, hogy „a templomi szám-
adások és költségelőirányzások alá vannak vetve más 
közintézetek számadási minden szabályainak." 

Azt kérdezzük minden részrehajlatlan embertől, 
bármilyen legyen vallásos hite vagy véleménye : lehet-e, 
a jelen, bár nem teljes kifejtés után, azt állítani, hogy 
„a köztársaság kormányánál; soha eszeágában sem volt 
bármiben is sérteni a vallást és annak gyakorlását ; hogy 
soha egy pillanatra sem akart átcsapni a vallási térre és 
támadást intézni a lelkiismeret szabadsága ellen." 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 

*** Magyarország öröme. Főm. Vaszary Kolos 
Magyarország biboros herczegprimásának székfőglalási 
emlékezetére. 

Ez a czime egy diszes emlék-albumnak, mely Esz-
tergomban Buzárovits kiadásában f'ebr. 7-én jelent meg. 
A herczegprimás székfoglalását ünnepeli a szebbnél szebb 
manifesztácziók egész özönével. Az ország néhány jelesé-
től gyűjtött autogrammok közt igazán néhány meglepően 
illő mondás található, például Galimberti Alajos nuntiusé: 
„Auxit praesentia famam," vagv gróf Zichy Nándoré: 
„Üdvözlünk, mint a béke apostolát: jeleld ki útjainkat, 
hogy vallásos kötelességeink hü teljesítésében követhes-
sünk;" vagy FUssy Tamásé: .Tartsunk ki Lucretiusszal : 
„Certare ingenio, contendere nobilitate ;il vagy b. Hornig 
püspöké: „Asztrik szellemével Asztrik korát hozza nekünk ;" 
vagy Lévay Imre k. t. r. tartományi főnöké: „Boldog, 
a ki az isteni Gondviselés czéljaira nem akar más lenni, 
mint eszköz!" De elég legyen a sok szépből ennyi. Per-
sze, hogy itt is kiki a maga módja szerint irt szépet; 
de hát „ut devint vires, tamen est laudanda voluntas." 
Körösi László dr, a ki szerkesztette, és a Buzárovits 
Gusztáv czég, a mely nyomatta és illusztrácziókkal dí-
szítve kiadta ezt az emlék albumot, kedves dolgot végez-
tek Vaszary K. tisztelőinek határtalan sokasága előtt. A 
megközelíthetetlen szerénységet csak így, — tudtán és 
akaratán kivül lehet ünnepelni ! 

= A Deharbe-Tóthfalussy Róm. Kath. Káté II. ki-
adásából, (hitről, parancsokról s szentségekről 28 ív) 
mely immár háromezer példányban forog a tanítással s 
lelkipásztorkodással foglalkozkozók kezei között, s mely 
több helyen, mint iskolai könyv, szép sikerrel adatik elő, 
s mely ugy a prosydonális vizsgálatot, mint a morális és 
dogmatikus beszédek tartását, tekintve nagyon hasznavehető 
könyv, — még ugy circa 50 példány kapható alólirott-
nál fűzött és kötött alakban. Fűzve 1 fr t 75 kr. vagy 
megfelelő számú intentio ; kötve 2 fr t 10 kr, vagy 10 
intentio. Szatmártt, 1891. május 1. Tóthfalnssy Dániel, 
képzőintézeti hittanár s népiskolai hitelemző. 

H I V A T A L O S . 

Pályázati hirdetés. 

A budapesti kir. magv. tudomány-egyetem hittudo-
mányi kara folyó tanévi IV-ik rendes ülésében 1893. évi 
márczius hó 15-ig terjedő határidővel a következő pálya-
tételeket tűzte ki : 

I. 

Kívántatik olyan tudományos munka, melyben a 
kath. világi olvasóközönség által is kellőleg érthető mó-
don legyen előadva és bevitatva az egyháznak a szent-
írás- és isteni hagyományról mint a ker. vallás hitforrá-
sairól, nem különben a hit, ész, és tudomány közt fenn-
forgó kellő viszonyról szóló tanítása. 

Jutalma a Horváth-féle alapítványból 800 frt. 

II. 
Fővotiásokban kimutatandó, mikép viszonylik a ma-

gyar büntetőtörvény ugy a természeti mint a positiv er-
kölcsi törvényhez, — és vájjon minő hatással van az 
erkölcsiségre. 

Jutalma ugyanazon alapítványból 700 frt. 

III. 

Müveit világi közönségünk szellemi szükségletének 
megfelelő alapossággal megállapittatván bölcseleti és ker. 
hit- s erkölcstani elvek világánál a nevelés és tanitás 
igaz fogalma, fejtessék ki : I. mely jogai és kötelességei 
vannak a nevelés és tanitás körül 1. a szülőknek, 2. az 
államnak. 3. a Krisztus Urunk által alapított legnagyobb 
s legfőbb nevelő- s tanító intézetnek, az egyháznak; 
II. mikép alakultak e jogok és kötelességek egymáshoz 
való viszonyukban vett gyakorlásának módjai a ker. val-
lás alapítása óta napjainkig : III. e történeti visszapillan-
tás alapján aztán adassék elé végül az európai és ameri-
kai főbb államokban dívó köznevelési és iskolázási rend-
szereknek birálatos ismertetése, a szülők, az állam és az 
egyház jogai és kötelességei összhangzatos érvényesülésé-
nek látópontjáról folvéve. 

Jutalma ugyanazon alapítványból 700 frt. 

IV. 

A katholikus magyar egyházi szónoklás jelenlegi 
állásának feltüntetése mellett adassanak elő az e téren 
tapasztalt hiányok, azok forrásai valamint mindazon esz-
közök. melyek egyrészt amazok megszüntetésére, másrészt 
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pedig az egyházi szónoklás kellő emelésére alkalmasak-
nak mutatkoznak. 

Jutalma ugyanazon alapítványból 200 írt. 
A pályamüvek, — melyek a jutalom elnyerése ese-

tében kinyomatandók, —- részletes tárgymutatóval ellátva, 
idegen kézzel tisztán írva, lapszámozva és fűzve, a szerző 
nevét rejtő jelmondatos levél kíséretében a kitűzött ha-
táridőig a fennevezett kar dékáni hivatalához beküldendők. 

y 
Kelt Budapesten a hittudományi kar 1891/2. tanév 

IV. .Rendes üléséből. Dr Berger ev. János, 
' e. i. dékán. 

V E G Y E S E K . 
= XIII. Leo pápa mult szombaton fogadta Fraknói 

Vilmos v. püspök tisztelgését, a ki Rómában történelmi 
kutatásait folytatja, s a ki ez alkalommal ő szentségének 
átnyújtotta a nagyváradi 1. sz. püspök ur két értekezését, 
t. i. az afrikai rabszolgakereskedésről és a munkás-kér-
désről. 

— Vaszary Kolos herczegprimás székfoglaló főpász-
tori levele már kikerült a sajtó alól, de még nem publi-
káltatott. A nagy jelentőségű főpásztori levélből eddig a 
nuntiusnak, a Vatikánnak és a minisztereknek küldtek 
egy-egy példányt. 

— Császka György kalocsai érsek f. hó 8-án dél-
után székhelyére érkezett és pedig egészen váratlanul. A 
vasúti állomáson senki sem fogadta, mert még az udvari 
papság sem tudta, hogy meg fog érkezni. Az érsek nv ; » 
érkezésének hire gyorsan szétfutott a városban s meg-
érkezésének örömére a házakat fellobogozták. Az uj érsek 
fogadja a főkáptalan tisztelgő küldöttségét, holnap 
pedig Kalocsa város negyventagu küldöttségét. A be-
igtatás uapja még nincs kitűzve. A beigtatás után fo-
gadja az érsek a többi tisztelgő küldöttségeket. 

— Manning kardinális végrendelete. Manning, a 
nemrég elhunyt angol kardinális hires volt jótékonysá-
gáról. Elég tekintélyes jövedelme volt, de ebből saját 
igénytelen életmódjára alig költött valamit, a többit el-
osztogatta a szegények közt. Jótékonyságának legjobb 
bizonysága végrendelete ; ebből kitűnik, hogy a bíboros 
főpapnak úgyszólván semmi vagyona sem maradt. Egész 
hagyatéka nem rug 100 font sterlingre készpénze össze-
sen 18 ft maradt. 

— A franczia bibornokok emlékiratához csatlakozá-
sát eddig 78 püspök jelentette ki. 

— A német protestáns császárság az épp most napi-
renden levő iskolai törvényjavaslatával felvette a harczot 
az atheismus, a vallástalanság ellen. A protestantizmus 

főelvében, az egyéni tetszés elvében azonban oly ellen; 
félre talált nemes és dicséretes törekvése, hogy alighanem 
hajótörést szenved II. Vilmos császár iskolai törvényja-
vaslata eredeti terve szerint. A porosz képviselőház bi-
zottságában már az első tárgyaláskor győzött az atheiz-
mus, elfogadva az államomnipotenczia egyik sarkalatos 
elvét, mely szerint a tanügy mindenestől állami institu-
czió. Az egész világ méltán kíváncsian tekinthet Porosz-
országra. Az állami hatalom utolsó erőfeszítést tesz az 
atheizmus ellen, melyet az egyház elleni lázadásával ő 
maga, az állam provokált és nevelt nagyra. 

— Az „Egyenlőség• czimü bpesti zsidó lap, a melyből a 
hires receptio mozgalma kiindult, most a képviselővá-
lasztások után összeszámította, hogy hány, t. i. 60 kép-

J viselő nyilatkozott késznek a zsidók óhajának teljesítésére. 
Mellette 120 zsidó hitközség foglalt állást, és pedig a 
statusquo, a kongresszusi és az orthodox alapról egyaránt. 

— Szilágyi Dezsőről azt híresztelik a lapok, hogy 
a zsidó vallás receptióját a teljes vallás- és lelkiismereti 
szabadság behozatala utján szándékozik megoldani. Sze-
gény apostoli királyság: mi lesz még te belőled ! A teljes 
vallásszabadság, akarom mondani vallástalanság-apostol. 

— Köszönettel vettük a nyitrai egyházmegye Sche-
matismusát 1892-re. A hívek száma 319,450, a megyei 
papságé 244, 

— A csanádi egyházmegye Schematismusa 1892-re, 
melyet szintén hálás köszönettel vettünk, gazdag törté-
nelmi adatokkal jelent meg. A hivek száma itt 778,954, 
a megyei papságé 328. 

— Igazi amerikai gondolat. 1893-ban lesz a chica-
gói világkiállítás és nemzetközi kultur-verseny alkalmá-
ból szintén Chicagóban egy katholikus világ-kongresszus, 
vagyis a katholikusok az egész világról meg lesznek híva 
reá. Elnöke lesz Gibbons bibornok, baltimorei érsek. 
Onahan titkár jelentése szerint ő szentsége a pápa is kap 
meghívót s valószínűleg képviseltetni fogja magát. 

— Gyanús jellegű megelégedés ! Magyarországban 
senki sincs megelégedve a most lefolyt választásokkal. 
Nem is lehet. Szégyenletes dolog volt az egész hadjárat, 
a mely gyenge polgári háborúnak is megjárja. Annál 
jobban meg vannak az egészszel elégedve bécsi jóbará-
taink, a „Neue Fr. Presse* és a „Vaterland." Nagyon 
örülnek a kormánypártnak, hogy többséget nyert. Gya-
nús dolog az, a mi az ellenségnek tetszik! Es a „Moni-
teur de Rome" a bécsi „Neue Fr . Presse" s „Vaterland" 
gyanús öröme szerint ítéli Magyarország választási küz-
delmeit. Szegény biz a katholikus sajtó — meg Rómában 
is, hogy nem tud magának közvetlen informácziók alap-

! ján önálló és találó ítéletet szerezni a Regnum Marianum 
I küzdelmes életéről ! 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Magyarország öröme. — Carmen Panegyricum. — A vallási czélt a középiskolában nem 
pótolhatja a szakműveltség, a nemzeti eszmény, a lelkiismeretesség, kötelességérzet. — Egyházi Tudósítások : E s z t e r g o m : A 
herczegprimás püspökké szentelése. — E s z t e r g o m : Sermo. — F r a n c z i a o r s z á g : Az egyháznak Francziaországban készített 
helyzet kifejtése és az alulirt bibornokok nyilatkozata a történendőkről. — Irodalom : Magyarország öröme. — Hivatalos. — Vegyesek; 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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kén t kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
fé lévre he lyben s posta-

küldésse l 5 frt. 
Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l le tő minden kül-

deménv czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

ki r . pos tah iva ta lná l ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában . 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is. 
bé rmen tes ny i to t t levél-

ben , in tézendők. 

Budapesten, február 13 13. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szerény indítvány a magyarországi növendékpapok ima-egyesületének megalapítása alkal-
mából. — Augurium Mitrae. — Mélt. és ft . Bubics Zsigmond kassai püspök főp. levele az újév alkalmából. — Egyházi Tudósítások : 
S z e p e s i e g y h á z m e g y e : Császka György érsek búcsúzó szózata a szepesi egyházmegye papságától és híveitől. — B a r a n y á b ó l : 

Szily Pongrácz képviselő nyilatkozata a kath. egyház jogainak védelmére nézve. — Irodalom : Óda. — Vegyesek. 

Szerény indítvány a magyarországi növen-
dékpapok ima-egyesületének megalapítása 

alkalmából. *) 
Örömmel olvastam a „Religio" folyó évi 

7. számában a budapesti növendékpapok lelkesitő 
fölhívását, melyben Magyarország i f jú levitáit 
egy országos ima-egyesület megalapí tására hív-
ják föl. Örömmel olvastam, mer t egy uj szellem 
ébredését, egy jobb jövő reményét látom benne; 
s hiszem, mindenki t örömmel tö l tö t t el a gon-
dolat, melyet a „testvéri szózat" olvasása szült, 
mer t l á tha t ta , hogy a jövő reményei, kiknek 
kezeibe szegény hazánk és sanyarga to t t egyhá-
zunk sorsa lesz letéve, oly szent buzgalommal 
készülnek jövendő pályájukra. Örömmel tö l the t 
el mindenki t a gondolat, hogy az ifjú ba jnok 
sereg már most akar egyesülni, hogy az életben 
majd egyesült erővel segíthessen egyháza s ha-
zája sorsán. Adja a jó Isten, hogy a szép eszme, 
melyet megpendí te t tek , meg is valósuljon, hogy 
a közönyösség hideg szele, mely annyi szép esz-
mét fagyasztot t meg már csirájában, ennek is 
idő előt t ne okozza halálát . 

Az eszme életképes, csak életet kell belé 
önteni, erre pedig az alapszabályok, a társula t 
szervezete hivatvák. Ezeknek megalkotása köve-
tel i a legnagyobb elővigyázatot. Az i f júi lelke-
sedést i t t férfias higgadtsággal kell mérsékelni, 
de egyiket a másiktól elválasztani nem szabad. 
Egyik a másik nélkül megölné az eszmét. A 
lelkesedés egymagában könnyen túlzásokra ra-
gadhatna , mig a hideg számitó ész oly torzszü-

*) Ez a czikk — mond valamit. Jó lesz figyelembe venni. 
A szerk. 

lő t te t hozhatna világra, mely rövid kínlódás 
u t án kiszenvedne. 

Az alapszabályok és a t á r su la t szervezeté-
nek megalkotásával szorosan összefügg azon 
kérdés, vájjon alapi tsanak-e egy uj papi egye-
sületet , melynek a növendékpapok imatársula tá-
nak minden t ag ja ipso facto tag jává legyen, 
vagy pedig fölszenteltetésük u tán belépjenek a 
győri papi egyesületbe. Ehhez akarok pár szóval 
hozzászólni. Teszem pedig ezt annál inkább, mer t 
fölszólitásukban maguk a felszólítok hangoz-
t a t j á k , hogy bármely oldalról jövő hozzászó-
lást készséggel fogadnak. 

A kérdés fontosságát bővebben fe j tegetn i 
fölöslegesnek ta r tom, hiszen azt kevés gondol-
kodás u tán mindenki á t lá tha t ja . Nehezebb már 
maga a kérdés eldöntése, melyben egyedüli t a -
nácsadó, egyedüli zsinórmérték a t á r su la t czélja 
lehet. 

A növendékpapok imaegyesülete — ameny-
nyire a fölhívásból kivettem (sajnos, hogy ezt 
jobban ki nem dombor í to t ták) — a jövő életre 
nézve hármas czélt tüz maga elé. Első az egye-
sülés és pedig nemcsak a seminariumban, hanem 
(s ta lán főképen) az életben is. Ennek megva-
lósítását — min t felhívásukban jelzik — a győri 
papi egyesületbe való belépés által remélnék 
elérni. Az egyesülés ezáltal természetesen el 
volna érve, sőt az a haszon is volna belőle, 
hogy ezen egyesületbe életet öntenének, ameny-
nyiben annak tag ja i uj, lelkes elemmel szapo-
rodnának . Haszna t ehá t mindenesetre volna be-
lőle a győri papi egyesületnek. Más kérdés 
azonban, vájjon az uj társula t a lapí tása ál tal 
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szándékol t czélt elérnék-e a növendékpapok? 
Néze tem szerint nem igen. Nem pedig azért, 
m e r t más czélt tűz tek maguk elé a növendék-
papok . s m á s czélt a győri papi-egyesüle t . Mig 
ugyanis ez t isztán t a g j a i n a k önmegszentelését 
igyekszik előmozdítani , addig azok az egyesülést 
s az önmegszente lés t nem egyedüli czél juknak, 
hanem — hogy ugy mond jam, — min tegy esz-
köznek tek in t ik , egy u j czél, a kül reható együt-
tes működés elérésére. Mig a győriek egyesülnek, 
hogy egyesül t erővel működjenek önmegszente-
lésükön, addig ezek az önmegszentelés á l ta l ke-
gye lmet , e rő t a k a r n a k nyerni , hogy az egyház 
és haza sorsán a kath . h i té le t fe l lendi tése á l ta l 
egyesül t erővel segithessenek. Ezen czélhoz kell 
t e h á t a lapszabá lya ika t is a lkalmazni . Hogy pe-
dig ezen czélt a győri papi-egyesii let alapsza-
bá lya i ál tal el nem érhe t ik , az világos, m e r t 
hiszen ezen alapszabályok egészen más czélból 
l e t t ek megalkotva. 

De van még más ok is. A dolog természe-
téből folyik, hogy a kü l reha tó czél elérése in teu-
sivebb működést , szorosabb egyesülést követel . 
Hogy pedig ezt a győr i ima-egyesüle tben — 
legalább je len leg — csak nehezen é r t h e t n é k el, 
fölösleges bizonyitani . Példa er re maga ezen 
egyesüle t , melynek t a g j a i maguk is panaszkod-
nak, hogy a t agok közöt t i köte lék m i n d i n k á b b 
lazul, hiányzik az a szoros egység, melynek meg 
kel lene lennie. Ugyanezt erősit i meg az egyesü-
let je len évi beszámolója (Bel. 8. sz.), melynek 
utolsó, némileg panaszos sorai fölhívják a tago-
kat , hogy az egyesület i közlönybe évenként leg-
a lább egyszer í r j anak . Pedig éppen ez volna a r r a 
h iva tva , hogy az egyle tnek egymástól nagyon 
is t ávo l eső t a g j a i t egymáshoz közelebb hozza. 
H a t e h á t a tagok i t t nem közlekednek, hol van 
az egyesület i szellem ? De nem is anny i ra ez, — 
m e r t hiszen ezen l ehe tne segí teni — m i n t in-
kább a czél különbözősége teszi a ké t egyesü-
le tnek egymáshoz való közeledését nehézzé. Kü-
lönböző czélok. különböző alapszabátyokat , kü-
lönböző szervezete t köve te lnek . 

De nem volna a győri ima tá r su la t t a l való 
egyesülés czélszerü még azon esetben sem. ha a 
növendékpapok ima-egyesüle tének fölszentel t t ag -
jai belépnének ugyan ez egyesületbe, de i t t 
min tegy külön kasz to t képezve ha ladnának sa já t 
czél jaik felé. Ezzel sem a győri t á r su la t , sem 
a n n a k u j t ag ja i nem nyernének . Ezzel az erőket 
nem hogy nem egyesítenék, hanem nagyon is 

szétforgácsolnák, s esetleg kellemetlen bonyodal-
m a k a t is okozha tnának . Vegyük csak azon ese-
te t , hogy a t á r s u l a t ú j o n n a n belépő t a g j a i 4—5 
év a l a t t t ú lha l ad ják a régi t agok számát , a m i 
pedig nem lehete t len, sőt valószinü. Hiszen a 
győri papi-egyesület fennál lása óta alig t u d o t t a 
győri egyházmegye ha t á ra in tu l ter jeszkedni . 

Ha pedig egyszer e lér ték azon számot, ak-
kor a többségben levő u j t agok jogosan köve-
te lhet ik , hogy az a lapszabályokat a lak i t sák á t 
azon czélnak megfelelőleg, melynek elérésére ők 
egyesül tek. Ebből az tán kel lemet len bonyodal-
mak, zavarok, sőt szakadás ke le tkezhetnének, 
melyek könnyen s í r já t ásnák az egész egyesü-

I le tnek . 
De ha et től e l t ek in tünk is, ily egyesülés 

á l ta l az i f jú levi ták czél jukat éppenséggel nem 
érnék el. Mert ha egyszer nincsenek a czélnak 
megfelelő alapszabályok, melyek a czélt ha tá ro -
zo t t an kitűzzék, a t a g o k a t min tegy vezessék 
a n n a k elérésére, akkor az egyesülésnek semmi 
haszna, akkor a czél soha sem lesz elérve. Lesz 
quot capi ta to t sensus ; ahány tag , annyi külön-
böző czél, anny i különböző eszköz annak el-
érésére. Egyesüle t van ugyan, de csak — névleg. 

Legkönnyebben lehetne egyesülni akkor , ha 
a győri papi egyesület ha j l andó volna alapsza-
bá lya i t á ta lak i t an i , k ibővi teni azon czélnak meg-
felelőleg, melyet a növendékpapok a k a r n a k 
elérni. De váj jon ha j l andó volna-e ? s ha igen, 
meg tehe tné -e ? Azt hiszem, ez nehéz dolog volna. 
Nehéz volna, m e r t az egyesület a lapszabályai ő 
szentsége á l ta l jóváhagyva, s búcsúkkal vannak 
el látva, ily esetben pedig bajos va lami t változ-
t a tn i . De bajos volna m á r azér t is, me r t az 
egylet je lenlegi t a g j a i csakis ezen alapszabályok 
m e g t a r t á s á r a kötelezték m a g u k a t ; a hozzáadáso-
k a t t a l án nem is szivesen vennék, s ha elfogad-
nák is, sokszor t a l án csak nagy önmeg tagadás 
á rán te l jes í the tnék kötelességeiket . Pedig az 
egyesület , mely t ag j a i r a nehéz t e r h e k e t ró, ön-
m a g a gördi t akadá ly t czélja elérése elébe. 

Bészünkről t ehá t sokkal czélszerübbnek lát-
szik, hogy a m i n t mega lak í t j ák a növendékpapok 
imaegyesü le té t , a l ap í t sanak egy u j papi egyesü-
le te t is, mel j rnek a növendékek egyesületének 
minden t a g j a a m i n t fölszentel ték, ipso fac to 
t a g j á v á legyen. Legyen az u j egyesületnek ve-
zére. igazga tó ja ugyanaz, vagy ugyanazok, kik a 
növendékpapok egyesületének vezetését magukra 

! vállal ják, igy elérik azt is, hogy e ké t egyesület 
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egymással mindig szoros összeköt te tésben marad , 
aminek pedig k imondha t a t l an sok jó következ-
ménye lehet , mig , ha a győri t á r s u l a t b a lépné-
nek be, a növendékek és az i f jú papok közt 
minden összeköttetés eo ipso megszűnnék. 

Nem kell a kezdet nehézségeitől meg i j edn i ! 
Magyarországon évenként 100—150 növendéket 
szentelnek. Ha t e h á t az uj t á r su l a tba ezek mind 
belépnek, az egyesület 3 — 4 év a l a t t közel fél 
ezer t ago t számlá lha t ; s k i tud ja , a lelkészkedő 
papság i f j abb t ag j a i közül is hányan és h á n y a n 
á l lanak ma jd a k i b o n t o t t zászló alá, hogy h a t á -
rozot t szabályok szerint , a szent czél élénk tu -
da táva l egy szivvel, egy lélekkel igyekezzenek 
az egyház és haza szomorú sorsán javí tani . A 
jó Is ten kegyelmével még soka t vá rha tunk ez 
egyesület től . Első sorban a h i té le t föllendülését. 
Ne kicsinyelje az e rőke t senk i ! Igaz, az eszme 
néhány tapasz ta la t l an növeudékpap agyában fo-
gamzot t meg, de ne kicsinyel jük őket, me r t 
a tyá inké a mul t , a maiaké a jelen, de a jövő 
az övék. Gondoljuk meg, hogy „ inf i rma mund i 
elegit Deus u t confunda t for t ia ;" örökké igaz a 
közmondás : „coneordia parvae res crescunt, 
discordia m a x i m a e di labuntur ." 

Még egy szót! 
Mindezeket nem azér t i r ta in , hogy nézete-

m e t valakire ráerőszakol jam. Lehet más, t a l á n 
helyesebb u t is, mely könnyebben czélhoz vezet, 
í r t a m azért , mer t a kérdés t nagyon fon tosnak 
t a r t o m , anny i ra fontosnak , hogy e fö lö t t egy-
szerűen napi rendre t é r n i nem lehet. Nagyon is 
óha j t andó tehá t , hogy az érdeklődők a kérdés t 
amenny i r e lehet t isztázzák, s igy a nehézséget, 
mely a m u n k á t t a l á n h á t r á l t a t j a , e l távol í tsák. 

„Nem ki, de mit." 

A U G U R I U M M I T R A E . * ) 
Claustri serenis functe laboribus 
Claudi! sacratas Pannoniéi jugi 

Dimitte sedes atque colles 
Quos Benedictus amat, relinque ; 

Hucusque mater pressit amabilis 
Ulnis alumnum, quae fidei jubar 

Refudit olim Hungáriáé orbi 
E t placidam dederat Minervám. — 

*) Honoribus Celeissimi ac Reverendissimi Domini Clauilii 
Vaszary metr. eccl Strigoniensis Archiepiscopi, s. sedis Apóst, 
legati nati, I. R. H. Principis Primatis, s. et Secr. Cancellarii, I. 
ord. Francisci Josephi I. magnae crucis equitis, I. cottus Strig. 
perp. supr. com. etc. etc. etc. Patris Piissimi, quum plaudente orbe 

Nunc altioris carbasa flatibus 
Feruntur aurae ; grandior en Tibi 

Recluditur portus ratisque 
Mitriferae properat subire 

Theatra laudis. — Perge volentibus 
Faustisque Divis : Pannoniae potens 

Qua se Is trogranum, patriaeque 
Prisca parens, imitata solem 

In luce jactat . — Iam Tibi Maximi 
Amor Leonis, Rexque favet pius, 

Te gens salutat, terque plausus 
Omnis avet popularis Hunnae. — 

Hie jam salutis perpetuum decus 
Per Te resplendet, laus fidei nitet, 

Ecclesiae constans paratur 
Pax patriae sociata legi. — 

Non alta amabas ! Sed tamen indoles 
Erecta cordis, spiritus igneus, 

Mens foeta prudenti vigore, 
Judicii generosa virtus 

Augusta spirant. — Sic humiles rapit 
Ad astra Numen ; nube latens pia 

Sic sidus urget scandere alta 
Tecta poli, radiis t r iumphans ; 

Nil Te fugacis gloria fascinat 
Mundi aut voluptas. — Omnia splendidum 

Inane clarae visa menti 
Aura levis, tenuisque fumus ; 

Non quem profanum vulgus ad aethera 
Plausu superbum tergemino tulit , 

Nec qui potentes forte cunae 
Dant vacuos meritis honores: 

Magnum vocabas ! Sors bona, nil secus ! 
Subjecta moles nulla virum facit . . . 

Vir laus sibi esto ; Mutuata 
Laus, animi est nota vilioris ! 

Hie magnus est qui pectoris impetum 
Regit Minerva, qui popularibus 

Sublimis incedit procellis 
E t domino pede calcat orbem ; 

Hanc doctus artem legibus Ordinis,' 
Qui Martyrum agmeu duxit ad aethera : 

Heros, rosarum serta blanda 
Spernis, — amans Crucis atque palmae ! 

Nam nunc sacrarum magna pericula 
Crevere rerum ; nec sine praeside 

Virtutis, — et cura magistri 
Pax patriae remeat serena. 

Hungarico Sedem capesseret, VII. Idus Februarias MDCCCXCII. a 
Devotissimis Antiquissimi Seminarii s. Stephani Moderatoribus et 
Alumnis oblatum. 
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Heu quanta moles nunc premit anxium 
Ducem salutis ? qui excidium piis 

Avertat aris, haeresumque 
Ultor agat, scelerumque larvas 

Ad inpiatae regna Proserpinae 
Retrudat audax ; qui solium occupet 

Virtute ; qui pacis quietem et 
Consilio moderetur arma : 

Quum stricta fulgent, quum labaro Crucis 
Minantur atram bella catastrophen, 

Quum jura coeli, jure muudi 
Ambiguo quatit hostis audax; 

Nunc sanctions judicio est opus : 
Periclitatae pectora publicae 

Aptare paci, lenibusque 
Frangere consiliis procellam. 

Anguntur omnes ; Tu unicus omnium 
Supplebis artes, Tu sapientiam. 

Tu jura coeli, Tu aequitatis 
Fraena dabis, placidamque pacem : 

0 ergo inagni nominis infulam 
Accincte Princeps ! en Tibi fertilis 

Strigonium, campus laborum et 
Laudis avitae opulenta sedes 

Primatis ingens annuerat pedum ; 
Heic corde, verbo pasce Tuas oves : 

Nec sit pudori sustulisse 
Impositas humeris jacentes. 

Mundi ruinam avertere pendulam, 
Firmare sortem, funera patriae 

Solari et amissam salutem 
Septifluis reparare Sacris; 

Hac arte gestes praesuleum decus 
Vei angelorum grande humeris onus : 

Sed sancta amoris flamma fortém 
Per médias jubet ire mortes ! 

Io triumphe ! Excelsior urbibus 
Strigonium ! affér crinibus aurea 

Nunc Claudianis serta inunctis, 
Aúspicio rutilante divo ! 

Et vos trifaucis culmina Carpathi ! 
Ister, Tibiscus, Dravus et ultimus 

Savus, Scytharum plaudite amnes 
Quadrifluos sociate fluctus ! 

* 
* * 

Hungáriáé omni jungimur et minor 
Proles. Sophiae quos tenet altior 

Palaestra, Olahi chara quondam 
Nunc Tua, clare Pater, corona ; 

Tuis triumphans auspiciis amor 
His e tenellis cordibus emicat: 

Quae Pannonum Sione laetam 
In segetem Duce Te virescunt. 

Tu gratulantis munera suscipe 
Blandus palaestrae ; pignore jam Tibi 

Haec victa amoris, grata fausto 
Praecinit augurio triumphos. 

Mélt. és főt. Biibics Z s i g m o n d kassa i püspök 
főpásztori levele az njév alkalmából. 

(Vége.) 

Nemzetünk nemsokára megüli a magyar állam fenn-
állásának ezer éves fordulóját. Ez ünnep széppé tételére 
közreműködni mindenkinek hazafiúi kötelessége. Legyen 
a mi közreműködésünk az, hogy egyházi téren járuljunk 
hozzá hazánk egységesítéséhez, megerősítéséhez, hogv 
annál biztosabban, annál felvértezettebben léphessünk át 
nemzeti életünk második évezredébe. E munkának dicső-
ségében legyen részünk nekünk is, nem a dicsőség hívsá-
gos volta miatt, mert hiszen ily nagy műben nem az 
egyes emberek neve szerepel, hanem csak a nemzedéké, 
mely azt elvégezte, de legyen részünk e dicsőségben 
azért, mert ezzel is kötelességet teljesítünk. 

Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan, Tiszte-
lendő Testvérek, áthatva ezen ügy fontosságától és ma 
már sürgős voltáról is, buzgalmatok által hozzá fogtok 
járulni ezen szándékom sikeres megvalósításához. Egye-
dül az iskola ezt nem teheti, amint ezt látjuk, daczára 
annak, hogy a népiskolai oktatásról szóló törvény 25 év 
óta érvényben van. Kell tehát, hogy az egyház is hozzá-
járuljon az abban letett eszme megvalósításához. A val-
lás és haza szeretete meg fog titeket tanítani a kellő 
tapintatra, mely ezen ügy sikeres keresztülviteléhez szük-
séges ; „egyetlen értelmes megnépesiti hazáját ," x) azaz 
egyetlen értelmes ember is végtelen sokat tehet a jó 
ügyér t ; fel fogjátok ébreszthetni az idegen ajkú nép jó-
indulatát, hazaszeretetét, s a kisdedekben lelkesült támo-
gatókra fogtok találni e téren. Hiszen magam voltam 
tanuja annak, minő hűséggel szolgálják papjaim, s az ő 
befolyásuk alatt híveim az ország véghatárán is a vallás 
és a haza ügyét, mert már mindenfelé száz és száz gyer-
mek zengi Isten dicsőségét hazánk nyelvén. Ez a ti hü-
ségtek, a ti buzgalmatok gyümölcse. 

Működésűnk ma már némileg korlátozva van, — 
de ha nem akarjuk, hogy azt mondják, hogy megszűn-
tünk a vallás, a művelődés, a népuevelés, a szellemi fej-
lődés, a magyarosodás tényezői lenni, ugy azt a helyet, 
mely még meghagyatott számunkra, teljesen, egészen be 
kell töltenünk. És ha valahol, ugy Magyarországon az 
egyház érdeke össze van nőve a népnek, a magyar nép-
nek, érdekeivel. Szent István király ideje óta, tehát több, 
mint nyolcz század óta a magyar nép érdekeiért küzdöt-
tek dicső elődeink. Nem tekintettek ők saját kényelmökre, 
nem riadtak vissza semmi nehézségtől, melyeket leküz-

•) Lásd Jézus Sirák fia könyvét XV. 5. 
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deni kellett, hanem Isten iránti bizalommal működtek a 
közjóért, a közös veszély eltávolítására, az egyház és a 
haza boldogabb jövőjeért. Szükséges tehát, mert a köte-
lesség is parancsolja, hogy mi is, kiknek szivében honol 
a hűség, a lángoló szeretet, tanítva, oktatva, igaz meg-
győződéssel és szeretettel ápoljuk a kisdedeket, szóljunk 
a néphez, ébreszszük fel jó hajlamait, segítsük jó akarata 
keresztülvitelében, hogy a magyar elem elfoglalhassa azt 
a helyet, mely őt megilleti az iskolában, egyházban, a 
kisdedek szivében, az öregek lelkületében, és az idegen 
ajkú is rokonszenvezzen velünk. 

Nemcsak egyházi állásunk, hanem az eszélyesség 
elvei is azt követelik, hogy hassunk a népre, a népneve-
lés, a magyarosodás kérdésében, hogy eljárásunk egy-
öntetű, gondoskodásunk körültekintő, vallási és nyelvbeli 
szoros összetartásunk jó szervezetű legyen. Azért is ápol-
juk és tartsuk fenn a velünk együtt élő békés és szor-
galmas más ajkú lakosság közepette, mely hűséggel, 
őszinte szeretettel ragaszkodik a magyar nemzethez, a 
hagyományos magyar szellem befolyását. Ott a Kárpátok 
rideg bérczei közt, honnan a szorgalmas munkás még 
nagyobb munkára, távol külföldre is elvándorol, hogy az 
ott szerzett pénzen visszaválthassa egykor szükségből el-
adott ősi birtokát, hol a földbirtok nagy része, oda tele-
pedett, s velünk érezni nem tudó idegen vállalkozók ke-
zében van, hol a magyarság száma fogy, befolyása, 
tekintélye hanyatlik, hol a régi birtokos osztály kipusz-
tult, de hol szerencsére a fel-felmerülő nemzetiségi izga-
tásoknak a szegény hű nép törhetetlenül ellentáll, ott 
kell különösen érdeklődnünk a jelzett irányban, és érvé-
nyesítenünk befolyásunkat. Nem csak egyházi, de mond-
hatom, nagy nemzeteti feladat is vár reánk, melyet telje-
síteni szent kötelességünk. Es ha a nép látja, hogy 
papjai nem csupán a templom falain belül végzik el kö-
telességeiket, de azon kívül is igaz és hü barátjai, na-
gyobb ragaszkodással fog irántok viseltetni, és ha az 
állam látja, hogy az egyház is elősegíti az erős magyar 
állam felépítésében, sokkal nagyobb tisztelettel fog irán-
tok viseltetni és elő fogja segíteni e magasabb czélra 
irányított tevékenységében. Valamint a katholikus papnak 
nélkülözhetetlen szüksége van a latin nyelvnek, egyháza 
nyelvének ismeretére, ugy viszont illő, hogy az állam 
minden polgára értse, beszélje az állam nyelvét. 

Elmélkedjetek ezekről, Tisztelendő Testvérek, az u j 
évben, és gondolkozzatok ama nagy feladat teljesítéséről, 
melyet e körlevélben elétek tártam. Tanítsátok meg a 
népet Istent mindenek felett imádni, a felebarátot sze-
retni, Istennek dicsőségét zengeni. Istenért, királyért és 
hazáért élni, és véssétek elmétekbe a Nemzetek aposto-
lának a Filippiekhez irt szavait : „a miket tanultatok és 
vettetek, hallottatok és láttatok tőlem, azokat cselekedjé-
tek, és a békesség Istene leszen v e l e t e k . A z Ur pedig, 
ki minden időknek és a nagy világ minden népeinek bol-
dogitására született, 0 , az örök időknek halhatatlan ki-
rálya, 0 , a szegénység megdicsőitője, kinek kisded jászola 
felett ott zengedezett az angyalok kara dicsőséget Isten-
nek és békeséget az embereknek : adjon békét és nyugal-

mat nyugtalan szivünk szenvedelmeire, hogy mi is tettel 
és szóval hozzájárulhassunk ahhoz, mit a keresztény né-
pek milliói óhajtanak együtt énekelvén az angyalokkal : 
„dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békeség a 
jóakaratú embereknek amen. 

Kelt Kassán az Urnák 1892 ik esztendejében Kis 
Karácsony ünnepén. Zsigmond, püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szepes i egyházmegye. Csúszka György érsek bu-

csuzó szózata a szepesi egyházmegye papságától és hi-
veitöl. — 

I. Venerabili Clero Saeculari ac Hegulari Dioecesis Sce-
pusiensis Salutem in Domino et Benedictionem ! 

Quod nunquam desiderabam, Dei, qui ministeria 
Angelorum hominumque dispensât, arcano providentiae 
consilio evenit, me Augustissimi Domini Regis Nostri 
Apostolici dementia, Sanctissimi item Patris Summi Pon-
tificis Leonis XIII. gratia et benignitate Archiepiscopum 
Ecclesiarum Colocensis et Bacsiensis canonice perpetuo 
unitarum nominatum et confirmatum esse. 

Qui igitur firmiter tenebam : me residuos vitae meae 
Dei misericordia adhuc concedendos dies in medio Vestri 
acturum, ac tempus, quo rationes villicationis meae red-
diturus sim, in charissima Sponsa mea, Dioecesi quippe 
Scepusiensi praestolaturum : video nunc me e terra pri-
mae Sponsae meae egredi debere. 

Divinae Providentiae, in salutem universi haud secus 
ac singulorum hominum, a fine usque ad finem attingenti 
et omnia disponenti humili corde dum me subiicio, fidele 
me Eidem Divinae Providentiae obsequium praestare fir-
ma fide teneo. 

Instante iam discessus mei die, non possum a Yobis 
recedere, a Vobis avelli: quin Vos ultima adhuc vice 
paterno meo alloquar sermone, paterno amplectar corde. 

Notum est Domino, scrutanti corda hominum, quanto 
dolore, quantisve gemitibus afficiar in discessu meo ; nam 
amarum accidit mihi divelli a Vobis, a quibus tot tam-
que luculenta amoris filialis ac pronae ad obediendum 
voluntatis iugiter acceperam argumenta : ut merito Vos 
meum in Domino gaudium et coronam meam appella-
verim. 

Stetistis constanter firmi in fide erga doctrinam 
revelatam, in adhaesione et promptissima obedientia erga 
Sanctam Matrem Ecclesiam, huiusque supremum clavum 
tenentem et gubernantem Romanum Pontificem verum 
Christi Vicarium, totius Ecclesiae Caput, Patrem omnium 
Christianorum et infallibilem in rebus fidei et morum 
Magistrum. Fuistis prompti in annunciando verbo Dei, 
unico hoc salutari et salubri populi fidelis pascuo, mo-
nentes assiduo populum, ut inanes doctrinarum, quae a 
Christo abducunt, fallacias ceu angue periculosiores fu-
giat ; — fuistis in offerendo incruento Missae Sacrificio, 
quod ipsum omnium gratiarum fontem continet, lion 
secus ac in dispensandis novae Legis Sacramentis semper 

l) Lásd Sz. Pál apostol levelét a filippiekhez. IV. 9. ') Lásd Sz. Lukács evangéliumát II. 14. 



100 RELIGIO. 

prompt i ac parati . Sit amodo quoque et constanter vita 
Yestra , conversatio Yestra, cogitationibus, verbis, babi tu , 
incessu, omnique opere Vestro ita composita. ut non tan-
tum ille, qui ex adverso est, vereatur, nihil habens ma-
lum dicere de Vobis, verum potius revereatur in Vobis 
speculum illud, ex quo sumat quod imitetur . 

Dum pauperum et egentium, infirmorum item ac 
viduarum et o rphanorum curam Vobis nunc etiam im-
pense commendo, eo, quod quidquid minimi his feceritis, 
ipsi Jesu Christo Vos praestitisse noverit is ; — impensius 
cordi Vest ro commendatam cupio sollicitudinem pubi scho-
lasticae, tenerae huic plantae in spem Ecclesiae super 
futur is melioribus temporibus succrescenti, impendendam. 
Vest rum enim esse agnoscite, corda iuventutis et saluta-
ribus replere doctrinis u tpote revelatis, et a pravi ta t ibus 
irreligiositatis, nostris cumprimis tempor ibus ingravescen-
tibus, quia infernali quadam potentia adiutis, custodire. 
praecavere et praemunire . E t dum iuventutem scholasti-
cam docueritis amorem Dei. docete una et fidelitatem 
erga Äugust issimum Regem Nost rum Apostolicum, et 
amorem patr iae nostrae percharae, cuius prosperi tás et 
salus magnum nostrum exposcit Studium. Por ro quoque 
laudabili zelo fovete ac sustentate varias per Dioecesim 
hanc, — ad gloriam Vestram dico, — florentes et dila-
tatas Consociationes et Confraterni ta tes . Studete. ut earuru-
dem membra nedum dehiscant, sed numerus i l lorum in 
dies crescat, ut devotiones earum, ducibus Vobis, quo 
plus Dei gloriam augeant , u t ha rum Socie ta tum sentiant 
iuvamen omnes, tum boni ad fírmandum, tum nutantes 
ad er igendum, tum lapsi ad poeni tendum et consur-
gendum. 

Septemdecim et quod excedit annis in medio Vestri 
commorans, test imonium mihi perhibente conscientia mea, 
Vester fui corde et animo, verbo et opere. Sed nec amodo 
volo cor meum ante Vos praecludere, imo volo etiam e 
loco fu tu rae meae commorat ionis eorum, qui meam im-
ploraverint opem, in quantum valuero et potuero, me-
mor esse. 

E t nunc commendo Vos Deo et Verbo gra t iae ip-
sius, qui potens est aedificare et dare haeredi ta tem in 
sanctificatis omnibus ; commendo Vos praesidio Beatae et 
Immacula tae Virginis Dei Genitricis Mariae, commendo 
Vos potenti custodiae S. Michaelis Archangeli , commendo 
Vos patrocinio S. Josephi , quem constituit Dominus pro-
tectorem super familiam suam ; commendo Vos interces-
sion! S. Martini Episcopi, Ecclesiae Cathedralis et Dioe-
cesis huius Pa t ron i . 

Commendo me piae Vestrae memor iae ; et ubi audi-
veritis, me stadium terrestr is huius peregrinat ionis decur-
risse, viamque aeternitat is ingressum fuisse, oro Vos in 
dulcissimo Corde Jesu Christi, ut peccatricem animam 
meam piis suffragiis Vestris iuvare velitis. 

Charitas Dei, gra t iae Domini Nostr i Jesu Christi et 
communicatio S. Spir i tus sit Vobiscum omnibus. Valete ! 

Scepusii, 19. Januar i i , 1892. 

Georgius, m. p. 
Archi-Episcopus Colocentis 

et Bacsiensis. 

I I . A szepesi egyházmegye híveinek üdvöt és áldást az 
Urban ! 

Ivözel 18 éve, hogy a véghetetlen jóságú Isten ir-
galmából a szepesi egyházmegye kormányzását á tvet tem 
Teljes tudatával birván gyengeségemnek még az angyali 
erőkre nézve is ret tenetes terhek méltó elviseléséhez, püs-
pöki kormányzásom kezdetén Hozzátok, Szeretet t Hiveim ! 
intézet t üdvözlő szózatom szerint is segélyül hivtam az 
isteni t rón mellett székelő Bölcseséget, „hogy velem le-
gyen, hogy velem munkálkodjék, hogy tudjam mi kedves 
Istennél." ' ) Biztam az isteni Gondviselésben, hogy a mely 
oly nagy fö lada t ra meghívott , ennek üdvös megoldására 
segitő kegyelmében is fog részesíteni. Miként akkor re-
megve ál l tam a Mindenható előtt, nem tudva, képes le-
szek-e a rám ró t t súlyos te rhe t méltóképen viselni: ugy 
vagyok most is meghatva, midőn ugyanazon isteni Gond-
viselés rendelése szerint más egyházmegye kormányzásá-
val bízatván meg. Tőletek elbúcsúzva, Hozzátok utol jára 
intézem főpásztori szózatomat. De miként akkor meg-
nyug ta to t t az U r malaszt ja iba vetett reményem, hogy azok 
segélyével sikerrel munká lha tom a Ti és a magam lelke 
üdvét : ugy enyhíti távozásom fá jda lmát jelenleg az a tu-
dat, hogy gyenge erőm szerint igyekeztem sokszor igen 
nehéz főpásztori kötelességemet teljesiteni. 

Hivatásom főbb föladata volt az evangélium hirde-
tése. Mint a nemzetek Apostolá t , ugy engem is, méltatlan 
apostolutódot Krisztus „az Evangél iumot , hirdetni küldöt t 
Hozzátok." 2) Hirdet tem Nektek az Evangél iumot , szent 
vallásunknak megmási that lan tanait . N e m mulasztot tam el 
egyetlen egy a lkalmat sem, inteni Titeket , hogy szent 
h i te teknek kincsét csorhi t ta t lanul megőrizzétek Távol tar-
tani igyekeztem Tőletek a tévely t a n á t ; rosszaló szavamat 
fölemeltem, hol a tiszta buza közöt t konkolyt lát tam föl-
bur ján ózni. 

Megerősítet telek Ti teket szent hi te tekben, midőn 
hosszú püspökösködésem ala t t annyiszor te t t hivatalos lá-
togatásaim ut jain a bérmálás szentségét kiosztottam. A 
jó Pásztor intő példája szerint megismerni kellvén nyája-
mat, o t thonotokban kerestelek föl Ti teket , tapasztalásból 
akarván megtudni , hogy mire van leginkább szükségtek. 
A fölismert bajokon igyekeztem segiteni i s ; f á jda lom! 
nem volt rá mindig mód oly mér tékben mint lelkem azt 
kivánta. 

Tagadha ta t l an tapasztalat i tény lévén, hogy az illő 
diszszel és pompával kiékesitet t templomok a hivők lel-
keit fokozot t buzgalomra és áh í ta t ra serkentik, nem riad-
tam vissza semmi áldozattól, hogy e magasztos czélt le-
hetőleg elérjem. Ezen és egyéb áldozatokat egyedül Isten 
imádásának terjesztésére, szent Nevének dicsőítésére szen-
teltem. 

De mer t jól tudom, hogy „sem a ki ültet, valami, 
sem a ki öntöz, hanem a ki növekedést ad, az I s t e n " , 3 ) 
szüntelen kér tem imáimban Istent , világositsa föl kegyel-
mével e lméteket az igazság megismerésére, hajl í tsa aka-
r a to toka t a jónak követésére, a rossznak kerülésére. Nem 
is az én munkámnak tula jdoni tom, hanem az Isten kegvel-

Bölcseság könyve, IX. 10. 
'•) I. Kor. 1, 17. 
3) I. Kor. 3, 7. 
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mének és a Ti jóra való hajlandóságtoknak azt a sok 
jót, mit Bennetek annyiszor szemlélhetnem sok örvendetes 
alkalmam nyilt. Mert hiába való lett volna minden okta-
tásom, intelmem és példám, ha az isteni kegyelemmel 
közre nem munkálva elfogadni, követni, cselekedni nem 
akarjátok, mi üdvötökre vált. Áldani fogom ezért az Urat 
egész életemben, ki az én ültetésemnek és öntözésemnek 
növekedést adott, Bennetek a hitéletet föntartotta és fel-
virágoztatta. 

Áldani foglak Titeket, kik nekem igazi lelki örömöm 
voltatok, midőn az üdv igéit örömmel elfogadtátok, a jó 
intelmeket készséggel követtétek, a parancsokat buzgón 
és lelkiismeretesen megtartottátok. 

Nagy azért az én fájdalmam most, midőn Tőletek 
válnom kell. 

Hálás szivvel köszönöm Nektek, Kedves Hívek, hogy 
engedelmes lélekkel hallgattátok főpásztori szavaimat, 
őszinte ragaszkodással csüngtetek szent vallásunk tanítá-
sán, egész szivvel követtétek parancsait, tisztelettel sze-
retettel környeztétek az egyház szolgáit : a papságot és 
engemet. Hitetek, buzgóságtok, példás jámborságtok nagy 
lelki vigasztalást szerzett mindig nekem. „Nagy bizodal-
mam van Hozzátok, nagy dicsőségem Bennetek, elteltem 
vigasztalással, fölötte bővelkedem örömmel." x) Feledhe-
tetlen marad előttem mindenkor ezen egyházmegye, mely-
nek természeti szépségeit is fölülmúlja hiveinek vallá-
sossága. Imádkozni fogok Ertetek a távolban is, hogy 
tartson és erősítsen meg Titeket a jóban az Ur, mert 
csak azt várja örök jutalom, ki a jóban végig állhata-
san megmarad. 

„Kérlek azért Titeket a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevéért, hogy azon egyet valljátok," 2) ragaszkodjatok 
Mindnyájan ősi hitetekhez ; iparkodjatok azt mindjobban 
megismerni, mert akkor mind bensőbben fogtok Jézussal 
egyesülni. Valljátok meg szabadon hiteteket a világ e lőt t ; 
kerüljétek szorgosan a farizeusok bűneit, kik csak hiúság-
ból vagy haszonból gyakorolták külsőleg vallásukat. „Bi-
zony mondom Nektek elvették jutalmukat" 3) „Legyetek 
pedig az igének cselekvői és nemcsak hallgatói,"4) mert 
az Ur Jézus szavai szerint „Nem minden, ki mondja : 
Uram, Uram, megy en be mennyeknek országába, hanem a 
ki Atyám akarat ját cselekszi. 5) A szülők jó korán oltsák 
be gyermekeik fogékony lelkébe a vallás igazságait ; a 
vallásos anya halhatatlan emléke sokszor téritett meg már 
vén megrögzött bűnösöket. Hitben és jó erkölcsben nevel-
jék necsak iskolás, hanem felnőtt gyermekeiket is ; jár ja-
nak elő jó példával, hol szükségét látják szeretetteljes 
szigortól se tartózkodjanak, megemlékezvén arról, hogy 
gyermekeik lelkeért az Ur előtt egykoron ők is felelni 
fognak. A gyermekek pedig ne feledjék soha az Isten 
negyedik parancsát, melynek lelkiismeretes teljesítése 
egy hosszú, boldog élet áldásaival, megszegése ellenben 
átokkal jár. 

A szeretet erényét se szűnjetek meg ápolni lelkei-

') I. Kor. 7, 4. 
2) I. Kor. 1, 10. 
3) Máté 6, 5. 
*) Jakab, 1, 22. 

'») Máté, 7, 21. 

tekben. Honnan a sok szenvedés és nyomorúság a világon, 
ha nem a szeretet hiányából ? Azon erény hal ki meg-
döbbentő mérvben az emberekből, mely őket egyedül 
boldogíthatja. „Ha szeretetem nincsen, semmi sem va-
gyok." Az élet szomorú tapasztalása naponkint tanítja, 
hogy az evangeliumi szeretetnek, a szeretet erényének 
hiányát semmi sem pótolhat ja; e nélkül boldogság nem 
lehetséges. Azért szólt ugy az isteni Mester legfőbb két 
parancsa : Szeresd Istent mindenek fölött, felebarátodat 
pedig mint tenmagadat! 

Szeressétek az Isten egyházát, mely áldásaival kísér 
Titeket az életen keresztül, nem hagy el egy pillanatra 
sem, örömeitekben örömmel vesz részt, fájdalmaitokat 
kegyszerei magasztos balzsamával enyhíti, erépyeitekben 
megdicsőül, vétkeitek által ellenségei hatalmába jut. 

Szeressétek majd u j főpásztortokat, kit a Szentlélek 
küld hozzátok, hogy ő legyen üdvötök sáfárja. Engedel-
meskedjetek neki, ki az Ur nevében és hatalmával jön 
majd, hogy a gyengét megerősítse, az eltévedtet megté-
rítse és az élet igéjét lelki gyermekeinek kioszsza. Imád-
kozzatok a papokért, lelki pásztoraitokért is, hogy a mi, 
fájdalom, nem éppen vallásos korunkban nehéz hivatásuk 
viselésében Isten malasztja által megerősítve, rendületle 
nül megállhassanak. 

Emlékezzetek meg végül imáitokban rólam is ; kér-
jétek Istent értem, hogy az ő tetszése szerint élve. ke-
gyelmében meghalva, Nála Veletek együtt az örökkéva-
lóságban dicsőíthessem Öt : az Atyát, a Fiút és a Szent 
Lelket. Amen. 

Szepeshelyen, 1892. évi január hó 19-én. 
György, s. k. 

kalocsai és bácsi érsek. 

Baranyából. Nagyságos szerkesztő ur ! — 
A saásdi kerület jan. hó 28-án végbement orsz. 

képviselő-választása Szily Pongrácz szabadelvű-pártinak 
juttatta a mandátumot. A megválasztott képviselő febr. 
4-én atyjának gödre-szt.-mártoni kastélyában a választók 
értelmiségének vendégszerető találkát adva, az ily alkal-
makkor szokásos felköszöntések sorát a kerület válasz-
tóinak összetartására és az ezen összetartás által kivívott 
és jövendőben is kivivandó sikerekre mondott tószttal 
nyitotta meg. E tószt után a választókerületbeli plébá-
nosok egyike hosszabb megszólítást intézett ugy az összes 
jelenvoltakhoz — voltak mintegy 50-en — mint főleg 
magához a képviselőhöz; mely megszólitás tá rgya: kath. 
elveink és igazaink, s azok tapasztalt sérelmeinek nyilt 
szinre hozatala ; czélja : a képviselőnek ez iránybani 
nyilatkozatra kérése volt. Miután felszólamló kiemelte 
volna, hogy a magyar államnak és társadalomnak annyira 
szükséges és féltendő belső békéjét a közelmúltban fe-
nyegette, a legközelebbi jövőben pedig fenyegetheti a 
„kulturharcz" réme. e vészterhes eshetőségnek okát és 
forrását „amaz eltagadhatlan tényben keresi, hogy a 
kath. vallásnak és egyháznak, a magyar állam ez első-
szülöttének, sem megmásithatlan elvei, sem elvitathatlan 
jogai és igazai a hatalmi körök részéről megfelelő és 
igazságos figyelemben nem részeltettek, sőt konkrét ese-

l) I. Kor. 13, 2. 
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tekben határozottan meg is sértettek." — És folytatá, 
miszerint: „a magyar kath. egyház jogos panaszait, 
valamint az azokat előidézett hatalmi túlkapásokat misem 
szülte egyéb, mint a kath. öntudatnak bágyadt pislogása 
és aluszékony szendergése, mely a jelen kort és nemze-
déket oly sajnálatosan jellemzi ; mert, csak ismerjük be, 
hogy arról beszélni — ha ugyan beszéltünk — hogy mi 
katholikusok volnánk, kiknek kötelességeink is, meg 
jogaink is vannak : eddig csak suttogva volt szokás ; hogy 
kath. elvek, kath. jogok, kath. kötelességek és érdekek 
gondját azzal szoktuk magunktól elvetni, hogy .mindaz 
a papok dolga'. Holott a kath. öntudatnak, a katholikus 
hűségnek épp ugy kellene a kath. ember összes tényke-
dését s minden iránvu működését áthatnia, mint a kovász-
nak a tésztát, a sónak az ételt, hogy az Ízletes, élvezetes 
és a testre nézve tápláló legyen." -S azután kifejtve, hogy 
„a kath. egyház valamint másutt nem, ugy Magyarorszá-
gon sem akar a más valláson levő polgjyftáÉsákkal hábo-
rúságot, avagy akár csak keserű versengesíTS'Öm felidézni ; 
mert a katholikus egyház, a béke országa, a szeretet 
fenkölt iskolája lévén, soha nem volt — tanúság rá 2000 
éves dicsőséges, bár viszontagságteljes múltja — támadó, 
soha nem volt fosztogató, de igenis helyt állt mindenkor 
és mindenütt elvei és igazainak védelmében, és e védő 
küzdelem során adta az egek dicsőségére és a világ cso-
dálatára a martyrokat ; s e védelem során érte őt leg-
utóbb, itt e hazában is az a dicsőség, hogy bár nem 
ostromolt, csak sértett jogai visszavivása mellett kérel-
mezett, mégis a miniszter által szolgái személyében láza-
dónak lőn bélyegezve," hogy a magyar kath. egyház, 
midőn e hazabeli más valláson levő atyánkfiaival sem 
harczra szállani, sem azok igaz jogait elkobozni, sőt csak 
megcsorbitani sem akar ja : egyet igenis akar és követel, 
azt t. i., hogy . a mi vallásunk elalkudhatlan elvein ne 
akarjon rést ütni, sem a minden jogot erőszakkal magá-
hoz ragadni törekvő államhatalom, sem a jelen kor bál-
ványával, az oly félszegül és meghamisítva sőt soKsaor 
erőszakosan értelmezett liberálismussal való kaczérkodás ; 
hogy a mi igazaink és jogaink teljes mérvben részeltes-
senek mindamaz elismertetésben és ótalomban, melynek 
igazságos és pártatlan közlése képezi az államhatalom 
legközvetlenebb feladatát, sőt tulajdonképeni létjogát." — 
Beszédét felszólamló igy fejezte be : „nem hivatkozom 
sem a kath. egyháznak ez állambani elsőszülöttségi jo-
gaira ; nem hivatkozom a magunk számszerinti többségére, 
mint akik ez ország lakosságának jó 3/s*öd részét tesszük 
ki ; de áthatva levén ugy a kath. tanokban rejlő igazság 
benső erejétől, valamint a nemzetünk 800 éves történelme 
által szolgáltatott tanulságok meggyőző voltától : nem 
habozom kifejezést adni abbeli szilárd meggyőződésem-
nek, hogy Magyarországot a katholikus vallás ellenére 
sem kormányozni, — annál kevésbbé fenntartani nem 
lehet." S végül kifejezve abbeli hitét, hogy a képviselő 
ur törvényhozói működésében egyfelől az igazság, más-
felől pedig a valódi, a hamisítatlan liberálizmus által ve-
zéreltetve ; azon igazi szabadelvüség által, mely uralmát 
nem a lelkiismeretek erőszakolásába, sem az egyéni és 
társadalmi, historiailag is szentesitett jogok absorbeálásába, 
hanem az előbbiek amily gyengéd, épp oly tiszteletteljes 
respectálása mellett az utóbbiak esetleg szükséges bölcs 
kiegyeztetésén alapuló általános megnyugvás és megelé-
gedés megteremtésébe helyezi : ismétli a már megválasz-
tott képviselővel szemben is ama kérelmét, melynek vele, 
még mint jelölttel szemben is kifejezést adott, hogy ő a 
kath. jogoknak és érdekeknek minden nyilatkozó alkalom-
mal lelkes és határozott szószólójuk legyen. 

Az általános helyesléssel és éljenzéssel fogadott 

beszédre az ifjú képviselő azonnal válaszolt. És pedig 
oly megnyugtató és egyúttal férfiasan kath. módon, mely 
az összes jelenvolt katholikus választók, világiak, vala-
mint papok részén egyaránt, a legteljesebb megelégedést 
volt alkalmas és hivatott felkelteni. Ugyanis előre bo-
csátva válaszának érdemleges részében azt, hogy miután 
ő ugy fiatalságánál, mint eddig folytatott tanulmányainál 
fogva (a képviselő állami mérnök volt ez ideig) az ily 
felettébb fontos kérdésekre, minők a vallás politikaiak, 
vonatkozólag kellő és elégséges előtanulmányokat nem 
tehete t t : s miután, mint készséges szerénységgel be 
ismeri, főleg elegendő kánonjogi vallás-ismeretekkel még 
nem rendelkezik : minden, a törvényhozás elé viendő val-
lási ügyeket és érdekeket érintő kormányi propozitiók te-
kintetéhen azon irányhoz szabandja működését és elhatá-
rozását., melyet adott esetekben országunk és nemzetünk 
800 év óta a politika terén is elismert egyik főbb té-
nyezője, a magyar kath. egyház feje, a primás fog köve-
tendőül kijelelni.11 

/alóban elismerésre méltó nyilatkozat egy kath. val-
lású orsz. képviselő részéről ; érdemes arra. hogy teljes 
értéke szerént méltattassék, s jóakaratú figyelmébe ajánl-
tassék a katholikus honatyák ama, fájdalom ! nagy 
részének, kik vagy nem tudják, vagy tudni nem akarják, 
hol keresendő a veszedelmes útvesztőbe tévedt vallásügyi 
politika igazi delej tüje? x — y. 

I R O D A L O M . 

* * Oda, melylyel főm. és főt. Vaszary Kolos urat 
stb. kegyes atyjokat, midőn primási székét elfoglalná, az 
esztergomi, szt. Istvánról nevezett érseki papnevelő inté-
zet elöljárói s növendékei legmélyebb fiúi hódolattal üd-
vözlik 1892. február hetedikén. 

Az esztergomi papnevelő intézet evvel, és a lapunk 
által fentebb közlött, gyönyörű, látnokias ódákkal ünne-
pelte az u j primás székfoglalását. 

V E G Y E S E K . 

— XIII. Leo pápa báró Horeczky Ferencz és dr 
Rimely Károly pozsonyi kanonokokat házi praelatusává 
nevezte ki. 

— Vaszary Kolos hgprimás székfoglalása emlékére 
40,000 forintot adományozott jótékony czélokra, főképen 
a szegények számára. Első sorban a szemérmes szegénye-
ken óhajt segíteni az ország különféle városaiban müködö 
humánus egyletek közvetítésével. A 40,000 frtból jut 
Budapest szegényeinek 15,000, Esztergoméinak 12,000, 
Győr, Keszthely és Győr-Szent-Márton városokéinak 2000, 
azonkívül Pozsony, Érsekújvár, „Zalaegerszeg s más váro-
sokéinak is tekintélyes összeg. 0 hgsége f. hó 12-én érte 
el 60 éves korát. 

— Császka György kalocsai érsek ő excja kedden 
délelőtt fogadta a főkáptalan és a központi papság üd-
vözletét. Lichtensteiger püspök és nagyprépost gyengél-
kedése következtében Schiverer János olvasókanonok, a 
kalocsai egyházmegyei papság Nesztora, gyönyörű latin 
beszéddel üdvözölte ő exciáját s tolmácsolta a papság 
hódolatát. 

— A vasárnapi munkaszünetre vonatkozólag Spa-
nyolország képviselőháza f. hó 8-án 151 szóval 23 ellen 
elfogadta a kormány által beadott törvényjavaslatot. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Claudius Franciscus Vaszary 
Dei misericordia et Apostolicae sedis gratia Prineeps-Primas regni 
Hungáriáé, Archi-Episeopus Strigoniensis, s. sedis Apostolicae legá-
tus natus, etc. etc. dum sedem suam Archi-Episcopalem capesseret, 

universo clero Archi-Dioecesano Salutem et Benedictionem ! 

Venerahiles Fratres ac Filii in Christo dilectissimi ! 

Cum sollemni hac occasione assumptionis 
meae ad munus episcopale, super speculam Do-
mini consti tutus. p r imum oculos rneos sermonem-
que ad Vos, Yenerabiles Fra t res ac Filii dilectis-
simi copverto, bene mihi conscius sum, Vos, qui 
in hac pr ima Hungár iáé cathedra virum aposto-
licum, tum vitae sanctimonia. tum scientiae 
gloria i l lustrem, videre consuevistis, nunc vel 
invite comparat ionem ins t i tu turos inter pasto-
rem eximium animarum vestrarum, ad coelestia 
regna iam evocatum, meque indignum eiusdem 
successorem. Non est , cur in memór iám Vobis 
revocem, quantus qualisve fuer i t vir, quo duce 
ac pastore u tebamini ; ipse luctus, qui animos 
vestros tamdiu oppresser at , tes ta tur , quant i eum 
iure meri toque habueri t is . Candide etiam fateor, 
me nequaquam parem illi esse praeclaras animi 
dotes omniumque v i r tu tum perfectionem quod 
a t t ine t . Hinc et excellentiae decessoris et pro-
priae inf i rmita t is memor, oneri, quod ille t am 
laudabili ter por taverat , t remebundus submisi hu-
meros. 

Moverunt me verba S. Gregorii Papae Magni 
scribentis ad Phi l ippum comi tem: „In quan tum 
homo discutere et investigare indicia superna 
non sufficit, in t a n t u m sub eis debet cervicem 
cordis inflectere. E t quia id, quod sibi t r ibui tur , 
quo iudicio disponatur, ignorâ t : nec ad appe-

tendum locum procax existere, neque ad repel-
lendum contumax debet inveniri. Unde indignus 
ego ad subeunda Episcopatus onera, iussioni 
omnipotent is Dei . . . me subdidi." 

„Deus meus adiutor meus, et sperabo in 
eum." 

Non parum denique erigebat animum solli-
citum, quod in regenda amplissima hac Archi-
dioecesi viros t an topere insignes, qui Capitulum 
Meum Metropoli tanum const i tuunt , nactus sim 
socios laboris a tque sollicitudinis ; in pascendis 
veto agnis mihi commissis fideles c o l l a b o r a t o r s 
habeam tam multos sacerdotes opt imae notae 
ex ut roque Clero, t um saeculari, tum regulari . — 
Adiuvate me igitur, F ra t r e s in Christo dilectis-
simi, in quibus post Deum omnis spes mea 
reposi ta est, precibus vestris fulcite, amorem 
sincerum pa r i amore red imi te ! „Suppor ta te me ; 
aemulor enim vos Dei aemula t ione !"2) 

Munus pastorale, quod mihi hodie imponi-
tur , unum est, cuius a vobis singulis pars tene-
tur . Quomodo ergo m u n e r e meo ipse bene fungi, 
quomodo gregern hunc Domini electum in via 
salutis dirigere atque ad a e t e m a pascua, ad 
fon tem vitae perducere potero, nisi Vos pro 
par te vestra dil igenter ac sollerter mihi coope-
rar i volueri t is ? Sponte vos obtulist is ad eius-
modi onus minister i i , cum ad sacerdotium pro-
moveri peti ist is , cum Praesul manus vobis 
imponens „despondit vos uni viro virginem 
castam exhibere Christo." s) — Hinc perfacile 
intelligetis, me sollemni hac hora prae ter i re non 

') Lib. I. epist. 32. ed. Maurin. 
'•) II. Corinth. XI. 1, 2. 
») Ibid. 
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posse, quin mihi Vobisque in memór iám revo-
cem a l t i tud inem g r a v i t a t e m q u e muner is incum-
bentis , u t digne ambulare i t e rum p roponamus 
vocat ione, qua voca t i sumus. 

* * 

Yas elect ionis et doctor gen t ium, Paulus 
apostolus ad Hebraeos scribens vocat ionem et 
qua l i t a t em pr inc ipa lem sacerdot is describens, 
haec habe t : „ Omnis Pontifex ex hominibus as-
sumptus pro hominibus constituitur in iis, quae 
sunt ad Deum, ut offer at dona et sacrificia pro 
peccatis : qui condolere possit iis, qui ignorant et 
errant; quoniam et ipse circumdatus est inűr-
mitate." ') 

I. Ex hominibus assumitur sacerdos, ac pro-
inde c i rcumdatus est et ipse in f i rmi ta te . Sed 
quid dico. i n f i rmi t a t e? Omnia pericula, quae 
populo i n s t an t , e t i am sacerdot i imminen t . I m m o 
cum sacerdos „super speculam Domin i sit, s tans 
iug i te r per diem, e t super cus todiam suam sit, 
stan.N to t is noc t ibus :" *) omnis adversa r io rum 
i m p e t u s con t ra ipsum in p r i m a linea d i r ig i tu r , 
u t percusso — si fieri possi t pas tore , d ispergan-
t u r oves. — Homines sumus periculis ac t e n t a -
t ion ibus i nnumer i s obnoxi i ; h u m a n a e ig i tu r no-
s t rae condi t ionis memores , humi l i emur in con-
spectu Dei recordantes , nos ne cogi tare quidem 
aliquid boni posse „a nobis quasi ex nobis, sed 
suff ic ient iam nost ram ex Deo esse." :l) 

Subl imi tas muner i s nobis concredi t i non 
nos extol la t , sed magis caut iores nos r e d d a t ; 
nam grandis quidem sacerdot is digni tas , sed 
grandis e t i am ruina , si t en t a t ion ibus cedit, si 
pericul is f rac tus collabitur . Speciales ei g ra t i ae 
dan tu r , immo fon tem omnium g r a t i a r u m quot i -
die hospi t io pector is sui excipit : quodsi nihilo-
minus cadat . valde t i m e n d u m , ne eius ru ina sit 
„sicut i n t e r r a p t i o cadens et requis i ta in muro 
excelso ; quoniam subito, dum non spera tur , ve-
n i e t con t r i t io eius. E t comminue tu r sicut con-
t e r i t u r lagena figuli con t r i t ione perva l ida ; e t 
non inven ie tu r de f r a g m e n t i s eius tes ta , in qua 
po r t e tu r igniculus de incendio, au t hau r i a tu r pa-
r u m aquae de fovea."1) 

II. Ex hominibus assumptus sacerdos „pro 
hominibus constituitur in iis, quae sun t ad Deum." 

1) Hebr. V. 1—2. 
-') Isai. XXI. 8. 
3) II. Cor. III. 5. 
*) Isai. XXX. 13, 14. 

Non i t aque nos t ra , sed a l iorum causa sacerdotes 
vocat i e t consecrat i sumus. — „Habemus duo 
quaedam," — ai t sanctus Augus t inus — „unum 
quod chr i s t i an! sumus, a l t e rum quod praeposi t i 
sumus. Illud, quod chr is t ian i sumus, p rop t e r nos 
e s t ; quod praeposi t i sumus, p ropter vos est,"1) 
— fideles inte l l ig i t , quos al loquebatur . 

Un igen i tus Dei filius „propte r nos homines 
et propter n o s t r a m sa lu tem descendit de coelis 
e t i nca rna tus es t ; " ideo angelo iuben te vocatus 
est „Jesus," quia „salvum fac tu rus e ra t popu-
lum suum a peccat is e o r u m ; " pe r t r ans i i t bene-
faciendo hominibus , e t fac tus obediens usque acl 
m o r t e m „dedit semet ipsum redempt ionem pro 
omnibus." J) — Unde e t i am ii, qui Christi vices in 
t e r r i s agunt , qui „Dei ad iu tores" 5) sunt , quibus 
„dedit min i s te r ium reconcil iat ionis ," quique 
„pro Christo lega t ione fungun tu r , " 5) non pro 
se ipsis, sed vero pro homin ibus cons t i t u t i sunt , 
a tque „in min is te r ium missi p ropter eos, qui 
hae red i t a t em capient salutis." ") — Christ i in-
s t r u m e n t a sumus ad sa lutem a n i m a r u m promo-
vendam ; conveni t ergo, u t causae pr incipal i 
con iungamur , a qua v i r tu tem et impulsum acci-
pimus. 

Recogi temus i taque, F r a t r e s dilectissimi. nos 
operam nos t r am a tque min is te r ium de.bere iis, 
qui curae nos t rae concredi t i sunt . Ideo enim 
missi sumus, u t eamus et f ruc tum afferamus, et 
f ruc tus nos ter m a n e a t ; 1 ) i l ium u t ique f ruc tum 
intel l igi te . quem coelestis Agricola exspectat . 

Oh u t inam omnes pas tores eodem. quo bea-
t u s Paulus apostolus, cha r i t a t i s a rdore succensi, 
exc lamare cum illo possent : „Testis mihi es t 
Deus, quomodo vos cupiam in visceribus Jesu 
Christi, etsi vos diligens minus diligar." 8) Ut i -
nam eius exemplum imi t an t e s „omnibus omnia 
fieremus, u t omnes Christo lucr i faciamus," pa ra t i 
vel ipsam v i tam et sanguinem pro f r a t r i bus 
nos t r i s immolare . p rou t ille de se t e s t a t u r : „Ego 
au tem l ibent iss ime impendam e t supe r impendar 
ipse p ro an imabus vestris." *) — „Non quaero 
quae ves t ra sun t , sed vos . . ." 10) 

') Sermo de temp. 165., in edit. Maurin. 46. 
2) I. Tim. XI. 6. 
••') 1. Cor. III. 9. 
*) II. Cor. V. 18. 
5) II. Cor. V. 20. 
6) Hebr. I. 14. 
•) Joan. XV. 16. 
8) Philipp. I. 8. 
9) II. Cor. XII. 15. 

,0) II. Cor. XII. 14. 
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Numquid non ideo tarn mu l t i ch r i s t i anorum 
fr ig idi sun t , au t tepid i et d o r m i u n t mult i , quia 
in pa s to rum e t i am numero inven iun tu r , qui pe-
riculosi illius t e m p o r i s cha rae t e rem sibi impres-
sum exhibent , de quo Apostolus d ixera t : , ,Erunt 
homines seipsos amantes , cupidi . . . sine affe-
e t ione . . . . vo lup ta tum ama to res magis quam 
Dei ; haben tes speciem quidem pietat is , v i r t u t em 
au tem eius abnegan tes ? ') — Numquid non ideo 
t a m pauci inven iun tur , qui cha r i sma ta mel iora 
aemulentur , quia et ipsi pas tores , „quae sua 
sun t q u a e r u n t , non quae sunt Jesu Chr i s t i ? " 2 ) 
— „Fact i sunt greges mei in rap inam, et oves 
meae in devora t ionem omnium bes t ia rum agri , 
eo quod non esset p a s t o r ; neque enim quaesie-
r u n t pas tores mei gregem meum, sed pascebant 
pas to res semet ipsos et greges meos non pasce-
b a n t . . . P r o p t e r e a . . . haec dicit Dominus : Ecce 
ego ipse super pastores . r equ i r am gregem meum 
de manibus eorum." 3) 

Absit , F r a t r e s in Christo dilectissimi, u t 
cu ip iam nos t rum ta l ia verba a s u m m o P a s t o r e 
d ican tu r ! Unusquisque agnorum, quos suo san-
guine Dominus redemit , pre t ios ior in conspectu 
eius est omni auro a tque argento . Recogi ta te 
ig i tur , q u a n t u m benevo len t i ae suae ac fiduciae 
p ignus nobis Deus dederi t , cum curam agnorum 
suorum nobis commiser i t . Pau lum apostolum 
respiciamus, qui t a n t a m erga fideles cha r i t a t em 
f'ovebat, u t se eorum pa t r em, ma t rem, nu t r i cem 
n o m i n a r i t , nosque adhuc e x h o r t e t u r : „ I m i t a t o -
res mei es tote , f ra t res , sicut e t ego Christ i 
Jesu." — Audite b. J o a n n e m Chrysos tomum, qui 
cum in exi l ium discessurus esset, Paul i exem-
plum secutus i t a popu lum suum a l loqu i tu r : 
„Quid pa t i a r pro vobis? Vos mihi cives, f ra t res , 
ma t res , membra , lux, corona mea, divi t iae meae, 
thesaurus meus. Ecce p ro cha r i t a t e ves t ra corona 
mihi p a r a t u r in f u tu ro saeculo."4) 

III. Pastori animarum, qui sincera charitate fideles 
suae curae commissos complectitur, utique facile erit 
adimplere id, quod Doctor gentium loco supraallato ab 
eo requirit, ,,ut possit condolere Us, qui ignorant et er-
rant." b) — En duplicem classem hominum, quibus con-
dolere, succurrere, quos adiuvare debemus ; ad hoc enim 
sacerdotes constituti sumus. 

Nobilissimum officium sacerdotis est munus docendi 
eos, qui ignorant. „Praeconis quippe officium suscipit, 

i) II. Timoth. III. 1—5. 
8) Philipp II. 21. 
3) Ezech. XXXIV. 8—10. 
4) Cfr. Bassus Curator animarum, part. IV. cp. 1. 
') Hebr. V. 2. 

quisquis ad sacerdotium accedit ; ut ante adventum iudi-
cis, qui terribili ter sequitur, ipse scilicet clamando gra-
diatur." Unde iam in Yeteri Testamento Dominus edi-
xerat : „Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem 
requirent ex ore eius, quia angelus Domini exercituum 
e s t ; " 2 ) atque alio in loco: „Populum meum docebunt, 
quid sit inter sanctum et pollutum, et inter mundum et 
immundum ostendent eis." 3) — In Novo autem Testa-
mento ad quidnam missi fuerunt apostoli, nisi ut euntes 
in mundum universum docerent omnes gentes ? Quidnam 
adeo cordi ipsis fuit, quam tales eligere viros eisque 
audita commendare, qui idonei essent et alios docere ? 

At haec quidem pars muneris nostri maioribus diffi-
cultatibus obnoxia esse non solet ; humanae enim naturae 
proprium est, ut veritatem. quam ipsi agnovimus, Iiben-
tissime aliis communicemus. Quodsi ergo sacerdos non 
profanas vocum novitates, sed depositum fidei ipse bene 
addidicit; quodsi scientia Sanctorum imbutus est a tque 
testimonia Domini intellexit: certe ex plenitudine cordis 
os loquetur, difficiliusque illi erit tacere misericordiam et 
salutare Dei, quam de iisdem loqui. 

Bene igitur hoc officio nostro fungemur, si in lege 
Domini voluntas nostra er i t ; si in lege eius die ac nocte 
meditabimur. 

Duo nihilominus cavenda etiam hac in re erunt : 
„ut neque exterioribus curis nimis dediti, ab intimis cor-
ruamus neque solis interioribus occupati, quae foris debe-
mus proximis non impendamus. Incidentes in primum 

I extremum sunt illi, qui obliti se constitutes esse sacerdo-
tes atque praelatos propter salutem animarum, diebus ac 
nöctibus solis curis esterais incumbunt ; quo fit, ut in-
terna — quae alios docere debuerant — ignorent ; quo 
etiam fit, u t subditi non proficiant, sed potius in spiri-
tualibus torpeant, quia non habent pastorem, eorum ani-
mas ad coelestia sublevantem, et ducem viam perfectionis 
ostendentem. Si enim a duce itineris erratur , exercitus 
sequens quomodo pertinget ?" 4) 

Cavendum etiam alterum extremum. „Sunt enim," 
— ait S. Gregorius — „quidam, qui sic sibi vacare ad 
spiritualia appetant , ut rebus exterioribus nullatenus oc-
cupentur ; quoruoa nimirum praedicatio plerumque de-
spicitur, quia subditis necessaria pro vita temporali non 
tribuunt. Egentis enim mentem sermo praedicantis non 
pénétrât, quem misericordia eius non rigat." 5) 

IV. Sed difficilius aliquanto est, quod praeterea 
gentium Apostolus in sacerdote requirit, ut condolere 
possit etiam Us, qui errant. — Non utique de errore in 
intellectu hie loquitur, cum de ignorantibus iam dixerit ; 
sed de iis omnibus, qui aberrant a via recta, qui derelin-
quentes „fontem aquae vivae" atque „locum pascuae," 
„in terra deserta et invia et inaquosa* vagantur, sicque 
periculo pereundi se exponunt. Quid si reduci pertinaciter 

l) Ex libro Begulae pastoralis S. Gregorii papae, cap. 4. 
-') Malach II. 7. 
3) Ezechiel. XLIV. 23. 
4) Ex libro Regulae Pastoralis S. Gregorii papae, part II-

cap. 7. 
5) S. Gregorius Magnus, ibid. 

14* 
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renuant ? si centies reducti centies vesani in periculum 
ruant ? 

„Facile atque proclive est. malos odisse, quia ruali 
sunt ; rarum autem et pium eosdem ipsos diligere, quia 
homines sunt," ait beatus Augustinus, additque : „Ne pu-
tes, quod offine odium iniquorum zelus Dei est." *) — 
Condolere etiam his, boni pastoris est, qui, si infirmatur 
ovis et ipse infirmatur ; si fugit, fugientem insequitur, 
factus eo amantior, quanto ilia vesanior. 

Quin immo memor esse debet sacerdos semper dicto-
rum divini Salvatoris : „Non veni vocare iustos, sed pec-
catores;" „Non est opus sanis medico, sed male habenti-
bus „Filius enim hominis venit quaerere et salvum 
facere quod perierat." — Neque despondeat animo pastor, 
si errantem recalcitrare viderit, Ii laborem et diligentiam 
suam nullo benevolentiae signo a delinquentibus probari 
expertus fuerit. Nam, ut sanctus Joannes Chrysostomus 
a i t : „Si membrum a corpore deturbatur, nihil non moli-
mur, quo illud iterum coniungamus et uniamus : ita etiam 
tibi faciendum. Cum quis te amare noluerit, tunc maiorem 
in eo ostende amorem ; quatenus ipsum attrahas mem-
brum. Nam si te dilexerit, non tua cura opus illi er i t : 
si vero non dilexerit. tunc potissimum tua iuvandus est."a) 
Cui consentit beatus Bernardus, qui pastoralem curam 
definiens dicit, esse curam animarum infirmarum praeser-
tim : „nam quae sanae sunt," inquit ille, „portari non 
indigent." — Immo idem sanctus Doctor egregie probat, 
pastorem, quando arguit et monet omni diligentia pecca-
torem, quamdiu hic non proficit, non debere consolatio-
nem accipere, quasi iam perfecerit officium suum, prout 
neque mater consolatur videns filium suum morieritem. 
quamvis in eius curatione fuerit diligentissima ; quia in-
tentio patris spirituális non debet esse, servare propriam 
animam, sed animas filiorum, quas ubi non viderit inco-
lumes, non debet admittere consolationem." 3) 

Cavere tamen bonus pastor etiam debet, ne dum 
condolet errantibus, errores ipsos probare vel dissimulare 
videatur ; crudelis namque misericordia est, quae sanabi-
lem perdit. „Insit ergo" — ait S. Gregorius Magnus — 
rectori circa subditos et iuste consolans misericordia et 
pie saeviens disciplina: infundat vulneribus vinum et 
oleum, ut scilicet per vinum mordeantur vulnera et per 
oleum foveantur. Ille igitur, qui sanandis vulneribus prae-
ficitur, in vino morsum doloris adhibeat, et in oleo mol-
litiem pietatis, quatenus per vinum mundentur putrida, et 
per oleum foveantur sananda. Miscenda ergo est lenitas 
cum severitate et faciendum quoddam ex utroque tempe-
ramentum." 4) 

V. Sacerdos „ex hominibus assumptus pro homini-
bus constituitur in iis, quae sunt ad Deum, ut offered 
dona et saerificia pro peccatis." — En culmen muneris 
sacerdotalis ! Mediatores constituti sumus inter Deum et 
homines, ipsumque Verbum incarnatum sacrificium pro 
peccatis aeterno Patr i immolamus. — Oh tremenda sub-
limitas status sacerdotalis! 

') S. Augustinus, ep. 54" alias 153. 
!) S Joan. Chrysost. hom. 27. in epist. ad Romanos. 
3) S. Bernardus, serm. 42. super Cant. 
*) Ex libro Regulae Pastor. S. Gregorii, part. II. cap. 6. 

Jam munus doctoris atque medici necessario vitam 
immaculatam ex parte sacerdotis requirit ; nam summa 
dicere et ima facere nonne idem est. ac Deum homines-
que lacessere ? — Quod de festuca deque trabe Dominus 
dixerat, insculptum esse deberet cordibus omnium sacer-
dotum. 

Terribilia revera sunt verba sancti Pauli de iis doc-
toribus, quorum vita a sua doctrina discrepat. „Tu glo-
riaris in Deo et nosti voluntatem eius, et probas utiliora, 
instructus per legem ; confidis teipsum esse ducem coeco-
rum, lumen eorum, qui in tenebris sunt, eruditorem 
insipientium, magistrum infantium, habentem forman 
scientiae et veritatis in lege. „Qui ergo alium doces. 
teipsum non doces ? qui praedicas non furandum, furaris ? 
qui dicis non moechandum, moecharis ? qui abominaris 
idola, sacrilegium facis ? qui in lege gloriaris, per praeva-
ricationem legis Deum inhonoras ?" 

„Sacerdos necessitate loci compellitur summa do-
cere" — ait beatus Gregorius Magnus — „et ideo eadem 
necessitate compellitur eadem vita et opere mons t ra re . . . 
Ideo praedicator iubetur ascendere super montent excelsum, 
(Isai. XL. 9.) videlicet ut sit elevatus a terrenis effecti-
bus,"2) et, ut ibidem dicit: „non solum debet vita sacer-
dos transcendere malos, sed etiam omnes bonos subditos ; 
quia sicut eos superat honore ordinis, ita et excellentia 
virtutis, omnibus devotior, humilior, patientior, largior . . . 
quique nulla prospéra praesentis vitae appetat, nulla ad-
versa pertimescat, blandimenta mundi despiciat, terrores 
autem mundi contemnat." 

S. Bernardus vero oves, id est populum haec fingit 
pastori dicentem : „Si instar mei, qui ovis sum, pastor 
meus etiam curvus graditur, vultum gerens deorsum, et 
terram semper respiciens, et soli ventri — mente ieiunus 
— pabula quaeritans : in quo discernimur ? Si venerit 
lupus, quis praevidebit et occurret ? — Quid indecentius, 
quam quod pastor more pecorum sensibus incubet corpo-
ris, haereat infimis, inhiet terrenis, et non erectus stet ut 
homo suspiciens coelestia, quae sursum sunt quaerens et 
sapiens, non quae super terram ?" 

Sacerdos medicus infirmorum constituitur. At „quo-
modo percussum curare properabit, qui in facie vulnus 
portat ? 4 ) Nonne dicetur ei vel ab ipsis languentibus : 
„Medice, cura teipsum !" 

Quodsi vero iam munus doctoris et medici ex parte 
sacerdotis requirit, ut perfectus sit homo Dei, ad omne 
opus bonum instructus : quid dicendum de sacerdote, qua-
tenus munus mediatoris sive intercessoris inter Deum et 
homines assumit? „Si homo apud hominem non sibi fa-
miliarem erubescit fieri intercessor : qua audacia inter-
cessoris officium arripit apud Deum, qui per mérita 
vitae ei se familiarem nescit? Aut ab eo quomodo aliis 
veniam postulat, qui utrum sit sibi placatus ignorât ? 
Qua in re est adhuc aliud formidandum, ne qui placare 
iram posse creditur, hanc ipse ex proprio reatu mereatur. 
Cuncti enim liquido novimus, quod, cum is qui displicet 

') Rom. II. 1 7 - 2 3 . 
s) Regul. Pastor, part. II. cap. 3. 
3) S. Bernardi epist. 42, ad Henricum episcopum Senonens. 
4) Ex libro Reg. Past. S. Gregorii M., part . I. cap. 9. 
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ïid intercedendum mittitur, irati animus ad détériora pro-
vocatur." ') — „Vae ministris infidelibus" — exclamat 
sanctus Bernardus, — „qui necdum reconciliati, recon-
ciliations alienae negotia. quasi homines, qui iustitiam 
fecerint, apprehendunt ! Yae filiis irae, qui se ministros 
gratiae profitentnr! Vae filiis irae. qui pacificorum sibi 
usurpare gradus et nomina non verentur ! Vae filiis irae, 
qui fideles sese mediatores pacis, ut peccata populi co-
medant, mentiuntur ! Vae, qui ambulantes in carne Deo 
placere non possunt, et placare velle praesurnunt !" 2) 

Vos quidem, Fratres mei dilectissimi, Dei auxilio 
adiuti statis ; id unum superest, ut qui stat, videat, ne 
cadat. Testimonium bonum, quod habetis, bonitatis ve-
strae augmento roboretur. „Qui iustus est, iustificetur 
adhuc; et qui sanctus est, sanctificetur adhuc." — Exem-
plar enim splendidissimum viae sacerdotalis ante oculos 
positum habemus, ipsum summum et aeternum Sacerdo-
tem, .Jesum Christum Dominum nostrum. Ambulemus 
itaque, sicut ilie ambulavit. „Quid est autem ambulare, 
sicut i 1 le ambulavit, nisi contemnere omnia prospéra, 
quae contempsit ; et non timere adversa, quae pertulit ; 
docere, quae docuit ; sperare, quae promisit ; praestare 
bénéficia etiam ingratis ; non retribuere secundum mérita 
malevolis ; orare pro inimicis ; misereri perversis ; invitare 
adversos ; aequanimiter pati subdolos atque superbos; ac 
denique iuxta verbum Apostoli (Coloss. III. 3.) mori 
carni, ut soli Christo vivamusV" 3) 

Si officium sacerdotale, quod accepimus, hoc modo 
adimpleverimus, et divinum adiutorium et spiritualium 
dilectio filiorum procul dubio nobis aderi t .4) 

Per venturum autem iudicem iterum Vos rogo, 
Fratres dilectissimi. ,,ut me lassescentem sub onere vestris 
orationibus iuvetis, et oremus pro invicem, ut salvemur; 
quia dum nos vobis per orationis opem coniungimus, 
quasi ambulantes per lubricum vicissim nobis manus te-
nemus ; fitque ex magna provisione charitatis, ut eo ro-
bustius singulorum Charitas perfigatur, quo in alterum 
alter innititur." 5) 

E t „Deus pacis aptet Vos in omni bono, ut faciatis 
eius voluntatem, faciens in Vobis quod placeat coram 
se, per Jesum Christum, cui est gloria in saecula saecu-
lorum. Amen." 6) 

Strigonii, die 4-a Februarii 1892. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom, febr. 8. Dr Palásthy Pál püspök beszéde, 
melylyel a főkáptalan nevében Galimberti Alajos nicaeai 
érseket, pápai nuntiust, üdvözölte. A hgprimás püspöki 
Consecratiója napján a főkáptalan tisztelgése alkalmából 
mondotta a püspök ur, (f. hó 7-én 11 órakor) a primási 
palotában. A nuntius mélyen meghatva felelt s még kü-
lön is megköszönte ezt a hatalmas enunciatiót: 

') S. Gregor. M. Reg. Pastor, part. I. cap. 10. 
2) S. Bernardi, Sermo de conversione ad Clericos, cap. 19. 
3) S. Augustinus, in lib. sent. Prosperi, cap. 21. 
4) S. Gregor. M., epist. lib. II., epist. 10. 
5) Ibid., lib. I. epist. 25. 
«) Hebr. XIII. 20. 

Excellentissime ac Reverendissime Domine Archi-
episcope! Nuncie Apostolice! Domine Gratiose ! 

Metropolitanum Capitulum ecclesiae Strigoniensis, — 
cui vita et animi usus est, sedis Sancti Petri fidem et 
communionis gratiam votis semper optare, optatam, ob-
tentam religiose colendo tenere, — Te, ad facienda inter 
nos suprema sacra venientem, ministerio meae vocis salu-
tat, honore sibi mulcet, — Tibi e laboribus tuis, quos 
Spinae, novimus, ubertim ornant, abundanter condiunt, 
brevi exempto, et ad tuas cruces protinus regredienti, 
consolationis divinae robur, et suaveni nostrum memó-
riám, precari gestit. 

Excellentiarum et meritorum tuorum non ignari, 
Te tarnen hodie honori et pietati, Pontifici supremo de-
bitis, involvimus, Tibi ceu misso ejusdem, decus damns. 

Scito, nos esse filios patris tui et patris nostri, con-
sequenter Te inter fratres, cognatos et notos esse, quos 
eadem fides genuit, eadem mater, Caritas, nutrivit. Audi 
et scito. nos esse stirpem hungaram, primi et sancti re-
gis, quem corona supremus Pontifex ornavit. et regem 
constituendo urbi et orbi proclamavit, jam fere mille an-
nis provectam, et senectutis adhuc insciam pubem; pu-
bem, in multis audacem, in aliis duram, pertinacem, fide 
tarnen et pietate semper vere romanam ; pubem patriae 
suae, hujusque juribus mordicus haerentem, patriam fidei 
sanctae Romam, sine intercapedine, dulci cordis jubilo, 
contuentem, contemplantem. 

Viden', ipsa naturae vitia in nobis fides sancta vir-
tutes facit ! 

Quovis die profitemur : Credo unam sanctam, catlio-
lkam et apostolicam Ecclesiam ; hae est fides mentis ; 
fides facti : credo unius, sanctae, catholicae et apostolicae 
Ecclesiae supremum pastorem et doctorem, sancti Petri 
Romae successorem, hodie Leonem : qui solicitudinem 
omnium ecclesiarum gerens, pastores et doctores ecclesiis 
constituit, instituit, et mit t i t ; sine quo, et contra quem 
nemo est pastor; sine quo, et contra quem nemo est 
doctor ; qui pastor est, pastor est, quousque fidem et 
communionis gratiam Sancti Petri successoris coluerit, 
tenuerit ; qui doctor est, doctor est, quousque mentem 
suam Romae loquenti, sine reservatione, sine averrunca-
tione ad amussim contemperaverit. 

Esto, oramus, Nuncie pontificie, quos et quales 
Strigonii vidisti et audisti, ad patrem et pastorem anima-
rum nostrarum, nuncius fidelis. 

Secretis consiliorum Dei extorres, fide tamen provi-
dentiae divinae legem novimus, iniquitatem in loco sancto 
brevi morari posse ; corruptione, turpitudine, foeditate 
suae infernali perseveranter manere dominarique non 
posse ; ideoque justifias Petri, si non potentum sede, voce 
populi jubente, quia miseros facit populos peccatum, 
restituendas esse, firma spe tenemus. An misericordia, quae 
gloriam Dei exaltat, praecesserit justitiam, quae gloriam 
Dei servat et vindicat, nescimus ; sed si, instaurationem 
convulsarum rerum in mundo, justitia Dei perficere exorsa 
fuerit, etiam tunc adhuc speramus, propter electos abbre-
viandos esse dies occisionis. Nos favore tuo ulterius et 
uberius prosequere, oramus. Vivas! 
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Angolország. Manning bibornok legbensőbb életéből 
néhány providencziális jellegű adat. — 

Az elhunyt „nagy bibornok" egy benső barátja, 
Morris Jézus-társasági atya, a Month cz. katholikus szem-
lében igen érdekes czikket közöl az elhunyt főpap életé-
ről és erényeiről. Azt már másünnen is tudtuk, hogy 
XIII. Leo pápa elődje, mikor Wiseman bibornok halála 
után a.westministeri érseki szék betöltéséről volt szó, a 
főkáptalan által eléje terjesztett hármas propositiót mel-
lőzte és dr Manningot soron kivül és előterjesztés nélkül 
proprio motu nevezte ki Wiseman utódjává, mert rend-
kívüli lelki tulajdonairól személyes meggyőződést szerzett. 

„Midőn aztán Manning, igy folytatja Morris atya, 
kineveztetése után legelőször Rómába ment, IX. Pius az 
első audienczián igy szólt hozzá: Oh, ha ön tudná, meny-
nyire igyekeztek engem lebeszélni arról, hogy önt a 
westministeri érsekség élére állítsam ! Hanem egy titkos 
szózat nem szűnt meg fülemben ezt hangoztatni : Mette-
telo li, mettetelo li, (tedd őt oda, tedd őt oda !) Mikor 
aztán római útjából hazaérkezett, igy beszéli tovább 
Morris atya, az uj érsek elmondta nekem ezt az esetet, 
meghagyva egyúttal, hogy hallgassak róla. Azt hiszem, 
hogy most, miután a boldogult megszűnt köztünk élni, 
a hallgatásra szóló parancsa engem többé nem kötelez." 

Morris atya beszéli el a következő esetet is: „Egy 
vasárnap, Manning és Gladstone együtt sétáltak a Buckin-
gham (királyi) palota szomszédságában. Amint éppen egy 
katholikus kápolna elé kerülének, egyszerre az a gondo-
latuk támadt, hogy bemennek. Egy jezsuita atya, Harper 
Tamás atya, mondá szent beszédjét. Azzal végzé, hogy 
hallgatóinak figyelmét felhívta az Ur egy ünnepélyes/el-
hívására, melyben mindenek elhagyására és az ő követé-
sére buzdított vala, eképpen : „Qui amat patrem et matrem 
plus quam me, non est me dignus. Nisi quis reuuntiaverit 
omnibus quae possidet, non potest esse meus discipulus. 
Si quis vult post me venire, tollat crucem suam et 
sequatur me." 

Midőn a kápolnából távozának, Manning azt kérdezte 
barátjától, Gladatonetől, ha vájjon az evangéliumból vett 
emez idézetek — nem szóltak-e neki ? Nem, feleié a jövő 
nagy államférfia; én nem mondhatom, hogy ezek a mon-
dások nekem valami különöseknek látszanának. — Oh igen, 
válaszolá Manning, nekem meg kell vallanom, hogy ré-
szemről nem igy áll a dolog, mert az én lelkemet egé-
szen megragadták, és én késedelem nélkül sugallatuk 
szellemében fogok eljárni. És szavát meg is tartá, mert 
1851. ápril 6-án, passió vasárnapján, Browiibill Jakab 
atya, a farm streeti kis kath. templom melletti jezsuita 
residentiában, szerencsés volt Manning megtérését el-
fogadni. 

A boldogult bibornok egész életén át meg volt 
győződve, hogy Gladstone soha sem jutott közelebb Ró-
mához, mint a hogy jelenleg van. 0 teljesen meg volt 
győződve mindig arról, hogy az ő öreg barátja, Gladstone, 
még legelkeseredettebb katholikusellenes nyilatkozataiban 
is mindig a legteljesebb s legőszintébb jóhiszeműségben 
cselekedett . l) 

Fuit in ignorantia invincibili. Nem is sejtette, hogy 
hántva a katholiczizmust, téved. A szerk. 

Manning bibornok halálának hire mélyen megha-
totta Gibbons bibornokot is. Amerika első bíborosa angol 
testvérének a hódolat következő nyilvánításával parentált : 
„Manning bibornok halála nagy veszteség a kath. egy-
házra nézve nemcsak Angolországban, hanem az egész 
világon. Manning bibornok majdnem prófétai szellemmel 
látott a vallási, társadalmi és politikai látókör keretében. 
Ha ő az angol protestáns államegyház tagja marad, igen 
valószínű, hogy felvitte volna a canterburyi érsekségig. 
0 épp oly kiváló miniszterelnöke lehetett volna Angliá-
nak mint Gladstone; oly híres philanthróp mint Wilber-
force, oly világhírű apostola a mértékletességnek mint 
Mathew atya. Ha a hitterjesztésnek szentelte volna ma-
gát, ő xavéri sz. Ferencze lett volna a XIX. századnak. 
Mint államminiszter katholikus államban méltó vetélytársa 
vált volna belőle Ximenesnek. Manning bibornok telve 
vala rokonszenvvel és meleg érzéssel az emberiség min-
den szükséglete és jogos aspirácziói iránt. Teljesen átérzé, 
hogy a kath. egyház az egyedüli tényező, a mely ezeket 
az aspirácziókat megvalósítani képes. Századának nagv 
jelleme bélyegét hagyja. Az egyházon belül és kivül 
nincs ember, a ki oly ura lett volna a társadalmi kérdé-
seknek s a ki ugy tudta volna összhangba hozni az egy-
ház és állam viszonyait, mint ő. 0 elismert vezérharczosa 
volt a munkás osztályoknak Angolországban; ő szent 
frigyre lépett (il a épousé) az ő ügyökkel, és védelmezte 
azt egészségének, sőt néha életének is veszélyeztetésével. 
Én hallottam őt szónokolni a vatikáni zsinaton és London 
különféle templomaiban. 0 méltóságán alólinak tartotta 
az érzékiségre és a képzelemre való hatásokat; ő egye-
nesen a lelkiismerethez és az értelemhez fordult. Társal-
gása élvezetes és tanulságos is volt egyúttal, mert sza-
kadatlanul u j ismereteket merített gazdagon kiművelt és 
megőrzött szelleméből. Minden mondása alapigazság ere-
jével és választékosságával ütődött az ember lelkéhez. 
Oly szabatosan szokott beszélni, hogy minden nyilatko-
zatát javítás nélkül lehetett volna kiadni. A munka őt 
ki nem fáraszthatta, még 80 éves korában sem. Háza 
egyházi személyeinek csak kevés pillanatnyi szünidőt en-
gedett, a mint hogy ezt maga is gyakran szokta nagy 
élvezettel emlegetni." 

Róma, febr. 8. Hírek az örök városból. — 
Ma reggel volt a Vatikán sixtini kápolnájában in 

die anniversario IX. Pius pápáért ünnepélyes requiem. 
A bibornokok és a pápai capellában rangot viselő 
praelatusok mind megjelentek a gyászszertartáson. Ponti-
fikált a boldogult pápa egyik kreatúrája, Hohenlohe bi-
bornok. Mise végén a pápa, ki trónján ülve szintén 
jelen volt, maga végezte az absolutiót. A diplomácziai kar 
és számos idegen volt jelen a gyászszertartáson, a mely 
reggeli féltízkor kezdődött. 

A monte Aventinóra tervezett sz. Benedek-rendi 
nemzetközi Collegium építését nem sokára megkezdik. A 
rend adja össze a költségeket. 

Hire jár, hogy az angol katholikusok nagy római 
zarándoklatot terveznek az év végére. Manning bibornok 
utódja az lesz, a kit a pápa akar. Az angol katholikusok 
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nagy megnyugvással tekintenek Anglia primási székének 
betöltése elé. 

I t t nagy a nyomor és a szekták ezt arra használ-
ják. hogy a nyomorban sinylődőket gazdag pénzadomá-
nyaik által az ősi hittől való elpártolásra csábítgatják. 
Különös élvezete az a protestántizmusnak, ha a pápát 
azzal bosszanthatja Rómában, hogy egy-két gyenge lélek 
nyomorát proselytáskodásra használja fel s pénzzel hódit 
— meggyőződést ! De gustibus stb. 

IRODALOM. 
4 - A Magyar Katholikus Hierarchia, Magyaror-

szág Főpapjai szóban és képben. Szerkesztő és kiadó : Dr 
Baracs Géza, hittudor, esztergom-főinegyei áldozár. Fő-
munkatárs : Dr Krajcsovich Kálmán. I. fűz. 1892. Eck-
stein-féle kiadó intézet. Budapest, Yörösmarty-utcza 12. 
sz. Bécs, II. Flossgasse 12. Berlin, Jägerstrasse 4. Nagy 
ivrét. 

Tartalom : XIII. Leo pápa ő szentsége. Vaszary 
Kolos Ferencz, herczegprimás. Császka György, kalocsai 
érsek. Bende Imre, beszterczebányai püspök. Dr Belopo-
toczky Kálmán, tábori püspök. 

Igen fénye« a kiállitása. XIII. Leo pápa Rampolla 
bibornok által kétszer is nyilvánitá tetszését. A mű éven-
kint 12 füzetben fog megjelenni, melynek mindegyike 
legalább öt művészi kivitelű arczképet és az illetők élet-
rajzát tartalmazza. A közlések sorrendje kizárólag az 
anyag beszolgáltatásától fog függni. 

= Megrendelési felhívás a Katholikus Hajadonok 
Könyve" czimü műre : Mint rendkívül korszerű müvet 
ajánljuk a lelkipásztorok, a nevelők és tanitók figyelmébe, 
hogy a szülőknek is legmelftgebben ajánlják ezt a müvet, 
melyről a lelkes szerző megrendelési felhívása igy szól : 

„Midőn a hajadon kikerül az iskolából s a gyakor-
lati élet ezer esélyei kaján irigységgel leselkednek az 
ártatlan elejtésére, a gondos anyai intőszó mellett nagyon 
jó szolgálatot tesz oly, a szivet tovább művelni hivatott 
és helyes irányeszméket nyújtó mü, mely neki oktató 
tanácsokat ad az élet minden megpróbáltatásainak sikeres 
leküzdésére. — Olyan a bajadon szive, mint a harang, 
mely a kalapács legkisebb érintésére megszólal és olyan 
hangot hallat, a milyent a kalapács szólaltat meg benne. 
A jóirányu könyv érzésteli, nemes, — a selejtes, minden 
erkölcsi alapot nélkülöző pedig viszás hangokat szólaltat 
meg benne. 

Ilyen jóirányu müvet óhajtok én hazánk fogékony 
szivü kath. hajadonai kezébe juttatni. Hü és jóakaró 
tanácsadó lesz ez a gyermekczipőkből kinőtt serdülő 
leánykortól kezdve azon időig, mig sz. hivatásához képest 
vagy az Ur oltáránál rebegi el a „holtomiglan-holtodig-
lant," vagy pedig mig, Isten rendeléséből pártában ma-
radva és önálló foglalkozást űzve, földi életének vége 
szakad. E műből valóban csak szépet, jót és nemeset 
fognak olvasni, s a mi szintén jelentékeny : gyakorlatiast 
is, mint milyen a tizenkilenczedik század utolsó évtizedé-
ben maga az élet is. 

A vallástalant, vagy a kevésbbé vallásost, az élet 

•) A sajtóhibákra vigyázzanak ! 

keserves megpróbáltatásaira, leikök szomorú jövőjére 
figyelmezteti ; a vagyonnal megáldottat óvja az elbizako-
dástól ; a vagyontalant fokozott munkára, kitartásra buz-
dí t ja ; a kevélyet alázatra, a szenvedőt Isten sz. akaratá-
ban való megnyugvásra inti ; s valamennyit a vallás 
nemesitette erény út jára édesgeti. Az életből vett gyakor-
lati példákkal fogja bizonyítani, hogy a hajadonnak az 
élő vallásosság képezi legbiztosabb mentsvárát ; hogy az 
igénytelenség képezi boldogulása egyik legbiztosabb zálo-
gát. Mert j a j azon ország hölgyeinek, kik a helyzetüknek 
megfelelőnél nagyobb igényeket támasztanak az élet iránt : 
ez ejti meg a legtöbb hajadon lelkét és semmisiti meg 
leggyakrabban a gyenge bimbót, mielőtt még kinyiihatott 
volna. A dicsvágy, divatvágy képezi mind ennek fanyar 
gyümölcsét, melyek már annyi áldozatot szedtek nővilá-
gunk virágos kertjéből. Éppen ezért őszinte, igazi val-
lásosságra ; józan — és éppen ezért vallásos felvilágo-
sultságra — és nem álszabadelvüsködésre, a mi különösen 
a nőknél oly romboló hatású; szorgalomra, munkásságra, 
takarékosságra, háziasságra, önmegtagadásra s mindenek 
felett szeplőtelenségre buzdítja őket, a melyek mind éltető 
elemei, hathatós tényezői a nőneme által megnemesedett 
keresztény társadalomnak. 

A mü második részében felette becses útbaigazítá-
sokat adok a hajadonok pályaválasztására nézve, a melyek 
e könyvet különösen ajánlatos, szinte nélkülözhetlen 
segédkönyvvül minősitik minden leánynyal megáldott csa-
ládban. A niü ezen része a legpontosabb útbaigazításokat 
nyújtván, sok utánjárást, tudakozódást tesz feleslegessé. 

Müvem tökéletes megbízhatósága mellett bizonyit 
a k ö r ü l m é n y is, hogy azt a ft. esztergom-főegyliáz-
megyei hatóság approbálta és hogy annak dedikáczióját 
feledhetlen Mailáth György országbírónk unokája, Pal-
lavieini Edina őrgrófkisasszony fogadta el. 

Ebben adom dióhéjba szoritottan e mü programmját 
és vezérelveit. A ki szereti hajadon leányát, rokonát, az 
sietni fog annak e müvet kezébe adni, mely könyv sziv-
nemesitő barátja, jóra intő tanácsadója lesz neki oly kor-
ban, midőn szive egyaránt fogékony még épp ugy a jóra, 
mint a rosszra. És ha ebből idejekorán már a jóra intő 
tanácsokat magába szívta, akkor ám jöjjenek a sziveket 
tőrbe ejtő megpróbáltatások : a vértezett szivén nem 
diadalmaskodnak, azon minden erejök pozdorjává fog törni. 

Hogy mindenki lássa, mit nyújtok e műben, ide 
igtatom a mü részletes tartalomjegyzékét ; ennek tartal-
massága, mondhatnám gazdagsága, minden lényegesre való 
kiterjeszkedése mindenkit meggyőzhet, hogy enemü iro-
dalmunkban igazán páratlanul álló és éppen ezért hézag-
pótló., szükséges müvet kínálok a kath. családok, a népek 
minden erkölcsi érdekeit első sorban áldozatkészen felka-
roló ft. lelkészkedő papság, a kath. nőiskolák és nevelő-
intézetek m. t. elöljáróságai figyelmébe. 

A mü 17 ivnyi terjedelemmel, felette diszes kiállí-
tással, csinos kötéssel már meg is jelent, azonnal expe-
diálható és ára portomentes szétküldéssel, a közönséges 
példányoké 2 frt (zárda-iskolák szegényebb sorsú növen-
dékeinek kivételkép 1 frt 50), díszesebben kötötteké 3 frt. 
kiválóan diszes „Jézus"-papiron nyomott és megfelelően 
kötött példányoké 5 frt, igen diszes kötésűé 8 frt. 
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Különösen sokat várok a ft. lelkészkedő papság 
minden jóra irányuló buzgóságától. Csak ha egy-két kath. 
családnak ajánlják is könyvem megrendelését, már ezzel 
is biztosithatják e jó és hasznos mü elterjedését. Vajha 
nem csalatkoznám ! 

A megrendelések hozzám : Budapest, IV., só-utcza 
18 sz. alá küldendők. Cziklay Lajos. 

A „M. Állam" belmunkatársa." 

Tartalomjegyzék: Előszó. A) Elméleti rész . I. A 
hajadon kor a) A szűziesség lényege b) A szűziesség ha-
tálya c) A szűzies tisztaság megóvásának eszközei. 1. Az 
ima 2. Szt. misék gyakori hallgatása s a szentségek vé-
tele, 3. Sz. Mária tisztelete és követése, 4. A sz. Őrangyal 
tisztelete, 5. Isten szive szerinti élet követése, 6. A rossz 
alkalmak elkerülése, d) A hajadon erényei. 1. A szeplőt-
lenség, 2. Jámborság, 3. Az önmegtagadás, 4. Az aláza-
tosság, 5. A szeretet, 6. A türelem, 7. A jótékonyság, 
8. A szerénység és alázatosság, 9. A hallgatagság, 10. A 
megelégedettség. 11. Az igazságosság és hűség, 12. A 
meggondoltság, 13. A szorgalom, 14. A munkásság, 15. A 
takarékosság, 16. A rendszeretet és tisztaság, e) A haja-
don illemessége, f) A hajadon-kor megmételyezői, 1. A 
testi szépségben való elbizakodás, 2. A piperészkedési 
vágy, 3. Az élvvágy, a) A társaimulatságok, b) A táncz-
mulatságok, c) A szinház, 4. A rossz irányú olvasmá-
nyok, 5. A szerelmeteskedés. II. A hajadon honleány kö-
telességei. 1. Az istenfélelem, 2. A műveltség, 3. A nem-
zeti nyelv és történelem, 4. Dolgozzál ós pártold a mi 
magyar. III. A hajadon a szülői házban. 1. Szülői iránti 
szeretete, 2. Szülői iránti kötelessége, 3. Testvérei iránti 
kötelessége, 4. Magaviselete a cselédekkel szemben. IV. Az 
árva. V. Előkészületek a házaséletre, a) Elővigyázat a 
választásnál, b) A szülők befolyásának jogosultsága c) A 
menyasszony. VI. Az aggleányi élet. B. Gyakorlati rész. 
1. A hivatás megválasztásának fontossága. 1. A hivatás 
Istentől ered, 2. A pályaválasztásnál lelkiüdvünk és col-
dogságunk forog szóban, a) A pálya megismerésének esz-
közei, b) A szülők tanácsának követése. II. A nők a 
szerzetesi életben. III. A nők kereseti forrásairól általában. 
IV. A legszokásosabb női keresetforrások. A) A nők a 
tanitói pályán, a) Elemi iskolai tanítónők, b) Polg. isk. 
s fels. leányiskolái tanítónők, c) Háziipari munkatanitónők, 
d) Zenetanitónők, e) Óvónők, f. Gyermekkertésznők, g) 
Nevelőnők. B) A nők mint hivatalnokok, a) Posta- és 
távirdásznők, b) A nők a vasúti szolgálatban. C) A nők 
a szépmüvészetben, a) Rajztanárnők, b) Ekitményes rajz 
és festészet, c) Szobrászat. D) Nők a kereskedelmi szol-
gálatban. E) A nők a míiiparban. F) A nők a kézmű-
iparban. G) A nők a háziiparban. H) A nők az egészség-
ügy szolgálatában. Függelék. 1. A kath. lapok jegyzéke, 
2. Ajánlható könyvek jegyzéke. 

V E G Y E S E K . 
*** A katholikus val lás- é s tanulmányi alap fel-

ügyelő bizottságának társelnökévé ő felsége a király, a 
mostani bizottság működésének idejére, Vaszary Kolos 
herczegprimást, a bizottság tagjává pedig Samassa József 
egri érseket kinevezte. 

— Vaszary Kolos Magyarország hgprimása hétfőn 
este 9 óra 40 perczkor a Bécsből indult gyorsvonattal 
székhelyéről a fővárosba érkezett. A nyugati pálya indó-
házában néhányan a várakozók közöl felismerték és ka-

laplevéve üdvözölték a főpásztort, ki a tisztelgés által 
kedvesen meglepetve mosolyogva viszonozta a köszöntést. 
0 hgsége a király itt tartózkodása alatt Budapesten ma-
rad, s hogy ebben is rend legyen s a látogatók vagy 
tisztelgők ne a nap minden szakában össze-vissza vegyék 
igénybe a kegyes főpásztor idejét, ezentúl meg lesz hatá-
rozva az audienczia ideje. 

— Kalocsán ma van az u j érsek installácziója. Az 
ünnepet már tegnap este kezdték. A város lakossága az 
érseket már az installáczió előestéjén nagyszerű ováczió-
ban részesitette. Az est beálltával a város összes ablakait 
kivilágitották és hosszú menet — 150 fáklyával és szám-
talan Jampionnal — a „Jézus-társasági " ifjak zenekará-
nak hangjai mellett az érseki kastély elé vonult. It t a 
zenekar egy, ez alkalomra szerzett himnuszt já tszot t ; 
ennek befejezte után Tarajossy dr az érseket — ki idő-
közben az erkélyre jött ki — a város összes lakossága s 

-különösen a katholikus vallásúak nevében ékes szavakkal 
üdvözölte. Az érsek meghatva köszönte meg a lakosság s 
i f júság figyelmét és üdvözletét. Erre a közönség lelkese-
déssel énekelte el a „Himnusz"-t s azután a menet még 
a főtéren végigvonulva, a legnagyobb rendben szétoszlott. 
Császka a fényesen kivilágított város szép látványában 
gyönyörködve, hét órakor kikocsizott, mindenütt kisérve 
a lakossag lelkes éljenzésétől. Holnap lesz a kalocsai fő-
templomban az érsek tiszteletére rendezendő nagy ünne-
pély, melynek sorrendje a következő : 1. 0 exczellencziája 
hintóban megy a főtemplomba, az ajtónál a főkáptalan 
és a papság fogadja. 2. A hintóból kiszállva a karzat 
előtt szentelt vízzel meghinti a papságot és a népet. 3. 
A főtemplom kulcsai rövid beszéddel átnyujtatnak, melye-
ket ő exczellencziája pár szó kíséretében visszaad. 4. Az 
archipresbiter elkezdi a Te Deumot, azután a diaconusok 
éneklik a „Protektor Noster"-t és a többi versiculumokat, 
azután az archipresbiter az oratiót. 5. A templomon vé-
gig menve áldást osztogat ő exczellencziája. 6. A szent-
kereszt oltárnál a szentséget mondja. 7. A főoltárnál az 
érseki székben végzi a mise előtti imádságot. 8. Felöltö-
zik casulába érseki palliummal és beszédet tart a pap-
sághoz, mely közben a pápai bullák felolvastatnak. 9. 
Fogadja a főkáptalan és papság hódolatát, melyet a káp-
talani helynök tolmácsol. 10. A papság kézcsókra bo-
esáttatik. 11. Elmondja ő exczellencziája a pontifikális 
misét. 12. Az érseki székbe visszamenve, pápai áldást ad, 
ezután a szószékre lép, elmondja a híveihez intézett fő-
pásztori beszédet. 13. A szentségimádás és a népnek 
megáldása után a főkáptalan és a papság által a főajtóig 
elkísérve, hintón hazamegy. Délután 2 órakor 100 terí-
tékű ebéd lesz. Ugyancsak holnapra van bejelentve 
Szabadka város 60-tagu és Pestmegye 20-tagu küldöttsége. 

— Nagyváradon a török hódoltságtól való megsza-
badulásnak és sz. László szenttéavatásának évfordulóját 
együttesen fogják egyházi és polgári ünnepélylyel meg-
ülni, melyre nagy előkészületek történnek, a melyek élén 
dr Schlauch Lőrincz, Nagyvárad 1. sz. püspöke áll. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megje lenik e lap heten-
kén t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

Budapesten, február 20. 
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: Előf izethetni 
minden 

: kir . postahivata lnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
I tőnél, és Ruclnyánszky 
\ A. könyvnyomdájában . 
E IV., Papnövelde-u tcza 
: 8. sz. a la t t , hova a ne-
i taláni reclamatiók is, 
: bé rmen tes ny i to t t levél-

ben , in tézendők. 

I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Sermo pastoralis. — Főpásztori beszéd. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Magyar 
történelmi és művészeti intézet Rómában. — R ó m a : Hirek az örök városból. — Kath. Köztevékenység : A „magyarországi papnöven-
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( J E O R G I U S*) 
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ECCLESIARUM COLO-

CENSIS ET BACSIENSIS CANONICE PERPETUO UNIT ARUM 

ARCHI-EPISCOPUS ETC. ETC. ETC. 

VENERABILI CLERO SAECULARI AC REGULARI ARCHI-

DIOECESIS COLOCENSIS SALUTEM IN DOMINO EI ' BENE-

DICTIONEM ! 

VENERABILES FRATRES ET FILII IN CHRISTO D1LECTISSIMI ! 

Octodecim prope annis in Ecclesia Scepu-
siensi Miseratione Divina t enu i t a t i meae anno 
1874-0 crédita laborans momento illo, quo com-
peri, me ad i l lustrem cathedram Ecclesiarum 
Colocensis et Bácsiensis canonice perpe tuo uni-
ta rum archi-episcopalem et metropol i tanam, per 
pium Antis t i t is sui Eminent iss imi ac Reveren-
dissimi Ludovici Cardinalis Haynald obi tum va-
cantem, vocari, t imor et t r emor me replevit 
to tum id animo revolventem, quod iam aeta te 
laboribusque in priori Ecclesia exant lat is pene 
fractus novo et graviori adhuc pastoral i muner i 
in ampliori hac Archi-Dioecesi débi ta alacr i ta te 
sustinendo haud par fu turus sim. Accessit anxietat i 
huic et dolor cordis inde proveniens, quod sejungi 
debeam a dilectissimo Clero, Pa t rem et Praesulem 
suum filiali pietate cons tanter reverente ac 

*) Sermo pastoralis qua clerum saecularem et regulärem 
salutavit Georgius Császka Dei et Apostolicae sedis gratia 
ecclesiarum Colocensis et Bacsiensis Canonice perpetuo unita-
rum Archi-Episcopus solio Pontificio Assistens, suae Sanctitatis 
svimmi Pontificis Praelatus Domesticus, S. Caes. et Regiae ap. Ma-
iestatis actualis intimus status consiliarius, insignis ordinis coronae 
ferreae I. Classis et ordinis Hierosolymitani S. ,S. Bepulchri magnae 
crucis eques, comes Romanus e t c , cum sedem suam Archi- Episco-
palem capesseret. Coloczae, die 17. Februarii, 1892. 

amante , — a dilectis fidelibus Christi, qui vota 
moni taque mea pastoral ia semper pie, non abs 
manifesto fruetu spir i tual i audiverunt . Haec, sed 
vel maxime virium mearum tenui ta tem, cuius 
ipse opt ime conscius sum, novum i tem atque 
gravius responsionis aeterno olim Judici redden-
dae onus animo reputans anxio. candide fateor, 
me aliam sive episcopalem sive archi-episcopa-
lem cathedram nunquam ambiisse, eo minus 
opiavisse. Soli igi tur , quae inscrutabil is est, Pro-
vident iae Divinae, soli miserent is Dei clementiae 
t r ibuo id, quod Sua Sacratissima Majestas, Apo-
stolicus Rex ac Dominus noster t enu i t a t em me-
am Archi-Episcopum metropol i tanae huius Eccle-
siae clementissime nominare, Sanctissimus vero 
Dominus noster Leo XIII. Summus Pont i fex no-
minat ionem hanc de me factam u l t ro g ra tam 
r a t a m q u e benignissime habere, archiepiscopalem 
humi l i t a t i meae ad regendas Sanctas Colocensem 
et Bácsiensem canonice uni tas Ecclesias jurisdi-
ct ionem elargiri, meumque ad Aros in t ro i tum 
legi t imum ac canonicum esse oraculo suo do-
cere dignatus sit, cuius test imonia, Rescripta 
videlicet Apostolica, una cum b. r. nominat ionis 
Decreto hisce publicanda trado. 

I taque a Summo Pontifice in Consistorio 
die 17-a Decembris anni prae te r i t i celebrato 
confirmatione Apostolica muni tus met ropol i tanae 
huic Ecclesiae praefectus, non abs t imore e t 
t r emore conscendo humilis et obediens sublimem 
hanc ca thedram archi-episcopalem et adgredior 
gravissimum, ipsis angelicis humeris formidan-
clum munus legationis Domini Nostr i Jesu Christi, 
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qui vocavit me vocatione sua sancta, non se-
cundum opera mea, sed secundum proposi tum 
suum sanctum. 

Par me premi t anxietas, dum animo revolvo 
praes tant iss imorum ant iquissimae huius Ecclesiae 
archi-praesulum, qui me in eadem regenda prae-
cesserunt, i l lustr ia et gloriosa exempla, signan-
t e r immedia t i mei antecessoris, Ludovici Cardi-
nalis Haynald praeclara gesta et facta. Fu i t 
quippe ille vir, quem sacra aeque ac profana 
Hungáriáé história magnis semper celebrabit 
laudibus ; fu i t ille Ecclesiae eximium decus, 
pa t r iae fidelis filius, throni Regis Apostoliéi fir-
mum columen, scient iarum sacrarum i tem et 
p rofanarum cultor felicissimus, Archi-Dioecesis 
huius corona splendens et gloria, cuius inteme-
r a t a m fidem, inconcussam erga Sedem Apostoli-
cam adhaesionem, sollicitudinis pastoralis vigi-
lant iam, profusam in domos Dei, in educationem 
et ins t i tu t ionem iuventutis , in ar tes et scientias 
munificentiam et alia v i r tu tum gloriosa speci-
mina indelebilibus characteribus fastis huius 
Archi-Dioecesis inscripta semper recolet g ra ta 
poster i tas . Sentio Archi-Dioecesim hanc post 
t a n t i archi-praesulis ac patr is discessutn, quia 
mu l tum amisit , mul tum etiam a me requisitji-
ram, plus fortasse, quam quod ego t an to archi-
praesuli minime aequiparandus eidem tr ibuere 
auxilii, opis et solatii, penes opt imam meam 
voluntatem, valuero. 

Huic, inquam, magno Antist i t i , sola Dei mi-
serent is d e m e n t i a , nullo mer i to rum suffragio 
succedens, Yester iam sum Venerabiles Fra t res 
et Filii in Christo dilectissimi ! et quidem sum 
Vester Pater , Vos vero Fra t res et Filii mei, qui 
una mecum ad eundem properan tes scopum, 
unum bravium expetitis, quod es t : salus et pa-
storis et gregis aeterna. 

Facile intelligetis, me, dum Vos, Venerabi-
les Fra t res et Fili i in Christo dilectissimi! ho-
dierna mihi et Vobis festiva die pr ima vice 
alloquor, prae ter i re nul latenus posse, quin de iis, 
quae ad explendas gravis adeo muner is et officii 
mei et Vestri a t t inen t partes, pauca adminus 
verba faciam. 

Dum anno 1874-0 s. Vincentii a Paulo festo 
die sacro Chrismate et mysticae delibutionis 
liquore perfusus sum, successor Apostolorum, 
consecrator mei in Episcopum supplex oravi t 
super me. u t sequi tur : „Abundet in eo constan-

t ia íidei, pur i tas dilectionis, sinceritas pacis. Sint 
speciosi Munere Tuo pedes eius ad evangelizan-
dum pacem, ad evangelizandum bona Tua. Sit 
sermo eius et praedicat io non in persuasibilibus 
humanae sapient iae verbis, sed in ostensione 
spiri tus et vir tut is . Da ei, Domine, claves regni 
coelorum, u t u t a tu r , non glorietur potestate , 
quam tr ibuis in aedificationem, non iu destructio-
nem, — sit fidelis servus et prudens, quem con-
s t i tuas Tu, Domine, super familiam Tuam, ut 
det illis cibum in tempore opportuno et exhi-
beat omnem hominem perfeetum. Sit sollicitu-
dine impiger, sit spiri tu fervens, oderit super-
biam, humi l i ta tem ac ver i ta tem diligat, neque 
eam unquam deserat, au t laudibus au t t imoré 
superatus. Non pona t lucem tenebras, nec tene-
bras lucem : non dicat malum bonum, nec bo-
num malum. Sit sapientibus et. insipientibus 
debitor, u t f ruc tum de profectu omnium conse-
quatur ." ') 

Orationis huius, in qua officiorum episcopa-
lium fit mentio, ad dies vi tae semper cogita-
tione, verbo et opere piissime memor futurus , 
praecipua cura mea omni tempore, principale 
proposi tum incessanter erit, u t omnia, quae Una, 
Christi Vera, Sancta, Catholica e t Apostolica 
Romana Ecclesia, t amquam divinitus revelata, 
credenda proponit , semper doceam et ubique 
doceri mandem ; ut catholicae fidei depositum 
fidelissirne custodiam, et ubique custodiri eurem. 

Pr imar ium ergo mihi ineumbit officium, 
quod expressit Apostolus: „Depositum custodi."") 
Mei est, Dei eloquia in sua in tegr i t a te et puri-
t a te servare, catholicam fidem episcopali robore 
tueri , summa cura invigilare, u t grex mihi com-
missus stabilis et immotus in eadem perseveret. 

Nec solummodo vigilare debeo, ut praedi-
catio verbi per curatores anima rum ri te peraga-
tur , sed mihi quoque evangelium verbo et 
scriptis praedicandum est. „Attende lectioni, ex-
hor ta t ioni et doctr inae" 3) dicit Apostolus Ti-
motheo episcopo, et i t e r u m : „Attende tibi et 
doctrinae, ins ta in illis, hoc eiiim faciens et 
te ipsum salvum facies et eos, q u i t e audiunt ;"4) 
immo terribil ibus eum obtes ta tur verbis : „Testi-
ficor coram Deo et Jesu Christo, qui iudicaturus 
est vivos et mortuos per adventum ipsius et 

' ) Pontif. Rom. De Consecr. el. in Episc. 
2) I. Tim. 6, 20. 
3) I. Tim. 4, 13. 
4) Ibid. V. 16. 
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regnum eius, praedica verbum, ins ta oppor tune, 
importune." ') E t ins tant iam suam in verbo 
Ephesiis his verbis t e s t a t u r : „Per t r iennium 
nocte et die non cessavi cum lacrymis monens 
unumquemque ves t rum." s ) Ad hoc praedicandi 
munus per t ine t aeque efFatum i l lud: „Ego con-
s t i tu tus sum rex ab eo super Sion montem 
sanctum eius, praedicans praeceptum eius." :i) 

„Episcopi ergo est, u t verbis s. Gregorii 
u tar , de praedicationis minister io semper cogi-
ta re , intent iss imo t imore considerando, quod 
recessurus ad percipiendum regnum Dominus et 
ta lenta servis distr ibuens dicat : Negot iamini dum 
venio." 4) 

Notum Vobis est ex história ecclesiastica, 
munus praedicandi evangelium pr imis aerae 
christ ianae saeculis exclusive incubuisse episcopo, 
presbytero nisi in praesent ia episcopi ad con-
cionem dicere licuisse, qui finita presbyter i con-
cione adhor ta t ionem addidit, et i ta sermonem 
presbyter i confirmavit. Circumstantiis, exigentiis 
mutat is disciplina haecce mu ta t a est, ast immota 
perseverat hodie quoque episcopi obligatio : ver-
bum Dei per se ipsum quoque, prout , adiuncta 
concedunt, sive in Ecclesia cathedral i , sive occa-
sione adminis t ra t ionis sacrament i confirmationis 
in Ecclesiis parochialibus, annunt iandi , u t docet 
s. Concilium Trident inum : „Statui t et decrevit 
eadem s. synodus, omnes Episcopos, Archi-Epi-
scopos, Pr imates et omnes alios Ecclesiarum 
praelatos tener i per se ipsos, si legit ime impe-
diti non fuer in t , ad praedicandum Jesu Christi 
evangelium." 5) 

Episcopus const i tutus sum non mihi, sed 
Vobis et fidelibus ; Vobis ergo et fidelibus im-
pensus sit, opor te t omnis labor meus, omnis 
vi ta mea. „Non ad propr ia commoda sed ad 
labores et sollicitudines pro gloria Dei in Vobis 
et fidelibus procuranda memet vocatum esse" 
monet Concilium Tr ident inum. 6 ) Per minis te-
r ium enim episcopale, F ra t r e s Charissimi ! omnia 
habet is in Chris to: characterem, cui Angeli in-
vident, pa r tem vineae Domini excolendam, be-
nedicta et consecrata templa, quae Vobis adeo 
dilecta sunt , et horum campanas, Altaria, ad 

') II. Tim. 4. 1—2. 
2) Act. Apost. 20, 31 
3) Psalm. 2, 6. 
*) Lib. II., epist. 4. 
*) Sess. V. c. 2. 
6) Sess. XXV. c. 1. 

quae introi t is divinam immolatur i victimam, 
vestes et omnem sacram supellectilem, olea, qui-
bus inunguntur et recenter nati et aegro tantes 
morituri , coemeteria, ubi requiescunt sub spe 
futurae resurrectionis corpora eorum omnium, 
quos in viam bonam doctr ina et exemplo dedu-
citis, per idem minist erium quos in sacro fonte 
abluistis infantes , divinaque doctrina pavistis, in 
Spiritu Sancto Chrismate deliniti confirmantur, 
perfect ique fiunt christiani ; l ) episcopo enim soli 
compet i t ordinäre, consecrare, solemniter bene-
dicere et con fir mare.2) 

Memor pontificem „pro hominibus consti tui 
in iis, quae sunt ad Deum, u t offerat dona et 
sacrificia pro peccatis," sanctissima obligatio 
mea est, pro Vobis et omnibus fidelibus meis 
orare et t remendum sacrificium Altaris oftVrre, 
enixissimis precibus flagitando Deum, quatenus 
curae meae Episcopali commissos bonorum spi-
r i tual ium et t empora l ium abundant ia repleat. 

(Folytatjuk.) 

Főpásztori beszéd. J) 
Krisztusban Szeretett Hiveim ! 

Az anyaszentegyház sorsát örök bölcsesége szerint 
mindenható kézzel intéző isteni Gondviselésnek volt ren-
delése, hogy a kalocsai és bácsi kánonilag örökké egye-
sitett egyházaknak legutóbbi nagynevű érseke elhalálozá-
sával beállott árvasági gyásza véget érjen ; véget ért pedig 
az által, hogy 0 császári és apostoli királyi Felsége, leg-
kegyelmesebb urunk és királyunk, mu't 1891-ik évi okt. 
hó 27-én engemet a nevezett egyházak érsekévé kinevezni 
és az egyházat bölcsen kormányzó XIII. Leo Pápa 0 
Szentsége mult évi deczember hó 17-én megerősíteni leg-
kegyelmesebben méltóztatott. 

Bevallom, nehezen váltam meg azon egyházmegyétől, 
melynek közel 18 éven át voltam főpásztora, s hol pap-
jaim és hiveim szeretetével és buzgóságával mindenkor 
találkozván, reméltem, sőt óhajtottam, hogy püspöki 
működésemet ugyanott fejezzem is be. Isten másképpen 
határozott ! 

Nagy aggodalom szállott meg az isteni Gondviselés-
nek velem igy intézkedő ezen határozata folytán. Eddigi 
tapasztalásaimból nagyon jól ismerem a nagy felelősséget, 

') Conc. prov. Romense a. 1857. cap. XII. 
2) Pontif. Rom. 
3) Hebr. 5, 1. 
*) Melyet Csúszka György Isten irgalmából és az apostoli 

szentszék kegyelméből a kalocsai és bácsi kánonilag egyesitett 
egyházak érseke, pápai trónálló, ő cs. és apost. kir. felsége való-
ságos belső titkos tanácsosa, az I. oszt. vaskorona rend lovagja, a 
jeruzsálemi szent sir rendjének nagy keresztese, római gróf stb. 
érseki székének elfoglalásakor Krisztusban szeretett híveihez inté-
zett. Kalocsán, 1892. február hó 17-én. 

15* 
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mely a főpásztori hivatással jár ; tudom a kötelmek nagy 
súlyát, mely az apostolok utódait terheli ; érzem a ma-
gasztos hivatás által követelt tökéletesség szükségét; a 
nagy alkotásokban örök emléket hátrahagyott előd után 
felém irányuló várakozásokat ; de mindenek felett érzem 
saját gyöngeségemet. Uj, tágasabb, több felelősséggel, 
nagyobb gonddal, súlyosabb terhekkel járó munkatér je-
löltetett ki számomra; hol u j viszonyok közt, u j muuka-
társak segítségével vagyok hivatva sokkal nagyobb számú 
hivőnek lelki üdvét gondozni. 

Alázatos engedelmességgel hajlok meg Istennek szent 
akarata előtt, midőn a főpásztori gondjaimra bizott fő-
egyházmegye kormányzását a mai napon ünnepélyesen 
átveszem. És meghajolva Isten imádandó szent akarata 
előtt, felveszem a pásztorbotot, melyet a halál kiragadott 
nagynevű elődöm kezéből, kinek lángesze, fáradhatatlan 
tevékenysége, ritka mély tudományossága, kiapadhatatlan 
jótékonysága ezen érseki főegyházmegye történetében örök 
emléket követelnek nevének, és nem lesz soha kor vagy 
idő, a melyben a kalocsai főegyházmegye elfelejthetné 
Haynald biboros érsekét. Alkotásai, érdemei minden időt 
tul fognak szárnyalni! Felveszem e pásztorbotot reszkető 
kézzel, mert tudom és érzem erőtlenségemet ; de elhatá-
rozott akarattal : mert reméllem, hogy az Ur velem lesz 
és hiszem mit a zsoltáros mond: „Irgalmasságom és me-
nedékem Ö ; gyámolóm és szabaditóm, oltalmam 0 és 
benne bízom." 

„Vigyázz, mindenben fáradozzál, az evangelista mun-
káját végezzed, szolgálatodat teljesítsed" 2) — mondotta 
nekem is az Ur, midőn hozzátok küldött, Kedves Hivők! 
lelketek őréül. Az evangelista munkája mindig ember 
fölötti munka ; az volt az egyház alapítása korában : az 
apostolok idejében ; az üldözések alatt : az egyház küz-
delmes korában ; béke idején ; az most is, sőt talán sú-
lyosabb teher ez idő szerint és arra nézve, ki a püspöki 
kötelmeket tapasztalásból is ismeri, lelkiismeretesen telje-
síteni is igyekszik ; mint tette azt sz. Cyprián, ki épp 
ezért a főpásztori kötelmek súlyának tudatában a karthá-
gói püspöki méltóság elől rejtőzködött; szent Athanáz, ki 
Alexandriából ugyanazon okból menekült, vagy szent 
Ágoston, ki a püspökválasztó városokat kerülte. Nem is 
lehet ez másképp, mert nem a világ szemével kell nézni 
e méltóságot ; hanem a vele járó kötelmeket és a felelős-
séget Isten és emberek előtt. 

Megadja ugyan Isten kinek-kinek a kegyelmet, hogy 
hivatásának kötelességeit lelke üdvére teljesíthesse; és 
miként az Ur Jézus Szent Pál apostolnak mondá : „ Elég-
séges neked az én kegyelmem:" akként adja meg ele-
gendő kegyelmét minden apostol-utódnak is ; és reméllem, 
nem fogja azt tőlem sem megtagadni. Erre irányul ugy 
most, mint életem minden napján szivem legforróbb 
imája, annyival inkább, mert j a j nekem, ha az Isten ezen 
kegyelmével közre nem működöm, az üdv igéit nem 
ültetem a reám bizott hivek lelkébe ; ha nem öntözgetem 
a dus termést ígérő ültetvényt, hogy a növekedésre alkal-
mas legyen ; ha az Ur kegyelme bennem szunnyadó, 

tétlen, hanyag munkást és miattam egyházam földjén 
buza helyett konkolyt talál ! Igy függ össze az én üd-
vöm a ti üdvötökkel, az én lelki javam a ti lelki java-
tokkal. 

Szent szövetségre köti össze Isten a főpásztort egy-
házmegyéjének híveivel. E szövetségnek mintaképe amaz 
egyesülés, melyre maga Jézus Krisztus lépett anyaszentegy-
házával. Az isteni Megváltó példájának utánzására van 
tehát a püspök kötelezve ; és közreműködésre a megváltás 
isteni müvében, melyet Jézus Krisztus e földön megkez-
dett és az emberiség üdveért szenvedett halála óta isteni 
trónjáról szüntelen folytat a világ végezetéig. Krisztus 
Urunk egész életét a megváltandó emberiség javára szen-
telte ; tanításával az emberek értelmét az üdvösség fényé-
vel megvilágította ; erényeinek példájával a megismert 
jóra hajlította az emberi akara to t ; isteni hatalmának cso-
dáival a hitben megerősítette az elméket ; kereszthalálával 
és diesőséges föltámadásával örök érvénynyel ruházta föl 
a szent szövetséget. 

Minden szövetségben bizonyos czél és bizonyos föl-
tételek állapittatnak meg, a melyek a felekre kötelessé-
geket szabnak, ugy, hogy a szövetség elé tűzött czél, 
csak a kirótt kötelmek kölcsönös betöltése által érhető el. 

A mi szövetségünk elé, Kedves Hivek ! Isten az O 
dicsőségét és a Ti örök üdvösségteket tűzte ki czélul. 
Nazianzi sz. 'Gergely szavai szerint ugyanis: „A lelki 
kormánynak az a főczélja : mindenütt és mindenkor — 
félretéve a magánhasznot — Isten dicsőségéről és fele-
barátaink mindig üdvösebb hasznáról gondoskodni." ') 

Isten teremtette köztünk a szövetséges viszonyt ; 
Neki engedelmeskedünk, ha a reánk háramlott kötelme-
ket híven teljesítjük ; 0 nála érjük el ez által éltünk 
végczélját az örök boldogságban ; — ellenben az ő szent 
akaratának fognánk ellenszegülni, ha szent frigyünkben 
pártütők, az üdv harczában gyávák és árulók lennénk ; 
számadásra a szövetség szerzője fog vonni és örök bün-
tetéssel sújtani azt, ki a zászlóhoz, melyre esküdött, hűt-
len volt. 

K. H ! székfoglalásom ezen ünnepélyes pillanatában 
a minket összekapcsoló szövetséges viszonyról, ennek isteni 
eredetéről és kötelességeiről akarok Hozzátok szólani. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 19. Magyar történelmi és művészeti 

intézet Rómában. — 
Alapította dr Frahiói Vilmos, cz. püspök, nagyvá-

radi kanonok. A nagy jelentőségű alapításra vonatkozó-
lag Fraknói Vilmos püspök Szilágyi Sándorhoz, a magyar 
tört . társ. t i tkárjához, a következő levelet intézte: 

Róma, 1892. február 14. 
Kedves Barátom ! 

A vatikáni könyvtár magyar osztályának gyarapí-
tása ügyében tanúsított szives érdeklődésedért hálás kö-
szönetemet kifejezve, ezen alkalommal közölni kívánom 

») 143. Zsolt. 2. 
I) I. Tim. 1, 5. l) Naz. sz. Gergely 1. beszédje. 
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veled egy tervemet, mely hónapok óta foglalkoztat, de a 
melyet csak most, mikor kivihetősége felől biztos vagyok, 
lehet tudomásodra hoznom, felhatalmazván, hogy arról a 
„Századok" olvasó közönségének is tudósítást adhass. 

Jól tudod, hogy velem együtt számosan, kik Róma 
könyv- és levéltárainak, első sorban a XIII. Leo pápától 
nagylelkűen megnyitott vatikáni levéltárnak gazdagságát 
ismerik ; kik azt az emelő hatást, a mit minden fogékony 
szellemre az örök város gyakorol, méltányolják ; kik 
figyelemmel kisérik, mint alapítanak a müveit nemzetek 
egymásután tudományos és művészeti intézeteket Rómá-
ban : évek óta táplálják azt az óhajtást, hogy egy ilyen 
jelentékeny kulturai tényező áldásaiban hazánk is része-
süljön. 

Mindazáltal kísérleteink, melyek egy római magyar 
intézet létesítésére czéloztak, eredményhez nem vezettek. 

Jobb időkbe vetett kétes reményekkel jöttem negyed-
fél hónap előtt Rómába. 

I t t azonban meggyőződtem a felől, hogy a jelzett 
czél eléréséhez, magamra hagyatva is, megtehetem a döntő 
lépést. 

Az építkezési spekulácziók nyomaiban bekövetkezett 
katasztrófa a telkek értékét és az építkezési anyagok árát 
tetemesen leszállítván, szerény vagyonom, a következő 
évek takarékossága által gyarapítva, elégségesnek mutat-
kozott, hogy az intézet befogadására alkalmas ház építé-
sének gondolatát felkarolhassam. 

Nem késtem a talán soha többé vissza nem térő 
kedvező perczet megragadni, a gondolatot tetté érlelni. 

Telket vásároltam Róma legszebb pontján, a Jani-
culus oldalán, a szent Péter halála szinhelyén épült, 
remekmüvekben ékes templom és a spanyolországi aka-
démia közelében, honnan elragadó kilátás nyilik a vá-
rosra, a romoktól benépesített síkságra, a háttérben 
emelkedő hegylánczra. 

Ott, kis kerttől környezve, a déli növényzet örök-
zöld keretében fog emelkedni a nem ugyan fényes, de 
nem is dísztelen ház, melynek tervét és költségvetését 
egy jónevü és megbízható építész már elkészítette, ugy, 
hogy az építkezési munkálatok a legközelebbi hetekben 
megindulnak. 

Az épület földszinti helyiségei nékem és halálom 
után az intézet igazgatójának szolgálnak lakásul. Az első 
emeleten egy könyvtártermet öt lakószoba környez : első 
sorban magyar történetbuvárok, de egyszersmind az egye-
temes történelem, a régiségtudomány és a müvészettörté-
nelem magyar munkásai számára. 

Egyébiránt az alapitó-oklevél formulázása tárgyában 
kikérem a hazai illetékes körök tanácsát és utasítását. 

Mégis jelezni kívánom Neked egy gondolatomat. 
Hálás érzéseim kitüntetésére is, de főképpen a leghiva-
tottabb tényezők együttműködésének biztosítása végett, 
az intézetben egy-egy helyet rendelkezésére bocsátanék, 
természetesen semmiféle költségmegtéritésre nem tartva 
igényt : az esztergomi egyházmegyének, a mely nevelt, a 
váradinak, melynek javadalmát élvezem, az Akadémiának, 
a Szent-István-Társulatnak és a Nemzeti Múzeumnak, 
melyek munkásságomnak tért nyitottak. 

Nem kell Néked magyaráznom, mennyire boldognak 
érezem magamat, hogy nemcsak irodalmi müveimmel, 
hanem egy bizonyára tartósabb hatású alkotással is 
éleszthetem a kegyeletet nemzeti történetünk emlékei, ha-
gyományai és tanulságai iránt, melyeket elhanyagolva, 
hogy dicsőült barátunk „és mesterünk Ipolyi Arnold nemes 
szavaival éljek — „üresebb lesz a mult, sivárabb a jelen, 
kétesebb a jövő!" 

Isten áldjon. A legszivesb üdvözlettel vagyok igaz 
hived Fraknci Vilmos. 

Róma. Hirek az örök városból. — Legbensőbb kör-
nyezetéből a következő adatokat közölhetem ő szentsége 
egészségére vonatkozólag. „XIII. Leo pápát mgr Boccali 
uditoréja vagyis t i tkárjának halála igen meghatotta. 
Szombaton és vasárnap ő szentsége csaknem szakadatla-
nul sirt. Ugy szerette az elhunytat mint apa szereti a fiát. 
Mikor szombaton reggel 5 órakor jelentették auditorának 
halálát, azonnal felkelt és felöltözött és lement gyászmisét 
mondani az elhunytért." Két napig el nem hagyta ő szent-
sége a szobát és ugy szólván nem evett semmit. Vasárnap 
estve Ceccarelli orvosa kérve-kérte, hogy rendes étkezését, 
a mely kenyér-levesből, húsból és madeirából áll, folytassa. 
Másnap már erősebbnek látszott a szent atya, kit legked-
vesebb emberei egyikének halála és a táplálkozás hiánya 
nagyon elgyengitett. Szomorú hír gyanánt emiithetem még, 
hogy Mermillod hibornok halálán van, Melchers bibornok 
pedig súlyosan megbetegedett. 

V 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A „magyarországi papnövendékek ima-egyesületé 

nek szervező bizottsága ama szerencsés helyzetben van, 
hogy örömmel jelentheti folytatólagosan a Regnum Ma-
rianum immár összes papnevelő intézeteinek csatlakozását 
a létesítendő ima-egyesülethez. A magyar Sión örömmel 
tekinthet reményeire, mint a kik egy szívvel lélekkel 
akarnak Isten trónja előtt esdekelni, — hogy mutassa 
meg irgalmasságát s küldjön segélyt, szabadulást a sze-
gény haza szegényebb katholiczizmusának ; — hogy avassa 
őket — apostolokká s nevelje bátor, lelkes, munkás, 
érte élni, halni kész sereggé. 

Ezzel a czéllal csatlakoztak ujabban a mozgalom-
hos (11.) a beszterczebányai , (12.) szepes i , (13.) e sz -
tergomi, (14.) váczi, (15.) szombathelyi, (16.) erdélyi, 
(17.) csanádi, (18.) s zékes fehérvár i és (19.) kalocsai 
lelkes papnövendékek oly nemes tűzzel s oly szent elha-
tározással, hogy az emelkedett hangulat jellemzésére az 
ő csatlakozó leveleikből is közlünk egyet-mást, — jelzé-
sül is egyúttal, mennyi szent hevüléstől dagad az ifjú 
leviták kebele s mily üdvös volt annak alkalmat adni a 
— megnyilatkozásra. 

„Lelkes örömmel üdvözöljük szent irigylésre méltó 
törekvésteket. — olvassuk egy helyütt, — s a legkészsé-
gesebb szívvel csatlakozunk a nemes eszmék zászlajához, 
mely hivatva van a hazai növ. papságot közös működésre 
serkenteni s azt a szellemet, mely szükséges, hogy uralja 
Krisztus harczosait, a növ. papokba beleönteni, hogy igy 
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a kölcsönös ima által kiesdett isteni kegyelemtől támo-
gattatva, azt az Egyházat , mely ma annyi üldöztetésnek 
van kitéve, győzelemre segítsék s magasan lobogtassák 
azt a zászlót, melyre e fenséges szavak vannak írva : 
„Krisztusban Krisztusért !" 

,A hazai növendékpapságnak Egyháza jóléteért me-
legen érző szive hangosan feldobog, olvasván az ország 
szivéből kibocsátott „Felhivás"-t, fellelkesül a megpen-
dített s Isten sugallta eszme kiviteleért örömmel ajánlja 
fel összes tehetségét, — Abba helyezve reményét, ki a 
gyöngéket fölemeli, hogy a szenvedések Golgothájáról 
Egyházunk — hü fiainak önfeláldozó működése által 
csakhamar a megdicsőülés Táborhegyére vitessék át. Ezért 
imádkozzunk, ezért kérjük isteni Üdvözítőnket, ki kérel-
münket bizonynyal meg fogja hallgatni." 

„ á boldogemlékü IX. Pius, — olvassuk másutt, — 
imádkozó sereget kivánt, hogy a sötétség hatalmát bi-
lincsekbe verje ; — legyen hát édes hazánk növendék-
papsága ezen sereg ! — Csoportosuljon az „Ima-egyesület" 
kibontott zászlaja köré, — s akkor Mária országának szine 
megujul ! 

Ezen meggyőződésben üdvözölve Benneteket, szere-
tett Testvéreink, csatlakozunk Hozzátok s felkaroljuk az 
általatok megpendített eszmét szivünk-lelkűnk egész lel-
kesedésével." 

„Megértjük a felvetett eszme jelentőségét és ma-
gasztosságát, — írják lelkesült társaink, — s mérlegelve 
azon körülményeket, melyek az ily szent irányú egyesületi 
szellem létrehozását és fejlesztését, a lelki kapocs erősbi-
tését, az erők egyöntetű működését napjainkban jobb&n 
mint valaha nemcsak ajánlóvá, de szükségessé teszik : if jú 
keblünk lelkesedésével, szivünk örömével sorakozunk a 
kibontandó zászló alá, melyre az Isten dicsőségeért he-
vülő, életerős lélek az egyház és haza szent fogalmait 
írja jelszavul, s mely a közös ima erejének égisze alatt 
papi és férfiúi szilárd jellem öntudatosabb megszerzésére 
lesz hivatva vezérelni a közös sors, isteni hivatás és szent 
^letczél többszörös kötelékével egybefüzött rokon lel-
keket. 

A pártütő és istentagadó szellem egyesületeket al-
kot, híveket toborz mindenütt s szörnyű esküvéssel po-
koli munkára kötelezi a tagokat, hogy törekvéseinek 
hatékonyságot és határozottságot kölcsönözzön, hogy 
egyesült erővel könnyebben diadalra juttassa a rosszat, 
nagyobb eredménynyel sértegessen mindent, ami jó, ami 
szent, trónt és oltárt. 

E gonosz törekvéseket ellenkező, de épp oly hatá-
rozott és szervezett törekvésekkel lehet csak ellensúlyozni 
és meghiusitani. Üdvös és időszerű tehát, hogy azok, kik 
Isten hivő szavát követve a népnek oktatói, példaadói és 
vezérei óhajtanak lenni, az egyház nagy egységében egy 
kisebb, szorosabb egységet alkossanak, az elme, a sziv és 
az akarat Eg felé irányuló egységét, hogy egymást báto-
rítva és gyámolitva mindannyian missziójok magaslatára 
emelkedjenek, hogy isteni kegyelemmel vértezve, szent 
ihletéssel eltelve, a munkára megedzve s az egységet 
tovább is fentartva lépjenek ki az életbe, hadd tudja meg, 
lássa a világ, hogy ők e földről valók ugyan, de nem a 

földieknek élnek, hanem azon örök tanok megtestesítői, 
melyeket hirdetnek, hadd érezze az ellenség, hogy nem 
léha, megjuhászodó munkásokkal, de felkent bajnokokkal 
van dolga, kiket eszme lelkesít, szent tűz emészt, hatá-
rozottság jellemez, s kik nem hajtva főt a kor bódult 
szelleme előtt, az igazság érzetében férfias eréiylyel küz-
denek a legszentebb jogok megvédéseért, az embert, a 
hazát boldogító tanok diadaláért ! 

Melegen üdvözöljük azért Kedves Társainkat, hogy 
ezen igen üdvösnek mutatkozó eszmét felvetették s meg-
testesitését annyi buzgalommal s oly lelkesedéssel ma-
gokra vállalták." 

De elég. — Magyarország növendékpapsága meg-
mutatta, hogy tudja hivatását, ismeri jövője kötelmeit 
s tud okulni a múlton. Az impozáns, az egyértelmű tö-
mörülés felül áll a dicséreten. Nem is dicsérni, — cso-
dálni kell azt, mert Isten keze működött benne. Hála 
és imádás érte 0 szent Fölségének, de köszönet érte a 
növendékpapság buzgalmának is. Abban az isteni műkö-
désben van valami gondviselésszerű, ebben a buzgalom-
ban van valami lélekemelő s jobb jövőt igérő. Isten ál-
dása s az ifjú lelkek imádsága hozzon derűt Sionnak 
egére ! . . . 

A bizottság egyúttal hálás köszönetet mond mind-
azon lelkes támogatóknak s jóakaróknak, kik hozzá-
szólásukkal s nagyrabecsült jó tanácsaikkal eddigelé is 
segítségére voltak. A felmerült jeles indítványokra — 
engedjék meg igen tisztelt szerzőik, — hogy a még e hó 
folyamán szétküldendö „alapszabályzati vázlat" adhassa 
meg a választ. Addig is legyenek nyugodtak az aggo-
dalmak, reméljük, hogy a teljes terv kifejtésével teljesen 
megértjük egymást. 

Jézus Szivének szeretete fűzzön addig is össze mind-
nyájunkat. 

Budapesten, 1892. február hó 18-án. 

Az „ima-egyesület" 
szervező bizottsága. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-István-Társulat 
Tudományos és Irodalmi Osztályánál; gyűlése 1892. febr. 

hó 18-án. 

A katholikus tudósok és irók fényes csoportja jelent 
meg a Tudományos és Irodalmi Osztály gyűlésén, melyen 
dr Kisfaltidy A. Béla elnökölt. — Felolvastatott a bíbo-
ros herczegprimás levele, melyet az Osztályhoz intézett. 
A levél igy hangzik : 

Benső bizalomtól áthatott sorait megilletődve olvas-
tam. Fogadja a derék társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztálya igaz köszönetemet szives megemlékezéseért. Oly 
társulat, melynek törekvései a legszorosabb kapcsolatban 
állanak lelkem vágyaival, bizton számithat szerény támo-
gatásomra, annyival is inkább, mert mi sem lehet fonto-
sabb reám nézve, mint hogy a hit és tudomány egyesült 
világossága elhasson hazánkban mindenüvé, a hol a val-
lásosság, valamint az igazság és komoly tudomány iránti 
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szeretet még nem halt ki a szivekből. Teljes tisztelettel 
Pannonhalma 1891. decz. 15. Vaszary Kolos. 

Az Osztály hódoló tisztelettel s lelkesült éljenzéssel 
fogadta a f'ővédnöki levelet s kifejezte hódolatát a bibo-
ros hgprimás iránt. 

Ezután dr Giesstvein Sándor r. tag lépett a felol-
vasó asztalhoz s felolvasta „Beszéd és gondolkodás* czi-
mü bölcseleti értekezését, melyben állást foglalt Müller 
Miksa nyelvbölcseletével szemben. 

Utána Komócsy József r. tag olvasott fel három 
remek költeményt, valósággal elragadva hallgatóit. 

A két felolvasót az Osztály nagy lelkesedéssel élje-
nezte meg s az elnök kifejezte az Osztály köszönetét. 

A folyó ügyek során dr Platz Bonifácz és dr Timon 
Ákos előadók adták elő jelentéseiket. 

Hummer Nándor titkár jelenté, hogy az elnökség a 
megbízatáshoz képest a Szulik-emlék tárgyában az ország 
különböző részeibe a felhívásokat szétküldé, s hogy egyes 
gyüjtőivek már beérkeztek. Jelenté, hogy az árpádházi 
szent Margit életét korrajz alakjában megíratni czélzó 
pályázat múlt év deczember havában lejárt. A pályázat 
meddő maradt. 

Az Osztály tudomásul véve a jelentést, megbízta az 
elnökséget, hogy feliratot intézzen dr Steiner Fülöp 
székesfehérvári püspök ur ő méltóságához, kinek bőke-
zűségéből és óhajtása szerint tétetett közzé a pályázat, 
— hogv a pályázat sorsáról értesítse s továbbá elhatá-
rozását kérje. 

Hummer Nándor titkár előterjeszti az Osztály költ-
ségvetését. Az Osztály vagyona a pénztári kimutatás sze-
rint 30,423 frt 55 kr. 

Az Osztály a költségvetést elfogadta. 

Ezután az Osztály az I. szakosztály számára másod-
előadót választott. A választás egyhangúlag Komócsy Jó-
zsefre esett, ki köszönetét fejezte ki a megtiszteltetésért. 

Az ülésnek egyéb tárgya nem volt. 

IRODALOM. 

*** Káldi válogatott beszéde i bevezetéssel és szó-
tárral. Szerkesztette Bellaagh Aladár középiskolai tanitó. 
(Jeles írók Iskolai Tára XXXVIII.) Budapest, Franklin-
Társulat, 1891. kis 8-r. 302 1. Ara 1 Irt. 

Ennek az irodalmi gyöngynek bemutatásával régóta 
tartozom. Gyöngy-munka itt igazán az is, a mi Káldié, 
az is, a mi Káldi itteni bemutatójától Bellaagh Aladár 
középiskolai tanitó úrtól származik. A budapesti Franklin-
Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda, a mely 
kiadványainak páratlan diszt tud adni, középiskoláink 
irodalmi oktatásának emelése végett, szerencsés gondolat 
sugallata alatt, apró, szakadozott irodalmi szemelvények 
helyett, jónak látta összefüggő, az iró egyéniségét telje-
sebben feltüntető nagyobb-nagyobb olvasmányokat nyúj-
tani egy-egy írótól, a magyar, latin, görög, franczia és 
német jeles (klasszikus) irók köréből. Szerencsés válasz-
tással régibb magyar katholikus egyházi iróink recen-
siójára Bellaagh Aladár középiskolai tanitó urat igyekezett 
a fenn czimzett nagyérdemű társulat megnyerni, mint a 

ki maga is jelesül kezeli magyarosság tekintetében a 
tollat s a ki az egyházi irók szellemének világában is, 
értelmesen, sőt mondhatni otthonosan él és mozog. Igy 
jutottunk mi előbb Pázmány Péter, most Káldi váloga-
tott egyházi beszédeinek, mint jeles magyar irodalmi ter-
mékeknek, iskolai használatra alkalmazott klasszikus 
kiadásához. Dicséret érte mind a kiadó-intézetnek, mind a 
szakértő szerkesztőnek. 

Magában a kiadványban Káldi beszédeinek szövegét 
illetőleg kettőre hívjuk fel közönségünk nagybecsű figyel-
mé t : a mi tisztán Káldi elméjének alkotása, és a mi a 
szentírás fordítása. Amabban láthatjuk a magyar kath. 
egyházi szónoklást a 17-ik század elején elért dus virág-
zásának teljes erejében ; emitt a halhatatlan magyar 
biblia-fordító mutat egyes ügyes fogásokat a fordítás 
mesterségéből. 

Az egészet takaros irodalmi olvasókönyvvé megszer-
kesztő Bellaagh Aladártól három igen becses dolgozat 
gazdagítja a könyvet : elöljáróképpen az Előszó és a Káldi 
élete és müvei cz. tanulmány, a mely azért is nevezetes, 
mert ez az életrajz a legbővebb a Káldiról eddig megje-
lentek között. — és a mű végén a nagy gonddal gyűjtött 
és kidolgozott Szótár, a melyben Káldi itt közlött beszédei 
egyes szavainak értelmét adja elé és igazolja. 

T. olvasóinknak, a magyar egyházi irodalom minden 
barátjának és bármi részben otthonosának, kivált pedig 
középiskoláink irodalomtanitó elüljáróinak a legmelegeb-
ben ajánljuk e becses könyvet. Nyelvünk és magyar egy-
házi ékesszólásunk épsége, gazdagsága, szépsége és tisz-
tasága jó szolgálatokat kap e könyvben. 

— Mesterlegények vándorkönyve az élet útjára. 
Irta : Bodnár Gáspár tanár, a szatmári kath. legény-
egyesület elnöke. Szatmár, Lővy Miksa bizománya, 1892. 
16-r. 157 1. Ára 40 kr, csinos kötésben 60 kr. 

Tartalma : A legjobb vándorkönyv. Miért vannak a 
világon különböző állású emberek? Mi következik ebből? 
A felszabadulás. Az u j műhelyben. A legény és inasa. A 
jó kedély a munkás ember legdrágább kincse. Barátaid-
ról. A mi rossz czimboránál is veszedelmesebb. A legjobb 
barát. Munka után. Amiért a Jancsi legény minden nap 
korán kelt. A blau-montag. Hogyan öltözködjél? A tár-
saságban. A legény-egyletekben. A tánczról és játékokról. 
A fővárosban. A sztrájk. Tüntetések. A katonaságnál. A 
hálás fiu. Mikor légy mesterré ? A jó család képe. Isten 
veled ! 

Kívánjuk nemcsak azt, hogy minden mesterlegény ke-
zén megforduljon az aranytanácsok e mestermüve, hanem 
hogy szerzője igen sokáig éljen és minden esztendőben 
gazdagítsa irodalmunkat az élet forrásához gyorsan és 
biztosan kalauzoló ilyen művel. 

Egy-egy lelkipásztor, kinek lelki gondozására mes-
teremberek is vannak bizva, nagy lelkipásztori és haza-
fias kötelességet teljesít, ha ezt a füzetet az iparosok 
körében megismerteti és terjeszti. 

— Adatok az egri egyházmegye történelméhez. 
Az egri egyházmegyei irodalmi egylet választmányának 
megbízásából szerkeszti Balássy Ferencz. III. köt. I. füz. 
Eger, Szolcsányi Gyula bizománya, 1891. 8-r. 129 1. Ára 
80 kr. 
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Kandra Kabos után Balássy Ferencz vette át ideig-
lenesen e becses füzetek szerkesztését. Nagy elterjedést 
érdemel e vállalat. A jelen füzet tartalma : A jászok ide-
telepítése s a keresztény hitre térése. Domoszló ismerte-
tése. A sajóvámosi plébánia és fiók egyházai. Okmányok 
és Regesták. Vegyesek. 

Vajha mennél előbb minden egyházmegye ily részle-
tességgel dolgozná fel egyházunk történelmének anyagát. 

Meglehet, hogy még visszatérünk erre a füzetre. 
= Ll l lustraz ione Cattolica o La Gerarchia Cat-

tolica lllustrata, Diario Vaticano. 
Ez a czime egy Rómában, De Federicis pápai fény-

képiró kiadásában megindult ivrét alakú képes folyóirat-
nak, a melynek aláírásra. szólító felhívását XIII. Leo 
pápa maga a következő szavakkal ajánlotta : „Episcopis 
caeterisque bonarum artium cultoiSiyrs opus commenda-
mus Leo PP. XIII.* A ki Rómában megfordult, tudja, 
hogy de Federicis fényképiró a sz. Péter téren 35, 36, 
37. sz. alatt hires fényiró intézetet tart fenn. A fent 
czimzett képes folyóiratban, melynek képei előrelátható-
lag mübecscsel birók lesznek, de Federicis háromféle czélt 
tűzött ki maga elé: 1. be fogja mutatni képben, megfe-
lelő magyarázó szöveggel, azokat a papi és világi előke-
lőségeket, kik a Vatikánban a világ minden részéről 
megfordulnak ; 2. be fogja mutatni képben és megfelelő 
magyarázó szövegben azokat a papi és világi jeleseket, 
kiket a Vatikán bármely alkalomból bármiképen kitün-
te t ; 3. be fogja mutatni képben, megfelelő magyarázó 
szöveggel azokat a főbb szertartásokat és ünnepélyeket, 
melyek a Vatikán bensejében lefolynak. Evenkint 6 füzet 
fog megjelenni. Egy-egy füzetben 200 kép és másriC'iiü 
illusztráczió leszen. Egy-egy füzet ára 4—6 lira. Megren-
delhető a folyóirat de Federicisnél, Piazza San Pietro, 
35, 36, 37. Egyelőre csak olasz szöveggel fog a folyóirat 
megjelenni. De Federicis kijelenté azonban, hogy kész a 
folyóiratot bármely más nyelven is kiadni, ha egy-egy 
nyelvre 2000 előfizető jelentkezik. 

= Császka György kalocsai érsek költségén dr 
Robit sek F. fordításában megjelent: A katholikus ifjuság 
XIII. Leo pápa ő szentsége előtt 1891. október hó 
elsején. 

Kívánatra minden gimnázium kellő számú ingyen 
példányt kap, amig a készlet tart ; csak arra kéretnek 
a hittanár urak, hogy fedezzék azt a kis postaköltséget, 
amelylyel azok szétküldése jár. 

V E G Y E S E K . 
*** Gróf Csáky Albin lemondása, több oldalról jövő 

hir szerint, állítólag már a megvalósulás stádiumában 
volna. Legelőször, másfél hét előtt, a „Moniteur de 
Rome" bécsi hirei közt olvastuk az első jelentést róla. 
Most a napi lapok egymásután szellőztetik ezt az eseményt. 
Némelyek az elkeresztelések ügyének, mások a zágrábi 
érseki szék betöltése körül felmerült nehézségeknek tulaj-
donítják a miniszter elhatározását, melynek következtében 

lemondását a minisztertanácsban már bejelentette, sőt ő 
felségének is Bécsben beadta volna. Adjuk e híreket min-
den kommentár nélkül. Jellemző már az is, hogy felme-
rültek és czáfolat nélkül keringenek. 

— Vaszary Kolos hgprimás ezentúl 11 és 1 óra 
közt fogad délben. Tegnapelőtt Pápa város küldöttsége 
tisztelgett nála, átadva ő hgsének a város diszpolgársá-
gának okmányát. Ma a Szent-István-Társulat választmánya 
vonult fel 11 órára tisztelegni. 

— Császka György kalocsai érsek székfoglalásának 
emlékére 40,000 forint körül osztott ki jótékony czé-
lokra. 

— Az irlandi püspökök f. hó 16-án Dublinban érte-
kezletre gyűltek össze. Főtárgya igyekezeteiknek, a hitval-
lásos elemi iskolák állami segélyezése. A kormánytól 1 
millió forintot kérnek segítségül. Kimutatják, hogy a 
katholikus iskolák aránylag erre az összegre teljes jogú 
igényt tarthatnak más, segélyezett iskolákkal szemben. 

— A társadalmi békéről tartott nagyérdekü fölolva-
sást a budai kör dísztermében König Gusztáv fővárosi 
segédlelkész képezdei hittanár. Már a bevezető szavak 
tapsvihart idéztek elő. „A herczegprimás — úgymond — 
az ö czimerébe ezt a szent szót vésette : pax azaz békes-
ség'." Erre perczekig tartott ováczió következett, amely 
bizonysága annak, hogy a herczegprimás iránt milyen 
általános a szeretet és tisztelet a fővárosban ugy mint 
országszerte. Fölolvasó aztán kifejté a valódi békének 
föltételeit az egyénben, a családban és a társadalomban 
s azon következtetésre jut, hogy mindháromra nézve a 
béke egyedüli biztos alapja a keresztény vallás. A felso-
rolt eszmék eredetisége, logikai lánczolata, a szép nyel-
vezet és szónoki előadás lekötötte a nagyszámú intelligens 
közönséget, amely szivében a béke érzetével és azon meg-
győződésben távozott, hogy a fölolvasó társadalmi téren 
ilyetén működésével szolgálatot tesz az anyaszentegyház-
nak és a hazának. 

-—• A legimádságosabb nemzet — egyszersmind a 
legszaporább és leggazdagabb : az angol nemzet. Ennek 
a parlamentjében állandóan van alkalmazva az angol 
államegyház egy papja, mint képviselője az imádkozás 
kötelességének. A parlamenti üléseket az 'ő imája nyitja 
meg. Most hétfőn nyitotta meg Viktoria angol királynő 
az angol parlamentet trónbeszéddel, a melynek vége szin-
tén alázatos imádság vala, e szavakkal: „Kérem a min-
denható Istent, hogy súlyos hivatásuk betöltésében önöket 
vezérelni kegyeskedjék!" 

— Angol és magyar parlament az egészen két kü-
lönböző dolog. Ott például a király megy le az ország-
házba trónbeszéddel a pairekhez és communökhöz. Nálunk 
a főrendek és képviselők mennek fel trónbeszédet hall-
gatni a királyhoz. 

— Manning bibornok utódját i. hó 9-én választotta 
meg a westministeri főkáptalan a Kensingtoni prokathad-
rálisban. Három nevet neveztek meg s terjesztenek fel dön-
tés végett ő szentsége a pápa elé, ily sorban : dignissimus, 
dignior, digmus. Hivatalos eskü takar ja a neveket. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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G E O K G I U S 
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ECCLESIARUM COLO-

CENSIS ET BACSIENSIS CANONICE PERPETÜO UNIT ARUM 

ARCHI-EPISCOP US ETC. ETC. ETC. 

VENERABILI CLERO SAECULAR1 AC REGULARI ARCHI-

DIOECESIS COLOCENSIS SALUTEM IN DOMINO ET BENE-

DICTIONEM ! 

VENERABILES FRATRES ET FILII IN CHRISTO DILECTISSIMI ! 

(Folytatás.) 

Porro, mei qua Episcopi est, u t iam nomen 
docet, inspect ionem solertem exercere in Clerum 
et populum et i ta disciplinam ecclesiasticam, 
mores christ ianos conservare. Yigilare teneor, ne 
i r repant abusus, depraventur mores. Meum eri t 
omni ope a tque opera mul t i formes inimicorum 
hominum errores et insidias fidei et moribus 
s t ructas detegere, a tque fidelem populum ab 
incredulorum venenat is pascuis arcere. Meum 
erit , omni virium conamine agere, u t magis et 
m agis religio proficiat, eultus divini dignitas 
augeatur , praecept is manda t i s disciplinam eccle-
siasticam t u t a r e et promovere, monit is et, si 
opus fuer i t , censuris vitia corrigere, abusus re-
formare, et a t t en t i s rerum circumstant i is , bonum 
spir i tuálé Vest rum simul et fidelium per con-
gruas, f irmasque régulas procurare ; verbo pasto-
rem an imarum to t ius Archi-Dioecesis me esse 
opor te t , semper conscium gravissimae obliga-
tionis, quae me coram Deo manet . 

Munus sane grande et formidandum : mu-
nus Episcopale! et sicut an te annos octodecim, 
dum ad catbedram Episcopalem Scepusiensem 
promotus fuissem, Episcopalis muneris d igni ta te 

non elatus, sed considerata t enu i t a t e mea per-
culsus fui, idem sensus an imam meam modo 
quoque, dum cathedram Archi-Episcopalem ca-
pesso, vividissime pervadit . E t profecto, quis non 
percelleretur digni ta te Episcopalis muneris , cum 
Apostolus doceat : „Spiritus Sanctus posuit Epi-
scopos regere Ecclesiam Dei;" ') dum perpendi t . 
iis in persona Apostolorum, quorum in locum 
successerunt, a Domino nost ro Jesu Christo 
dictum esse : „Qui vos audit , me audit, et qui 
vos spernit , me sperni t ." 2) Quare s. Cyprianus: 
„Scire debes episcopum in ecclesia esse, et eccle-
siam in episcopo ; et si quis cum episcopo non 
sit, in ecclesia non esse." Nec sine aliqua for-
midine et verecundia recognoscere possum, qui-
bus et quam mult is t i tul is ab ipso iure decore-
tu r dignitas Episcopalis. Episcopus appel la tur 
summus sacerdos 4) ra t ione ordinis, vocatur An-
t is tes ,5) quia an te alios s tans praeeminet populo, 
et est p r imus templ i et Dioecesis sacerdos; ap-
pel la tur propriissime p a s t o r , a b officio, quod 
habe t pascendi oves sibi commissas verbi Dei 
praedicatione et sacramentorum adminis t ra t ione ; 
appel la tur medicus, ') u t sciat a t t empera re vi-
num oleo in curandis vulneribus ; appel la tur 
lucerna super candelabrum posi ta , 8 ) u t luceat 
coram hominibus et videantur opera eius ; appel-
la tur sal te r rae , 9 ) u t condiat aliorum mores sa-

') Act. Apost. 20, 28. 
*) Luc. 10, 16. 
8) Epist. ad Florent. 
4) E. 16. XII. qu. I. 
s) L. 31. et 36. Cod. de Episcopis et Cler. I. 3. 
«) Cone. Trid. sess. VI. c. 1. 
7) C. 9. Dist. 45. 
*) Math. 5, 16. 9) Matth. 5, 13. 

16 



'124 RELIGIO. 

pientissimis ins t i tu t i s et praecept is ; appel la tur 
Angelus,1) quia mi t t i t u r ut nuntius, praedicatu-
rus verbum Dei; appel la tur sanct issimus, 2) quia 
cum Episcopus debeat alios sanctos efficere, opor-
tet , u t ipse sanc t i ta te fulgeat . 

Et munus et dignitatem Episcopalem pen-
sando. scio, eo mihi imprimis adlaborandum 
esse, u t Apostolica regula ) act ione potius, quam 
nomine abs me demonst re tur ; et sicut senato-
rem legis o rna t noti t ia , sicut nau tam naviga-
tiouis perit ia et singulos quosque opifices operis 
sui qual i tas ipsos probat auctores : sic me Archi-
Episcopum lion alia, nisi Episcopalis probet 
operat io. „Non est Episcopatus artificium t ran-
sigendae vitae fallacis,4) Episcopatus nomen est 
operis, non honoris." 5) Pe r t rah i ad Episcopatum 
e s t : per t rah i ad ducatum populorum, l i) ad 
exemplar vivendi,7) ad normám irrepreliensibi-
lem evangelicae vitae, secundum i l lud: „Oportet 
Episcopum irreprebensibi lem esse." ') Nam „si 
Episcopus iuste reprehendi tur , deformiter sub-
di tur culpae. Oportet eum t a n t a r u m esse virtu-
tum, ut semper more tu r in sanetis et pa ra tus 
sit offerre pro populo, sequester Dei et homi-
num," ") — atque forma factus gregi ex animo 
cum beato Paulo confidenter dicere queat : „laai-
ta tores mei estote, sicut et ego Christi." 10) 

Episcopi est factis ipsis ac vitae actionibus, 
ceu perpetuo praedicandi genere, se muneri suo 
conformem ostendere, f rugal i ta t is , modestiae, 
cont inent iae ac, quae nos Deo tan topere com-
mendat , sanctae humil i ta t i s exempla praebere. 

Requir i tur i n Episcopo C h a r i t a s , quam Apo-
stolus et mar tyr io et fidei montes t ransferen t i 
anteponi t . sine qua Deo nihil aeeeptum es t ; 
Deus enim ipse C h a r i t a s est. Episcopi est, non 
tan tum ad erigendam fidem. ad confirmandam 
spem, sed et iam ad accendendam char i ta tem in 
se, in comministr is et grege mentem to t am orn-
nemque animi impe tum cont inenter adhibere. 
Sit Episcopus vigi lantia p a s t o r , a m o r e autem 
parens, in animo fixum persuasumque habens, 

') Luc. 9. 52. 
2) In authentic, de Sanct. Episcop. 
3) I. Tim. et Tit. 
*) S. August. Serm. 85. 
5) S. August, de Civ. Dei. 1. 19. c. 19. 
6) S. Gregor. M. in Pastor, c. 7. 
7) Ibid. c. 10 
8) I. Tim. 3, 2. 
9) Hieron. epist. 128 

,0) I. Cor. 4. 16. 

nihil sibi unquam satius, nihil gratius, nihilque 
optabil ius esse debere, quam u t omnia libentis-
sime impendat , quin et ipse super impendatur 
pro animabus curae suae a P â t r e coelesti cre-
d i t i s , ' ) pro quibus ipse Dei Filius formám servi 
aeeipiens, t o tum sanguinem fudit. 

Hanc tarnen char i ta tem iusto ac necessario 
rigore t emperandam esse et iust i t iae et aequi-
ta t is ra t io exigit. 

Dum Episcopus virgam iusti t iae applicat , 
iugi ter in se non tam potes ta tem, quam aequa-
l i ta tem condit ionis penset, nec praeesse se ho-
minibus gaudeat. sed prodesse: a tque dum ea, 
quae sunt iust i t iae foris exequitur, quae sunt 
amoris, in terne minime spernat . 

„Episcopus porro largam habeat manura, 
necessitatem pat ient ibus succurrat , al ienam ino-
piam suam esse credat ; quia si hoc non habet, 
vacuum nomen Episcopi tenet ." ") In exercit io 
l iberal i tat is vero mensuram et ordinem tenea t , 
necesse est, non enim vult Dominus effundi ope-, 
sed clispensari. 

Oportet denique Episcopum pat ient ia e t iam 
et constant ia in adversis et persecutionibus to-
lerandis excellere ex Christi „Cruris amore ; " 
pelagus enim laborum et abyssus ae rumnarum 
est munus eius.2) Certe ex ma la rum l inguarum 
sermonibus perversis t empes ta tem validam pa-
t ie tur et in mente contradictionum fiuctus susti-
nebit , non carebit detractor ibus multis, non 
adulatoribus plurimis, sed hi tes te s. Bernardo 
oblivioni tradendi, illi dissimulandi sunt. Con-
stant iss ime ac prudentissime contendat ad solam 
divinam volunta tem in omnibus manutenendam. 
Sed et adversitas, quae bonis votis obiicitur, 
probat io vir tut is est. non indicium reprobat io-
nis. Haur ia t solatium ex s. Pauli exemplo, qui 
veniens in I tal iam praedicaturus , naufragium 
pertul i t , e t tamen navis cordis in fiuctibus 
maris in tégra stet i t . Viri sanct i t r i t u ra r i et 
variis premi debent laboribus, u t vir tus eorum 
magis emineat , et sicat semina messium gelu 
cooperta fert i l ius germinant , sic et Charitas 
dum inter adversa pers t r ingi tur , ad augmentum 
divini amoris et bonae operat ionis adsurgit . 

Haec et alia Episcopi munera , officia et 
onera animo expendentes SS. Patres , quid mi-

») II. Cor. 12, 15. 
2) Distinct. 86. can. 6. fratrem. 
'•) C'hrysost. de sacerdot. lib. III. 15. 
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rum, quod Episcopi d igni ta tem angelicis hume-
ri s formidandam unó quasi ore docuerint. S. 
August inus dicit officio Episcopatus nihil esse 
periculosius, dum Epistola 148. ad Valerium sic 
disser i t : „Ante omnia peto, u t cogitet religiosa 
prudent ia tua. nihil esg'e in hac vita et maxime 
in hoc tempore difficilius, laboriosius et peri-
culosius Episcopi officio." 

Ob to t et t an t a s ineae t repidat ionis causas 
animo profecto conciderem, nisi supplex ad as t ra 
levarem cor, i l l imi ta ta cum fiducia confugiens 
ad Eum, a quo omnis sufficientia nostra, qui 
dat bonum velle et perficere, qui non deserit 
sperantes in se, qui praeveniens nos in bene-
dictionibus dulcedinis non permi t te t , u t cor-
ruam et obruar onere hoc formidabili , qui quurn 
dederi t officium, non negabit grat iam. Atque 
haec spes mea in Domino eo firmior consistit, 
quo maior est confidentia, quam in praesidio 
Beatissimae Dei G-enitricis, Virginis sine labe 
conceptae, ad quam dulcissimam misericordiae 
e t gra t iae Matrem in omnibus periculis, angu-
stiis, necessitat ibus, rebusque dubiis confugio efc 
semper recurram ; — in meri t is e t intercessione 
S. Stephani Protoregis Archi-Dioecesis huius 
Pa t ron i pono. 

Alteram, quod an imum meum mul tum eri-
git, est firma illa et viva, quam de Yestra, 
F ra t r e s et Filii in Christo dilectissimi! v i r tu te 
ex opt ima de Yobis fama concepi teneoque, per-
suasio, quae in spem me erigit fore : u t pasto-
ralis officii mei ODUS, adiuvante inprimis Deo, 
me omne studio adlaborante, v i r tu te Vestra 
allevetis, mecum omnem in eo collocaturi ope-
ram, ut an imarum nos t ra rum curaeque nost rae 
credi tarum salus, quam semper supremae legis 
loco tenebimus, iugi ter promoveatur et ta l i ra-
t ione insignis, qua Clerus almae huius Archi-
Dioecesis pollet, fama, illaesa servetur . I ta fiet, 
u t munus meum tarn asperis t empor ibus maxi-
me arduum et periculosum praemetuens , per 
earn „quae invicem est fidem vest ram et meam"1) 
semper in Vobis consolari valeam. 

In firma hac spe, immo fide p r imum Vos 
pa te rno et f ra te rno affectu saluto Venerabiles 
F ra t r e s ! qui munere et ordine p r ima tenet is 
subsellia metropol i tanae huius Ecclesiae Digni-
ta tes et Canonici, gaudium et corona mea ! 

1) Rom. 1, 12. 
2) Phil. 4, 1. 

Vos pr imari i proximique mei adiutores estis> 
Vos Senatum meum constituitis, ac velut voto-
rum Archi-Dioecesis in te rpré tés mihi da t i estis. 
E t dum Tibi, Il lustrissime ac Reverendissime 
Domine, Electe Episcope Bosonensis, Canonice et 
Archi-Diacone, qui sex et quod exedit. mensibus 
viduatae huic Ecclesiae, sponsae iam meae, vi-
cariam curam navi ter gessisti, pro p raes t i t a 
opera praesent ibus gra t ias ago, quas possum 
maximas, Vos omnes pa te rna et f ra te rna cum 
fiducia oro et obsecro, u t ferventi , quo flagrant 
animi Vestri in Ecclesiam studio, p romtam in 
obeundo gravissimo munere meo opem ferre 
mihi, a tque f ragi l i ta tem meam Vestro fervore, 
Vestra prudent ia , Vestris votis a tque consiliis 
füleire velitis. — „Memores nominis a tque in-
s t i tut ionis Vestrae ea pietate , ea assiduitate, 
officia divina colite, u t alii Vestro exemplo ad 
Studium et amorem divini cultus accendantur ."1) 
Diligentes decorem domus Domini, s tudeat is or-
nare locum, in quo victimas Deo offertis et ho-
locausta, Alacres estote in exeubiis Domini, in 
quibus a t ten te , studiose, rite, pie et religiose 
divinas laudes coucelebretis. „Detur Vobis la-
bium electum, u t invocetis omnes in nomine 
Domini et serviatis ei humero uno."2) Omnia 
agi te pace mutua , concordi volunta te et merno-
res semper verborum Domini : „In hoc cogno-
scent omnes, quia diseipuli mei estis, si dilectio-
nem habueri t is ad invicem." F ra te rna char i ta te 
Vos invicem diligite. Sicut honore et d igni ta te 
i ta v i r tu tum exemplis domi forisque praelucete, 
ne quid in vita, moribusque Vestris sit, quod 
pusillos offendat; imo nihil, quod non omnium 
fidelium animos ac! Dei t imorem et amorem, ad 
fugam et horrorem vit iorum et amorem virtu-
tum, desideriumque ae te rnorum in vitet. „Quo 
maiorem Canonici in ter f ra t res adept i sunt gra-
dum, eo majores esse debent in eis v i r tu tum 
clericalium splendor, pietas, zelus, humil i tas , 
sacrarum l i t te rarum cul tura et diseiplinae eccle-
siasticae, iuxta sanetos Canones observantia.4) 

Peculiarem a t t en t ionem meam mereminiVos , 
Fili i in Christo dilectissimi, qui non t a n t u m 
honorificum, sed una onerosum munus Vice-
Archi-Diaconi coniunctum cum officio Inspec tons 
districtualis scholarum catholicarum elementa-

') Cone. Mediol. Prov. I. p. 2. 
2) Sophon. 3, 9. 
3) Joan. 13, 35. 

Concil. Prov. Auscit. 1851. Tit. II. c. V. 
16* 
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vium geritis. Vos, Dilectissimi, qui in adiutor ium 
meum electi estis, per quos ego ubique prae-
sens in tuebor a tque regam tam pastores, quam 
oves fideles, estote oculi mei sedulo circumspi-
cientes, anres meae sollicite audientes. Vos estis, 
qui debetis urgere legum ecclesiasticarum ob-
servant iam, invigilare Cleri disciplinae, Ecclesia-
rum peculio. Vobis incumbit scholarum catholi-
carum inspectio atque u t in iisdem ad t r ami t em 
doctr inae catholicae, in spir i tu Jesu Christi, in 
observant ia legum Ecclesiae catholicae pubes 
educetur scholastica, omnis cura et sollicitudo. 
Vest rarum pa r t ium sci tote esse, u t magistr i et 
verbo et exemplo, t u m in schola, t u m foris spi-
r i tum tes t en tu r ca thol icum; ut officiis suis per 
exemplum bonum, per subordinat ionem erga 
Parochum et reverent iam, per sobrietatem, man-
suetudinem et in f requentandis divinis p romptam 
assidui tatem, in munere docendi vero — ut 
supra dixi — in spiri tu Christi per conscien-
t iosam exact i tudinem satisfaciant . Multum ita-
que, imo plur imum pendet a sedulo officiorum 
Yest rorum implemento. 

(Folytatjuk.) 

Főpásztori beszéd. ') — 
I. 

Jézus Krisztus világüdvözitési munkája golgothai 
halálával nem fejeztetett be. Megszerezte ugyan születé-
sével, életével és kereszthalálával azon végtelen érde-
meket, melyekért Isten mindenkinek, ki azokra magát 
méltóvá teszi, megadja az örök boldogságot ; megsze-
rezte pedig az egész emberiségnek, mely a világ kez-
detétől fogva ennek végéig él ; ámde mert ő a halál 
legyőzése után felmenendő vala, hogy elfoglalja örök di-
csősége trónját , mennybe menetele előtt szükséges volt 
a megváltott emberiség számára oly intézményről gon-
doskodnia, mely a megváltás és üdvözités munkáját foly-
tassa a világ végéig, s mely által mindenki a megváltás 
érdemeiben részesülhetvén, örök üdvét munkálhatja, biz-
tosithatja. 

Szükséges tehát, hogy ezen intézmény a Krisztus 
hármas hivatalát is, a tanitói, papi és kormányzói hiva-
talt tőle örökölje, átvegye és az Ő nevében és hatalmával 
tovább gyakorolja. Szt. Pál tanitja Jézusról, hogy „örök 
papsága vagyon ; azért mindörökre üdvözítheti is azokat, 
kik általa járulnak az Istenhez, mindenkor élvén az éret-
tünk való közbenjárásra." 2) És ezen intézmény nem más 
mint a ker. kath. egyház. 

Krisztus egyházat a lapi tot t : Istennek országát e föl-
dön, és igy módját és lehetőségét nyújtotta annak, hogy 

') Lásd az előbbi számot. 
2) Zsid. 7, 24. 

benne mindenkor, minden hely, minden idő, az egész 
világ megváltott emberisége az üdvösség útját , eszközeit 
és módját megtalálhassa. Már a boldogságos Szüzet kö-
szöntő angyal mondja, hogy Fia örökké fog uralkodni 
Jákob házában, és az ő országának nem leszen vége. Ezt 
hirdeti ker. Szt. János, mondván, hogy általa elközelge-
tett a mennyek országa. Maga Jézus mondja: „Tartsatok 
bűnbánatot, mert elközelgetett a mennyeknek országa." ') 
Halála előtt is azt hirdette birái előtt, hogy ő király, de 
az ő országa nem e földről való. Egész világosan az 
egyház alapitásáról szól Péterhez : „Mondom neked, hogy 
te Péter, azaz kőszál vagy és e kőszálon fogom épiteni 
anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem fognak erőt 
venni r a j t a . " 2 ) Máskor ismét igy szól az apostolokhoz: 
„Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a föl-
dön ; elmenvén tehát tanítsatok minden nemzeteket, meg-
keresztelvén őket és tanítván őket megtartani mindazt, a 
miket parancsoltam nektek ; és ime én veletek vagyok 
mindennap a világ végezetéig."3) Majd apostolait önma-
gával azonositván, mondja : „A ki titeket hallgat, engem 
hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg ; a ki 
pedig engem vet meg, azt veti meg, a ki engem kül-
döt t ." 4 ) Másutt ismét igy szól hozzájuk: „Bizony mon-
dom nektek, a miket megkötöztök a földön, meg lesznek 
kötve a mennyben is, és a miket föloldoztok a földön ; 
föl lesznek oldva a mennyben is." 6) 

Az apostolok isteni Mesterök parancsa szerint, a 
Szent Lélek vétele után, elszéledtek az egész föld kerek-
ségén, tanították a nemzeteket és azokat, kik az Isten 
igéjét elfogadták, megkeresztelték és az egyházba fölvet-
ték. Minden egyházi községben azután hithű és kifogás-
talan erényü férfiakat választottak ki, kiket a Szent Lélek 
segítségül hívása mellett kézrátétel által hatalommal 
fölruházván, utódjaikul a hivek tanítására, a szent áldo-
zat bemutatására és az egyház kormányzására hagytak 
hátra ; ők maguk apostoli hivatásukhoz híven, tovább 
terjesztvén Istennek országát. Sz. Pál Ef'ezusban maga 
köré gyűjtvén ezen apostol-utódokat, inté őket, mondván : 
„Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, melyben 
titeket a Szent Lélek püspökké tett az Isten anya-
szentegyházának kormányzására, melyet maga vérével 
szerzett." u) 

Magának az egyházalapitó isteni Megváltónak sza-
vaiból is világosan tűnik ki tehát, hogy isteni küldeté-
sének, megváltó müvének folytatására egyházat alapitott. 
Üdvözítőnk tanított, áldozatot mutatott be a kereszten, a 
benne hívőket az örök élet ösvényére vezette és lelkileg 
kormányozta. Akarata szerint az ő egyházának is e hár-
mas rendeltetése van : az istenileg kinyilatkoztatott vallás 
igazságait megőrizni, fentartani, hirdetni és terjeszteni, az 
igaz isteni tiszteletet gyakorolni, ennek leglényegesebb 
részét : a szent áldozatot bemutatni, valamint az üdvnek 
a többi szentségekből áradó malasztjait kiszolgáltatni és 
végül az egyház tagjait, ennek törvényei szerint, az üd-
vösség utján vezérelni és kormányozni. 

') Máté 4, 7. 4) Lukács 10, 16. 
2) Máté 16, 18. 6) Máté 18, 18. 
3) Máté 28, 18. c) Apóst. csel. 20, 28. 
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Kitűnik azonban Jézus Krisztus szavaiból az általa 
alapitott egyház szervezete is, mely szerint Krisztus egy-
háza nem egyenlő tagokból áll, hanem intéző és enge-
delmeskedő, tanitó és tanuló tagokból. Jézus Krisztus az 
egyház láthatatlan feje. 0 benne megvan minden kegye-
lemnek teljessége, mint sz. János mondja : „Es láttuk öt, 
telve malaszttal és igazsággal." És mert Krisztus Urunk-
ban megvan az erő, hogy malasztját az egyház minden 
tagjára átszármaztathatja, mint ugyanazon Apostol mondja : 
„Es az ő teljességéből vettünk mi mindnyájan malasztot 
malasztért." Igy tehát Krisztus megfelelően az egyház 
fejének neveztetik. 

O él és uralkodik ; anyaszentegyházát élteti, föntartja, 
igazgatja és terjeszti; de ennek külső kormányzását 
azokra bizta, kiket ő maga az emberekből kiválasztott 
és kiket maga apostoloknak nevezett.2) Nem a hivekre 
egyenkint, nem ezek összességére, nem a világi fejedel-
mekre és hatalmasságokra bizta az Ur Jézus megváltói 
müvének folytatását. Az egyház tanitása szerint : 0 „az 
örökkévaló pásztor és lelkeinknek főpapja, hogy meg-
váltásának üdvöt hozó munkáját állandóvá tegye : anya-
szentegyházat alapitott, melyben, mint az élő Istennek 
házában a hivek mindannyian a hit és szeretet kapcsai 
által összekapcsolva legyenek. Azért mielőtt megdicsőít-
tetnék, a mennyei Atyát kérte nemcsak apostolaiért, 
de mindazokért is, kik általuk az 0 nevében hinni 
fognak, hogy mindannyian egyet képezzenek, mint a 
Fiu és az Atya egy. A mint tehát az apostolokat, kiket e 
világból kiválasztott, akként küldötte, a mint őt az Atya 
küldötte : ugy azt is akarta, hogy anyaszentegyházában 
a világ végezetéig legyenek pásztorok és tanítók." 3) 
0 adott „némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, 
másokat evangelistákul, másokat pedig pásztorokul és 
tanítókul." 4) 

Krisztus tehát nem az egyház egyetemének, a hivők 
összességének adta meg a hatalmat, hanem azt akarta, 
hogy legyenek az egyházban, kik tanítsanak és parancsol-
janak és ismét mások, kik tanuljanak és engedelmesked-
jenek. Továbbá az apostolok között is, kikre az egyház 
vezetését bizta, Péterben egy főt rendelt, kinek fönható-
sága alatt vele egyesülve közösen gyakorolják a rájuk 
bizott tanitói, papi és kormányzói hivatalt. Krisztus 
mondja: „Amint engem küldött az Atya, én is küldlek 
titeket." 5) „Ki titeket hallgat, engem hallgat." 6) „Nekem 
adatott minden hatalom az égen és földön : elmenvén 
tehát tanítsatok." ") „Vegyétek a Szent Lelket, kiknek 
megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik." 8) Szt. 
Péterhez pedig: „Legeltesd az én juhaimat ." 9 ) „Neked 
adom a mennyország kulcsait." 10) 

Világos végül Krisztus egyházalapitási tényéből, 
hogy ő a hármas hatalmat az apostolokra az egyház ja-
vára ruházta, miután a világ végéig fennálló egyházat 

1) Ján. 1, 14. 
2) Luk. 6, 13. 
3) Concil. Vatic. Sess. IV. Constit. Pastor aeternus. 
4) Effez. 4, 11. 
s) Ján. 20, 21. o) Ján. 20, 23. 
«) Luk. 10, 16. 9) Ján. 21, 17. 
7) Máté 28, 18. i°) Ján. 16, 19. 

alapitott. Nem lehet máskép értelme az ő ígéreteinek: 
„íme én veletek vagyok mindennapa világ végezetéig ;" *) 
vagy másutt : „És én kérem az Atyát és más vigasz-
talót ad nektek, hogy örökké veletek maradjon, az igaz-
ság lelkét." 2) Az apostolok és az egyház igy fogták fel 
mindig küldetésüket. Szt. Pál Timotheust az ef'ezusi, 
Titust a krétai egyház püspökévé szentelte fö l ; ezt tette 
sz. János Ázsiában, sz. Péter Antiochiában. Római sz. 
Kelemen egyenesen azt irja, hogy az apostolok Krisztus-
tól tudván azt, hogy az emberek a püspökség miatt 
viszálykodni fognak egymást közt, ez okból előre lévén 
arra tanitva ugyancsak Jézustól, ők rendeltek püspököket 
és jövőre is szabály gyanánt mondották ki, hogy haláluk 
után az ő szolgálatukat és hivatalukat más, arra méltó 
férfiak vegyék át ! 3 ) 

Az apostolok utódai: a püspökök, egyesülve szent 
Péter utódával, a pápával. Az egyház ezen szervezetét 
bölcsen fejtegeti dicsőén uralkodó sz. Atyánk, egyik 
körlevelében igy irván : „Isten egyszülött Fia társaságot 
alapitott. a mely egyháznak neveztetik, melyre ama 
fönséges és isteni műnek minden korszakban való foly-
tatását bizta, melyet ő az Atyától nyert. A mint maga 
Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy „az embereknek 
életök legyen és bővebben l egyen : " 4 ) akkép az egy-
háznak is kitűzött czélja, a lelkeknek üdvössége; és azért 
olyan az ő természete, hogy kiterjed az emberiség 
egészére és hely vagy idő semmi határai által sincs 
korlátozva. „Hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek." E roppant sokaságú embereknek maga az 
Isten rendelt elüljáróságokat, amelyek hatalommal kor-
mányozzanak. Azt akarta, hogy egy legyen a legfőbb, 
az igazságnak legnagyobb és legbiztosabb tanítója, kire 
a mennyország kulcsait is bizta. És jóllehet emberekből 
áll az egyház, mint a polgári társadalom, mégis czéljánál 
és eszközeinél fogva természetfölötti és szellemi társa-
ság ; és azért különbözik a polgári társadalomtól is. 
Valóban Krisztus Jézus apostolainak hatalmat adott a 
hit és erkölcs dolgaiban törvényeket és parancsokat 
adhatni azon kettős fölhatalmazással, mely ebből szárma-
zik, a birói és büntető hatalommal. Az égiek felé tehát 
az embernek vezére az egyház ; ő reá van Istentől bizva 
a feladat, hogy azokról, mik a vallásra vonatkoznak, 
intézkedjék és rendelkezzék, hogy tanítson minden nem-
zeteket, hogy a kereszténységet, amint csak lehet, ter-
jeszsze ; szóval, hogy a kereszténység ügyét szabadon és 
akadálytalanul, saját ítélete szerint igazgassa." 5) 

Az eddigiekből világos, hogy Jézus Krisztus aka-
rata szerint, az ő mennybemenetele óta, az ő küldetését 
e földön az anyaszentegyház folytatja az igazság hirde-
tése, a kegyelemnek közvetítése és a keresztény élet ve-
zetése által. Az egyházban a pápa, a püspökök és a 
papok, kik a Jézus Krisztustól származott isteni hatalmat 
törvényesen és érvényesen birják, Jézus Krisztussal és 
ő általa, közvetitők az Istennél ; Isten és az emberek közt 

') Máté 28, 19. 
2) Ján. 14, 16. 
3) Epist. I. Cor. n. 44. 
4) Ján. 10, 10. 
5) Leo XIII. Encyclica Jmmor t a l e Dei" 1. Nov. 1885. 
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állanak, hatalommal és kötelességgel bírnak az emberek 
üdvének munkálására. 

Bizonyos tehát, hogy az én Hozzátok való főpász-
tori küldetésem is magától Jézus Krisztustól származik, 
a Ti üdvötökért adatott ; miből önként következik, hogy 
innen eredő s ma Veletek kötött szövetségem is isteni 
eredetű. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 
Budapest, febr. 23. A trínbeszéd a „vallási ügyek*-

ről. — A kik lát ták, azt mondják, hogy 25 év, vagyis 
az alkotmány visszaállítása óta, soha sem volt főrendiek-
ben és képviselőkben oly népes az országgyűlésnek a 
király altal a királyi palota tróntermében megnyitása, 
mint jelenleg, mint tegnap. Mit jelentsen e dolog, nem 
kutat juk, nem feszegetjük. Vájjon a 67-iki kiegyezés 
negyedszázados évfordulójának emléke, vagy talán valami 
titkos sejtelem, hogy ez az országgyűlés, melynek idejére 
esik az ország millenniuma, nem közönséges dolgok vég-
hezvitelére lesz hivatva, vagy mind a kettő együttvéve 
inspirálta a honatyákat, hogy oly fényes felvonulást tar t -
sanak a királyi trón köré : az mindegy ; tény, hogy a 
mostani országgyűlés megnyitása igen népes, igen fényes 
és ünnepélyes volt. 

A trónbeszéd azonban az alkalom ünnepélyessége 
mögött messze hátra maradt forma és tartalom tekinte-
tében egyaránt. S királyunkhoz méltó szavakat a kormány 
a király ajkaira csakis egyszer adott, akkor, midőn ő fel-
sége a trónbeszéd végén a — „Mindenható segedelmét és 
áldását" kéré az országgyűlés működéséhez. A többi — 
lehetőleg mindenre kiterjeszkedő semmimondás, oly dol-
gokról, a miket ugy is tud mindenki. Bámulatos, hogyan 
rí ki a közügyek kezeléséből — mindjobban — az emel-
kedettség hiánya ! 

Bennünket itt közelebbről a vallásügy érdekel. Erre 
vonatkozólag a trónbeszédben, annak elején, nem a ma-
guk helyén alkalmazott szavak miatt, oly banális részlet, 
oly politikai non sens van összeállítva, hogy ezt a vallás-
ügyi mondást — kénytelenek vagyunk bonczkés alá venni, 
hogy a nemes intenczióktól sugallt királymondás egész-
séges részét a menthetetlenül kóros mondatrészektől 
megszabadítsuk. 

„A vallási ügyeket illetőleg, igy szólt a király, biz-
ton reméljük és elvárjuk, hogy az egyház és az állam 
magasztos hivatásaikat, kölcsönös érdekeik és jogkörük 
megóvása mellett, azon hagyományos összhangzásban fog-
ják teljesíteni, mely mint egyik fő biztositéka az általá-
nos jogrendnek és vallásosságnak, kedvelt Magyarorszá-
gunkban egyház és állam közt mindkettő érdekében és 
javára századok óta fennállott." 

Az egész világ tudja, hogy a trónbeszédet nem a 
király csinálja, hanem a miniszterek adják ajkaira. Azt 
kérdheti már most, ezt tudva, mindenki, hogy hát ugyan 
mit jelenthetnek a király ajkain a „bizton reméljük és 
elvárjuk" szavak, abban az irányban, „hogy az egyház és 
az állam magasztos hivatásaikat, kölcsönös érdekeik és 
jogkörük megóvása mellett, — hagyományos összhangban 

fogják teljesíteni ?" Igen, mit akarnak e szavak jelenteni ? 
Kinek a nevében beszél a király, és kihez? Bizonyára 
mint az állam feje az állam nevében szól az egyházhoz. 
Hja de, kérem, Magyarországban, a hol az ismeretes 
1890-iki vallásügyi rendelettel az állam az egyház „jog-
körébe," a dogmákéba t. i oly messze belevágott — a 
jogtipró államnak a jogsértést szenvedett egyházhoz nem 
illik ám ugy beszélni, hogy „reméljük és elvárjuk," hogy 
egyház és állam, jogkörük megóvása mellett, hagyomá-
nyos összhangzásban fogják teljesíteni magasztos hivatá-
saikat. Mert a hagyományos összhangot és a „kölcsönös" 
jogkör tiszteletben tartását nem az egyház sértette ám 
meg, hanem az állami hatalom kezelője, a kormány. Te-
hát nálunk most, az egyház ellen felmerült sok minden-
féle jogsértés elkövetése és fentartása után az állami 
hatalom részéről nem az dukál, hogy leezkét kapjon, sub 
titulo „reméljük és elvárjuk", az egyház, hanem hogy 
ügyesen bár és ha a hiba elkövetése után is oly igen 
tetszik, hát önérzetesen is, de őszintén — me culpát 
mondjon az állami hatalom és kötelességéhez képest or-
voslást nyújtson katholikus sérelmeinkre, ne pedig „ma-
gasztos" — frázisokkal dugja be a szánkat.1) ?? 

Szerencs . A kassai püspök körlevelének egy figye-
lemre méltó pontja. — 

A bő tapasztalat, hosszas tanulmány, ha a katholi-
kus szellemben folytatandó nevelés és oktatás terjesztésé-
nek szeretet-melegével karöltve halad, mint az utókor 
hálájára legméltóbb igyekezet, mindenkor megtermi áldá-
sos gyümölcsét. A kassai egyházmegye papsága és hivei, 
mióta az isteni gondviselés oly fenkölt-szellemü, szerete-
tével válogatás nélkül mindenkit átkaroló püspökkel, 
Bubics Zsigmond ő méltóságával, ajándékozta meg Abauj, 
Sáros és Zemplén vármegyét, többször tapasztalták a 
kenetes hangon, az érvelés világosságával s a körül-
ményekre élesen kiterjedő atyai gondoskodással irt kör-
levelek hazafias sorainak nyomán, hogy az egyházfő, üdvös 
intézkedéseit tekintve, állásának méltóságában s híveinek 
nyújtot t hasznos tanácsai rendszerében nem áll felebb, 
mint érzésének nemességében s az atyai szeretet mester-
kéletlen nyilvánításában. 

A beköszöntött uj év alkalmából is megszólalt püs-
pök atyánk, hogy a kassai egyházmegye tisztelendő és 

') Midőn e sorok már sajtó alá készen valának, került ke-
zünkbe a félhivatalos „Pol. Cor.- budapesti levelének az a kijelen-
tése, hogy ,-igen nagy tévedés volna" a trónbeszéd „tartózkodó" 
(látszik!) vallásügyi nyilatkozatából „a kormány eddigi álláspont-
jának bármely módosulására következtetni, i ' részlen semmi sem 
változott.-1 — Tehát csakugyan jól beszéltünk ott fent a szövegben 
a kath. hitet ostromló állami omnipotenczia, bármily szép szavakat 
adjon a király ajkaira az egyház és állam ..hagyományos," remélt 
sőt elvárt összhangjáról, — a szomorú tényállás mégis csak az, 
hogy kath. vallású államférliaink ott a kormányban nem feledtek 
az államomnipotencziából semmit, és nem tanultak arra való nézve 
semmit, hogy önkénynyel, különösen pedig a kath. hitelvek ellen 
erőszakolt velleitásokkal, Magyarországot felzaklatni igen, de meg-
békíteni és békében kormányozni nem lehet. Nem elég hogy falba 
ütötték a fejőket : ugy látszik, isteni malaszt nem óvja őket attól, 
hogy fejők, a mely oly igen kemény, szét ne locscsanjon az egyház 
sziklaalapján. A megátalkodottság nem erény. 
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buzgó lelkipásztorainak az őszinteség és lelkesülés nyelvén 
elmondja, mi szivén fekszik. Ugy olvastuk, hogy a napi 
lapok kivétel nélkül lelkesen üdvözölték ezt a nevezetes 
magyar körlevelet. Hogy a lelkesülésnek mindnyájunk 
részéről történt megkapó nyilvánulását méltányoljuk, rész-
letesebben kellene szólanunk előbb megjelent körleveleinek 
értékéről és hatásáról is : el kellene sorolnunk annak a 
karácsonyi intelemnek megkapó pontjait, melyekben a 
papság munkás szeretete eredményeinek aranyszálai hú-
zódnak végig ; megemlíteni illenék azon húsvéti szózatot, 
melyből a lelkipásztorkodás terén való fáradozás és sok-
szor szenvedés bátorító diadalzászlaja lobog fel a hitélet 
terén ; nem ártana felhozni hosszasabb taglalás kíséreté-
ben a falusi kisded-óvó intézetek és menedékházak felállí-
tásának érdekében kiadott s a kormány intéző köreit is 
tettre sarkaló körlevelét. Mindezek élénk emlékezetben 
fognak maradni, a mennyiben megőrzik ezeket egyház-
megyénk történetének évlapjai. Most csak az általános 
örömmel fogadott újévi körlevél (N. 4-r. 1—12 1.) gazdag 
tartalmának egy kiválóan fontos pontjánál maradjunk ! 
Arra fogunk mutatni, mi a lapoknak fel nem tünt. 

A lapok általában azt magasztalták Bubics Zsigmond 
kassai püspök lelkes. szózatában, hogy intézkedésével a 
magyarosodás terjesztésének hatalmas tényezőjéül tűnik 
fel egyházmegyéje tótajku hivei között, midőn papjainak, 
kedves testvéreinek az Urban, állami és egyházi életünk 
szempontjából édes anyanyelvünk tanításának, terjesztésé-
nek fontos kérdését ajánlja lelkipásztori gondjaiba ; mert 
a nemzet egységes s ez által erős és hatalmas csak ugy 
lehet, ha hazája, mint édes anyja nyelvét mindenki érti, 
— s ennek következtében megérti minden sóhajtását, 
minden baját . Az állami és egyházi élet ama szempont-
jának szorgos figyelembe vétele a kassai egyházmegyében, 
mondjuk ki nyíltan, nagyon is szükséges. Igaz, hogy az 
egyházmegyei és állami intézkedés eddig is sokat tett 
már a népiskolákban ; de a ki Zemplén felső részét, 
Abaujt és Sárost jól ismeri, csakugyan könnyen meg-
érti, hogy, mig kőrútjában sok helyen a haladás öröm-
érzése boldogitá főpásztornak keblét, — addig másrészt a 
fájdalom tövisei sebezték meg szivét, midőn megfordult 
számos, magyar nevü községben, hallotta „azokat a régi, 
zamatos hangzású magyar neveket, melyeket e vidéken 
lakó családok viselnek," — és azt tapasztalta, hogy e 
községek lakossága nem érti nyelvünket ; s Magyarország-
ról csak annyit tud itt a nép, hogy ő is e haza polgára, 
de nem érti annak édes anyai beszédét. — Kegyes püs-
pökünk, ki egyszersmind alkotmányunk értelmében a 
magyar állam egyik hivatott őre és törvényhozója, saját 
tapasztalásából szólt, s ennek megerősitésére szolgált a 
niult év folyamán a kassai egyházmegye összes plébániá-
járól összeállított törzskönyvből nyert tanulság is. A kör-
levélnek tehát a beható tanulmányozás és éles, de őszinte 
bírálat folytán ismertetett körülmények keretében az 
egyik czélja, hogy a tótajku vidékeken — a lassan, de 
rendszeresen haladó magyarositás fontos munkája mellett 
— vegyék figyelembe a magyarul tartandó hitelemzés s 
szent beszédek lelki szükségleten segitő fontosságával azon 
magyar hiveket is, kik, a tótajku plébániákban a nagy-
számú tót hivek közé ékelve, méltán várják a lelki vi-

gasztalás, a hitben való erősödés, az egyházhoz s követ-
kezésképpen az édes hazához való ragaszkodás felkeltésé-
nek magyar nyelven buzdító jótéteményeit ! 

I t t találjuk hát a kassai püspök körlevelének egy 
figyelemre méltó pontját. Ugy van. Körlevelének messze 
ható szavával felújítja a magyarositás kérdése felett való 
elmélkedés szükségességét a lelkipásztorok közöt t ; de e 
mellett az egyik figyelemre méltó pontja főpásztori szó-
zatának igazán megszívlelni való dolgot mond, mikor, 
atyaként oktatva, egyházmegyénkben a hitélet nagyobb 
lendülete s az egyházias szellem és érzés fölkeltése óhaj-
tásának hazaszeretetre is első sorban oktató melegével « 
honfiúi nevelés cdapvető rendszerére mutat! Ehez pedig 
a lelkipásztorok kellő száma szükséges ! Megvan-e ez egy-
házmegyénkben ? Sok pap van-e egyházmegyénkben, a ki, 
a lélekölő anyagi gondok súlyától menten, csak az egyház 
terjesztésének s az igazi műveltségre vezető hitélet ápo-
lásának szentelhetné szive sugallataként — a munkatér 
annyi nemes irányának tekintetbe vételével — minden 
erejét ? Helyes-e azon felfogás, hogy itt, meg amott ele-
get tesz a házi tűzhelyéhez szokott jó öreg plébános maga 
is ; mert hivei száma nem veri az ezereket, itt meg amott 
temploma nincs, a jó hivek hűségesen bejárnak ősi szokás 
szerint templomba a fiókegyházakból és tanyákról, —- te-
hát minek neki a segítség, — mondjuk, a káplán, — 
mikor ez ebben a drága világban annyi pénzbe kerül ? 
De nem folytatom tovább. Inkább a püspöki körlevél 
meleg szavaiból a következőket idézem eszmélődésre buz-
dító feleletül: „Szükséges, hogy sokféle irányban hassunk 
a gondjainkra bizott hivek jólétének előmozdítására. Nagy 
és komoly időket élünk, melyekben nemcsak egyesek, nem-
csak családok, hanem népek és világrészek is fokozottabb 
tevékenységre vannak utalva. Nagyok a csapások, nagyok 
a veszteségek, melyek az emberiséget érik, nagynak, jelen-
tékenynek kell tehát lennie a kárpótlásnak is." A nagy 
veszteségek ijesztő körében pedig jelentékeny kárpótlás 
csak ott lehet, a hol megvan a lelkipásztorok lelkesen 
működő, de egyszersmind az anyagi sok gondtól is meg-
szabaditott kellő száma. — It t közbevetőleg sokat lehetne 
mondani az úgynevezett párbér beszedésével járó kellemet-
len helyzetről, a munkanapok letudásának sarkalásából 
eredt ürömcseppek keserűségéről stb. ; de mindez nem 
tartozik szorosan tárgyunkhoz. Itt az a kérdés: a főpász-
tori szózat által kitűzött nemes czél elérésére megvan-e 
minden eszközünk ? Hallgassuk magát a körlevél őszinte-
ségét: „Szomorkodám, midőn azt tapasztaltam, hogy 
csekély a lelkipásztorok száma, mert vajmi sok község 
részesül csak ritkán az egyház kegyszereinek, az isteni 
tiszteletnek, s a szent oktatásnak áldásaiban. És elszomo-
rodtam azon is, midőn azt olvastam ki az általatok be-
küldött kimutatásokból, hogy mig egyrészt tótajku híveink 
majd mindenütt élveznek oktatást saját anyanyelvökön, 
addig a magyar ajkúak még ott sem vétetnek mindig te-
kintetbe, a hol többségben vannak, s igy természetesen 
még kevésbé ott, a hol kisebbségben vannak . . . Oda fogok 
hatni, — folytatja a főpásztori szózat, — hogy az Isten 
szolgáinak száma szaporodjék, hogy az isteni tisztelet 
rendje minden községben tökéletes legyen, olyan, a mely 
kielégíti a hivek lelki igényeit." Ez ugyan elég szépen, 
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az egyház iránt lángoló szeretettel s a hazaszeretet mele-
gével — és a mi fő, ugyancsak érthetően van intézve a 
kassai egyházmegye papságához. Ezt a nemes igyekeze-
tet, mely az Isten szolgái számának gyarapításában találja 
a hitélet nagyobb lendületének és ezzel kapcsolatban a 
hazafiság ápolásának s a magyarosodás terjesztésének le-
hetőségét, joggal nevezzük a püspöki körlevél egyik, 
figyelemre legméltóbb pontjának. 

Erősen hiszszük, hogy kegyes püspökünk oly sok 
részről üdvözölt szándéka megvalósításának módozatára 
nézve befolyással lesznek sok nehézséggel küszködő egy-
házmegyénkben a plébánosok bekivánt jelentései. A püs-
pöki körlevél ama nevezetes pontja mindenesetre egy fontos 
tárgyat nyúj t a tavaszi papi gyűléseknek. Adja Isten, 
hogy a hitküldés napjainkban oly fontos teljesítésének 
eszméje nagyon sok pártolót nyerjen sorainkban ! Ha a 
hazai protestánsok szükségét érezték annak, hogy a felső 
zempléni helyeken elszórtan élő sorsosaik közé „missió-
beli magyar lelkészt" küldjenek a protestántizmus — s 
nem tagadjuk, hogy a magyarságnak is — terjesztésére : 
már csak a katholikus élelmesség sem huny szemet a mai 
idők férgetegében ama tám^lós villámok előtt, melyek 
leperzselni igyekeznek a hazafiúi érdemek legkisebbke 
zöld ágát is, midőn a haladás magasztalásáról van a szó?! 

Csak egy kell, — hogy Isten szolgáinak száma gya-
rapodjék! De kegyes püspökünk oda kiván hatni, hogy 
ez csakugyan meg is legyen ! Vajha meglenne sokféle-
képpen ! Ha ugy is, mint mi gondolnók. A kik egykor a 
tömérdek pénzbe került szerzetesházakat alapították, más 
érzéstől leikesültek-e, mint az emiitett körlevél magas 
szerzője? A nép gyarapszik; növekedjék a papság száma 
közötte ! Mennyi buzgó vezér kitelnék segítségnek egy-
egy klastromból! Derekasan kitanult és jól fegyelmezett 
egyházi vezérek — onnan az elmélkedés falai közöl — 
segítenének a hitélet emelése s a honszeretet erős alapon 
levő ápolása körül ; hanem hát egyházmegyénkben is — 
ott áll Imregh például a minoriták hatalmas két emeíetes 
klastromával, két, három tagot számítva, hallgatagon 
pillantva a kanyargó Bodrog tükrébe ; talán arra figyel-
meztet : Nem volna-e üdvös manapság a vallásos és 
hazafias ősök tetteinek hü tüköréből kiolvasni, hogy 
miképpen is segíthetnénk magunkon ? 

Paszlavszky Sándor. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
= A budapesti Szent-Imre-Egylet f. hó 20-án köz-

gyűlést tartott . Gr. Zichy Nándor védnök lelkesítő elő-
adásban ismertette a szent-Vincze-egyletet. Elnökké újból 
gr. Zichy Jánost választották meg. 

— A Szent-István-Társulat f. hó 25 én választmányi 
ülést tart . 

IRODALOM. 

-)- Védirat egy úgynevezett elkeresztelési perben. 
Irta Szalay Pál dadi plébános (Komárommegye). A tiszta 
jövedelem egy Kömlőd fiókközségben alapítandó kath. 
iskolára fog fordittatni. A r a postai megküldéssel 25 kr. 
Tata, 1892. 8-r. 20. 1. 

Szerző, illetve szónok, mert ez a védirat eredetileg 
vádbeszéd volt, — czélul tűzte ki maga elé bebizonyítani, 
hogy sem az 1868-iki vallásügyi törvényczikk, sem az 

1890. febr. 26-iki min. rendelet nem liberális. Azaz : 
szerző, kinek erős tolla ismeretes, az uralkodó liberaliz-
must a saját fegyvereivel veri vissza. Fölöttébb érdekes 
műalkotás. 

V E G Y E S E K . 
*** A jelen napok legnagyobb e seménye XIII. Leo 

pápa nagyszabású levele a franczia nemzet politikai re-
generácziójáról. Az isteni Gondviselésnek még nagy tervei 
vannak a franczia nemzettel, a melynek politikai életét 
tönkre tette a szabadkőművesség atheismusa : azért inditá 
a pápa lelkét arra, hogy már harmadszor nyúljon a 
franczia nemzet hóna alá, kiemelendő ezt abból a politikai 
nyomorúságból, melybe a franczia állam sülyedve van. 

— Vaszary Kolos hgprimás körleveleinek másodika 
nevezetes okmányokat közöl. Az első okmányban ő hgsége 
Majer István és Boltizár József püspök urakat általános 
helynökévé nevezi ki 19 pontba foglalt felhatalmazással. 
A második okmány az ő hgének szóló és vicariusainak 
delegált quinquennalis pápai jogosítványokról szól pro foro 
externo ; a harmadik ugyanazokról pro foro interno. Ez 
a főpásztori körlevél mintegy dióhéjba összefoglalt alkot-
mányjoga az esztergomi főmegyének. 

— X I I I . Leo beszélgetéseinek kedvencz tárgya je-
lenleg az ő püspöki jubileuma. Erről nagyon szeret elbe-
szélgetni a bibornokokkal és praelatusokkal. Legújabban 
azt az óhaját nyilvánitá, hogy püspöki jubileumára sok 
zarándokot vár Rómába. 

— Doctor Romanus. Haudek Ágoston, a szent Be-
nedek-rend tudós tagja, a rend zalaapáti-i jószág-kor-
mányzója, a herczeg-primás küldetésében Rómában a 
pápánál járt , a hol a Doctor Romanus cziminel lett ki-
tüntetve. ( F . K.) 

— Ajándék a nuntiusnak. Vaszary herczegprimás 
Gallimberti Alajos bécsi nuntiusnak a püspökszentelő 
ünnep emlékére egy kétezerötszáz forintos főpapi gyűrűt 
adott emlékül. 

— A kalocsai jézustársasági érseki főgymnásium és 
Stephaneum Császka György érsek ur székfoglalásának 
tiszteletére hódolati ünnepélyt rendezett, mely négy rész-
ből állott, a következő sorrendben : I. Kalocsának György 
érsekei, történeti s szavalati akadémia, szerkeszté Rosty 
K. S. J . II . Érseki koszorú, allegoriai jelenet, irta Rosty 
K. S. J . III. Pajzs-játékos anagramm: „Georgio Archi-
Praesuli Salutem" 10 változatban. Szerzé P. Komárik 
István S. J . IV. Hódolat. Megvilágított előkép. Zene-
darabokkal és énekekkel. 

— A szentbenedekrendiek ma, 24-én választanak 
Pannonhalmán főapátot. Az uj főapát Isten áldásainak 
gyarapodását hozza magával a nagyérdemű rendnek : 
szivünkből kívánjuk. 

— Mermillod bibornok Rómában meghalt. 
— Braziliában az apostoli szentszék a szerzetes 

rendek exemptióit felfüggesztette és valamennyi szerzetes 
rendet a püspöki joghatóság alá rendelte. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
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t 
Roskoványi 

ROSKOVÁNYI ÁGOSTON. 
1807—1892. 

Nemsokáig hagyo t t a kegyetlen halál a legújabb főpásztori székfoglalások örö-
meiben megnyugodni. Ujabb országos fá jda imalTtámasz to t t , k i ragadva közölünk azt, k i t 
oly jól esett ebben a sivár korszakban köztünk érezni az ő folyton imádságos lelkének 
t isztaságában. 

Roskoványi Ágoston püspök f. hó 24-én szűnt meg i t t köztünk élni. Egy angyali 
életű emberrel e földön kevesebb v a n ; egy szenttel az ég gazdagabb let t . Fáj la l juk vesz-
teségünket a földön ; lehetet len azonban örvendező bizalmat és bátorodást nem meri teni 
abból, hogy szószólóink és• pár t fogóink serege az örök Irgalmasság t r ó n j a e lőt t egyre 
szaporodik. 

De hiába tekingetünk fel az örökkévalóságba Mi csak i t t maradunk még egyideig 
elszakadtságunkban, s fá jda lmunk a földi veszteség fö lö t t csak vissza — visszatér mindig. 
A siralom völgyének, — m i n d h i á b a ! — az már öröksége marad nemzedékről nemzedékre 
mindvégig, hogy szeret t je inknek az örökkévalóságba való felmagasztalása is fá jda lmasan 
esik. A veszteség oldaláról veszszük, a miben tu la jdonképpen több a nyereség reánk és 
reájok nézve. 

Imádságait , önmegtagadásai t , jó té teményei t , világraszóló hirnevét megalapitó iro-
dalmi müveit i t t hagyja nekünk, hogy t isztelettel s hálás szivvel emlékezzék meg róla 
ez országban minden nemes szivü ember, mig a tö r téne lem a jka i beszédesek maradnak 
közöttünk. 

Emlékezete pótolni fogja jelenlétét , de egyben folyton élő emlékezete daczára is 
hiányt fogunk szenvedni; egyben nem fogja az ő emlékezete az ő je lenlétét soha sem 
pótoln i : abban, hogy i t t van, itt él közöt tünk az, a ki oly hosszú életen át , oly kiválóan s a 
világot oly kihívóan t u d t a magában megvalósi tani az isteni k inyi la tkozta tásnak ama fen-
séges ok t a t á sá t : „Vanitas van i ta tum, et omnia vanitas, — prae ter amare Deum et illi 
soli servire!" 

Nyugodjék békében s Is ten szine e lőt t imádkozzék é r t ü n k ! 
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G E O R G I U S 
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ECCLESIARUM COLO-

CENSIS ET BACSIENSIS CANONICE PERPETÜO UNITARUM 

ARCHI-EPISCOPUS ETC. ETC. ETC. 

VENERABILI CLERO SAECULARI AC REGULARI ARCHI-

DIOECESIS COLOCENSIS SALUTEM IN DOMINO ET BENE-

DICTIONEM ! 

VENERABILES FRATRES ET FILII IN CHRISTO Ü1LECTISSIMI ! 

(Folytatás.) 

Ad Vos nunc cunctos sermonem converto, 
Filii in Christo dilectissimi, qui curam exercetis 
an imarum. Yos mihi in ministerio, in colenda 
vinea Domini adiutores, in p a r t e m sollicitudinis 
meae vocati, laborum meorum participes et 
socii, po r t an tes onus diei et aestus. Ar tem ar-
t i um appel lat s. Gregorius M. regimen et curam 
an imarum ; et revera quid difficilius, quidve gra-
vius, quam créditas nobis animas, quas pre-
tiosissimo sanguine suo redemit Christus, i ta 
regere, u t illas ad salutis ae te rnae po r tum per-
ducamus, ne aliqua i l larum culpa nost ra pereat , 
i t a u t possimus aliquando cum Principe Pasto-
rum dicere : „Quos dedisti mihi, custodivi et 
nemo ex iis peri i t ." 

Nota sunt Vobis gravissima mala aevi nostri , 
quo defectus fidei, sive increduli tas et in de pue>-
veniens morum corruptio in dies magis inva-
lescunt. Fides est humanae salutis ini t ium, fun-
damen tum et radix omnis iustificationis, •) origo 
v i r tu tum et bonorum operum fundamentum. 3 ) 
Deflciente fide vera, quam docet Ecclesia, gra-
vissima imminen t generi humano mala. In te r 
haec, spir i tus ille inobedientiae, qui sub specie 
falsae l iber ta t is longe lateque diffusus nullis 
legibus teneri , nulli auc tor i t a t i parere, nemini 
subesse, sed dumtaxa t sibimet ipsi, id est cor-
rup t ae na tu rae servire vult. Hinc deplorandus 
ille re rum humanarum status, quo laxatis fere 
omnibus societatis humanae vinculis, cuncta in 
discrimen adducuntur . Dum enim proles suis 
parent ibus , iuventus moderatoribus, famuli do-
minis, inferiores superioribus, subdit i praeposit is 
in lege Dei f unda t am obedientiam e t reveren-
t i am negant : necesse est, u t ipsa consociatio 
humana periculo dissolutionis exponatur. 

Compassione digna est sors i l lorum catho-
licorum, qui ob t rans i tor ia mater ia l ia bona, vel 

') Joann. 17, 12. 
') Cone. Trid. sess. VI. c. 8. 
3) S. Petr. Dam. op. def. cath. 

t e r rena illicia suam adeo negl igunt et per imunt 
salutem, u t fine nectendi vel rumpendi vinculi 
matr imonial is ipsam apostasiam commit tere non 
perhorrescant . His accedunt, qui illecebris sen-
sual i ta t is capti concubinariam vi tam agunt vel 
adulteriis implici t i sunt. Quae fu tu ra est pro-
lium e tal i detestando infelici nexu progignen-
darum religiosa educatio et morális exis t imat io! 
Quam difficilis ta l ium hominum ad Deum con-
versio, et quis tandem si in malo usque ad 
finem perseveraverint ipsorum ex hac vita 
exitus ? 

Quid dicamus de mul torum in temperant ia , 
qui in sumendo potu spir i tuoso modum exce-
dentes, famae, for tunae et animae suae bona 
prodigunt , necessaria vitae media familiae sub-
trahuLit, aliis scandalum praebent et prol ium 
educationem impie negligunt? 

Alii adeo in temer i ta t i s prolabuntur crimen, 
u t vitae huius beneficium contemnentes , sibi 
ipsis violentas manus inférant , a tque praeter 
i r roga tam Auetori vitae graviss imam iniuriam 
semetipsos manifesto damnat ionis periculo ex-
ponan t . 

Sed nec silentio p remere possum illorum 
vehement iam et perperam intel lectum honoris 
t u t amen , qui p rop te r vel levem quamdam famae 
laesionem mutua cer tamina, ceu media pr iva tae 
vindictae sumendae, au t t amquam adminicula 
honoris resarciendi ineuntes et sic dicto duello 
abominabi l i confiigentes plane vi ta proximum 
suum privando,- vel sal tem corpus eius mut i -
lando to l lunt id, quod rapere non licet. Sed 
quis sufficeret in enarrandis malis, quibus dive-
xat seipsum genus humánum, non t imens Deum, 
non audiens vocem conscientiae, non reverens 
leges s. Matris Ecclesiae! 

Quid ig i tur agendum, quibusve mediis generi 
humano gravi ter aegro tan t i occurrendum 1 ! Re-
spondeo brevi ter : Nobis sacerdotibus novae legis, 
qui vices his in terr is Christi gerimus, indispen-
s a b l e est officium triplex, quo a Deo ornat i 
sumus, munus magis t rorum, ministrorum ac 
rec torum seu pas torum et dueum omni, quo 
pares sumus, implere zelo. Juva t igi tur paucis 
de vi ta Vestra pastorali , qui gregem Domini seu 
qua parochi, seu qua adminis t ra tores , seu deni-
que in qual i ta te cooperatorum pascitis, disserere. 

Necesse ecquidem non est, hor ta r i Vos ad 
omnem sollicitudinem in curam ovibus Vestris 
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impendendam ; id enim hactenus i ta praest i t is t is , 
ivt mul ta apud Vos laudat ione potius, quam 
gravi cohor ta t ione sit opus : — sed quia in 
magnis et a rduis rebus, nisi novi per in terval la 
s t imuli subiiciantur, assidui tate ferendorum one-
rum humana infirmitas languere solet, meas me 
implere par tes reor, dum Vos, licet alacres et 
promtos, adhor ta t ione ac voce mea ad cursum 
adiuvo. 

Educatores et magistr i cum sitis populi san-
guine Christi redemti a tque per id in ae ternae 
salvationis haeredi ta tem vocati, — praedica te 
Evangelium, „docentes fideles ea, quae scire 
omnibus est necessarium ad salutem, annun-
t iando eis vitia quae eos declinare, et vir tutes , 
quas sectari oportet , u t poenam ae t e rnam eva-
dere et coelestem gloriam consequi valeant ." ') 
Hac sane verbi divini praedicat ione opus est, u t 
corr igantur , eradicentur errores, compescantur 
vitia, p romoveantur boni mores, foveantur vir-
tutes, cunct ique Christiani suae religionis con-
solationem habeant . „Cum Vos elegerit Deus, 
per quos aufera t errorem cae terorum," u t a i t s. 
Augustinus, „si quae lues aut contagium vitii 
alicuius ovile Vestrum corripiat , illico sermoni-
bus Vestris pers t r ingatur , t amque diu impugne-
tur , donec peni tus depellatur. Exponi te in ser-
monibus Vestris vel maxime dogmata fidei a tque 
ex his deducite per adpl icat ionem moralia vi tae 
chris t ianae praecepta . Praedicate „non in subli-
mi t a t e sermonis, neque in doctis humanae sa-
pientiae verbis, sed in ostensione spiri tus et 
virtutis ." 2) Annunciate solerter, u t opor te t ver-
bum Dei. „Virtus est enim — tes tan te Apostolo 
— sermo Dei et efficax et penetrabi l ior omni 
gladio ancipiti et per t ingens usque ad divisio-
nem animae et spiritus, compagum quoque et 
medullärem, et discretor cogi ta t ionum et in ten-
t ionum cordis." 3) 

Singularem tarnen pastoralis muneris curam 
et sollicitudinem plus quam p a t e r n a m ea exigit 
Christi portio, quae viribus infirma ac iudiici 
expers semetipsam regere nescit, et viam man-
datorum Domini quasi serpen do ingredi tur , aetas 
videlicet tenera , a cuius recta vei prava insti-
tut ione, cultu au t negiectu, maxima ut r iusque 
reipublicae emolumenta aut damna dependere 
cont inua omnium temporum et locorum expe-

1) Concil. Trid. sess. V. c. 2. Reform. 
2) I. Cor. 2, 4. 
3) Hebr. 4, 12. 

r ient ia edocemur. Vestrum est, Dilectissimi Filií 
et C o l l a b o r a t o r s mei ! prae caeteris parvulos 
veluti sancta Ecclesiae germina omni cum chari-
t a t e et a lacr i ta te alere : nutr iendo eos cibi spi-
r i tuál is a l imonia et sincero Evangelii lacte ; — 
fovere : erudiendo eos in schola Christi, ipsorum-
que an imis doctrinam insti l lando sa lu ta rem; — 
sepire: r e t rahendo eos ab omni perversionis pe-
riculo a tque praemuniendo adversus morum cor-
ruptelas et seductorum nequi t ias ; u t ta l i modo 
in t imoré Dei adolescant et in conspectu Domini 
floreant. t am quam planta t iones suavem spargen-
tes odorem, quas p lantavi t P a t e r coelestis. Fa -
miliarum, imo societatis civilis a tque adeo ipsius 
Ecclesiae bonum a recta iuventut is ins t i tu t ione 
repetendum est ; quapropter in Eius nomine, qui 
parvulos ad Se venire iussit, Vos maiorem in 
modum hor to r et obsecro, ut memores semper, 
quod in sollicita circa scholas e lementares paro-
chiarum, quas Ecclesia filias suas censet, sibique 
pleno iure semper vindicavit , cura, Vos vices 
Ecclesiae gerere opor tea t ; scholis his sedulo 
invigiletis, easdem, si fieri potest , quotidie, vel 
saltem quavis hebdomade bis adeatis et proies 
in doctr ina fidei ac morum quam diligentissime 
ins t i tuat is . . . Pensa te nihil iucundius esse, quam 
conversari in medio parvulorutn, „quorum An-
geli semper v ident faciem Patr is , qui in coelis 
est."*) Scholae, sed vel maxime elementares 
Ecclesiae catholicae sua debent initia. „Ab 
Ecclesiae catholicae divinitus const i tuto magi-
sterio avulsae, florere non po te run t ; praescissos 
enim a vite, quae Christus est, palmites arescere 
necessarium est, sorsque haec illos eo cert ius 
manet , quo sunt teneriores. Qui iuribus Eccle-
siae in gravissimi moment i hocce obiecto vo-
lens renuncia t , is religionem suam, suorumque 
salutem discrimini obiicit." 2) Praecipua Vobis 
esto cura, u t e lementares scholae catholicae in 
ambi tu parochiarum Vest rarum conserventur , 
fidelesque Vestri ad earum custodiam animentur , 
nutantes confirmentur, singuli de necessi tate 
earum persuasi habeantur . Pa t res matresque omni 
studio sermonisque vi et efficacia admonete, u t 
liberos suos sedulo ad scholas catholicas mi t -
t a n t ; nam Deus prolium non t a n tum natura l i s 
et temporalis , sed et supernatural is ac ae ternae 
vitae procuratores vult esse parentes . 

1) Matth, 18, 10. 
») Pastor. J . Simor, 1869. 
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Verbo: doctr inam fidei et morum, quae ha-
bet auctorem Jesum Christum, promulgatores et 
praecones Apostolos, iu te rp re tes SS. Patres , 
eustodem Ecclesiam er ra re nesciam. quia usque 
ad consummat ionem saeculorum continuo Dei 
praesidio ful tam, — hanc coelestem sapient iam, 
pacis, concordiae v i r tu tumque omnium procrea-
t r icem et al tr icem docete semper et ubique; 
hanc explicate parvulis et adultis, viris et foe-
minis , in coetu fidelium et pr ivat im, ad lectulos 
aeg ro tan t ium et in poeni tent iae tribunalibus. 

Scopo hoc necessarium est, u t sacerdotes 
Dei, curatores an imarum sacris disciplinis, sci-
ent iae Sanctorum cont inuam navent operam. 
„Labia enim Sacerdotis custodient scientiam et 
legem requirent ex ore eius." 

Hoc enim inprimis t empore et iam cum illis 
agendum est nobis, qui in cathedra pest i lentiae 
sedentes legem aliam passionibus, ignominiae 
consonam impudent iss ime praedicant . Ea est 
t emporum nos t rorum calamitas, u t ambiguum 
sit : num a mult i tudine, au t pervers i ta te magis 
notandi s int inimici veri tat is . Prel i increduli 
f requens in arcem veri tat is assultus, in a renam 
l i t te rar iam Dei ministros magis ac magis in dies 
evocat. 

Cum sacrarum disciplinarum continuo stu-
dio orationis fervorem, piasque meditat iones 
sedulo iungatis. Non intel l igo hic legem persol-
vendi divini officii, sive horarum canonicarum. 
Quanta enim sit ad bas r i te persolvendas obli-
gat io nobis iniuncta, quaeve poenae negligentibus, 
omi t ten t ibusque s ta tu tae , Vobis id cognitum, et 
quod sperare me pietas Vestra iubet ,et iam receptum 
ac f requen ta tum est Igi tur id solum de his 
precibus Vobis nunc inculcandum censui, ut , 
quas alioquin absolvitis, eas cum a t ten t ione 
aniini, t empore opportuno, reverent ia supremo 
Domino débita, non autem fest inatione, au t 
crebra et supervacanea in te rpola t ione decurratis . 
Sed est aliud quiddam, quod Vobis nunc pro-
pono et commendo, iugis quaedam cum Deo per 
p reca t ionem famil iar i tas et coniunctio. 

Ardor pietatis, quo sacerdos alios accendere 
debet, continuo in corde alendus est, imo quo 
p lur ium fidelium curam pastor an imarum susti-
net, quo maioribus laboribus gravatur , et a 
pluribus impugna tu r salutis hostibus, eo maiori 
p ie ta t i s subsidio eget. Jugis quaedam cum Deo 

>) Malach. 2, 7. 

per precat ionem famil iar i tas et coniunctio effi-
ciet nos fortes in acie ad resistendum inimicis 
nostris, nos t r a rumque ovium. Sitis ergo cum 
Apostolis „orat ioni et minister io verbi instan-
tes." ') „Maior autem horum est oratio — ut s. 
Bernardus loquitur — namque operi et voci 
g ra t iam et efficaciam promeretur ." 

Ali tur tarnen et fovetur haec praecipua 
cum Deo famil iar i tas orat ione ea, quae sola 
mente peragi tur , seu assidua et diligenti rerum 
ad salutem animae facientium consideratione. In 
votis meis plane est dilectissimi Filii, u t vita 
sacerdotum animabus regendis praeposi torum. 
to t periculis undique circumsepta, studio con-
templa t ion is sacrae, velut scuto quodam munia-
tu r ac defendatur . 

Ig i tur f requenter ad pedes Crucifixi provo-
lut i fusa ora t ione haur ia t i s a la tere Christi lumen 
et scientiam ad populum Vestrum bene diri-
gendum. 

Quae pro officii Vestri conditione plebi cre-
dent ium t radi t i s documenta salutis, eadem inte-
gerr imo vitae exemplo, insignique morum ho-
nestate , quae maxime decet sacerdotes, Deo 
iuvante comprobetis , et tali modo opus mini-
sterii , quod sustinetis, in aedificationem corporis 
Christi dirigatis. Cuius enim erit ponderis doc-
t r ina quantumvis sa luberr ima, si earn mores 
docent ium refe l lant? an pu tab imus fiecti volun-
ta tes hominum ab illo, qui ipse quae docet, 
vi ta et moribus eve r t a t ? Nihil videtur esse arro-
gantius, quam velle, ut alii nost ram sequantur 
admoni t ionem et doctr inam, a qua nos ipsi tu r -
pi ter dissidemus. Ille u t i l i ter et cum fructu do-
cet, qui suis actionibus exprimit , quod praedi-
ca t : qui non t a m arguinentorum pondéré, quam 
pot ius vitae in tegr i t a te et innocentia, quae do-
cuit, confirmât ; qui sever i ta te disciplinae, quam 
sancte observât, et boni magis t r i et exemplaris 
clerici laudem consecutus est. Talem magis t rum 
fideles t a m q u a m de coelo delapsum suscipiunt 
et aman t , ta lem libenter audiunt , ta lem sponte 
sua sequuntur . Talis se Deo g ra tum, hominibus 
Carum, spectandum Angelis, daemonique formi-
dandum reddit. 

Quapropter in omni conversatione verecun-
diam morumque innocentiam custodite, gregi 
Dominico agendi gravitate , mansuetudine, caete-
risque perfect ionis chris t ianae vir tut ibus praelu-
— = 

') Act. Ap. 6, 4. 
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eete; nec enim t an tum malum ipsum, sed vel 
mali speciem studiose devi tare oporte t . Quod 
ipsum s. Isidorus gravissimis inculcat verbis : 
„Qui erudiendis a tque inst i tuendis ad v i r tu tem 
populis praeeri t , in omnibus sanctus sit, nec in 
ullo reprehensibilis habeatur , necesse est. Qui 
enim alium de peccatis arguit , ipse a peccato 
debet esse alienus. Nam qua f ronte subiectos 
arguere poter i t , quum illi s ta t im possit cor-
reptus ingerere : Ante doce te, quae rec ta sunt. 
Pr imi tus quippe semetipsum corrigere debet, qui 
alios ad bene vivendum admonere s tude t ; i t a 
quidem, ut in omnibus seipsum fo rmám vivendi 
praebeat , cunctosque ad bonum opus et doctr ina 
et opere provocet." ') S. Ambrosius in te r roga t : 
„Quomodo potest observari a populo, qui nihil 
habet secretum a populo? Quid enim in te mi-
retur , si sua in te recognoscat ; si nihil in te 
aspiciat, quod ul t ra se in venia t ; si quae in se 
erubescit , in t e quem reverendum arbi t ra tur , 
of fendat?" a ) — Posit i super candelabrum aut 
lucere debent omnibus, qui in domo Dei sunt, 
au t audire, quod Dominus comminatus est per 
os P rophe tae : „Propter quod et ego dedi vos 
contemptibi les et humiles omnibus populis, sicut 
non servastis vias meas." :i) S. Gregorius M. a i t : 
„Quum pastor per abrupta graditur , consequens 
est, u t grex in praecipi t ium feratur ." 4) Et alio 
loco amaris deflet lacryrais idem s. Doctor Ec-
clesiae: „Nullum ab aliis maius praeiudicium, 
quam a sacerdotibus to le ra t Deus, quando eos, 
quos ad aliorum correctionem posuit , dare de 
se pravi ta t i s exempla cerni t ; quando ipsi pecca-
mus, qui compescere aliorum peccata debuimus, 
nulla an imarum lucra quaerimus, ad nostra quo-
t idie studia vacamus, te r rena concupiscimus, hu-
manam gloriam in ten ta mente captamus." 5) 

(Vége köv.) 

Főpásztori beszéd. 
II. 

„Ugy tekintsen minket az ember, mint Krisztus 
szolgáit és az Isten titkainak sáfárjait" 6) mondja sz. Pál 
a Korinthusiakhoz irt első levelében. Ugyanazt mondom 
én is a nagy apostol egyik méltatlan utódja. Azon ha-
talommal, melyet küldetésemben reám ruházott az Ur, 

1) Libr, II. offic. e. 5. 
2) Lib. I. epist. 6. ad íren. 
3) Malach. 2, 9. 

1. Reg. Pastor, c. 2 
s) Homil. 17. in Luc. c. 10. 
ß) Korint 4, 1. 

nekem is kötelességemmé tette az apostoli hivatással 
reám bizott lelkek üdvére szolgáló hármas hivatal teen-
dőinek lelkiismeretes teljesítését. Reám is vonatkoznak 
sz. Pál ezen szavai : „Vigyázzatok magatokra és az egész 
nyájra, melyen titeket a Szent Lélek püspökökké tett az 
Isten egyházának kormányzására, melyet maga vérével 
szerzett." S ez okból és mindenekelőtt tanítanom kel l : 
„Hirdesd az igét" inté már sz. Pál is püspök-utódját. 
Igen, a tanitás egyik legfontosabb föladatom ! Bármily 
föltünőnek látszassék is ez az előrehaladott, fölvilágosult-
nak nevezett korban, mely szellemi téren oly lázas mun-
kásságot fejt ki. A főpásztornak tanítói hivatala ma sú-
lyosabb föladat, mint bármikor volt. Tapasztalati tény, 
hogy általában az értelmi művelődés nagyot haladt. Elég 
említenem a kutató elmék működését, mely a tudomá-
nyoknak majd minden terén meglepő eredményeket képes 
fölmutatni. A föld mélyébe hatol, a csillagok világába 
tör az emberi elme ; az összmindenséget valamennyi kin-
cseivel, erőivel, törvényeivel együtt az ember szolgálatába 
igyekszik hajtani. Mindenütt fényes siker koronázza az 
ész munkáját , a meglepő fölfedezések, vívmányok és ta-
lálmányok győzelmei hirdetik a föld urának dicsőségét. 

Hanem fordítsunk egyet az érmen és tekintsük a 
haladó emberiséget magát és vizsgáljuk, vájjon boldo-
gabbá tette-e az oly csodás sebességgel haladó korunk ? 
A józan itélet kétségtelenül kénytelen legalább annyit 
bevallani, hogy az emberiség valódi boldogság utáni 
vágyának kielégítése, nemcsak semmiféle arányban nem 
áll az anyagi és értelmi téren nyilvánuló fejlődéssel, 
hanem, hogy az arány megdöbbentően visszás ; a jelzett 
haladás aránylag kevésnek szolgál csak előnyére, a leg-
nagyobb rész ijesztő mérvekben hanyatlik az erkölcsi és 
anyagi tönk felé. A kórtünetek mind sűrűbben jelent-
keznek éppen a műveltség és haladás legmagasabb foká-
val dicsekvő nemzetek keblében. Nagy elmék fáradoznak 
ugyan e nem tagadható betegség gyógyításán ; vállalkozó 
szellemek bátor elszántsággal teszik a nyilt sebre a gyó-
gyítónak vélt irt ; — és ha rövid életű siker követi is 
itt-ott a bátrabb kísérleteket, de gyökeres orvoslás nincs, 
nem is lesz, mert nem lehetséges, mindaddig, a mig 
érintetlenül marad a balzsam, a melyen kívül más be nem 
gyógyí that ja az emberiség testén tátongó sebet. 

Fájdalommal tapasztaljuk, hogy a vallás, az emberi-
ség teljes, ideig és örökkétartó boldogságának e kizáró-
lagos föltétele, fölötte el van hanyagolva. Mindennemű, 
majd hasznos, majd kárbaveszendő szellemi táplálékkal, 
jobb sorsra érdemes buzgalommal és fáradozással töltik 
meg az elmét ; a szükségest : a vallást azonban elhanya-
golják. Az uralkodó hitközöny annyira megy már, hogy 
a vallás ismeretét is itt ott kitörülte a műveltség kellé-
keinek sorából. Sok műveltnek tartott és mondott egyén, 
tudós, hangyaszorgalommal gyűjti ismereteit a tudás 
minden terén, vallása tanaiban pedig sokszor nagy tu-
datlanságot árul el. 

Innen ered a hitetlenség, korunk legnagyobb átka, 
legveszélyesebb betegsége ; s éppen azért a főpásztornak 
annál súlyosabb föladata a tanitás, minél nagyobb a hit-
beli tudatlanság. 

Kötelességem továbbá a papi, a püspöki rendhez 
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tartozó malaszt-eszközöket, a szentségeket kiszolgáltatni, 
melyek között azonban főpásztori hivatásom egyik fő 
feladatát, a bérmálás és egyházi rend szentségeinek 
kiszolgáltatása képezi, hogy amaz által a hiveket a 
hitben megerősítsem, emebben pedig a hivő nép szá-
mára elegendő számú és alkalmas lelkipásztorokról gon-
doskodjam. 

Kötelességem végül kormányozni a lelkiekben ezen 
főegyházmegye összes hiveit a hozzám terjesztendő 
ügyekben lelkiismeretes bíróként ugy ítélni, a mint 
hivatalom legfőbb czélja, a lelkek üdvössége megköveteli. 

Egyszóval, a jó pásztor példájának utánzására vagyok 
kötelezve, ki mindenét, ha kell önmagát is kész övéiért, 
nyájáért, föláldozni. 

Bizom a jó Istenben, kinek utai kifürkészhetetlenek, 
ki számtalan uton és módon részesiti kegyelmeiben a 
gyenge emberek üdvös szándékait, hogy irgalommal te-
kintend reám is, az ő érdemetlen szolgájára; engemet 
megvilágosít, gyengeségemet megerősiti, jószándéku szol-
gálatomat legszentebb czéljaira vezérlendi. Ebbeli remé-
nyemet fokozza ezen főegyházmegye tiszteletre méltó 
papsága, mely miként eddig megboldogult elődömmel, 
ugy jövőre velem is karöltve fogja az Ur harczát har-
czolni, a Ti lelketek üdvét munkálni. Az egyházmegyé-
nek megdicsőült alapitója és egyszersmind védszentje, 
Szent István, első magyar király s nemzetünk apostola 
hathatós közbenjárása is kecsegtet a reménynyel, hogy a 
Mindenható nemcsak erőt fog adni az ültetésre, és öntö-
zésre, hanem növelni is fogja az üdv csemetéit és gyü-
mölcscsel megajándékozni. 

De nem kevésbbé fontosak lelki üdvötökre nézve 
azon kötelességek is, melyek Reátok, Kik ma velem szent 
trigyre léptetek, Kedves Hiveim ! háramlanak. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma, febr. 21. XIII. Leo pápa levele Franczia-

ország papságához és népéhez — mondhatni hogy korsza-
kot van hivatva alkotni Francziaország és az emberiség 
történetében. Ezzel az okmánynyal XIII. Leo befejezte a 
Francziaország erkölcsi és politikai regenerácziójára irá-
nyuló gondoskodásának és törekvéseinek sorozatát. Meg 
fog látszani ennek a pápai encyklikának a hatása Fran-
cziaországban — nemzedékeken által. Es éppen a jelen-
leg uralkodó pápa megválasztásának 14-ik évfordulóján 
látott napvilágot. Mintha csak XIII. Leo a pápaság nagy 
napjait Francziaország sorsával akarná elválaszthatatlan 
összeköttetésbe hozni ! 

Lumen in coelo ! Mily eloquentia, mily sok és nagy 
mondás van kifejezve a kegyeletes ős kor homályából 
reánk maradt legenda e jövendőlésében ! II. Pius, ki, épp 
ugy mint XIII. Leo, nagy kedvelője volt a magas müveit-
ségnek és az általános, emberiség-boldogitó politika merész 
inspiráczióinak, bámulatos állhatatossággal virrasztott ked-
ves keresztes hadjáratának és európai békéltetésének sorsa 
fölött, midőn a kételkedők a sikertelenség sötét árnyait 
tolták lelke elé, — mindig a remény villámsugarával 
verte vissza a támadókat. 

Igy tesz XIII . Leo pápa is. És az Isten csakugyan 
sikerrel koronázza minden igyekezetét. Minden jel arra 
mutat, hogy Francziaországban is teljes sikert fog aratni. 
Politikai újjászületését az egyház legidősebb leánya XIII. 
Leo pápának fogja köszönhetni. Kezesség reá — XIII. 
Leo pápa legújabb oktató levele, mely az egész franczia 
nemzetnek szól és azt minden rétegében felvillanyozta. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A „magyarországi papnövendékek ima-egyesüle-

tének" szervező bizottsága munkálataival elkészülvén, 
megállapodásait a következőkben hozza tudomására a 
csatlakozott intézetek lelkes növendékeinek, nemkülönben 
a megindult mozgalom összes jóakaróinak s barátainak is. 
Mivel pedig legfőbb óhajunk volt Magyarország összes 
papnövendékeit belevonni a mozgalom keretébe, — hogy 
többé senki ki ne térhessen annak felkarolása elől, — 
bátrak vagyunk ezúttal a csatlakozott kedves társak hoz-
zászólását is kikérni alapszabályzati vázlatunkhoz, hogy 
igy mindnyájunk közös megállapodása válhassék törvé-
nyévé leendő egyesületünknek. A mi feladatunk lesz az-
után a véglegesen megállapított szabályoknak a szükséges 
és megigért megerősitéseket is megszerezni, hogy az 
egyesület okvetlenül már ez év folyamán megkezdhesse 
működését. Előre is tudathatjuk, hogy az egyesület szer-
vezetében érintett tisztségek elfogadására az arra legal-
kalmasabb egyének igéretét már is megkaptuk. Az alap-
szabályzati tervezetet pedig a következőkben adjuk : 

V á z l a t 
a 

„•magyarországi papnövendékek ima-egyesületének" alapszabályairól. 

„Életszentség, elvszilárdság, tetterő!" 

I. Az egyesület czélja. 
Közvetlenül : ápolni a kölcsönös testvéri szeretetet 

és egyesíteni a papnövendékeket szellemben, elvekben és 
törekvésekben, főkép pedig a hármas czélra végzendő 
imádságban, — és pedig imádságban : valódi papi élet-
szentségért, rendithetlen elvszilárdságért és törhetetlen 
tetterőért . 

Közvetve: előkészíteni a talajt az igazi papi élethez 
és az egyetemes papi egyesülethez. 

II. Az egyesület jelvénye. 

Az egyesület Üdvözítőnk Szentséges Szivének ótalma 
alatt áll, a miért is tagjai a Szent Sziv képét, mint tár-
sulati jelvényt szivük felett hordják. ' ) 

I I I . Az egyesület szervezete. 
Az egyesület fóvédóje Magyarország herczegprimása. 
Az egyesület védnöki kara a nagyméltóságú püs-

pöki kar. 
Az egyesület tiszteletbeli elnöke a nagyméltóságú 

püspöki kar egyik erre felkérendő tagja. 
Az egyesület igazgatásával a herczegprimás három 

Budapesten tartózkodó és a papnövendékek iránt érdek-

') E jelvény kis fehér posztón kivarrt Szent Szivet ábrázol, 
melyet a reverenda belsejére varrunk a sziv fölé. 
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lödő áldozópapot biz meg, kiknek egyike a központi 
Papnevelő-intézet időszerinti lelkiigazgatója. 

Ugyanez intézetben központi bizottság alakul, mely-
nek tagjai minden egyházmegye ez intézetben levő nö-
vendékeinek seniorjai, kik a maguk kebeléből elnököt és 
jegyzőt választanak. 

Minden papnevelő-intézetben az egyesület vezetése a 
ft. lelkiigazgatót illeti meg, ki mellett a központi bizott-
ság kültagjaivá az egyesület képviselésére két papnöven-
dék is választatik a tagok kebeléből. 

IV. Hatáskörük. 
A tiszteletbeli elnöknek van fentartva az egyesület 

működésére felügyelni és azt esetleg irányítani, nemkü-
lönben az egyetemes gyűlést összehivni s azon elnökölni. 

Az igazgatóság vezeti és képviseli az egyesületet, 
működését (a havi intentiók előírásával) irányítja és ellen-
őrzi s egyáltalában az egyesület összes ügyeiről gondos-
kodik. 

A papnevelő-intézeti lelkiigazgatók kezébe van letéve 
az egyesület élete ; ők gondoskodnak arról, hogy az 
egyesület czélja lehetőleg eléressék és feladata megoldas-
sák, a miért is gondoskodnak az egyesület megalakulásá-
ról és fenmaradásáról ; az u j tagokat az előirt módon 
felveszik, a tagokat pedig kötelességük teljesítésében se-
gítik és ellenőrzik ; a havi szándékokat az előző hónap 
utolsó vasárnapján felolvassák és a tagok figyelmébe 
ajánlják. 

A központi bizottság eszközli a közvetítést és össze-
köttetést az egyes intézetekben levő tagok közt s az 
igazgatóság felügyelete mellett kezeli és végzi az egye-
sület folyó ügyeit. A társulat tagjairól főkönyvet vezet 
és társulati értesítőt szerkeszt, melyben a tagok névsorá-
ról és az egyesületi élet mozzanatairól közöl a bizottság 
kültagjaitól nyert adatok alapján tudósitást, végül az ér-
tesítőben közli a havi szándékokat." ') 

V^L bizottság kültagjai a saját intézetükben lévő egye-
sületi tagokról jegyzéket vezetnek s egyúttal gondoskod-
nak, hogy az intézeti lelkiigazgató ellenjegyzése mellett 
a tagokról pontos névjegyzék és egyúttal a társulati élet 
főbb mozzanatairól és gyümölcseiről (milyenek az aján-
lott társulatok felkarolása és virágzása, tagjainak száma 
stb.) tudósitás küldessék a központi bizottság elnökéhez, 
végül mindennemű egyesületi érintkezésben képviselik 
intézeti tagtársaikat .2) 

A szünidők alatt az igazgatóság az elnökség nevé-
ben közös gyűlésre hívja össze a tisztviselőket és tagokat, 
melyen az egyesület működéséről tétetnek összefoglaló 
jelentések s egyúttal az egyesület további fejlődését érintő 
indítványok és ügyek tárgyaltatnak. 

V. Az egyesületbe váló felvétel. 
Az intézeti lelkiigazgatók Mindszentek ünnepén, 

illetve — az időszerűség szerint — a netáni őszi lelki-
gyakorlatok végén ünnepélyesen veszik fel az u j tagokat 

1) E társulati értesítő egyelőre a „Religio" hasábjain jelenik 
meg, a hol e czélra külön rovat fog az egyesület rendelkezé-
sére állni. 

2) A fölmerülő csekély kiadásokat a tagok intézetenkint kü-
lön fedezik. 

a többi tagok jelenlétében nyilvánosan, mely alkalommal 
buzdító beszédet tartanak az egyesület hivatásaról és 
czéljáról. Az u j tagok egyenkint kötelezik magokat az 
egyesület kötelmeire, mely fogadalmukat minden évben 
Jézus szent Nevének ünnepén együttesen ujit ják meg. Az 
uj tagok névjegyzéke a társulati értesitőben közöltetik, 
mi által névszerint is egymás imáiba ajánltatnak. 

VI. A tagok kötelmei. 
A tagok belépésükkel a következőkre kötelezik ma-

gukat. 
1. Mindennap elvégzik a társulati imát és alkalmas 

időben az Oltári szentség imádását ; mindkét ájtatossági 
gyakorlatot az egyesületi főszándékkal ajánlják fel Jézus 
szentséges Szivének, hogy belőlük minden tekintetben 
Jézus Szive szerint való papok váljanak, a leik életszent-
séggel, elvszilárdsággal és tetterővel akarják fönséges hi-
vatásukat szolgálni. 

2. A havi szándékokat egész hónapban szem előtt 
tar t ják imáikban s azokról időközönként rövid meditatiót 
tartanak „Anima Christi . . hozzáadásával. Kívánatos, 
hogy e meditatiók részletes szilárd propositumokat gyü-
mölcsözzenek, melyeket, mint jövő életünk reguláit, taná-
csos följegyezni. 

3. A társulat ünnepein mindnyájan közösen járulnak 
a szent Áldozáshoz, mint minden papi erény kutforrásá-
hoz, mely szent ájtatosságot főkép ugyancsak az egyesü-
leti főszándékkal végezik s egymásért is felajánlják. 

Társulati ünnepek : 
a) Jézus szent Nevének ünnepe, mint a társulat 

m-sgpíapitásának évfordulója. 
b) — c) Jézus szentséges Szivének s a Szeplőtelen 

fogantatásnák ünnepei, mint a papi tisztaság legfőbb esz-
ményeinek és forrásainak ünnepei. 

d) Szent Alajosnak, mint a papnövendékek védő-
szentjének és példaképének ünnepe. 

e) Szent István királynak, mint édes hazánk meg-
alapítójának ünnepe, melyen különösen a szegény Ma-
gyarbon boldogulásáért imádkoznak. ') 

4. A tagok a IV. évi kurzus végeztével nyilvánosan 
ünnepélyes hitvallást tesznek és erős fogadást, hogy min-
dig és mindenben szigorúan az anyaszentegyház elveihez 
fognak ragaszkodni. 

5. A tagok az ordinatióval ipso facto tagjaivá vál-
nak a folytatólagos országos papi egyesületnek. 

VII. Segédeszközök. 
Legfőbb segédeszköz természetesen a szentségekhez 

való gyakori járulás és az imádság, melyekkel mindenki 
a magának legszükségesebb kegyelmeket igyekszik meg-
nyerni. A tagok különös áhítatába ajánltatik a legméltó-
ságosabb Oltáriszentség és Jézus Szentséges Szivének imá-
dása, valamint hazánk Nagyasszonyának fiúi szeretése és 
az ő Szeplőtelen Szivének kiváló tisztelete. A miért is igen 
ajánlatos, ha a tagok e buzgóságukat külsőleg is kimu-
tatandók, lehetőleg mindnyájan tagjaivá válnak főkép az 
„Ima-Apostolság * es „Jézus Szent Szive" társulatoknak, 
felveszik a Boldogságos Szűz scapuláréját és belépnek a 

') És működnek. 
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szent Olvasó-társulatba, annál is inkább, mert ezek által 
igen sok búcsúnak lehetnek részeseivé és papnövendékek-
hez misem lehet méltóbb, mint minél szorosabban je-
gyezni el magát Jézus és Mária tiszteletének. A kik nem 
tagjai a szent Olvasó-társulatnak, azok legalább a szent 
olvasó egy tizedét mondják el naponkint szűz Anyánk 
tiszteletére. 

Nagyon megfelel az egyesület intentióinak a „Szent-
lélek Ur Isten folytonos dicsőítésére alakult társulatba" 
való belépés is, mert e társulat czélja éppen jó papokért 
imádkozni, mig a tagok czélja éppen jó papokká lenni. 

A ki teheti, legyen tagjává a „szent József* társu-
latnak is, mert Üdvözítőnk Szentséges Szivénél az ő köz-
benjárása igen nagy. ') 

Az igazgatóság gondoskodni fog, hogy mind eme 
társulatok imái egy füzetben összegyűjtessenek, hogy a 
tagok annál könnyebben végezhessék azokat. 

Ajánltatik továbbá a tagoknak, hogy főleg a gya-
kori szent áldozással igyekezzenek hivatásuk kegyelmét 
öregbíteni s magukat minél jobban megszentelni, a miért 
is, ha ezt különben nem tennék hetenkint legalább két-
hetenkint járuljanak a szentségekhez, mire nézve — a 
dolog az egyes szemináriumok beléletéhez tartozván — 
a helyi szokás szerint az illető lelkiigazgatók tanácsa a 
mérvadó. Ez alkalmakhoz emlékezzenek meg egymásról 
is s ajánlják egymást az édes Jézus Szentséges Szivébe, 
hogy mindnyájokban öröme teljék, s hogy mindnyájan 
olyan legjobb papokká váljanak, a mily buzgókat e vál-
ságos időkben anyaszentegyházunk szorongatott helyzete 
csak megkíván. Igyekezzenek Jézus szent Szivének külö-
nösen szivük tisztaságával és lelkiismeretük feddhetetlen-
ségével tetszeni, mert csak az ártatlan és tisztaszivü 
nver áldást és irgalmat Ura Istenétől. (Zsoltár. 26. 4—5.) 

Szeressék az elmélkedést és lelki olvasmányt ; ha csak 
lehet ; ne mulaszszanak el egy napot sem a nélkül, hogy 
a „Krisztus követésé"-bői, a „Memoriale Vitae Sacerdo-
talis"-ból vagy más áhitati könyvből legalább valamit 
gondolkodva el ne olvasnának. 

Ez áhitat-gyakorlataikat kétszerezett buzgósággal 
végezzék különösen a szün-idők alatt, a midőn a kísérté-
sek végtelen örvényei környékezik minden léptüket. Te-
gyék ezt a szün-idők tartamára kötelességükké, mert ha 
már a szemináriumban is résen kell állnunk a veszélyek-
kel szemben, mennyivel inkább a világ romlottságainak 
közepette ! 

A szent mise áldozat felajánlásában emlékezzenek 
meg az egyesület összes, ugy élő, mint elhalt tagjairól 
és pártfogóiról is, m e r t . épp e gyakori egymásért való 
imádkozás lesz legszebb jellemvonása az egyesület tag-
jainak. 

Legyenek a tagok törhetetlen ragaszkodással s leg-
mélyebb hódolattal eltelve Anyaszentegyházunk látható 
feje a szentseges római pápa i ránt ; viseltessenek fiúi 

') Megjegyzendő azonban, hogy a nevezett társulatok csak 
ajánl tatnak ; azoknak kiválasztása, a melyekbe valaki belépni óhajt, 
kinek-kinek hajlamára bizatik. 

tisztelettel és készséges engedelmességgel püspökeik, és 
föltétlen bizodalommal elöljáróik iránt. Egymás iránt 
pedig legyenek előzékenyek s megkülönböztető rokon-
szenvvel mutassák ki egymás iránt érzett nagyrabecsü-
lésöket, mások iránt pedig viseltessenek alázatos tisztelettel ; 
becsüljék meg különösen az egyháziakat s tiszteletteljesen 
köszöntsék mindazokat, a kik papi állásukat legalább a 
kolláré viselésével tüntetik fel. 

Mindenben pedig tökéletesen adják át magukat az 
Ur Jézus szent Szivének, engedjék magukat vonzatni 
Általa minél nagyobb tökéletességre. Nekünk az aposto-
lok, a vértanuk, a szentek öröksége lett osztályrészünk, 
melyre méltatlanokká lennünk nem szabad. 

Végül a mennyire lehet, igyekezzenek az alapítás 
évfordulóját (J . sz. Nev. ünn.) az egyes intézetekben 
összejövetellel is megünnepelni, melyen az alapszabályok 
évenkint felolvastassanak és valamely lelkes tag buzdító 
beszédével kisértessenek, hogy hivatásunk tudata át meg 
áthassa szivünket. 

Végül egy „Függelék"-ben jönnének a jelzett 
társulati imák. nemkülönben a fölvétel- és professio-for-
mulák, mely utóbbiak összeállításában a Mária-congrega-
tiók és a Germanico-Hungaricum eljárásait fogjuk szem 
előtt tartani. 

Záradékul örömmel jelentjük, hogy előkelő mél-
tóságok tettek ígéretet, hogy egyesületünk javára kegyes 
adakozással alaptőkét adnak össze, melynek kamatai a 
köv. czélokra volnának fordítandók : pl. egy tanulmányait 
végzett tagnak külföldi egyetemen vagy akadémián való 
tovább képzése, esetleg valamely társadalmi kérdés ta-
nulmányozására való kiküldése, a szünidei összejövetelek 
megkönnyítése, az egyetemes gyűlés költségeinek fedezése, 
esetleg kitűzött pályatételek dijazása stb. Ezen alapot 
maga az igazgatóság kezelné. ') 

V E G Y E S E K . 
*** A világ legolvasottabb lapja a párisi „Petit 

Journal." Előfizetőinek száma 1 millió. Annyi, a mennyi 
Németország összes katholikus lapjainak együttvéve van. 
Olvasóinak száma több millióra rug. Ez a legnagyobb 
hatalom a sajtó körében ott volt e napokban szerkesztője 
által képviselve XIII. Leo pápánál. Mit keresett, mit 
hallott ott a „milliók lapja," nemsokára elmondjuk t. 
olvasóinknak. 

— A pannonhalmi főapátválasztás f. hó 24-én 
megtörtént. Eredménye ; jelölt első helyre Fehér Ipoly, 
második helyre Villányi Szaniszló, harmadik helyre 
Wágner Lőrincz. 

— Szalay Pál dadi plébános Védiratát, melyet mult 
számunkban ismertettünk, ajánljuk főleg a politikai vá-
lasztókerületek papi vezértagjainak képviselőikkel leendő 
közlés végett. 

—- Az éhínség Árvamegyében sokkal nagyobb mint-
sem gondolnók. Az emberek belehalnak és a véginséget 
szenvedők száma napról-napra szaporodik. A „M. Hirlap" 
alsó-kubini tudósítása szerint az éhhalál által veszélyez-
tetettek száma már 20,000-nyi volna. Szégyen, hogy a 
választásokra kidobott milliók (azt mondják 5 millió) el-
tékozlása mellett senki se gondolt az ily inség megelő-
zésére ! 

') Az alapszabály-tervezetet kisérő sorok a jövő számra ma-
radtak. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása : Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 
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Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál ; 
I Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Rndnyánszky 
= A. könyvnyomdájában. 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt , hova a ne-
: taldni reclamatiók is, 
: bérmentes nyi tot t levél-
Ï ben, intézendők. 
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I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmél; és Tanulmányok : Sermo pastoralis. — Főpásztori besze'd. — Óda. — Egyházi Tudósítás : P á r i s : Mit 
mondot t a pápa a világ legolvasottabb lapjának ? — Kath. Köztevékenység : A magyarországi papnövendékek ima-egyesületéről. — 

Irodalom : Kath. Hajadonok Könyve. — Vegyesek. 

G E O R G I U S 
DEI E T APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ECCLKSIARUM COLO-

CENSIS ET BACSIENSIS CANONICE PERPETUO UNITARUM 

ARCHI-EPISCOPUS ETC. ETC. ETC. 

VENERABILI CLERO SAECULARI AC REGULARI ARCHI-

DIOECESIS COLOCENSIS SALUTEM IN DOMINO ET BENE-

DICTIONEM ! 

VENERABILES FRATRES ET FILII IN CHRISTO DILECTISSIMI ! 

(Folytatás.) 

Altera nobilissima muneris Vestri pars est 
dispensatio sanctissimoi'um Saeramentorum, de 
qua agens divus Paulus a i t : „Sic nos existi-
met homo, u t minis t ros Christi et dispensatores 
myster iorum Dei." ') Atque „hic iam quaer i tur" 
pergi t Apostolus, „ut" et qua rat ione „fidelis 
quis inven ia tu r?" Quicunque sacramenta confi-
ciunt, minis t rant , dispensant, eorum unusquisque 
„videat minis ter ium, quod accepit, u t illud im-
pleat ,2) solliciteque „curet seipsum probabilem 
exhibere Deo et operar ium inconfusibilem." :i) „Ad-
n i t an tu r omnes," dicit Concil. Mediol. quintum, 
„ut sanctissima Sacramenta , quae divinae gra-
t iae i n s t rumen ta ad sanctificandas animas a 
Christo Domino ins t i tu ta sunt, non solum pure, 
sancte, religioseque ipsi t rac tent , verum et iam 
r i tus et cerimonias teneant , a tque adhibeant , 
quae in illis adminis t randis Sanctae Ecclesiae 
ins t i tu to a tque usu comprobatae sunt." Bemi-
niscamini ana themat i s a Pa t r ibus Tridentinis 
p ronun t i a t i in eum „qui dixerit receptos appro-

') I. Cor. 4. 1. 
-) Coloss. 4, 17. 
3) II. Tim 2, 15. 

batos Ecclesiae catholicae r i tus in solemni ad-
minis t ra t ione Saeramentorum adhiberi consuetos, 
au t contemni, aut sine peccato a Ministris pro 
l ibitu omi t t i au t in novos alios per quemcun-
que Ecclesiarum pastorem m u t a r i posse." •) Sancti 
et immacula t i accedite ad sancta miuis t randa, 
ne a l iorum salutem promovere studentes, Vobis 
ipsis damnat ionem accersatis et modis indignis 
opus t an t ae d igni ta t i s faciendo, indignat ionem 
super Vos inducatis. Providete, u t fontes gra-
t i a rum per Mediatorem salutis nostrae causa 
s tabi l i t i indesinenter sca tu r i an t ; invi ta te , vocate 
fideles, u t quo frequent ius ad Sacramenta acce-
dentes, vocationem suam cert iorem reddere sata-
gant. Cumprimis diligentes et seduli es tote omni 
t empore in excipiendis confessionibus sacris fide-
lium, nec unquam patiamini , u t illi Vos ad sedem 
confessionalem diu praes to lentur , imo praeveni te 
et exspectate eos; nam accidit iam aliquos fre-
quenta t ionem Sacrament i huius ideo neglexisse, 
quia dum gra t ia divina motos se et invi ta tos 
ad exonerandas conscientias senserunt, non in-
venerunt , qui promis et p romte saluti eorum in 
sede confessionali occurreret . Videte et cavete, 
ne Vobis al iquando d ica tu r : „Parvuli pe t ie runt 
panem, et non erat , qui f rangere t eis." 2) 

„Cum divino praecepto manda tum sit om-
nibus, quibus an imarum cura commissa est, pro 
his sacrificium offerre,"3) maiorem in modum 
obsecro Vos et hor tor , u t s. Missae sacrificium 
non t an tum diebus Domini et testis, sed nisi 

•) Sess. VII. c. 13. 
3) Thren. 4, 4. 
3) Cone. Trid. Sess. XXIII . c. 1. de Ref. 
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legit ime impediti, quotidie s t a tu ta hora cele-
bretis, populumque edoceatis, quanta emolu-
men ta g ra t i a rum supernatura l ium ex bac Missa-
rum f requenta t ione in eos, qui devote et a t t en te 
in tersunt , dimanent. „Quanta vero cura adli-
benda sit, u t sacrosanctum Missae sacrificium 
omni religionis cultu ac venerat ione celebretur? 
id quidem quivis facile exis t imare poteri t , qui 
cogitaveri t maledictum vocari in ss. Li t ter is 
eum, qui facit opus Dei negligenter. Quod si 
necessario fa temur nullum aliud opus adeo san-
c tum ac divinum a Christi fidelibus t r ae ta r i 
posse, quam hoc ipsum t remendum mysterium, 
quo viviflca illa Hostia, qua Deo P a t r i reconci-
l ia t i sumus, in a l tar i per sacerdotes quotidie 
immolatur , sat is e t iam apparet , omnem operam 
et diligentiam in eo ponendam esse, u t quan ta 
maxima fieri potest in ter ior i cordis mundi t ia et 
pur i ta te atque exteriori devotionis' ac pieta t is 
specie peragatur ." 

I taque s. Missae sacrificium oblaturi , dili-
gent! prius examine conscientiae nos t rae late-
bras discutiamus a tque ad confessarii probat i 
pedes nos prosternamus, si nos g rav ions culpae 
reos mens a r g u a t ; semper enim Ecclesia catho-
lica ad confessionem sacrae communioni a tque 
adeo celebrationi necessario praemit tendam per-
t inere censuit illa Apostoli ve rba : „Probet 
autem seipsum homo et sic de pane illo edat et 
de calice bibat ." 2) 

Commendo Vobis Missiones sic dictas popu-
läres omni secundo, vel t e r t io anno in singula pa-
rochia asservandas, quae Vos in bonorum fide 
fovenda augendaque, et in deviis ad salutis viam 
reducendis mul tum iuvabunt . 

Novi ex experientia, quanta ex piis Confra-
terni ta t ibus , piis Unionibus in Ecclesiam et bo-
num publicum d imanant emolumenta ; ac ideo 
illas in t ra ambi tum parochiarum Vest rarum 
omni meliori modo promovere, protegere, pro-
pagare satagite. Studete, u t earundem membra 
nedum dehiscant, sed numerus illorum in dies 
crescat, u t devotiones earum, ducibus Vobis, quo 
plus Dei gloriam augeant , u t harum Societatum 
sent iant iuvamen omnes, tum boni ad firman-
dum, tum nu tan tes ad erigendum, tum lapsi ad 
poeni tendum et consurgendum. 

') Çonc. Trid. sess. XXII. Decret. de observ. et evitand. in 
célébrât. Missae. 

'-) I. Cor. 11, 28. 

Et haec sunt, quae dum Sedem hanc Archi-
Episcopalem nullis raeis suffragantibus merit is , 
sed Deo, qui minis ter ia Angelorum liominum-
que dispensât, sic volente, occupo, ad Vos, Filii 
in Christo dilectissimi ! curam an imarum exer-
centes dicenda habui. 

Par i cum pa te rna dilectione Vos Filios meos 
Charissimos i tem alloquor Seminariorum meorum 
Rectores, Moderatores et Magistros, qui vocati 
estis ad formandum vi r tu te et doctrina Clerum 
iuniorem. De moderandis Seminariis, inspirante 
Spiri tu Sancto, Pa t res Concilii Trident iui sanxe-
r u n t : „Ut adolescentes Clerici vel a tener is an-
nis tum ad pie ta tem, solidamque v i r tn tem, tum 
ad l i t teras severioresque disciplinas, praeser t im 
sacras informentur ." Seminaria sunt scholae 
Jesu Christi, in quibus ad procurandam salutem 
fidelium ministr i pa r an tu r Ecclesiae. Neminem 
vero latet , quantopere Ecclesiae hisce maxime 
tempor ibus inters i t idoneos habere ministros, 
qui vi tae sanc t i t a te et salutaris doctr inae laude 
praes tantes ac po ten tes in opere et sermone 
valeant Dei, ei usque Sanctae Ecclesiae causam 
s t renue tuer i et aedificare Domino domum fide-
lem. Quamobrem obtestor Vos, ut omni studio, 
verbo exemplo connitamini, „ut curae Vestrae 
concrediti a teneris annis, t a m q u a m novellae 
p lan ta t iones succrescentes in circuitu Taberna-
culi Domini ad p ie ta tem, rel igionem, ecclesiasti-
cum spir i tum, omnemque v i r tu tem sedulo for-
mentur , ac simul l i t ter is ac disciplinis praeser-
t im sacris accurate erudiantur , quo vitae sancti-
monia spectat i , sa lutar i doctrina instruct i , ac 
religionis studio incensi, divinisque rebus intenti , 
valeant in tempore fideles dispensatores myste-
r iorum Dei cunctis afferre venerat ionem, ac Do-
minicum agrum dil igenter excolere, et in sem-
p i t e rnam hominum salutem procurandam tot is 
viribus impigre ac s t renue incumbere." ") Consi-
derate g rav i ta tem muner is Vestri, et memineri-
tis, velim, semper meam et universae Archi-
Dioecesis spem in manibus versari Vestris, ex 
quibus vineae Domini cultores accipere cogor. 
E t quia lege divina prohibeor, ne cui manus 
cito imponam, ) neve de alicuius provectione 
damnar i merear , 4 ) ad str ict issimum Vestrum 
officium pert inet , ne Vos quoque indignos sacer-

') Sess. XXIII. c. 18. de Reform. 
') Encycl. Pii IX. „Qui pluribus " 
s) I. Tim. 5, 22. 
*) Pontif. Rom. de ordin presb 
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dotio ordinandos mihi sistatis. Unusquisque, 
quem pro imposit ione manuura mihi eommeuda-
veritis, ea praes te t doctrina, ea gravi ta te morum, 
quae firmám praebet spem, eum sancta digne 
t r a c t a tu rum fu turumque fidelibus exemplum in 
verbo, in conversatione, in chari ta te , in casti-
ta te . ') Nulli vero dubitetis, laborem et indu-
s t r iam Vestram semper pupillám oculi mei, con-
solationem, securi ta tem pacis et gaudii fu turam. 
Noscens, quid sit manibus Yestris concreditum, 
nosco et magni et iam aestimo pondus laborum 
Vestrorum. 

Sed etiam Yos hac pr ima vice saluto no-
vellám Ecclesiae meae plantat ionem, teneros 
vi tae sacerdotalis flores, Seminar iorum meorum 
alumnos, „quorum Dominus pars haereditatis,"2) 
quive, ut firmiter spero, Patr is et Ant is t i t is ve-
str i amorem promer i tur i et gaudium impletur i 
estis; fiet hoc, si vocationem vestram serio ex-
pendentes in cnnctis illis v i r tu t ibus profeceritis, 
quibus vos quondam fulgere in Sanctuario opor-
t eb i t ; si omni, qua pares estis, vir ium conten-
t ione, an imum ad scientiam Sanctorum combi-
bendam applicueritis, u t idonei fiatis alios docere, 
et navi ter scienterque exculti, ceu boni mili tes 
Christi valeatis aliquando proelia Domini proe-
liari, atque in omni doctrina refeilere eos, qui 
pro luce, u t ait , s. Bernardus, tenebras effun-
dunt, et pro melle venenum propinant , novum 
cudentes populis evangelium. Maximi semper 
moment i est, u t banc vestram vocationem mature 
et serio expendatis, nec enim quisquam sibi 
sumit honorem, sed qui vocatur a Deo, t amquam 
Aaron." 3) Si quis ig i tur in ter vos reper i re tur , 
cui sua ipsius conscientia dubiam moveret , an 
sit t anquam Aaron vocatus 2 hunc per Deum 
pa te rne moneo et rogo, ut fest inet rem t an t i 
moment i ma tu re examinare, ne reus fiat grandis 
impieta t is . 

Adsunt in hac Archi-Dioecesi Domicilia 
et iam religiosorum Ordinum ; horum quoque 
incolas effuso in char i ta te corde amplector. Ad 
curas et sollicitudines officii mei semper pert i -
nebit , Yos singulari pa ternae meae char i ta t is 
affectu prosequi, tueri , defendere ac maiori Vestro 
bono, quan tum valuero, consulere atque prospi-
cere. Sed quo maiori Vos complector benevolentia 
et amore, eo vehementius opto, Vosque oro et 

>) I. Tim. 4, 12. 
z) Ps. 15, 5. 
3) Hebr. 5, 4. 

obtestor in Domino, ut serio semper medi tantes 
vocat ionem et sanctam Vestram professionem, 
serio considérantes semper vota, quibus Vos Deo 
obstrinxist is , ac regulae, quam professi estis, 
vitam Vestram conformem incessanter inst i tuat is , 
et ta l i ter insignia maiorum Vestrorum exempla 
sectantes, in minister io salutis laborare, bonum 
Christi odorem ubique diffundere summopere 
studeatis. Qui ex Vobis secundum régulas et 
const i tut iones Ordinis, iuventut i ins t i tu t ionem 
impendendi voto obstr inguntur , illos in Domino 
obserco, ut teneras iuvenum mentes pleniori 
imbuere s. religionis nos t rae cognitione et cerea 
adolescentum corda ad p ie ta tem et honestatem 
matu re fingere adni tan tur . Agant omnimode, ut 
iuventus educationi et ins t i tu t ioni suae crédita 
Ecclesiam Dei diligat, de catholico nomine 
glorietur, regem honorificet, ') et vero erga pát-
r iám amore feratur . 

(Vége köv.) 

Főpásztori beszéd. 
(Folytatás.) 

A Ti kötelességtek lesz ugyanis, ezen apostoli kül-
detésemből eredő főpásztori hatalmamat elfogadni, taní-
tásomat, mely nem az enyém, hanem azé, ki engem 
küldött, hallgatni és megtartani, a mint erről Lukács 
evangelista igy nyilatkozik: „Az én atyámfiai azok, kik 
az Isten igéjét hallgatják és megtart ják" 2) s nekem 
mindabban engedelmeskedni, mi a Ti lelketek üdvössé-
gére vonatkozik. Mert irva van ismét: „Engedelmesked-
jetek elöljáróitoknak, a püspököknek és papoknak, és 
hódoljatok nekik, mert ők őrködnek, mint a kik számot 
fognak adni lelkeitekért." :1) 

És ha ezt tenni fogjátok, Isten szent békéje, mely-
nek nevében most közétek lépek, termékenynyé teendi 
az én főpásztori működésemet nálatok. Viseltessetek 
irántam vonzalommal és ragaszkodással, mint én, szivem 
egész szeretetét hoztam Hozzátok. Kérlek azért Titeket, 
hogy valódi jámbor, keresztény erényekben bővelkedő, 
buzgó vallásosság, szent szövetségünk rendületlen meg-
tartása által magatokat Krisztus igaz, jó, az isteni kö-
nyörületre és az örök üdvösségre érdemes hiveinek 
bizonyítsátok. 

Krisztus jámbor követőivé kell lennetek, kik ren-
dületlenül ragaszkodnak szent hitökhöz, mert „hit nélkül 
lehetetlen Isten előtt kedvesnek lenni."'1) „A hit az em-
beri üdvösség kezdete, alapja és minden megigazulás 
gyökere" tanítja a trienti zsinat.5) Kezdete, mert a hit a 
legelső lépés a természetfölötti életben, mert folyton 

i) I. Petr. 2, 17. 
!) Luk. 8, 21. 
3) Sz. Pál, Zsid. 13, 17. 
*) Sz. Pál, Zsid. 11, 6. 
5) Cone. Trid. sess. VI. de justif. c. 8. 
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és állandóan szükséges a keresztény élethez, mint az 
épület fenmaradásához annak alapja; gyökere végül, 
mert a hitből és pedig az élő hitből sarjadzik ki minden 
üdvös gondolat, jó szándék, elhatározás és érdemszerző 
cselekedet, ugy miként a gyökérből hajt a fának minden 
lombja, virágja és gyümölcse. „Ha a nap nem sütne a 
földön, semmi gyümölcs nem teremne, nem érne meg, 
igy ha a hit által az igazság nem tündöklik a lélekben, 
semmi jó cselekedetet nem fog létrehozni." ' ) „Az én 
igazam pedig a hitből él ; de ha elhúzza magát, nem 
kedves többé az én lelkemnek." 2) Rendületlenül ragasz-
kodott hitéhez Ábrahám ; és ez által a leggazdagabb 
áldásokban részesült. Nem tántorodott el hitétől akkor 
sem, midőn ezt kemény próbára tette az Ur és egyetlen 
fiának, Izsáknak föláldozását kivánta tőle. Hát az isten-
félő Jóbnak szilárd hitét mi volna képes méltóképpen 
magasztalni, avagy az ószövetségi vértanuknak, Dánielnek 
és a vele izzó kemenczébe vetett társainak vagy a Ma-
kabbeusoknak ? És ha már a jövendő Messiásba ve-
tett hit teremtett hősöket, mij; szóljunk a hitnek cso-
dáiról azon időpont óta, hogy a Megváltó a földre le-
szállott ? Honnan a csodák, melyekkel az apostolok 
működése teljes, honnan a lelki erő a vértanukban, kik 
sz. Ambrusként fegyver és légiók nélkül győzték le a 
zsarnokokat, megszeliditék az oroszlánokat, megfosztották 
a tüzet égető és a kardot gyilkoló hatalmától, ha nem 
a hi tből? 

És miként minden, a mi az örök életre szolgál, földi 
vándorlásunkban is már boldogságunkra válik: akként és 
főkép a hit, az igaz. eleven és erős hit az, mely egyedül 
képes az emberi életet boldogitani. 

Az igazi hit az értelemnek pajzsa, megóvja azt a 
fölfuvalkodott gőgtől, és erőinek helyes megbecsülésére, 
használatára utalja ; az igaz hit megaczélozza az akaratot, 
hogy a fölismert jót minden körülmények közt elrettent-
hetlenül kövesse, a rosszat engesztelhetlen gyűlölettel 
kerülje. Az igaz hit állhatatlanul sarkall az erények gya-
korlására, a csábitó kisértetek elől hathatósan megoltal-
maz, a szenvedést és nyomort égre mutató kézzel vigasz-
talja, enyhíti, a kereszt béketűrő elviselésére erősit; 
szóval az igaz hit az egyeseket ugy, mint az összemberi-
séget legfőbb rendeltetésére képesiti nemcsak, hanem a 
legbiztosabban vezeti is. 

Hol a szent hit uralkodik, ott az emberek szivében 
a boldog megelégedés forrását megnyitja, a gazdagokat 
és hatalmasokat inti és serkenti, hogy a nyomort eny-
hítsék, a gyöngét oltalmazzák, földi kincseiket szerény 
önfeledés- és bőkezűséggel Istennek nagyobb dicső-
ségére, és az emberi nemnek jólétére és hasznára for-
dítsák. 

Hol e szent hitnek szentséges hatása érvényre jut, 
ott az embereket az Istenhez fölemeli, az Istent pedig 
az emberekhez levonja: „Ti az élő Isten temploma 
vagytok, a mint Isten mondja; én bennetek lakni, közöt-
tetek járni, és Istenetek lenni akarok, ti pedig az én 
népem legyetek." 3) (Vége köv.) 

') Origenes in c. II. Job. 
!) Sz. Pál, Zsid. 10, 38. 
i) Sz. Pál, Kor. II. 6, 16. 

Ó d a , 

melylyel nm. és ft. Csúszka György kalocsai érsek urnák 
székfoglalásakor hódolt a J. t. kalocsai kollégiuma, főgym-

nasiuma és nevelő intézete. 

Könyekkel öntöz Asztrik árva népe 
Egy sírt, hol éj borítja hajnalát . . . 
Haynald örök sugáru trónra lépe 
Leküldi-é a vigasz angyalát ? 
Több százezer szív fajdalomban égve 
Derűt keresve néz a hamvas égbe. 

S ím Tátra ormán nap derűje támad 
Mennyből kitört vigasztaló mosoly . . . 
Melytől megenyhül a könyű, a bánat 
S a hosszú éjnek áruya szétoszol ; 
Te vagy Atyánk az üdvremény sugára, 
Uj hajnalul jösz árva Kalocsára. 

Oh drága nyáját mint szerette Haynald ? 
Melyet az égben el nem feledett . . . 
Nekünk Tebenned költ imája hajnalt, 
Kit életében oly hőn szeretett . . . 
„Egyek valánk a lelki küzdelemben: 
Menj! légy Utódom harczi székhelyemben!" 

S Te eljövél és elhagyád a Kárpát 
Egekbe nyúló fenyves ormait, 
A szép Szepest, Liptót, a kedves Árvát 
S az enyhe Schavnik ősi tornyait, 
S hol zergelakta szirtfalak merednek : 
Forrásait a tátrai Fürednek. 

Pedig szived, mint jó fa lágy talajban, 
Oly mélyre nőtt e bájvidék hónán: 
Ezreknek árnyas enyhet adva bajban 
Ha bal szerencse verte mostohán. 
Dúsan fakasztott irgalom-gyümölcsöt, 
Melyet az árva bús ölébe töltött. 

Ah mint szerettek kórosak, szegények ? ! 
Hisz Schavnik üdvük nyilt tanyája volt . . . 
Tanuja voltam a köny özönének, 
Ha rájok áldó kezed árja folyt, 
Láttam szemedben azt az égi gyöngyöt, 
Melyet reá a könyör-angyal öntött. — 

Láttam szivednek béke diadalmát, — 
Ha hont szeretni néped' oktatád, 
S tisztelte nyelvünk ily szelid hata lmát : 
Mert püspökén magyart kegyelt s atyát ! 
S im gyermeki már magyarul gagyognak, 
Rajtok dicsőbb kor csiliagi ragyognak ! 

Láttam a dómok újdiszű remekjét 
Az égi szépnek földi csarnokát: 
Midőn ez ősi, romtakart ereklyét 
Ihlett kezeddel visszaalkotád : 
Láttam Szepes l ie lyt mily szent pompa árad ? 
Királyi díszben hagytad el arádat. 
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És elhagyád ! bár kebled sajgva vérzett . . . 
Hisz oly gyönyör e lelki szent bilincs ! 
Mint gyászos oltár, — int búcsúzva bérezed 
S a fájva zörrenő szentély-kilincs. 
Oly fájva tart a szent. — az édes emlék 
S a köny, mely ezrek arczain tiiremlék ! 

Mi győzte le ez atyasziv szerelmét 
S magát csaló szerény alázatát? 
Mely félve kérlelé a trón kegyelmét 
S aggó imába, könybe olvadt át ? 
Az Űr parancsa győze áldva Raj tad : 
Hogy ősz fejed' új áldozatra haj tsad! 

Ez tépte szét szived szerelmi lánczát, 
Mely szép Szepeshez oly hiven kötött, 
S föltárta új barcz hitvédelmi sánczát, 
Hol annyi szent hős győzve küzködött, 
Hol fénylenek Ugrin, Tomor, Széchényi, 
Kunszt, Lonovics, Haynald dicső erényi ! 

S az Úr erőt ad és kárpótolást nyújt : 
Az elhagyottakért hű kebleket, 
Ezekben érted égő lángolást gyúj t 
S szerelmök által földi szebb eget; 
Duna s Tiszának zengi fürge hab ja : 
„Légy üdvözölt vidékim Érsekapja!" 

Epedve vár bölcs, lángszivü Tanacsod : 
Napod körül e tiszta csillagok ! 
Kiket erény s az érdem koronázott 
S hit-lionszerelmök fényesen ragyog; 
Epedve vár a hősi papi tábor, 
Mely annyi nyájat hűn szeretve ápol. — 

Ujong örömtől népe Pes tmegyének 
S a merre Bácska dús kalászt növel, 
A sokfajú nyelv ajkin egy az ének : 
„Haynald utódja! jó Atyánk jövel ! 
Jöj j , hogy Reád mind bízva föltekintsünk! 
Oh védd hitünk' egyetlen ősi kincsünk'?" 

Hódolva tisztel Jézus árva rendje . . . 
Haynaldban ah veszíte hü atyát ! 
Te légy kegyelmes atyja, földi szentje, 
Zászlód alá vedd kis, szerény hadát : 
S növelni fogja nyájad szép reményét. 
Babérba fűzi Mitrád szende fényét ! 

Jö j j s hivd magaddal égi SZŰZ Anyádat, 
Kihez oly édes rózsaláncz csatol . . . 
0 majd betölti boldog imavágyad' 
Kezén Fia Szivéhez fölhatol : 
Hogy Pásztor és nyáj szent erényben éljen 
S a jó Anyához égbe majd fe lér jen!!!" 

Rosty Kálmán Soc. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Páris, febr. 25. Mit mondott a pápa a világ leg-

olvasottabb lapjának? — 
Már emiitettem, hogy a párisi „Petit Journal" czi-

mü pártonkívüli néplap, melynek 1 millió előfizetője és 
több millió olvasója van, hogy minél jobban szolgálhassa 
nemzete ügyeit, szükségesnek látta Rómába menni a pá-
pához, megtudni, hogy mit tart a bölcs XIII. Leo pápa 
Francziaország jövőjéről és teendőiről a katholikus vallás 
irányában, hogy a protestáns német császárság politikai 
suprematiájával szemben mint első katholikus nagyhatal-
masság megállhasson s Európa múltjában vitt szerepét 
folytathassa. 

A pápa és a „Petit Journal* szerkesztője közt le-
folyt beszélgetés leírását az „Univers" szavahihetőnek 
tar t ja . Én tehát átveszem s közlöm önökkel XIII. Leo 
nyilatkozatának teljes szövegét, a mely nyilatkozat előfu-
tárul szolgált óriás hatást keltő legújabb főpapi levelé-
hez, melyet Francziaország püspökeihez és összes kath. 
híveihez intézett. 

r A z én óhajom, igy kezdé a pápa, épp ugy a mint 
azt az egyház akarja, az, hogy Francziaország boldog 
legyen. Ez a nemzet élénk szellemmel és nemes lelkület-
tel van megáldva. Ha néha nem az egyenes uton jár, a 
mely természetesen legmegfelelőbb az ő érdekeinek, gyor-
san igyekszik jóvátenni a hibákat, mihelyt világosan 
látja az igazságot. Én azt óhajtom, — és e szerint cse-
lekszem is, minden akadályok daczára, — hogy a pártos-
kodások megszűnjenek és hogy ne legyenek önök között 
meddő viszálykodások, a melyek a nemzetet gyöngítik. 
Abban a meggyőződésben vagyok, hogy valamennyi pol-
gárnak kötelessége a törvényes téren egyesülni. Kiki 
megtarthat ja legbensőbb kedvencz eszméit (ses préférences) ; 
de a cselekvés, a nemzet akcziója terén, nincs csak egy 
kormány, az, a melyet Francziaország magának adott. 

A köztársaság épp oly törvényes kormányforma, 
mint a többi. Nem régen volt alkalmam fogadni a chicagói 
kiállítás szervező bizottságának elnökét, a ki arra kérte 
a szentszéket, hogy csatlakozzék és részt vegyen ebben 
a nagy amerikai vállalatban. Az Egyesült-Államok, melyek 
köztársaságban vannak, daczára némely kellemetlenségnek, 
melyek a határtalan szabadságból erednek, napról-napra 
óriásabbá nőnek, és a kath. egyház ott egyre fejlődik a 
nélkül, hogy valaha harezot kellene vívnia az állammal. 
A két hatalom (a lelki és a világi) ott igen szépen meg-
fér egymással, a mint mindenütt meg kell férnie, az alatt 
a föltétel alatt, hogy az egyik nem tör be a másik jog-
körébe. Alapul itten tényleg a szabadság szolgál a viszo-
nyoknak az állami hatalom és a vallásos lelkiismeret 
között. 

Az egyház mindenek előtt szabadságot kíván a maga 
részére ; a mi őt meg is illeti. Az én szavamnak szaba-
don kell hangzania, hogy czélt érjen és hatását semmi-
féle alaptalan támadások ferde irányba ne tereljék. A mi 
az egyházat az Egyesült-Államokban megilleti, annál 
inkább megilleti a köztársaságban élő Francziaországban. 
Én valamennyi francziának, a ki hozzám jön, különbség 
nélkül ezt kötöm a lelkére. Akarom, hogy mindenki 
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tudja, mit óhajtok. Csak azt sajnálom, hogy a kik magas 
állásban vannak, eddig nem merték elismerni nyilvánosan, 
a mint illenék, mennyit teszek én az önök nemzetének 
békéje és jóléte érdekében, a mely nemzetet én mindig az 
egyház legidősb leányának tartom. 

Én szilárdan ragaszkodom ehhez az álláspontomhoz, 
és mindenkit akit illet sürgetek, hogy határozottan az 
én irányomhoz csatlakozzék. Hogy az egyház ebben az 
igyekezetében sikert arasson, az egyháznak mindenek 
előtt kötelessége igazi hivatásához ragaszkodni, a mi 
nem egyéb, mint a lelkek erkölcseinek nemesítése s a 
szellemek kitanitása az áldozatkészségre és közszolgálatra. 
Egyúttal az egyháznak érdeklődnie kell a gyengék sorsa 
iránt, â mit én a munkások helyzetéről szóló levelemben 
a jogokról és kötelességről mondottam, az hathatósan 
fog hozzájárulni az ország belbékéjének helyreállításához, 
és eltűnő kisebbséggé fogja visszaszorítani azokat, ak iknek 
nincs egyéb foglalkozásuk, mint zavarni a szellemeket s 
megakadályozni az ország egylelküségét, a mely nélkül 
pedig egy ország sem képes magas hivatását betölteni. 

E szilárd belszervezettsége által fog Francziaország, 
ellenségeinek akarata ellenére is. teljes erejébe vissza-
emelkedni. Örvendek, mert azt hallom, hogy Francziaor-
szág határozottan a békét akarja, daczára a hadviselési 
források bőségének s fiai bátorságának. Hogyha ezt a 
bölcs elhatározást és béketűrést mindet) gyengeségtől 
megőrzi ; hogyha tudni fog megszabadulni a pártosko-
dásoktól, melyek haladását feltartóztatják és befolyásának 
erejét megtörik ; hogyha továbbá tartózkodni fog a kath. 
vallás zaklatásától és üldözésétől : Francziaország gyorsan 
fogja visszafoglalni azt a dicsőséges helyet, mely őt a vi-
lág népei köréhen megilleti." ') 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A magyarországi papnövendékek ima-egyesületéröl . 

(Vége.) 

Programmunk fenti kifejtésében — reméljük, — 
megadtuk a választ az igen tisztelt nyitrai lelkiigazgató 
urnák nagybecsű czikkére is, a ki a mondottak után bizo-
nyosan velünk fogja az ilyen „uj egylet"-nek nemcsak 
létjogát, hanem szükségességét is állítani. Czélunk volt 
előkészítő mozgalmat indítani az egyetemes papi egyesü-
lethez Budapest központtal s czélunk leszen a végzett 
papnövendékeket abba ipso facto belevezetni. 

Semmiképen sem akartunk tehát egy „ugy lényegére, 
mint működési módjára nézve u j imatársulatot" hozni be, 
mert, mint helyesen volt mondva, anyaszentegyházunk 
találékony szeretete egyelőre eléggé gondoskodott már 
az efféle imatársulatokról ; azután meg czélunkat uj tár-
sulat alapítása nélkül is elérhetőnek véltük — a már 
meglevő társulatoknak összegezése és felkarolásuk sürge-

') Bámulatos ! Az egyház kénytelen az ellenségei és a maga 
bűnei által összezúzott Francziaország hóna alá nyúlni, hogy első-
rangú nagyhatalmi állásába visszaemelje a „legkeresztényebb" nem-
zetet. Ki hitte volna azt, hogy a XIX század végén a pápaság-
nak fog kelleni csinálni világi, állami politikát is — az isteniekkel 
meghasonlott emberi okosság által tönkre tett nemzeteknek ! 

A szerk. 

tése által. Tervünk volt a lelki életet czéliráayosabb, az 
egyházi szellemet öntudatosabb működésre irányítani, 
illetve az erre szolgáló s anyaszentegyházunkban már 
meglevő eszközök segítségével éleszteni és föntartani, az 
az : egy mindnyájunkat összekötő kapocs létesítése által 
az egyes szemináriumokban összegyűjtött Ielkikincseket 
közvagyonná tenni s az által, hogy egyesületünk keretét 
a szemináriumon tuli életre is kiterjesztjük, — módját 
ejteni annak, hogy e kincs kellően fel is használtassák. 
Ily értelemben pedig kétségtelen, hogy épp annyi joggal 
alakulhat imaegyesület tisztán papnövendékek számára, a 
mily joggal alakult az csupán áldozópapok számára, an-
nál is inkább, mert általa talán még a legczélszerübb és 
sikeresebb mód nyílik ez utóbbinak valóban megérdem-
lett felkarolására és elterjedésére. 

Tisztán látjuk ugyanis egyesületünknek ama termé-
szetes követelményét is, hogy útbaigazító, segítő, irányító 
s kitartásra, tevékenységre serkentő hatásának főleg ott 
kinn, az életben kell befolyását érvényesíteni lélekre és 
szivre egyaránt. Szükséges, hogy a kiket egyazon fensé-
ges czélra való törekvés füz össze már a szeminárium 
falai között, azok ott künn, jövendő állomásaikon is igye-
kezzenek — egymásnak segítségére lenni : hogy a közösen 
vallott elvek valóban érvényesüljenek; — egymástól el-
tanulni : mikép érvényesíthetők ? — egymás buzdítására 
megbeszélni: hol, mire van szükség? — eléadni : eddig-
elé mi tör tén t? minek kellene megtörténnie? raj ta lenni, 
hogy megtörténhessék ! 

U j is tehát az egyesület, meg nem is. Uj, a meny-
nyiben összekötő kapcsot, egyöntetű vezetést, üdvös egy-
másra való befolyást létesít. Nem uj, mert czélját job-
bára a már meglevő eszközök igénybevételével akarja 
elérni, annyira, hogy a társulat törekvéseit összegező 
rövid társulati imán kívül u j kötelezettségeket nem is 
szándékozik tagjaira róni. Czélja ugyanaz, mint egyéb 
ima-társulatoké, csakhogy mégis határozottabb összefüg-
gésben papi hivatásunkkal ; eszközei szintén azonosak s 
mindössze hatványozottabb sürgetései csak azoknak, a mik-
nek ugy is meg kellene lenniök. 

A mi pedig az „Ima-apostolság" kétségkívül igen 
szép és nagyon fontos, de tervünktől mégis eltérő kér-
dését illeti, szándékba vett czéljaink mellett annak álta-
lunk való megoldását sehogy sem tehettük egyesüle-
tünknek „kizárólagos feladatává" már csak azért sem, 
mert mi magunk is vezetésre szorulván, ily széleskörű 
irányításra teljesen elégtelenek vagyunk ; — de igen is, 
— hogy az annyira fontos ügy kellő méltánylás ne ma-
radjon, — a papnövendékek imaegyesületét természetsze-
rűleg követő egyetemes papi egyesületnek teszszük fel-
adatává a szükséges egyöntetűség létrejöttéről gondoskodni. 

Végül még ama jóakaró tanácsra kellene reflektál-
nunk, mely a folytatólagos papi egyesületre vonatkozólag 
ajánlja a Győrött már meglevő egyesülettől teljesen elte-
kintve, uj, határozottabb, szélesebb körű egyesületnek 
alakítását. A kérdést itt is a kettő között való közép 
állásponttal véljük megoldhatni, hogy miként ? legköze-
lebb már részletesen is előterjesztjük. 

Budapesten, 1892 február 25-én. 
A szervező bizottság. 
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IRODALOM. 

4 - Kath. Hajadonok Könyve. (Jó tanácsadó az 
élet minden utaira.) Irta Cziklay Lajos. Főpásztori jóvá-
hagyással. 1892. 248. 1. 

Sokszor és sokat szoktunk panaszkodni a katholikus 
ifjúsági irodalom meddősége felett, mely sem számra, 
sem értékre, belső tartalomra nézve, nem felel meg ama 
követelményeknek és kívánalmaknak, melyeket a fiatal 
generáczió kath. szellemű irányítása, továbbképzése czél-
jából attól várnunk lehetne és kellene is. S áll ez a 
panasz ugy a szorosan vett ifjúsági irodalomra nézve, 
melynek czélja és feladata a növendék fiatalság kezébe 
jó olvasmányokat nyújtani, valamint azon részére is az 
ifjúsági irodalomnak, melynek olvasó közönségét az 
iskola falai közül kilépő kath. if jak és hajadonok képezi, 
s melynek feladata ezt a kath. ifjúságot a ker. élet ös-
vényein tovább vezetni s őket az élet veszélyeitől, a világ 
csábító szirénéitől megvédelmezni. 

Ezen a hiányon kivánt segíteni Cziklay Lajos, az 
érdemes kath. hírlapíró, midőn jelen munkájának meg-
írására vállalkozott, melynek czélja és feladata, irányitóul 
szolgálni a kath. ifjúság gyöngébbik felének, a katholikus 
nőnemnek, jó tanácsadó, vezető gyanánt az élet minden 
utain keresztül. S végig olvasva Cziklay Lajos munkáját, 
el kell ismernünk, hogy nemes feladatát minden dicséretre 
méltóan töltötte be, hogy egy olyan munkát adott a 
kath. hajadonok kezébe, melyet azok a legnagyobb ha-
szonnal olvashatnak, melyben szivük gyönyörűséget, lelkük 
javulást és okulást találhat, mely nagyban előmozdíthatja 
bennük a ker. tökéletesedés utáni vágyat, a vallásos eré-
nyek gyakorlatát, másrészről pedig földi boldogulásukra 
is nagy haszonnal járhat . 

Szerző munkáját két fő részre osztotta föl. Az első, 
az elméleti rész a kath. hajadon lelki életéről, lelki eré-
nyeiről szól s azokról a módokról, melyek segélyével 
ezeket az erényeket szivében megőrizheti, ápolhatja és 
növelheti. A szüzességről, mely a hajadon legféltékenyebb 
kincsét kell, hogy képezze, az alázatosság és szeretet, a 
türelem és jótékonyság erényeiről s egyáltalán mind-
azokról a lelki szépségekről, melyek megtartását tőlük a 
vallás is követeli s azok ápolására legfőbb mesterünk 
Jézus tanítása és parancsa kötelez. Szól továbbá a kath. 
hajadon honleányi kötelmeiről, magaviseletéről a családi 
otthonban szemben szülőivel, testvéreivel és a cselédség-
gel. Mély vallásos érzelem, alapos tudás, gyöngéd és 
nemesen érző szív jellemzi a munka eme részét, mely 
minden izében katholikus, emelkedett szellemű s nem egy 
helyen költői nyelvezettel dicsekszik. A magyar iroda-
lomban nem csoportosította még senki igy azokat az 
erényeket, melyek a kath. hajadont ékesítik, azokat a 
módokat és eszközöket, melyek azok megszerzését lehe-
tővé teszik, mint a jelen mü szerzője, ki is azért a leg-
nagyobb elismerésre tar that számot. 

A munka második része, a gyakorlati rész, mely 
szintoly érdekes, éppen oly hasznos és sok tekintetben 
hézagpótló. A hivatás megválasztásának pontosságát bo-
csátva elő, melyre nézve legelső sorban Istentől kell kérni 
segélyt és felvilágosítást, a nők egyes életpályáit teszi 

szóvá, melyen azok, különösen kik a családi élettől meg 
vannak fosztva, jövő boldogulásukat és szerencséjüket 
kereshetik. Meg vannak itt nevezve sorba azok a női 
keresetforrások, melyek a nők szániára nyitva vannak, 
mint a tanítónői pályák, a postai és vasúti hivatalnokok, 
nők a szépmüvé8zetben, nők a kereskedelmi szolgálatban 
stb. stb. valamint részletesen és egész terjedelemben kö-
zölve vannak a feltételek, melyek ily állások elnyeréséhez 
szükségeltetnek, ugy mint a szükséges előképzettség, a 
különböző tanfolyamok, a képesítő vizsgák stb. Egy szó-
val Cziklay munkájának e részéből megtanulhatja minden 
nő, ki valamely pályára hajlamot érez magában, vagy 
ilyet választani kényszerítve van, hogy mily lépéseket 
kell tennie, hová kell fordulnia és mit kell tanulnia, hogy 
magát bizonyos pályára előkészíthesse s magának az élet-
ben biztos existentiát szerezhessen. Cziklay munkája e 
részben tehát csakugyan régen érzett szükséget pótol 
s kimondhatatlan hasznára lehet a szülőknek és nevelők-
nek, kik leányuk jövőjét biztosítani óhajt ják. De különö-
sen nélkülözhetetlen segédkönyve lesz az a fővárostól 
távol lakó családoknak, kik mindeme szabályzatokhoz 
másképen nem juthatnak hozzá vagy csak nagy utánjárás, 
nagy fáradság utján. 

A legmelegebben ajánljuk tehát Cziklay Lajos eme 
munkáját a lelkipásztorok, a szülők s a tanitók figyel-
mébe. Ha egy jó és hasznos, gyönyörködtető munkát 
óhajtanak a kath. hajadonok kezébe juttatni, jobbat nem 
adhatnak, mint Cziklaynak ezt a könyvét. Kiállítása 
mondhatni páratlanul fényes és még a legolcsóbb (2 
frtes)- példány is igen szép, vászonkötéssel, aranymet-
széssel bir. Ára 2 forint. 

Megrendelhető szerzőnél, Budapesten, Só-utcza 18. 
s z á m . G y . 0. 

V E G Y E S E K . 

„Por é s hamu." Hamvazó szerdára mily alkal-
mas, mily tanulságos thema ! Értelme az elemi iskolás 
gyermek előtt is ismeretes: testünk porrá és hamuvá 
leszen, azért a lelkiekről el ne mulasszuk gondoskodni ! 
A hit nélkül szűkölködő modern szellem azonban ezt a 
tősgyökeres, tanulságokban gazdag keresztény mondásun-
kat is elferdíti, eltorzítja, „Por és hamu" czim alatt Agai 
Adolf (Porzó) egy könyvet irt elhunyt barátairól és jó 
embereiről. Szép, nemes gondolat az elhunytak emléke-
zetét felfrissíteni; de ha ez oly szkeptikus, a lélek hal-
hatatlanságába vetett hit oly ostoba megtámadásával tör-
ténik, mint itt : akkor az elhunytak, kik előtt a lélek 
halhatatlansága mint világító nap közvetlenül 'ragyog, 
durva sértésnek veszik méltán, ha egy halandó földi lényi 
ki a lélek halhatatlanságában való hitet a föld sarában 
elvesztette, őket is belekeveri a maga bűnös reménytelen-
ségébe ; mi pedig, az illető kortársai, kik az anyagnál s 
az anyag „örök körforgásánál" fensőbb dolgokban is 
hiszünk s a szellemek világrendjét is igaznak, való léte-
zőnek tar t juk, határozottan tiltakozunk az ellen, hogy az 

') Jelen számunkhoz a megrendelés megkönnyítése végett 
postautalvány van mellékelve. 
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anyagelviség, a hittagadás és desperáczió igényt tartson 
— akárcsak az irodalom terén is — tartós, igazi elis-
merésre számithasson. Agai Adolf „Por és hamu" czimü 
müvét, a mely „hit és vigasztalás nélkül" néz a halál 
elé, a mely után, szerinte, „nincs viszontlátás", nemcsak 
a hittudomány, de a józan bölcselet is elitéli. Ajánlani 
sehogysem ajánljuk ; sőt óva intünk mindenkit, hogy az 
ifjúság kezére játszásában részes legyen. 

— XIII. Leo pápa, márczius 2-án, mint születése 
napján és pápává koronázásának évfordulója alkalmából, 
a bibornokokhoz beszédet fog intézni, a melyben ki fogja 
jelenteni, hogy a világi fejedelemségre vonatkozó jogaiból 
nem ad fel semmit. 

— Vaszary Kolos hg-primás, nagy elfoglaltsága 
miatt, Budapesten ezentúl lietenkint csak háromszor fogad, 
és pedig hétfőn, csütörtökön és szombaton d. e. 11 órától 
d. u. 1 óráig. 

— Fejedelmi jótékonyság. Császka György kalocsai 
érsek a Baja és Zombor városoknak általa meghatáro-
zandó jótékony czélra legújabban adott 20,000 írttal — 
a székfoglalása alkalmából kiosztott adományok összegét 
60,000 frtra emelte. 

— Ezüstmise. Roder Florent szent-ferenczrendi ál-
dozópap és fővárosi hitoktató f. hó 26-án mondotta 
ezüstmiséjét a ferencziek belvárosi templomában. Az ün-
nepélyes alkalomból Bán Sándor házfőnök mondott szép 
beszédet, melyben a jubiláns érdemeit méltatta. Ad mul-
tos annos ! 

— Belgium püspökei együttes nagyböjti főf.dsstori 
körlevelet adtak ki a társadalmi kérdésről XIII. Leo pápa 
levele alapján. 

— Freppel fölött f. é. február 9-én az angersi szé-
kesegyházban mgr Godindard sebastei czimz.-érsek mon-
dott a francziák szokásához képest fényes egyházi gyász-
beszédet. 

f Roskoványi Ágoston püspök haláláról a következő 
gyászjelentést kaptuk : A nyitrai székes-egyházi káptalan 
mély fájdalommal jelenti, hogy forrón szeretett, nagynevű 
főpásztora, nagyméltóságú és főtisztelendő roskoványi 
Roskoványi Ágoston ur, Isten és az apostoli szentszék ke-
gyelméből nyitrai püspök, — pápa ő szentsége házi 
főpapja, — pápai trónálló, — ő császári és apostoli ki-
rályi felsége valóságos belső titkos tanácsosa, — a vas-
korona jeles rendjének I. osztályú lovagja, — római gróf, 
— a kath. vallás római akadémiája, a „Quirites" és sz. 
Péter ügyvédei római társulatának tagja, — Afrika val-
lás polgári művelődésére alakult párisi társulat tiszt, 
elnöke, — bölcselet- és hittudor, — a budapesti m. kir. 
és prágai cs. kir. tudomány-egyetemek hittani karának 
bekebelezett tagja, — aranymisés áldozár stb. stb. Isten 
dicsőségeért és főpásztori gondjaira bizott hiveinek üd-
veért lángoló lelkét folyó hó 24-én esti 7 órakor, rövid, 
de fájdalmas betegségének keresztény béketűréssel való 
elviselése s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele 
után, áldásdus élete 85-ik, püspökségének 41 -ik és nyitrai 

főpásztori hivatalának 33-ik évében Teremtőjének visz-
szaadta. Az Urban elhunyt nagy és felejthetlen halottnak 
földi maradványai f. hó 27-én reggeli 9 órakor fognak a 
székes-egyházba vitetni, s az ünnepélyes gyászmise után 
ugyanazon székes-egyház sirboltjában végső nyugalomra 
helyeztetni. Nyitrán, 1892. évi február hó 25-én. Az örök 
világosslg fényeskedjék neki ! 

f A veszprémi papnevelő intézet elöljárósága, tanári 
kara és növendékei saját és az összes rokonság nevében 
szomorú szivvel jelentik felejthetlen kartársuk, elöljáró-
juk, tanáruk, illetve rokonuknak Tőttőssy Imre, papnevelő 
intézeti tanulmányi felügyelő és theol. ny. r. tanárnak 
folyó hó 25-én éjjeli 1 órakor, rövid szenvedés és a ha-
lotti szentségek ájtatos felvétele után, élete 32-ik, áldozó 
papsága 8-ik évében történt gyászos elhunytát. A meg-
boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 26-áu d. u. 4 órakor 
fognak a veszprémi alsó-városi temetőben a feltámadásig 
nyugalomra tétetni. Az engesztelő sz. mise-áldozat pedig 
ugyancsak folyó hó 26-án d. e. 10 órakor fog a szent-
ferenczrendiek templomában az Urnák bemutattatni. Vesz-
prém, 1892 február hó 25-én. Imádkozzatok érette! 

— Az uj jaáki apát. A jaáki apátsági uradalmat 
Erdődy Ferencz gróf, mint a gróf Erdődy családnak a 
kegyuraság hagyományos gyakorlására ez idő szerint jo-
gosított tagja, gróf Széchenyi Miklós győri egyházmegyei 
áldozárnak, gróf Széchenyi Jenő fiának s gróf Erdődy 
István kir. főlovászmester unokájának adományozta. Az 
uj apát, mint halljuk, a herczegprimás oldala mellett 
előkelő egyházi állást fog betölteni. (F . K.) 

— A pesti hazai első takarékpénztár egyesület 1892. 
évi márczius hó 6-án délelőtt 10 órakor Budapesten, a 
Vármegyeház nagytermében (IV., Gránátos-utcza) rend-
kívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Határozathozatal 
az igazgatóságnak a f. évi február hó 6-án tartott rendes 
közgyűlés elé terjesztett lemondása tárgyában. 2. Az 
igazgatóság és felügyelő-bizottság által a f. évi rendes 
közgyűlésből kiküldött részvényesek közreműködésével az 
alapszabályok és a szervezet módosítása iránt készített 
munkálat s az igazgatóság és felügyelő bizottság erre 
vonatkozó tárgyalása és ezek iránti határozat. 3. Az 
igazgatóság tagjainak a módosítandó alapszabályoknak meg-
telelő számban leendő újbóli választása, esetleg kiegészítése. 
4. A felügyelő-bizottság és választmány tagjainak a mó-
dosítandó alapszabályoknak megfelelő számra leendő ki-
egészítése s az ugyanezen testületekben lemondások 
folytán üresedésbe jött, s az eszközlendő választások foly-
tán netán megürülő helyeknek választás utján való 
betöltése. — Ezen közgyűlésre a t. cz. részvényesek azon 
figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 
14. §-a értelmében csak oly részvényes gyakorolhatja 
akár saját személyében, akár meghatalmazott által szava-
zati jogát, kinek részvénye 1891. deczember 31-ig nevére 
íratott s a közgyűlést megelőző nap déli 12 órájáig az 
egyesület főpénztáránál még le nem jár t szelvényeivel 
együtt letétetett. Budapest, 1892. február 26-án. Az igaz-
gatóság. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D I C T I O N E M ! 
VENERABILES FRATRES ET FILII IN CHRISTO D1LECTISSIMI ! 

(Vége.) 

Venerabiles F ra t r e s et Filii in Christo 
dilectissimi ! „Cum pleni tudo legis sit dilectio" 
,f inis au tem praeeept i C h a r i t a s , " ' ) memor ver-
borum Apostoli : „facti sumus in medio vestrum, 
t amquam, si nu t r ix foveat filios suos,"3) Yos 
omnes Venerabiles Fra t res et Filii in Christo 
dilectissimi ! de paterna, eaque constant i mea 
char i ta te et benevolentia certiores facio. Pas to-
l'um Pr incipem Christum Jesum cont inenter 
intuebor, qui se humilem et mi tem corde est 
professus, „Cui omnis t r iumphus in cruce est," 4) 
Qui an imam Suam dedit p r o ovibus suis relin-
quens nobis exemplum, ut sequamur vestigia 
Eius. Non quaeram, quae mea sunt , sed quae 
Jesu Christi, neque ut domináns in Vobis, sed 
u t i pastor, imo Pa t e r Vester in ter Vos agam. 
A Vobis vicissim exspecto, quod magnus ille 
sacerdotal is digni tat is assertor s. Hieronymus 
an imadver t i t : „Suscipiendi sunt Episcopi t am-
quam paren tes animae." Obsecro i taque Vos, u t 
me diligatis, qua pat rem, e t ad munus meum 

') Rom. 13, 10. 
s) I. Tim. 1, 5. 
3) I. Thess, 2, 7. 
4) Maximus Eppus serm. XL. 

sust inendum, d igni ta temque servandam studia 
Vestra conatusque iungatis. „Sitis char i ta te 
f r a te rn i t a t i s invicem diligentes, honore invicem 
praevenientes, idipsum sentientes, nulli malum 
pro malo reddentes." Sic Pa te r Misericordiarum 
et Deus tot ius consolationis sua nobis t r ibue t 
auxilia, elficiemurque in sensu Apostoliéi elï'ati 
omnes unum corpus eodem spiri tu ani tnatum, 
i ta const i tuemus cas t rorum aciem bene ordina-
t am, et „levantes crucem, quae nost ra victoria 
est, in humeris nos t r i s " s ) victricia Domini 
praelia prael iabimur. Ig i tur „unanimes — semper 
— uno ore honorificemus Deum et Pa t r em 
Domini nostr i Jesu Christi, p ropter quod susci-
p iamus invicem, sicut Christus suscepit nos in 
honorem Dei." :>) 

Haec sunt, Venerabiles Fra t res et Filii in 
Christo dilectissimi ! quae hodierna die cum 
omnibus Vobis, praesent ibus et absentibus, com-
municanda censui, persuasissimus tenens cuncta, 
quae rogavi, quae monui, Vos omnes una mecum 
fideli ten turos memoria promtoque executuros 
obsequio. Unum superest, u t Vobis eum, cuius 
animus Vester capax est, maximum amorem, 
inconcussam fidelitatem in m a t r e m omnium 
nostrum Unam, Sanctam, Catholicam et Àpos-
tolicam Romanam Ecclesiam quam impensissime 
commendem, quo in amore, qua in fidelitate 
parem mihi habere possum, superiorem ne-
minem. 

Gestit adhuc animus, u t supplicem tendam 
ad Deum tot ius consolationis, Pa t rem omnipo-

•) Rom. 12, 10 et seq. 
2) Maximus Ep. Taurin. Serm. VII. 
3) Rom. 15, 6. et 7. 
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tentem, Vobiscum manus, pro visibili Capite 
Ecclesiae et Jesu Christi his in terris Vicario, 
Summo Pontifice Leone XIII-o. qui agendo magna 
ac patiendo multa, inclytum reddit Apostolatus 
sui Principatum, ut Dominus tribulationes, quas 
pat i tur , .respiciat, Illum ab inimicis custodiat, 
Cathedramque s. Petr i in his temporum angustiis 
fort i Suo brachio tuea tur et de periculis eripiat, 
Ipsique concédât, u t de f'elici in conversione et 
sanctificatione animarum successu atque de 
Ecclesiee haereditate ac independentia in tu to 
collocata gaudere possit. 

Salvum fac Domine etiam Regem nostrum 
Apostolicum Franciscum Josephum I., Principem 
aequissimum, Augustissimam item Eius Coniugem 
protege. Domine Deus „qui das salutem Regi-
bus" ') tr ibue illi prosperum et quietum impé-
rium, sisque illi contra aciem inimicorum lorica, 
in adversis galea, in prosperis sapientia, in pro-
tect ione clypeus sempiternus, ut novis semper 
felicitatis accessionibus vita longaeva, semper 
incolumi perfruatur . Det Deus omnipotens, u t 
regnet per patr iam nostram charissimam pax et 
concordia, ut laetemur de prosperi tate, u t flo-
reant artes, scientiae et omnis generis industriae, 
videamusque dies bonos et benedicto>. 

Imploro Tuum o Sanctissima Dei Genitrix, 
ab origine Immaculata Virgo, Maria auxilium et 
praesidium. Tu scis: Tibi a s. Stephano primo 
nostro Rege Patr iam nostram. ceu Magnae no-
strae Dominae commendatam fuisse, ac ideo gens 
Hungara t an to erga Te incendi debet amore, ut 
post Deum divinumque Eius Filium, Jesum 
Christum, Tu illius praecipua semper spes et 
refugium, Tu solatium illius sis et gaudium! 0 
Maria ! nunc plus ac alias persentio, quanto ma-
gis materno Tuo indigeam praesidio. Quaeso, ne 
meas despicias preces, sed me gregemque meum, 
quem praepotent i Tuae tutelae committo, pro-
pitia de coelo respicias. Tu quae potens, quae 
C l e m e n s , quae pia es, g r e g e m meum ab omni 
m a l o r u m incursu potenter tuearis. Te protegente 
vigeat inter fideles mihi creditos fides, spes, 
Charitas; u t hoc quasi triplici vinculo pastor 
et grex cum Christo coniuncti in terris, aeterno 
praemio, eo miserante, donemur in coelis. 

Cum pia invocatione praesidii Sanctissimae 
Virginia sine labe conceptae, Cuius in Coelos 
Assumtae honoribus metropol i tana haec Ecclesia 

') Psalm. 143. 10. 

dicata est, et intercessionis Sancti Regis Ste-
phani Arehi-Dioecesis hujus Pat roni nunquam 
cessabo memóriám Vestri, universique gregis 
nostri facere in orationibus m eis. 

Pro ea, qua omnes Vos cnpio in visceribus 
I Jesu Christi ') charitate, oro Vos Venerabiles 

Fra t res et Filii in Christo Dilectissimi ! ut vi-
cissim ob.secretis Deum Omnipotentem, qui est 
multae misericordiae omnibus invocantibus Eum, 
ne viribus deficiam : sed veniat in me Spiritus 
sapientiae et intellectus, Spiritus Consilii et for-
titudinis, Spiritus pietatis, et repleat me Spiri-
tus t imoris Domini,2) quo sciam, quid acceptum 
sit coram Eo omni t e m p o r e . O r a t e pro me, 
ut quod hodie mente concepi: operari gloriam 
Dei, et salutem animarum, fideliter exequar; ut 
pastor et grex unam, eamdemque metam cur-
rentes bravium supernae vocationis consequan-
tur . 4 ) 

Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum. 
Charitas mea cum omnibus vobis in Christo 
Jesu. Amen.5) 

Coloczae, die 17. Februarii, 1892. 
Georgias m. p. 

Archi Episcopus. 

Főpásztori beszéd. 
(Vége.) 

Magatok Ítéljetek ; a nép életének mily dicsővé kell 
ot t alakulnia, az állani jövőjének mily áldásosán fejlődnie, 
hol e szent hit igazságával és malasztjával, fényével és 
áldásával a nyilvános és magán élet fölöt t uralkodik ; 
hol a családok ölében, az iskolák termeiben hálával és 
szeretet tel gyakorol ta t ik és tanít tat ik ; hol a kézműves 
műhelyében elfogadtatik ; hol az elöl járót az igazság 
kezelésében kormányozza, s az alat tvalókat kötelességük 
teljesítésére indí t ja ; hol a hata lmasok és gazdagok há-
zában, a po lgár és földművelő ha j lékában, a gyá rmunkás 
és napszámos kunyhójában az őt megillető méltó helyet 
elfoglalja. 

Kérlek azért Ti teket , Keresztény Hivek ! „Epek 
legyetek a h i t b e n ; " " ) „ne legyetek soha habozó kisdedek 
s ne haj tassatok ide s tova a tudomány minden szelétől, 
az emberek gonoszsága által, a tévedésbe ejtő álnokság 
által." ' ) A mit sz. Pál mondot t „tudom kinek hit tem és 
bizonyos vagyok," 8) ugyanazt minden igaz hivő elmond-

') Philip. 1. 8. 
2) Is. II. 2, 3 
s ) Sap. 9, 10. 
«) Rom. 15, 30. 
5) 1. Cor. 16, 23. 24. 
6) Tit. 1, 13 
' ) Efez. 4. 14. 
») II. Tim 1, 12. 
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hatja önmagáról. Mert nem lehet nagyobb tekintély sem 
az értelmi, sem az erkölcsi világban, mint az Isten, ki 
maga az Igazság, maga a Bölcseség, maga a Szentség, s 
azért senkit meg nem csalhat, senki által meg nem csa-
lathatik, és az 0 anyaszentegyháza, mely az „igazság 
oszlopa és erőssége." ') Álljatok rendületlenül a hitben, 
kerüljetek minden kételyt, indítsátok föl gyakran ma-
gatokban a hitet, hallgassátok szivesen, figyelmesen és 
ájtatosan a hit tanításait, az Isten igéjét : „A ki Istentől 
van, Isten igéjét hallgatja." 

„Legyetek pedig az igének cselekvői és nemcsak 
hal lgatói ," s) mert „nem a törvény hallgatói igazak az 
Istennél, hanem a törvény cselekvői igazulnak meg." 4) 
És maga Jézus Krisztus mondja: „Ha ki engem szeret, az 
én beszédeimet megtartja és Atyám is szereti őt és hoz-
zája megyünk és lakóhelyet szerzünk nála. A ki engem 
nem szeret, az én beszédeimet nem tart ja meg." s) 

Az igaz hitnek próbája tehát a cselekedetek, a hit-
nek szabályai, parancsai szerint berendezett katholikus 
élet : „Nem minden, a ki mondja nekem: Uram, Uram 
megy be a mennyeknek országába, hanem ki Atyám 
akarat ját cselekszi, a ki mennyekben vagyon." li) „Ez t. i. 
az Isten akaratja, a ti megszentüléstek." 7) Megszentülés-
tek erős, élő hit által, ennek nyilt és szabad bevallása, 
buzgó gyakorlata által; — megszentüléstek a hit szerint 
jámbor és istenfélő élet által ; megszentüléstek a keresz-
tény élet kegyszereinek a szentségeknek gyakori vétele 
által, mi az egyház tanítása szerint : „minden valódi 
igazságot megkezd, a megkezdettet növeli, az elvesztettet 
visszaállítja" ; 8) — megszentüléstek folytonos és ájtatos 
ima által — megszentüléstek végül szíves és készséges 
engedelmesség az egyházhoz, szolgáihoz, a papsághoz, 
főpásztortokhoz, az egyház látható fejéhez, Jézus Krisztus 
helytartójához lelkes és hü ragaszkodás által. 

Jézus Krisztus minden embert megváltván, minden 
ember üdvét akarja, egyházát minden ember számára 
alapította. Mindenki elnyerheti igazulását az eredendő 
bűntől a keresztség szentségének fölvétele által az anya-
szentegyházba lépése által. Isteni bölcsesége azonban 
tudta azt, hogy a keresztségben nyert hit adománya a 
gyenge emberben megfogyatkozik, a világ s az életnek 
ezer kísértése között a bün hatalmába keríti a gyarló 
halandót. Gondoskodott azért az ő végtelen szeretete 
módról, hogy a bűnös ember bűneitől megtisztulhasson, 
az elvesztett kegyelmet vissza szerezhesse. A bűnbánat 
szentségét rendelte el. „Ha azokban — tanítja az egyház 
a trienti sz. zsinaton — kik újjászülettek a keresztség 
által, oly nagy volna az Isten iránti háladatosság hogy 
a keresztségben az ő jótéteménye által nyert megigazulást 
állhatatosan megőrizhetnék, nem lett volna szükség a 
bűnök bocsánatára a keresztség szentségén kivül más 

') 1. Tim. 3, 15. 
*) Ján. 8, 47. 
s) Jakab 1, 22. 
*) Hóm. 2, 13. 
») Ján. 14, 29. 
") Máté 7, 21. 
7) I. Thess. 4, 3. 
*) Cone. Trid. Sess. VII. Decr. Prooem 

szentséget is rendelni. De mivel az Isten, ki gazdag az 
i r g a l m a s s á g b a n , i s m e r i alkatunkat ,2) azoknak is nyúj-
tott gyógyszert életük számára, kik később önmagukat a 
bün rabszolgaságába és a gonosz szellem hatalmába át-
adták, t. i. a bűnbánat szentségét, melyben a keresztség 
után a bűnbe esett emberekkel a Krisztus halálának ke-
gyelme közöltetik." 3) A bűnbánat szentsége, vagy — ha 
ez merőben lehetetlen, ennek forró óhaja nélkül a bűnös 
számára nincs szabadulás a vétektől, nincs kibékülés 
az Istennel. Onthat a bűnös bár forró könnyeket, tépheti 
bár a bánat vétkes szivét, szálljanak bár a legerősebb 
fogadások a vétek terhe alatt görnyedő kebelből, ha nem 
járul méltóan a bűnbánat szentségéhez: nincs szabadulás 
a vétektől. Járul ja tok azért Kedves Hivek! gyakran és 
méltóan a bűnbánat szentségéhez. A legkevesebb az, mit 
az egyház parancsol: az évenkinti egyszeri gyónás; de a 
ki lelke tisztaságát szereti, a ki nemcsak a súlyos bűnök-
től óhajt szabadulni, hanem a kisebb hibáktól is óvako-
dik, ki állandóan óhajt a kegyelem állapotában élni, a ki 
nemcsak a rosszat kerülni, hanem a jót gyakorolni is 
óhajtja, a ki nemcsak a bűntől menten kiván élni, hanem 
az erényekben is előrehaladni : az gyakrabban is járul a 
szentséghez, mert „Ha bevalljuk bűneinket, hiv ő és igaz, 
hogy megbocsássa nekünk vétkeinket és megtisztítson 
minden gonoszságtól." 4) 

Hasonló buzgalommal igyekezzetek lelketek üdvére 
fordítani Isten malasztjait, melyek a többi szentségekben 
és szentelményekben számotokra vannak rendelve. Mind 
megannyi fegyver azok kezetekben, melyekkel. üdvötök 
harczát győzelmesen kivívni, örök diadalát elnyerni képe-
aek—vagytok. 

* 
* * 

Keresztény Hivek! Ha békét akarsz, készülj a 
harczra, t a r t ja a közmondás. Ha üdvötöket el akarjátok 
nyerni, harczolnotok kell érte. Küzdeni a sátán, a világ 
és a magatok gyengesége ellen. Ez a harcz az, melynek 
vívására én Veletek ma szövetségre léptem. Üdvösségünk 
harczának főbb fegyvereit vázoltam mai beköszöntőmben, 
midőn frigyes viszonyunk kölcsönös kötelmei fölött el-
mélkedtünk. 

„Crucis amore" vagyis : „a kereszt iránti szeretet-
ből" van az én zászlómra fölírva. A kereszt, melyből 
minden üdv származik, a jelszó, melylyel harczoltam ed-
dig, fogok jövőre is küzdeni az üdvért. í r j á tok Ti is e 
jelszót zászlótokra, írjátok lelketekbe. Az üdvnek ezen 
jelvényével kezdtétek mindnyájan a lelki életet, midőn a 
keresztségben a szent kereszttel megjelölve léptetek az 
anyaszentegyházba, a kereszt jelvényével erősödtetek meg 
a bitéletben, midőn a bérmálás szentsége Titeket Jézus 
Krisztus katonáivá fölavatott, kereszt a leghívebb kísérő-
tök az életen, kereszt fogja mutatni sírjaitokat. Az a 
kereszt, mely Krisztus Jézusig bitófa, a gyalázat jele volt, 
az ő megváltó halála óta mint az üdvnek eszköze hódo-
lat tárgyává lett, melyben nagy sz. Leo pápa szerint „az 

') Efez. 2, 4. 
-') 102. zsolt. 14. 
:i) Conc. Trid. Sess. XIV. c. 1. 

Ján. 1, 9. 
16* 
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Ur Jézusnak Ítélőszéke, a világnak ítélete, a keresztre 
feszitettnek hatalma van, mely minden áldásnak forrása, 
minden kegyelemnek oka." A szent keresztnek minde-
nütt látható jelvénye emlékeztessen mindenkor Titeket 
hivatástokra, keresztény megszentüléstekre, a küzdelemre, 
melyet a szent keresztségben fogadtatok, a bérmálás 
szentségében megújítottatok ; a kereszt buzdítson kitar-
tásra, hűségre ma kötött szövetségünkben. Miként engem 
a szent kereszt a mai ünnepélyen fogadott eskümre, fő-
pásztori kötelmeim lelkiismeretes teljesítésére fog figyel-
meztetni : ugy legyen a szent kereszt Nektek is üdvötök 
intőjele. „Bizonyságom az Isten, kinek lelkemből szolgá-
lok, az 0 Fia Evangéliuma által, hogy szüntelen emléke-
zem felőletek, imádságomban mindenkor könyörögvén" -') 
érettetek, hogy Neki hűségesen szolgálva, az ő gyerme-
kei, az üdvösségnek örökösei legyetek. 

Imádkozzatok Szentséges Atyánkért, dicsőségesen 
uralkodó XIII. Leo pápáért, Krisztusnak földi helyette-
séért, sz. Péter utódjáért, hogy mint az ő napjaiban igaz 
legyen ma is : „az anyaszentegyház pedig szüntelen kö-
nyörög vala Istenhez érette," :i) hogy az Isten tartsa öt 
és éltesse és tegye boldoggá e földön, engedje látnia az 
egyház diadalát és győzelmét. 

Imádkozzatok Fölséges Urunk és Apostoli Kirá-
lyunk I. Ferencz József fölkent személyeért és a legma-
gasabb uralkodó házért, hogy szerető népeinek boldogi-
tására irányult atyai törekvéseit mennyei áldásának 
bőségével eláraszsza, hogy hü magyarjainak és összes 
alattvalóinak törhetlen ragaszkodásában, buzgó áldozat-
készségében és tántorithatlan odaadásában birja dicső 
trónja legerősebb támaszát, felséges atyai szive legéde-
sebb vigaszát. 

Imádkozzatok drága magyar hazánkért, hogy az 
Isten leggazdagabb malasztja szálljon rá, hogy széles e 
honban uralkodjék az isteni félelem, a tiszta erkölcs, a 
testvéri szeretet és egyetértés, a földi javak bősége, az 
isteni áldások telje és mindennemű boldogság. 

Imádkozzatok ezen ősrégi, sz. István által alapitott 
és égi védnöksége alá helyezett főegyházmegyéért, annak 
minden híveiért és lakosáért, hogy az Isten gyarapítsa 
bennünk a hitet, reményt és szeretetet, a keresztény hit-
életet, a jó erkölcsöket. 

Imádkozzatok végül, kérlek, érettem, főpásztortokért, 
hogy a Szentléleknek ereje lelkemet betöltse, kegyelmé-
vel eláraszsza. „Hogy bővelkedjék bennem a hitnek áll-
hatatossága, a szeretetnek tisztasága, a békeségnek őszin-
tesége. Hogy legyek az Isten hűséges és okos szolgája, 
kit az Ur maga családja fölé rendelt, hogy adjon neki 
táplálékot kellő időben és magát mindenben tökéletesnek 
mutassa; hogy az Isten legyen neki tekintély, hatalom és 
erősség." 3) 

És most lelkem mélyéből mindnyájatokra, családjai-
tokra, gyermekeitekre főpásztori áldásomat adva fölfo-
hászkodom: „Az Isten és a mi Atyánk és a mi Urunk 
Jézus Krisztus igazgassa utunkat tihozzátok, titeket pedig 

') S. Leonis Sermo VIII. de passione Dom. c. 7. 
2) Róm. 9, 10. 
') Pontif. Rom. De consecr. el. in Episc. 
4) Pontif. Rom. De consecr. el. in Episc. 

gyarapítson az Ur és gazdagítson szeretettel egymáshoz 
és mindenekhez, a minő a mienk tihozzátok, hogy szive-
tek megerősödjék, feddhetetlen és szent legyen az Isten 
és a mi Atyánk előtt a mi Urunk Jézus Krisztus eljö-
vetelére minden szenteivel." ') 

„A békeség Istene pedig, ki a halálból kihozta ju-
hai nagy pásztorát az örök szövetség vére által a mi 
Urunkat Jézus Krisztust, tegyen alkalmatosakká titeket 
minden .jóra, hogy az ő akarat já t cselekedjétek, azt mun-
kálván bennetek, mi kellemes előtte Jézus Krisztus által, 
kinek dicsőség legyen mindörökön örökké. Amen." 2) 

Kalocsán, 1892. február 17. 
György, s. k. 

érsek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Róma, márcz. 1. A pápa beszéde, -— melyet szüle-
tése napja (márcz. 2.) és pápává koronáztatásának évfor-
dulója (márcz. 3.) alkalmából a bibornokok collegiumának 
Monaco La Valletta dékán által tolmácsolt üdvözletére 
válaszolva olaszul ma mondott, hű magyarságban ekképp 
következik : 

„Tisztelni hamvait és emlékét annak a pápának, ; i) 
akinek ön, bibornok ur, vállalkozásait velejökben imént volt 
szíves említeni, e/. vala mindenkor az a gondolat, a mely 
fölöttébb szivemen feküdt, s a melyet nekem hazám iránt való 
szeretetem és ennek a pápának különös tisztelete sugallt, a 
kinek nagyságát immár hét század szavazata szentesitette. 
Hogyha külső körülmények nem akadályozzák vala meg 
óhajtásunkat, ez a pápa bizonyára mauzoleuinot kapott 
volna tőlünk már Umbriában ; ott azon a földön, a hol ő meg 
is halt, a midőn éppen két hires olasz város ügyében, a 
melyek viszályban valának egymással, a béke ünnepélyes 
megkötése iránt fáradozott. Hanem kegyeletes szándékun-
kat, melyet püspökségünk ideje alatt nem lehetett meg-
valósítanunk. sikerült végre ez évben, iiála az isteni 
gondviselésnek, a tények sorába emelnünk és pedig annál 
méltóságosabb alakban minél magasabban áll a perugiai 
székesegyházhoz viszonyítva Róma és a világ dómja. 
Most már jól esik látnunk III . Incze mulandó részeit itt 
nyugodni szent János lateráni fő bazilikájában, a mely-
nek árnyékos boltivei borulának reá mint ifjúra, üd-
vözlék mint pápát és hallották öt, midőn a legneveze-
tesebb s leghíresebb egyetemes zsinatok egyikén itt 
tekintélyes szavát felemelte. 

Erről a sirról ott a lateráni főbazilikában, a katho-
likus egység e jelképében, mivel ez minden egyházak 
anyaegyháza, — sokkal ünnepélyesebben tündököl ime ki az 
emberiség szellemére az a két nagy eszme, a melyek III. 
Inczének egész pápasága alatt indító okul és végczélul 
szolgálának, t . i. a szent föld megszabadítása és az egy-
ház szabadsága, melyeknek mindegyike igazán méltó tárgy 
oly fenkölt és apostoli szellemre nézve, a milyennel ő 
eltelve vala. És hogyha e két eszme közöl az egyik ki-

') Sz. Pál I. Thess. 3, 11—13. 
*) Sz. Pál Zsid. 13. 20. és 21. 
3) III. Ineze. 
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Még egyszer az első érsekek kérdéséhez. 
A ,. Magyar Állani" f. évi február 5-én megjelent 

számában közölte : „Visszhang e kérdésre : kik voltak az 
első érsekek ?" czimű tárczaczikkemet. Erre ugyancsak 
a „Magyar Állam" f. évi február 16-án ily czím ala t t : 
„Az első érsekek kérdéséhez" dr. Karácsonyi János úrtól 
megkaptam a választ, de nincs benne köszönet. Tisztelt 
ellenfelem ugyanis mellőzte az elvet: „In necessariis uni-
tas, in dubiis libertás, in omnibus Charitas." S. August. 

Vártam, mert várhattam czáfolatot, kaptam ahelyett 
sértegető nyilatkozatot ; vártam érveket, nyertem semmit-
mondó kifejezéseket; vártam az egyén állásához illő komoly-
ságot és szerénységet, taapasztaltam a jelen kor fiaihoz 
illő, minden felebaráti szeretetet mellőző hányivetiséget. 
Nem baj ! Ily körülmények közt nincs egyéb teendőm, 
mint hallgatni sz. Pál szavaira, aki a korintusiakhoz irt 
I. lev. XIII. r. 4. s k v. mondja : „A szeretet tűrő, . . . 
nem fuvalkodik fel, . . . mindent elszenved." És ismét: 
„Noli vinci a malo, sed vince in bono malum." Rom. 
XII. v. 21. 

* 
* * 

Nemes ellenfelem, ugy látszik, igen zokon vette, 
hogy tárczaczikkemben azon gyanúmnak adtam kifeje-
zést, hogy f. évi január 7-én tartott felolvasása után piros 
ajkakról hangzott fel a buzditó éljenzés, holott őt tör-
téneti irók, tehát tekintélyek, auctoritások hallgatták és 
éljenezték meg 

Erre megjegyzésem a következő : Ha önt történeti 
irók hallgatták és éljenezték meg, amit készséggel elhi-
szek, ezen éljenezésnelc természetesen több az értéke ; 
lehet ugyanis buzditó, lelkesítő a további munkára, — 
vagy lehet a vélemények teljes összhangzása a felolvasó 
nézetével. Hogy e kettő közöl jelen esetben melyik a 
competens, Ítélje meg önmaga ! A tárgyalt kérdés ez idő 
szerint még sub lite est, azért mondottam az éljenzést 
korainak. 

Nemes ellenfelem több izben ad kifejezést a felett 
való szánakozásának, hogy az én tudományos ismereteim 
nem terjednek oly messzire, mint az övéi és igy a ma-
gyar papság irodalmi reputatióját kompromittálom. 

A Példaszédek könyvének XV. rész, 33. v. ezek 
vannak megirva: „A dicsőség előtt jár az alázatosság " 
Sz. Pál a galatákhoz VI. r. 3 v. „Ha valaki magát va-
laminek tartja, holott semmi, önmagát csalja meg." — 
Én elismerem sokban járatlanságomat, nem hánykolódom 
ismereteim bőségével, mert mindig fülemben hangzik a 
sz. irás intése : „Noli altum sapere sed . . . secundum 
sobrietatem." 

A magyar közmondás tart ja, hogy : „A jó pap hol-
tig tanul." Különösen pedig szemem előtt tartva sz. 
Bernát mondását: „Multi multa sciunt, et seipsos nes-
ciunt. Noveris licet omnia mysteria, noveris lata terrae, 
alta coeli, profunda maris, si te nescieris, eris similis 
aedificanti sine fundamento." Lib. de consid. 

Különben, hogy meddig terjed az én tudományom, 
azt nemes ellenfelem nem tudhatja azon egyetlen tárcza-
czikk alapján, amit meg nem czáfolt. Hogy pedig az ő 
ismerete mily terjedelmes, azt én nem tudhatom, de nem 
is vagyok arra kíváncsi. 

„Magni periculi est, mondja a közmondás, statim 
evomere, quod non concoleris." 

„Sapiens tacebit usque ad tempus." Eccl. XX. 
* 

Nemes ellenfelem kifogásolja azt, hogy minden 
nyomtatott betűt szentírásnak tekintek és Lonovics József 
Archeológiáját, Virozsil jogi művét, Lányi egyháztörté-
nelmét és más 30 - 40 évvel ezelőtt megjelent kézi köny-
veket kutforrások gyanánt, idézek. 

Erre válaszom a következő: Közölt tárczaczikkem-
ber az egész gondolatmenetet az Egyetemes Magyar En-
cyclopedia I. köt. 453. s kk. 11. és a IV. köt. 99. s kk. 11. 
mondottak, nemkülönben Lányi-Knauz idézett helyei sze-
rint állítottam össze ; előre bocsátottam ugyanis, hogy 
csupán adatgyűjtő, compilator gyanánt akarok szerepelni. 
A Magyar Éncyclopedia emiitett két helyén foglalt czik-
kemet pedig Hatvani Mihály, magyar tudós irta, mely 
név alatt, mint tudjuk, egy ideig Horváth Mihály törté-
neti író rejtőzött. V. ö. Magyar Encyclop. IX. köt. 276. 1. 

Ha a Horváth Mihály által szerkesztett czikkekre 
és Lányi-Knauz egyháztörténelmében foglalt előadásra 
alapítva elbeszélésemet, állítólag, — mert még megezá-
furva nincsen, — tévedtem : ha ugyanazon tudósok későbbi 
években már más véleményben voltak, amiről még szó-
lok ezen értekezésem folyamán, — ez csupán azt iga-
zolja, hogy az emberi tekintélyen gyökerező ismeret igen 
törékeny, ingatag alapon nyugszik ; azt bizonyítja, hogy 
az u. n. certitudo historica és metbaphysica között ég 
és föld a különbség ; azt bizonyítja, hogy megesik a tör-
téneti írókkal azon szerencsétlenség, fatum, hogy amiért 
ma bűnkősbottal, bicskaéllel küzdöttek, holnap vagy 
•ezután lejárta magát a világ előtt. Tessék ebből dr ur a 
consequentiát levonni ! Si hoc in viridi, quid tunc in arido ? 

Lonovics József Archeológiáját is idéztem, mennyi-
ben ennek jegyzeteiből vettem át egy-két citátumot, ami-
ket hártyairatokról nem vehettem ; mert nem volt mó-
domban azt tenni, hogy minden szavamat a dr ur magas 
tetszésének kiérdemlése reményében pergamenről szedett 
idézetekkel bizonyítsam. 

És most azt kérdezem dr úrtól, hogy, ha valaki önt 
interpellálná, hogy hol olvashatja meg hiteles szövegben 
az Isten tiz parancsolatát: vájjon az eredeti, zsidó szö-
veghez, vagy pláne az angyalok által irt két kőtáblához 
utasítaná a kérdezőt, avagy egy hiteles, kis katekizmust, 
vagy egy alkalmas imakönyvet adna annak a kezébe ? ! 
Mit mond a prudentia pastoralis? 

Virozsil jogi művét kifogásolja ? Ön január 7-én 
tartot t felolvasásában állítólag azt mondotta, hogy Astrik 
előbb pécsváradi apát, később Kalocsa érseke volt. Erre 
röviden, mintegy közbevetőleg megjegyeztem, hogy talán 
püspöke? Magyarországban t. i. akkor csak egy érsekség 
volt, az esztergomi. Ezen á'litásom igazolására idéztem 
Virozsil munkáját. Idézhettem volna arra más okmányt 
is, sőt az értekezés folyamán volt is idézve Zalka János : 
História Eccl. stb. czimű munkája, de a többi között 
ezen mű akadt a kezembe ; egyszerűen tehát tekintélyre 
hivatkoztam, mert nem lévén a történelmi társulat tagja, 
nem tartom magamat tekintélynek ! 



Végül kifogásolja a dr ur Lánvi egyháztörténelmét 
és pedig azért, mert ezen történelem megjelenése óta sok 
viz folyt le a Dunán ! 

Er re észrevételem az, tudós dr ur, hogy én nem 
egyszerűen Lányit, hanem Lányi-Knauzt idéztem. Tessék 
jól megnézni tárczaczikkemet ! Knauzt elismeri uraságod 
is „a legelső magyar egyháztörténetirónak" : elismertem 
én is őt tekintélynek és épen azért idéztem az általa 
átdolgozott munkát . Történeti Íróknál, aminőnek magát 
dr ur gerálja, első kellék az igazságszeretet és nem a j 
cselfogás és fortélyos nagyzás. 

Azt mondja dr ur, hogy egy Biçlowsky nevű len-
gyel tudós a müncheni könyvtárban sz. Adalbertnek eddig 
ismeretlen életadatára talált és ebből napnál világosabban 
kitűnik, hogy Radia és Astrik egy személy nem lehetett, 
amint azt én állitottam. 

A „Passió S. Adalberti" czimű munka, melyet 
Bielowsky feltalált és a Mon. Polonic. I. 154. 1. foglal-
tatik, nem ismeretlen előttem ; azonban az ezen műre 
alapitott elmélet még gyermekczipőit el nem nyütte. V. ö. 
dr Balics L. A róm. kath. egyház tört . Magyarországban, 
I. köt., 106. s k. 11. 

Ámde, dr ur. amit én állitottam, azt Horváth Mihály 
és Lányi-Knauz tekintélyére támaszkodva mondot tam; 
tessék tehát ezen örvendetes, de már épen nem u j talál-
mányról illetékesebb helyen tenni jelentést. Különben 
ezen Radlát-Astrikot valóban a sors üldözi; mert mig 
Horváth Mihály őt szásznak vallja, addig a Monumenta 
Eccl Strigon. tudós irója őt már csehnek teszi. V. ö. i. 
m. 22 1. Miután pedig a Monum. Eccl. Strig. tudós 
irója Astrikot és Radiât egy személynek képzeli, a dr ur 
által emiitett, müncheni lelet bizonyára őt, mint törté-
neti irót, jobban fogja érdekelni, mint engemet. 

Es most tér jünk át egy kissé komolyabb t h é m á r a ! , 
* 

* * 

Dr K. J . ur eddig csak enyelgett velem, természe-
tesen a saját Ízlése szerint, ámde most teljesen meg akar 
semmisíteni. Azt mondja a dr ur, hogy a Monument. 
Eccles. Strig. tudós irója könyvének I. kötetében 30 folio 
lapra terjedő értekezésben izzé-porrá törte azok vélemé-
nyét, akik Domonkost tar tot ták első érseknek, már t. i., 
mint én mertem azt állítani, nem magamtól, de tekin-
télyekre támaszkodva. 

Megjegyzi a dr ur, hogy irt ez érdemben dr Várossy 
Gyula kétszer is 1879. és 1885-ben ; beleszólt a dologba 
dr Pauler Gyula, nemkülönben Horváth Mihály szintén 
kétszer, 1868. és 1878. években. 

És mindezen sok igazságot én nem tudtam ! 
Eme valóban a bombasztikus ellenvetésre válaszom 

a következő: 
Honnan tudja, dr ur, hogy ezen említett szerzők 

előttem ismeretlenek ? Talán onnan, mert nem idéztem 
például a Monum. Eccl. Strig. cz. m u n k á t ? ! 

Csak nem idézhettem annak igazolására, hogy Do-
mokos esztergomi érsek volt, mikor e részben ö most 
más nézetben van ; avagy sorolhatom dr urat jelen időben 
jó akaróim seregébe, midőn közölt czikke után láttam, 
hogy ab invisis ellenséges indulattal viseltetik irántam ? 
Az ilyen conclusiók lehozására elégséges egy kis ratio 
naturalis . 

Hogy pedig meggyőződjék dr ur, miszerint az u jabb 
kutatások az én lakhelyemig, illetőleg szobámig is elju-
tot tak, ám szenteljünk néhány komoly perczet először is 
a Monumenta Eccl. Strig. korszakot alkotó munkának i 
elejére tűzött értekezés méltatására! 

* 

A Monument. Eccl. Strig. I. kötete 1—30- lapig 
ily czim a la t t : Astricus rectius Anastasius. De Genere 
Jilic. 999 — circ. 1036. 12. Nov., — egy dissertatiót 

közöl, amely dissertatióban két fő eszme foglaltatik : az 
első, hogy Domonkos éppen nem volt esztergomi érsek, 
noha az 1001. évben kelt pannonhalmi alapitó oklevél 
Domonkost mondja azon időben érseknek Magyarország-
ban ; a másik eszme, hogy Astrik, vagy helyesebben 
Anasztáz volt az első esztergomi érsek, ámbár őt II. 
Sylvester pápának 1000. évben kelt és sz. István, első 
magyar királyhoz intézett brevéje és más okmányok ka-
locsai püspöknek mondják. 

Lássuk a Monum. Eccl. Strig. ezen értekezését rész-
letesebben ! 

A pannonhalmi apátság 1001. évben kelt alapitó 
levelében, melyet eddig leghitelesebben Horvát István 
közölt a „Tudományos Gyűjtemény" cz. folyóirat 1836. 
évi füzetében, a következők foglaltatnak : 

„Astantibus dueibus videlicet I'oznano. Cuntio, Or-
chio, domno quoque Dominico Archiepiscopo votum vovi* 

Sz. István király monogrammjának baloldalán pedig 
ezen aláirás olvasható : 

„Dominicus Archiepiscopus vicecancerarius fecit.* 
Az okmány végén pedig ezen adalék áll : 
*Hae sunt nominatae villae in dedicatione ecclesiae 

ab Archiepiscopo Sebastiano, et a comité Ceba." 
Ezen okmány szerint 1001-ben Domonkos, — mi 

dőn pedig az apátság temploma felszenteltetett, Sebestyén 
lett volna az esztergomi érsek. 

Ezen véleményben vannak a következő, régibb irók, 
u. m. Ti mon Samuel. Szörény Sándor, Spangar András, 
Turóczi László, Bonbardius Mihály, Schmidtth Miklós, 
Ambrosovszky Mihály, Babai Ferencz, Pray György, Ka-
tona István, Papanek György, Lehotzky András, Fessier 
Ignácz. I?ejér György, Bartay Gusztáv és Imre, Palugyay 
Imre, Kemp Mihály, Török János, Podhraczky József, 
Czinár Mór, Gams Pius Bon. stb. 

Ezen irók munkáinak czimeit lásd a Monum. Eccl. 
Strig. I. köt. 5. lapján stb. 

A tudós Knauz. — a dissertatiót folytatva, a 7. 
lapon — megjegyzi, hogy ugy Domonkos, mint Sebestyén 
előfordulnak a pannonhalmi 1001. évben kelt alapitó ok-
levélben. Ezen oklevél a mult század vége felé hevesen 
lőn megtámadva, ámde erős védőkre talált Batthyányi 
Ignácz, Gánóczi Antal, Koller József és főképen Nóvák 
Krizosztomban. 

Ezen irók munkáinak czimét lásd a 7. lapon. 
Ugyancsak e vitát néhány évvel ezelőtt felújí totta 

Horváth Mihály, akit követett Szabó Károly. Ezek elle-
nében az oklevél hitelességét védelmezi Podhradczky Jó-
zsef és Mátyás Flórián. 

Horváth Mihály főleg azért támadja meg ezen ok-
levelet, mivel az Domonkost, mint ő gondolja, esztergomi 
érseknek vallja. 

Mátyás Flórián szintén nem fogadja el. Domonkost 
érseknek, de a diplomát hitelesnek tar t ja . 

A tudós Knauz (8. lapon) Horváth Mihály és Má-
tyás Flórián nézetét egyesítve, a diplomát hitelesnek 
mondja, de abból Domonkost ő is törli ; és iparkodik be-
igazolni — argumentis ex visceribus rei petitis — bogy 
Domonkos nem volt esztergomi érsek, hanem Astrik-
Anasztáz. 

Beszélteti először Desericiust, azután Turóczi Lász-
lót ; ámde ezek keveset mondanak véleménye keresztül-
vitelére. 

Pray szerint, folytat ja dr Knauz, igaz ugyan, hogy 
ezen időben Magyarországban az esztergomi érsekségen 
kivül más érsekség nem létezett, tehát más érsek sem 
lehetett ; ámde emiitett diplomában már a 998. évben 
mondja sz. István Domonkost érseknek. 

Katona közbeszól, úgymond a tudós Knauz, és ipar-
kodik a bonyodalmat megoldani, mondván : „Stephanus 
non affirmat Dominicum Archiepiscopum fuisse tempore 
dicti belli (értsd Koppány lázadását 998. évben! ) ; sed 



per historicam quamdam prolepaim ita vocare potuit eum, 
quern jam tunc ob eximiam vitae sanctitatem familiaris-
simum habuit, ac non multo post ad archiepiscopen 
evexit." 

A tudós Knauz argutiáknak, csűrés-csavarás, fortély-
nak mondja Katonának ezen közbevetett megjegyzését és 
természetesen nem fogadja el. 

Idézi azután a tudós Knauz Nóvák Krizosztomot, 
aki igy szól : „Domonkosnak mégis érseknek kellett len-
nie, mert a szentmártoni oklevél őt annak mondja ; hogy 
ugyanezen Domonkos a Koppány féle harcz után is érsek 
voit, ugyanazon okmány állítja ; hogy esztergomi érsek 
volt, azt nem mondja, sőt mellette még Sebestyént is 
felhozza, akiről Hartvik határozottan ír ja , hogy eszter-
gomi érsek volt. Tehát az 1001. évben Domonkos olyan 
érsek volt, amilyen a Koppány féle harcz előtt, mivel pe-
dig ezen harcz előtt esztergomi érsek nem volt, tehát az 
1001. évben is érsek volt, de nem esztergomi." 

Igv szól az első argumentum Domonkos ellen ; azt 
hiszem, hogy Katona fennebb idézett, közbevetése Nóvák 
Kr. coDclusiójához képest talán még sem mondható csű-
rés-csavarásnak ! 

Menjünk tovább ! 
A tudós Knauz folytatólag mondja — a 9. lapon — 

és ez lesz a második érve arra, hogy Domonkost kitörülje 
az esztergomi érsekek közöl : Domonkos érsek e diplo-
mában vicecancellárnak mondatik. Jól tudjuk ugyan, hogy 
a kanczellárság sz. István korában, de még későbben is 
nem volt ugy rendezve, hogy mindig az esztergomi ér-
sekséghez lett volna kapcsolva ; ámde azt is biztosan állit-
juk. hogy az esztergomi érsek vicecancellár soha sem 
volt stb. 

Az elmondottak szerint Domonkos esztergomi érsek 
nem volt. 

Katona István még egy expedienst ajánl, mondván, 
hogy Domonkos és Sebestyén egy személynek vétessék, 
egyik neve lévén kereszt, a másik szerzetesi név. Ezen 
ajánlatát sem hajlandó a tudós Knauz elfogadni és igy 
végzi : (13. lap.) „Nóvák Dominicum Strigoniensem fuisse 
Archiepiscopum aperte nega t ; quod autem Stephani 
Katona opinio, etiamsi validioribus firmaretur rationum 
momeritis, nihil sententiae nostrae deroget, inde patet, 
quia nos Sebastianum, quem eundem cum Dominico putat, 
Strigoniensem Archiepiscopum fuisse par iter negamus." 

Ki volt tehát Domonkos, kérdi a tudós Knauz? Es 
a választ erre igy adja meg : „Ad quaestionem hanc sol-
vendam, deficientibus fontibus, Oedipo opus est!" 

Ez, a dissertatio első részének Domonkosra vonat-
kozólag rövid tartalma. 

Miért beszéltem el mindezt részletesen ? Mert nemes 
ellenfelem azt mondotta, hogy a tudós Knauz izzé-porrá 
törte azok állítását, akik Domonkost tar tot ták első ér-
seknek ! 

Hogy törte izzé-porrá? 
Akként, hogy azon régibb 20—30 iró közöl, akik 

Domonkost tar t iák első érseknek, csupán Desericiust, 
Turóczit, Prayt . Katonát és Novákot hal lgat ja meg. A 
két első keveset beszél ; Pray és főleg Katona István ad 
rem alaposan szól, ámde állítását a tudós Knauz argutiák-
nak nevezi és elveti. Marad tehát Nóvák Krizosztom 
egyedül, akivel azután a tudós Knauz leteszi Domonkost 
az érseki székről. Pedig a jogi elv szerint: „Unus testis, 
nullus testis!" 

Kérdem most a dr urat, hogy kit tört tehát a tudós 
Knauz „izzé-porrá" ? ! 

A tudós Knauz dissertatiójának második részében, 
iparkodik beigazolni, hogy Astrik, akit sz. István II. 
Sylveszter pápához küldött követségbe stb. stb., nem 
kalocsai püspök, hanem első esztergomi érsek volt. 

Állításának igazolására iparkodik néhány, eddig 
elismert okmánynak, igy Hartvik, Vita S. Stephani cz 

müvének, továbbá II. Sylveszter pápa 1000. évben kelt 
brevéjének stb. hitelességét megingatni. 

A tudós Knauz értekezésének ezen második részét 
dr Várossy Gyula „Astricus sedi suae Colocensi servatus" 
stb. 1879. Kalocsán megjelent éles elmével irt disser-
tátiójával megczáfolta. Azóta sok viz folyt le a Dunán, de 
a kérdés éppen nem lett módosítva ; lehetne itt is egy juris 
regulát idézni, csakhogy az ilyen axiómákkal nem sze-
retek fényelegni, például: Qui tacet, consentire videtur! 
Tehát a dr Várossy Gyula állítása tényszámba veendő. 

Érdemes megolvasni e tárgyban a tudós Weiser 
Frigyes jezsuita értekezését is, melyben dr Várossy 
Gyula álláspontját, noha más incidensből, védelmezi. 
Schematism. Cleri Archi-Dioec. Coloc.-Bácz. 1881. V. ö. 
dr Balics L. A róm. kath. egyh. tört . Magyarországban. 
107. 1. 2. jegyz. 

Különben érdemes a följegyzésre, hogy ugyanazon 
történeti irók, akik most Astrikust erőszakkal elveszik 
Kalocsától és esztergomi érsekké teszik, pár évvel ezelőtt 
az ellenkező véleményben voltak. Igy például Horváth 
Mihály, Magyarország története II. kiadás, Pest, 1860. I. 
115. 1. és Egyet . Encycl. torn. IV. col. 99. s k. 

Ugyanezen fátum esett meg a tudós Knauzzal is, 
aki t. i. még 1868. évben, v. ö. Lányi-Knauz egyház-
történetét , Esztergom. 1868. I. köt. 311 1. *) alatti jegy-
zetben ezeket val lot ta: „Egy püspökségnek sem lehet 
biztosabban vissza vinni eredetét sz. Istvánra, mit éppen 
a kalocsainak, bár alapító levele ennek is elveszett. 
Hartvik ugyanis ezt mondja : „Cognoscens prudens dux 
(István) Astrici religionem, pontificalis ipsum dignitatis 
infula decoravit, electione canonica sublimavit et ei Colo-
censis Episcopatus dignitatem contulit." 

Igy nyilatkozott a tudós Knauz 1868-ban és 1874-
ben, tehát 6 év múlva, már másképpen, a mint azt a 
Monum. Eccl. Strig. I. kötetének elejére tűzött disser-
tât; ónak második része igazolja. —• Hol van itt a követ-
kezetesség? Azt mondhatja valaki: „Sapientis est consilium 
mutare!" Er re bátorkodom megjegyezni, hogy : „In 
melius . . ." concedo ; alias nego ! 

* 

Végül még ezeket i r ja nemes ellenfelem : , E még 
azonban hagyján ! De át kellene tekintenem a szomszédba 
is és értésére kellene adnom Dr urnák, hogy a mióta 
Lányi (kérem Lányi-Knauz !) és Lonovics F. az ő mun-
kájokat megirták, a külföldön is dolgoztak valamit. Hogy 
azóta buzgó kutatók sz. Istvánnak több életiratára buk-
kantak, s azok segítségével a Dr úrtól szentirásként 
idézett Hartvikról ki tudjuk mutatni, hogy ő egyszerű 
compilator volt, aki saját tapasztalásából épp oly ke-
véssé tudta, kik voltak az első érsekek, mint én vagy 
Dr *** u r ! " 

Amit dr K. J . ur nekem igy brüszk, magyarán 
mondva, lóhátról odavetett, azt a nagy olvasó közönség 
előtt ekként fogalmazott a „Századok" cz. folyóirat 1892. 
évi II. füzetének 137. lapján. „Tudjuk nagyon jól, hogy 
Hartvik müvének ily kevésre becsülése sokaknak vissza-
tetszik. Nem csodáljuk. Százados meggyőződést megtá-
madni mindig fájós, s azt egy tollvonással eltörülni nagyon 
nehéz . . . Megtettük mégis azon erős meggyőződésnél 
fogva, hogy sz. István királynak története olyan hamis 
gyöngyökre, mint a minőkkel Hartvik szolgál, nem szo-
rult, s hogy hamis gyöngy csak veszélyeztetné az összes 
értékét." 

„Mert legyenek bár a mi érveink Hartvik védel-
mezőinek szemében csekélyek, azt mindenesetre meg kell 
engedni minden elfogulatlanul gondolkodónak, hogy 
Hartvik olykor-olykor nagy baklövéseket követ el. . . . 
Már pedig itt is ez az elv : „Semel deprehensus, centies 
reus. . . . " 

Hogy pedig mi birta dr K. J . urat ezen elszánt 



conclusióra, azt ezen enunciatiót megelőzőleg, fennidézett 
„Századok" 1892. évi II. füzet 135. lapján igy fejezi k i : 
„Röviden szólva mi csak annyit következtetünk Hartvik 
szavaiból, hogy ő szerinte sz. Istvánt a Xl-ik században 
a római pápa avatta szentté." 

„Már pedig ez történeti valótlanság. Nem mondjuk 
hazugságnak, . . . de hogy valótlanság, az bizonyos." 

Igy szól dr K. J . ur. — Ezen kettős enunciatióra, 
t. i. amit nekem adott és az olvasó közönség elé ter-
jesztett, a következő megjegyzéseim vannak : 

Az olyan phrásisokat, hogy én Hartvikot „szent-
Írásként" idéztem volna, laikus ember szájából tudatlan-
ságnak számítanám be ; ámde tudós ur theologiae doktor 
lévén, az ilyen szavakkal való dobálózás horderejet jobban 
is mérlegelhetné. Mily különbség van a szentírási idézet 
és Hartvik, vagy bármely más világi tekintélyből vett 
citatum között, ezt nem lehet jelen értekezésem kereté-
ben kifej teni: tessék arról megfelelő tankönyvet consul-
tálni ! 

Hartviknak István király szenttéavatása ügyében tet t 
nyilatkozatát hasonlóképen itten nem mérlegelhetem, nem 
méltathatom, mert az hasonlóképen messze térne el jelen 
értekezésem czéljától. Különben is ez már nem u j eszme, 
szólottak e kérdéshez, miként azt dr ur bölcsen idézi, 
mások is, például a tudós Weiser Frigyes, jezsuita. V. 
ö. Dr Balics Lajos. A róm. kath. egvház történ. Magyar-
országban, Budapest, 1885. I. kötet. 3 1 5 - 3 2 5 . 11. 

Részemről csupán annak constatálására szorítkozom, 
hogy a Hartvik tekintélyét ugy a múltban, mint a jelen-
ben, ugy a magyarországi, mint a külföldi történetírók 
többre becsülték, mint dr ur és mások, akik esetleg önnel 
jelenleg egy véleményben vannak ! 

Hivatkozom dr. Várossy Gyulának fennidézett „Astri-
cus stb." czimű értekezésére, amelyben a Hartvik tekin-
télyét védelmező történeti irók egész légiója soroltatik 
fel, a külföldiekről az értekezésnek 26. lapjáa törtéftik 
említés. — Én itten nem számlálom el őket ; akit a kér-
dés érdekelni fog, tessék idézett helyen utána néznie ! 

Hivatkozom dr Fraknói Vilmosra, aki igy szól: 
„Hartvik püspök szerzője sz. István király legrégibb 
fönnmaradt életiratának. A munka czime : „De vita s. 
Stephani regis Hungáriáé." Ajánlva van Kálmán király-
nak, ki, — mint, az előszóban olvassuk, — a munka 
megírására fölhívta Azon nézet, mintha Hart-
vik a XIII. században élt és munkáját Kálmán galicziai 
királynak, II. Endre magyar király fiának ajánlotta volna, 
I— itt közbevetőleg megjegyzem, mint azt dr K. J . ur 
gondolja, amidőn a „Századok" 1892. évfoly. II. füz. 134. 
lapján igy ír : „Nincs és nem lehet más ut és mód, mint 
azt mondani, hogy Hartvik III. Sándor után egy fél szá-
zaddal élt, müvét Kálmán gácsországi királynak ajánlotta 
és igy csak 1230. körül irt. —J semmi alappal nem bir. 
A munka korát és Íróját tekintve első rangú kutfőinkhöz 
tartozik. XII. századbeli hártyára irt példánya majnai 
F rankfur t városának könyvtárában őriztetetett és 1814-ben 
a nemzeti Muzeumnak ajándékoztatott . . . Magyar fordí-
tásban Érdy János (Pest, 1854.) adta ki." V. ö. Egyet . 
Magyar Encycl. Pest, 1871. IX. köt. 153. 1. 

Hivatkozom Pauler Gyulára, aki e czim a la t t : Ki 
volt Hartvik ? azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
Hartvik Kálmán király idejében élt stb. V. ö. „Századok" 
1883. évf. nov. füz. 803. 804. 11. Lásd Balics Lajos i. m. 
107. I. 

Hivatkozom dr Balics Lajosra, aki A róm. kath. 
egyházt. Magyarországon. Bpest, 1885. I. köt. 107. lap-
ján igy ír : . . . . Hartvik tekintélye ujabb időben nem 
hogy vesztene, de sőt emelkedik." 

* 

Indokoltan jegyzi meg tehát az „Astricus stb." cz. fü-
zet irója, hogy non ,fato aliquo," prout doctiss. Knaus 
vult — (Fr. Monum. Éccl. Strig. p. 17.) — sed ob publi-
cum ejus auctoritatem factum fuisse, ut „Hartvici Vita, 
qualis nunc legitur. mox sola legeretur, et tum ab ipsis 
regibus in privïlegiis commendaretur, tum a Scriptoribus 
in usum versa sit, quin libris etiam officii divini, sic dictis 
Breviariis, in diem usque hodiernum inserta sit," — porro 
ab ipso etiam Innocentio III. Sum mo Pontifice approbari 
meruerit, atque per decursum jam octo fere seculorum 
históriáé S. Stephani primarium fontem, inde ab exeunte 
seculo XV. typis etiam impressa, constitueret ; dum e 
contrario duae illae legendae tamquam exigui momenti 
in paucissimis tantum codicibus conservatae et nonnisi ad 
finem seculi praeteriti typis vulgatae fuerint." L. c. pag. 10. 

* 

Ezek után kérdem dr K. J . urat, vájjon hogyan 
kell fogadnom azon emphaticus megjegyzését, hogy ki 
tudjuk mutatni, hogy Hartvik egyszerű compilator volt, 
aki saját tapasztalásából ép oly kevéssé tudta, kik voltak 
az első érsekek, mint én vagy Dr ur ! 

Dr K. J . ur itt legfelebb az u. n. plurális majesta-
ticust alkalmazza, vagy e kérdésben, mint fennebb kifej-
tettem, — bizonyára sok ellenfele akad ! 

Hozok fel egy analog esetet. — Horváth Mihály 
erősen megtámadta egykoron a pannonhalmi oklevél hi-
telességét a „Századok" 1868. évf. I. fiiz. és ismét „a 
kereszténység első százada Magyarországon" 190 — 201. 11. 
Ezen támadásokat visszaverte Fejérpataki László „A pan-
nonhalmi apátság alapitó levele, Bpest, 1878." cz. mun-
kájával. Ezen utóbbi helyen emiitett munkát ismertetvén 
Pauler Gyula, az ujabbkori történetírók egyik legkivá-
lóbbika. egyebek közt igy nyilatkozik : „ . . . Mathema-
tikai bizonyosságról a történelemben természetesen szó 
nem lehet ; de van történelmi bizonyosság, melyet teljes 
hitelű adatok vagy jelenségek szülnek, s melyet subjectiv 
okokból — car tel est mon plaisir, — lehet nem hinni, de 
nem lehet tudományosan megtámadni. V. ö. Századok, 
1878. évf. IX. füz. 7 3 9 - 7 4 0 . 11. 

A „Semel deprehensus, centies reus ' - fé le elv meg-
czáfolására nem ref lektálok; aki történeti irókra akarja 
alkalmazni ezen princípiumot, nyugodtan teheti félre min-
den ilyen író munkáját , exempla sunt odiosa ! 

* * * 

Első tárczaczikkemben mondottakat dr K. J . ur nem 
czáfolta meg. A felhozott bombasztikus phrázisokat, jelen 
czikkemben kellő értékükre leszállítva, mint egyszerű 
sottise-okat ezennel visszautasítom. 

Egyre kérem dr K. J . urat, mint már fenn is meg-
jegyeztem, hogy érvek ellen érvekkel álljon elő és ne 
tévészsze szemei elől sz. Ágoston mondását : „In neces-
sariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus Charitas." 

Dr * * * 

Budapest, Budnyánszkv A. könyvnyomdájából. 
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váló sajátsága vala ama régi időknek : világos, hogy a j 
másik lényegénél fogva minden időkre szól, minthogy az 
emberiség legmagasabb érdekeivel a legszorosabb össze-
függésben áll. Nagyon is igaz, hogy ilyen emberrel szem-
ben, s látva azokat a mély nyomokat, melyeket ő a föl-
dön hagyott, mi jobban mint valaha át vagyunk hatva 
kicsiségünk és elégtelenségünk érzetétől. Ámde érezzük azt 
is, hogy milv mindenek fölött való jelentősséggel bir az ö 
imént emiitett vállalkozásainak amaz egyike, a melyért 
meghalni előtte nyereség vala. t. i. az egyház független-
sége a pápa szabadsága által. Ennek az ügynek szentel-
jük mi is, habár kevesebb erővel, de talán épp annyi jó 
akarattal, már 14 év óta legnagyobb igyekezetünket, a 
melyre csak képesek vagyunk. Súlyos és kinos feladat, 
ti is látjátok, kivált a változás miatt, a mely a szelle-
mek állapotában beállott. Abban a században ugyanis, a 
melyben III . Incze pápa élt, ama viharos idők közepette 
az erények és bűnök ama keverékében, a szellemek fölött 
tulsulylyal uralkodott a vallásos szellem. Sőt mondhatni, 
hogy a keresztény hit akkor mint nemes vér az egész 
társadalmi és politikai szervezetet áthatotta és igy a 
népeket az egyház tekintélyéhez, mint a világ erkölcsi 
középpontjához vonzotta. Most ellenben, az egyesekben 
meggyengülve, a társadalomból csaknem kihalva látjuk a 
keresztény szellemet, a miből aztán önként folyik az, 
hogy annál nagyobb elkeseredettség és annál vérengzőbb 
szándék nyilvánul az ellenségek részéről, akik a pápaság 
és az egyház ellen harczolnak. Nem az irigység vagy az 
uralkodás szomja, sem valamely másféle, meg nem zabo-
lázott szenvedély szeszélye, nem ez ösztökéli őket elle-
nünk, hanem mélységes gyűlölet ós eltökélt szándék a 
keresztény név eltiprására. 

Ilven körülmények között vájjon eszelősség számába 
mehetne-e a vágy, hogy ismét lássuk, — kétségkívül a 
középkornak nem durva műveltségét és hiányos intézmé-
nyeit, hanem az ő erős hitét, a mely mélyen vala begyö-
kerezve a népek lelkiismeretébe, mely hit erősen kétsé-
gessé tette a rossznak a végleges diadal esélyeit, és a 
nemzeteket is könnyebben gyógyithatókká te t te? Bár-
mint legyen a dolog, az egyházban egy titkos és leküzd-
hetetlen erő rejlik, a melyet a világ még csak megér-
teni sem tud, mert hiszen az nem a világtól származik. 
Bizva ebbe az erőbe és folytatva nyugodtan utunkat, 
ime itt vagyunk készen feláldozni e nehéz hivatásnak 
életünknek azt a hátralevő részét, melylyel az Urnák tet-
szeni fog bennünket megajándékozni. 

Elismerésül üdvözleteért és jókivánatiért, bibornok 
ur, melyeket ön a szent Collegium nevében nyilvánított, 
mi teljes szivünkből mindazt viszont kívánjunk önöknek 
s az ég áldásainak özönét kérjük önökre valamint az it t 
jelen levő püspökökre, praelatusokra és a többiekre, atyai 
szeretettel apostoli áldásunkat adva mindnyájokra. 

Németország. A szellemek nagy csatája az isko-
láért. — 

E czim alat t : „A szellemek csatája," a berlini „Ger-
mania" nagytekintélyű helyről a következő tájékoztató 
czikket kapta az itt Németországban napirenden levő 
iskolai törvényjavaslat tárgyában. Átvesszük e nagysza-

bású igazi vezérczikket egész terjedelmében, hadd lássa 
Magyarország is, mint harczol a hit és hitetlenség, a ke-
resztény vallás és az atheismus világraszóló harczot egy-
mással Németországban az iskoláért: 

„Egy lakomán, melyet 1864-ben a dániai hadjárat-
ból visszatért harczosok tiszteletére Westfáliának egyik, 
indusztriálizmusáról és szabadkőművességéről hires váro-
sában rendeztek, az ünnepi beszédet egy főfö liberális 
és szabadkőműves protestáns prédikátor mondta. A mi 
szónoklatában nekünk feltűnt s azért emlékezetünkbe is 
mélyen bevésődött, az a fordulat volt a nagyhangú be-
szédben, a hol a szónok a „szellemek összecsapásáról" 
szólott, a melyről azt mondá a szó illető nagygyárosa, 
hogy annak előbb-utóbb, de bizonyára mihamarább be 
kell következnie. Mi már akkor sejtettük, a mit az illető 
ur mondani akart. 

„Az 1866-iki háború alatt egy napon egy katona-
tiszt érkezett a bajor főhadiszállásról Würzburgba jelen-
teni, hogy a főhadiszállás a következő nap oda fog meg-
érkezni. Néhányan a katonatiszt ijfukori barátjai közöl 
este meglátogatták őt a vendéglőben, a hol aztán igen 
élénk eszmecsere keletkezett az akkor sokszorosan szel-
lőztetett és a bajor nép által fejcsóválva fogadott módja 
felett a bajor hadviselésnek. Minden oldalról szoríttatva, 
végre a katonatiszt öklével' az asztalra vágott és igy 
szólt : „ H j a , Rómának buknia kell." 

„Ismét néhány évvel később, Istenben boldogult dr 
Stahl würzburgi püspök egy német fürdőben, a .hol üdü-
lés végett időzött, egy napon egy magas állású protestáns 
vallású hivatalnok látogatását fogadta, kivel mint iskola-
társak valaha bensőbb viszonyban volt. Miután a viszont-
látás örömét kölcsönösen kicserélték s néhány ifjúkori 
emléket fölfrissítettek és némely későbbi tapasztalást 
egymással közöltek, a látogató hirtelenében igen komoly 
arczot kezdett csinálni és igy kezdé a nagy mondását: 
„Főtisztelendő Uram ! Az ön egyházára rettenetes üldözés 
vár. En megvallom, hogy szabadkőműves vagyok, és mint 
régi jó barátja közlöm önnel, hogy a páholy épp most 
van a munka hevében az iránt, hogy az ön egyházát 
vas hálóba kovácsolja be, a melyben az okvetlenül meg 
fog fűlni. Ha véletlenül mégis fenmaradna és győzne, 
akkor szavamat adom önnek, hogy, ha ezt az esetet meg-
élem, én katholikussá leszek, mert akkor kezemben lesz 
a teljes bizonyíték, hogy az önök egyháza Isten müve és 
nem puszta emberi alkotás." Mondá és távozott. 

„Ezek személyes tapasztalatok, de igen jelentékeny 
és sokat mondó tények. És midőn a népet, hadsereget 
1870-ben mozgósították, már akkor sok uri ember nem 
bírta magába fojtani az ő titkaikat. Szívok örömujjongá-
sában kifecsegték azt, a mit tulajdonképpen titkolniok 
kellett volna: „Oh mi dicső dolog! Most leverjük 
Francziaországot ; akkor aztán a katholikusok ellen for-
dulunk." 

„És csakhmar kezdének az előjelek mutatkozni. Még 
a győztes hazafias csapatok haza sem érkezének vala-
mennyien. midőn az első roham a kath. egyház ellen 
megtört. Megtámadták a katholikusokat csakugyan, a kik 
pedig a hazáért épp ugy odaadták életöket és véröket, 
vagyonukkal együtt, mint bárki más ; a kik saját költsé-
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gükön emeltek a megsebesült harczosoknak gyógyháza-
ka t ; a kik szerzeteseiket és apáczáikat kiküldték a harcz-
mezőre ápolni a sebesülteket s vigasztalni a haldoklókat, 
miért azok a tisztelet minden jelével, érdemrendekkel és 
keresztekkel elhalmozva levének. Kiadták a riadót a 
„Kulturharczra," és a parlamentekben rettenetes volt a 
„szellemek összecsapása" Vad küzdés vett erőt e hazán; 
az u j pogányság és a reform-zsidóság minden mérge, 
összes dübe és tombolása a kereszténység ellen kitört a 
sajtóban, a gyülekezetekben, a parlamentekben. A leg-
hallatlanabb proscriptiókat kezdték követelni és egy for-
dulatra kikiáltani; isteni és emberi jogok kerültek láb-
tiprás alá; erőszakot erőszakra halmozának. 

„A történelem fogja az utókort erről értesíteni; mi 
átéltük az egészet. Az említett szabadkőműves igazat 
mondott. „Az önök egyházát oly erős, oly vas hálóba 
fogják bevonni, hogy okvetlenül meg kell fulladnia," — 
ha emberi alkotás. Egyszerre „öröm lett" a liberális 
uraknak — élni. Valóságos kéjelgést kezdtek űzni azzal 
a gondolattal, hogy „no most már az egyház árnyékán 
kivül lehet élniök és meghalniok." 

„Hanem az elvetett mag kikelt. A kulturliarcz egy 
egészen uj nemzedéket nevelt: hust az atyák húsából, 
csontot az apák csontjából. Lövések is történtek. Az ősz 
császár csak nagy nehezen bírta felemelni meglőtt karját 
és intőleg ama nevezetes szavakat mondá: „Tenni kell 
róla, hogy a vallást a nép el ne veszítse !" . . . „Nova 
potentia.ereseit." Az istentelen socializmus ellen is uj 
törvényeket alkotának, de elfeledték, hogy a puskapor 
annál robbanóbb és hatásosabb lesz, minél jobban elzár-
ják. Az u j hatalom csakugyan egyre növekedik. A sza-
badelvű, hittagadó, keresztényellenes anya vére ott foly-
dogál és buzog a leány, a sociuldemokraczia ereiben, a 
ki az anyjától tanult ABC következményeit mind levonja 
— egész a Z-ig. Nemcsak „semmi vallás." nemcsak 
„semmi házasság nem kell többé ;" nem kell most már 
többé se „az örökösödés" se a „birtok joga." A liberaliz-
mus millionáriusainak a szabadelvűség leánya a socialde-
mokraczia ezt dörgi a fülökbe. 

„Ámul-bámul mindenki. Egyre szorgalmasabban hi 
vogatják segétségül a rendőrséget és seregesen húzódnak 
meg a szuronyok háta megett. Világosan látó elmék azt 
kiáltják oda a gyáváknak : „Mi hasznuk lesz akkor, 
hogyha a szurony is a sociáldemokraczia kezeibe kerül? 
Ha betör az á l f . l ános vizözön : akkor önöknek is, szabad-
elvű urak, meg kell fulniok." Ekkor kitör a legirtózta-
tóbb harcz, mely e földön képzelhető, a harcz az ész és 
az akarat között, a harcz az emberek feje és szive kö-
zött. Eszük azt mondja ezeknek az embereknek: „Igy 
nem mehet tovább; vissza kell hivnunk a vallást; az 
egyházat nem nélkülözhetjük. Különben nyakunkra omlik 
a katasztrófa és a megsemmisülés elnyel minduvájunkat." 
Igy szól az ész. A sziv eszeveszett fanatizmusa és gyű-
lölete azonban neki vág az ész szózatának és ledönti azt : 
„Mindent inkább, csak ezt ne ! El a kereszténységgel elő-
lünk ! El az egyházzal és a papokkal ! Ha kell, hát jöjjön 
inkább a megsemmisülés reánk vagy utánunk !" 

„Ez a jelenlegi helyzet a népiskolai törvényjavaslat-
tal szemben. Újra nyilvánulni kell az emberek gondola-

tainak. A „vér és vas" embere, a kinek már semmi sem 
akart sikerülni, megbukott. A világosan látó és magasra 
törekvő császár, kit isteni félelem és honatyai érzelmek 
vezérelnek, uj kormányt alakított magának és el van 
tökélve, hogy népének megmenti a békét és jólétet. A 
vallást meg kell menteni a népnek, és az iskolának is. 
Hogy ez a vallás csakis a kinyilatkoztatott vagyis a ke-
resztény vallás lehet és kell hogy legyen, egy keresztény 
népre és kormányára nézve magától értendő. Vallás nél-
kül, melynek dogmái ne legyenek, komolyan ember itt 
nem gondolhat : az ily vallás, melyet kiki magának csi-
nál, keresztény nép előtt nem lehet vallás. 

(Vége köv.) 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-László-Társulat 

1892. febr. 27-én tartott igazgató-választmányi gyűlés 
jegyzőkönyve. 

Elnök : Dr Schlauch Lőrincz 1. sz. váradi püspök,. 
Zichy Nándor gróf, Márkus Gyula v. püspök, dr Balogh 
Sándor. Jelen voltak : Somoskeöy, Borszéky, Frey, Ger-
vay, Német Péter, dr Szilágyi, dr Schweiger, König, dr 
Való, Gabler Lajos, dr Kiss János, Hummer, Bogisich 
prépost, Csajághy dr, Robitsek dr stb. stb. 

Elnök emelkedett szavakban dr Roskoványi A. nyitrai 
püspök és dr Barta B. tagtárs haláláról emlékezett meg. 
Mindkét férfiú emlékét jegyzőkönyvileg örökiti meg a 
választmány. 

Titkár jelenti, hogy elnök ur ő excja, a választmány 
újévi üdvözletére Írásban válaszolt és viszont minden jót 
kíván a társulat tagjainak. 

Titkár jelenti, hogy milyen összegekkel járultak 
eddig a különböző egyházmegyék a társulat czéijaihoz ; 
lásd a pénztári jelentést. 

Titkár jelenti a köszönő levelek beérkezését, mely-
lyel a budapesti, budaeörsi, szentendrei és fiumei irgal-
mas nővérek nyugtázzák a számukra küldött száz-szaz, 
illetve 50 frtrs összegeket ; beérkeztek továbbá nyugták 
Drusbáczky György józseffalvi bukovinai plébánostól (50 
frt) és azoktól, kik a pénztári kimutatás „kiadás" rova-
tába vannak bejegyezve. 

Ujabb hagyományt jelentettek be özv. Liptliayné 
szül. Fekete úrhölgy u tán : 300 frtot . 

Pénztári kimutatás 1892. jan. 1-től febr. 27-ig. Ma-
radvány 1891-ről 1089 frt 84 kr., tagdijakból és adomá-
nyokból: Az esztergomi érseki megyéből 322 frt 16 kr, 
az egri főmegyéből 104 frt 16 kr, a beszterczebányai 
egyházm. 33 frt 3 kr, a kassai egyházm. 98 frt, a győri 
egyházm. 300 frt, a nagyváradi 1. szert, egyházm. 245 
frt, a pécsi egvházm. 445 frt 36 kr, a szatmári egyházm. 
111 f r t 8 kr, a szepesi egyházm. 109 frt 45 kr, a vesz-
prémi egyházm. P37 frt 70 kr, összesen : 2105 fr t 94 kr. 

Alapítványokból: Mélt. Meszlényi püspök úrtól 20 
forint. 

Hagyományokból : Néhai Czillinger János endrédi 
pleb. 50 frt, néhai Spánvik József pogrányi pleb. 5 fr t . 
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néhai Virágh János déva-ványai pleb. 25 frt , néhai Végh 
Pál eger-szalóki pleb. 5 írt, összesen : 85 fr t . 

Összes bevétel 3300 fr t 78 kr. 
Kiadás : 1. a bukaresti magyar istenitiszteletre 500 

f r t ; 2. a bukaresti magyar tanítóknak 150 f r t ; a buka-
resti angolkisasszonyoknak 100 f r t ; 4. a brajlai és ploesti 
tanitóknak 125 f r t ; 5. a krajovai tanítóknak 60 f r t ; 6. a 
belgrádi kath. iskolának 100 forint ; 7. a herczegovinai 
misszióra 100 fr t ; 8. irnok és szolgának 75 frt. Összes 
kiadás 1210 forint. A bevételből 3300 f r t 78 a kiadást 
levonva 1210 f r to t marad 2090 f r t 78 kr. Csángó alapra 
a f t . nagyváradi egyházmegyéből bejött 6 fr t . 

Budapest, 1892. februr 27. Venczell Antal társulati 
pénztáros. 

Segélyt kértek és k a p t a k ; 1. a központi kath. 
legényegyesület 100 fr t ; 2. a turnseverini iskola 500 
frank ; 3. a drinápolyi irgalmas nénék iskolája 100 frank ; 
4. a budapesti első gyermekmenhely (gr. Károlyi Ist-
vánná) 100 f r t ; 5 . a hátszegi Erzsébet leányiskola 200 
f r t ; 6. a fogarasi templom 50 frt . Több folyamodvány 
nem lévén püspöki hatóság utján beterjesztve, figyelembe 
vehető nem volt, igy a boszniai samskimosti, a gradiskai 
hiveké, a gombai, valkáuyi és felső-sunyavai hiveké. 

Elnök ur ő exczellencziája felolvastatja kivonatban 
a váradi 1. sz. egyházmegye szentszékének, szent László 
király centenáriumára vonatkozó határozatá t : 

Kivonat a váradi püspöki szentszék 1892. febr. 3-ki 
ülésében 84/1892. törv. sz. a. hozott határozatából. 

1. Nagyvárad város visszafoglalásának 200 éves 
jubileumi ünnepe, mely f. évi jun. 5 re esik, együtt fog 
ünnepeltetni sz. László király, a püspökség, káptalan és 
város alapitója szentté avattatása 700 éves jubileumi 
ünnepével s a kettős ünnepség idejéül f. évi junius hó 
26—29. napjai tűzetnek ki. 2. Az ünnepség középpontja 
jun. 27. sz. László ünnepén lesz. Ekkor fog a „Te 
D e u m ' mal egybekötött legünnepélyesebb isteni tisztelet 
tartatni, melyet, valamint az e napi sz. beszédet is, me-
gyés püspök ur ő nagyméltósága fog Isten segítségével 
végezni. — 3 Hogy a jubileum minél malasztosabb 
áldásokban bővelkedjék, a kitűzött 4 napon, melyekből 
3 amúgy is nyilvános ünnep s igy a nyári szorgos mun-
kák idején munkanap csak 1 vétetik igénybe, — a szé-
kesegyházban s a város egy másik templomában a meg-
hívandó Jézus-társasági atyák által népmissziók tar ta tnak, 
utóbbi helyen a műveltebb közönségre tekintettel. 4. 
Ámbár az apostoli áldásadhatással, illetőleg ez évben 
annak e napon kiosztása által, valamint a népmisszióval 
kapcsolatosan engedélyezhető teljes búcsúval a kegyelmek 
bő áldása árasztható az áhitatos résztvevőkre : mindazon-
által magasztos ünnepünk kiemelése s örömünknek szent 
Péter székével különös módon való összekapcsolása — s 
megosztása czéljából szentséges Atyánktól ez alkalomra 
különös teljes bucsu engedélyezése kéretik. 5. Kiemelke-
dőbb ünnepséggel fog tartatni a befejező nap, mely egy-
szersmind a pápaság ünnepe, s ez alkalomra az ünnepi 
sz. beszéd tartására a székesfehérvári megyés püspök ur, 
mint a másik szabad királyi városának püspöke, s mint 
volt váradi kanonok felkéretik. 6. Mindezek körlevélileg 
meghirdettetnek, hogy az egyházmegyéből is minél töb-

[ ben vegyenek részt a nagy Sz. László búcsúban, különösen 
a közelebbi plébániák körmenetileg is. 7. Az ünnep iránt 
országszerte ébredvén az érdeklődés : Ö excziája a külö-
nösen érdeklődő Sz.-László és Sz.-István társulatokat, 
valamint a bud. kath. kört, mint kath. egyesületeket 
meghívja az ünnepre. 8. Ha a Sz.-László-társulat itt szán-
dékozik tartani az idei közgyűlését: 0 excziája meghívja. 
Ezeű esetben helyiségül a vármegye nagyterme, vagy 
más alkalmas terem elkéretik. 0 excziája, ki a beszédet 
e gyűlésen is magára vállalja, a társulati t. választmány-
nyal érintkezésbe lép és határoz a továbbiak iránt. 10. 
Az irodalom szintén részt vesz a jubileumban és pedig a 
kettős jellegnek megfelelően sz. László király legendája 
adatik ki ft . Bunyitai Vincze t. kanonok ur által sajtó 
alá készitve s a visszafoglalás történetét tárgyazó mun-
kácska, melynek elkészítésére mélt. és ft. dr Fraknói 
Vilmos v. püspök, apát-kanonok urat szólitandja fel ő 
excziája. Az ünnepélyes közgyűlésen a t . vendégeknek 
emlékül adatik. 18. A részletek végrehajtására, a vendé-
gek fogadása, elszállásolása s ellátásánál stb. teendőkre 
ad hoc szervezendő lesz egy központi iroda a püspöki 
lakban. 

Ehhez ő excziája hozzá teszi, hogy Nagyváradon az 
a szándék, hogy sz. László ünnepét az idén országosan 
és kiváló fénynyel megülje. — Ezt kivánja mindnyájunk-
nak a sz. király iránt való pietása, aki nemcsak testileg, 
de szellemileg is királyaink legkiválóbb alakja volt, akit 
három esztendeig gyászolt a nemzet, akinek sírjához 
Magçarhon királyai századokon át bucsut jár tak. Az idei 
sz. László ünnep az ébredező katholikus öntudat ünnepe 
lesz, amelyre Várad püspöke az ország főpapjait és kiváló 
kath. társulatait megfogja hívni. Maga a város és vár-
megye is azon lesz, hogy a legmagasztosabb ünnepélyek 
színhelyévé tegye sz. László városát, ennek őszintén ör-
vendeni, azt tőlünk telhetőleg előmozditani, mindnyájunk 
kötelessége. 

A választmány lelkesedéssel fogadta elnök ur kije-
lentését, s elhatározta, hogy legközelebbi közgyűlését elnök 
ur meghívására Váradon tar t ja , hogy minden erővel oda 
fog hatni, hogy az elnök ur magasztos szándéka minél 
fényesebben sikerüljön ; elhatározta, hogy az őt megke-
reső kath. körhöz átiratot fog intézni, közölve vele a tár-
sulat szándékait és a váradi sz.-szék határozatát, jelentve 
egyúttal, hogy a pü3pök-elnök ur fel fogja a katholikus 
kört kérni, hogy a váradi ünnepélyeken képviseltesse 
magát és ki fogja jelenteni, hogy örvend azon a buzgó-
ságon, amelylyel a kör eddig is sz. László tiszteletére 
fáradozott. 

Felszólalások történtek az iránt is, hogy nevezett 
társulatok csak képviseletileg jelenhetnek-e meg a váradi 
ünnepélyeken, mire azt a felvilágosítást nyerték a felszó-
lalók, hogy minél többen jelennek meg az ünnepélyen, 
annál jobb és magasztosabb lesz, de a váradi intéző bi-
zottság csak bizonyos korlátolt számban megjelenő, meg-
hívott vendégek ellátásáról és elhelyezéséről vállalhat 
kezességet. 

Utolsó tárgy volt a „Szent Család naptára és kö-
vete" kiadóinak előterjesztése, melynek értelmében, any-
nyi példányban akar ják, kiállítási áron és a megtérítendő 
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szállítási költség fejében a „naptárt és követet" (23 il-
letve 40 krért) a társulat czéljaira felajánlani, a mennyi-
ben azt a társulat jónak la t ja ; ezen ajánlat tanulmányo-
zásával a titkárt, pénztárost és f t . P . Mészáros Kálmán 
hitszónokot bizta meg a választmány, mely végül még 
azt is elhatározta, hogy mélt. Troli Ferencz társulati 
pécsmegyei igazgatóüak külön is köszönet szavaztassák 
azért a kiváló buzgóságért, amelylyel a társulatnak ügyeit 
előmozdítani szíveskedett. 

Ezzel az ülés véget ért. 

Budapest, 1892. febr. 27. 

Dr Robitsek Ferencz, titkár. 

I R O D A L O M / • 

*** A kalocsai érseki trónfoglalás emlékére két 
ritka szép óda (latin és magyar) jelent meg Rosty K. s. 
J . örökbecsű müveket alkotó tollából a következő czim 
alatt : Excellenti ssimo ac Reverendissimo Domino Domino 
Georgio Császka Archiepiscopo Colocensi et Bácsiensi, 
Suae et Sacr. et Apóst. Majestatis Consiliario Stat. Act. 
et Intimo etc. etc. etc. Quum Sedem suam Metropolita-
nam ovante clero et populo capesseret. Collegium. Gym-
nasium et Ephebeum Societatis Jesu Colocense D. D D. 
MDCCCXCII. Budapest, 1892. Rigler József Ede cs. és 
kir. udv. papirtnü-gyára. ívrét. Tartalma, alakja — mű-
remek. A magyart múltkor közöltük. 

= A test feltámadása. Különös tekintettel uhn&k 
azonosságára a jelenlegivel. Ir ta Ochaba alam. János, 
esztergom főegyházmegyei áldozár. Nagyszombat, 1891. 
8-r. 235 1. 

Nagy szorgalommal s gondos részletezéssel kidolgo-
zott tudori avató értekezés. 

— Jelentés. Teljes tisztelettel értesítem a ft. hazai 
papságot, hogy „Ujabb Egyházi Beszédek" czimii 43 ivre 
terjedő művem a 4 írt készpénz mellett tizenhat inten-
tióra is megrendelhető, s minden megrendelőinek bérmen-
tesen küldetik. Horgos, 1892. febr. 27. Pákolicz János, 
horgosi plébános. 

V E G Y E S E K . 
X I I I . Leo szózatának, melyet a franczia nem-

zethez intézet, az iránt, hogy a köztársasági államformá-
nak, mint legitim nemzeti intézménynek elfogadásával 
szűnjön meg az Istentől származó jog és szabadság hivei 
közt a pártoskodás s mindnyájan egy köztársasági állam-
és társadalom-fentartó vagy nemzeti párttá egyesüljenek 
a rendbontás és állam-felforgatás híveivel szemben, már 
kezd mutatkozni tényekben is a hatása. A „Gaulois" nevű 
párisi lap jelentése szerint Piou képviselő, ki már eddig 
is a pápa irányítása szerint járt el, aláirás utján egy kis 
pártot gyűjtött össze. Eddigi neve ennek az u j pártnak 

„Piou-csoport." Legújabban állítólag 40-en a következő 
nyilatkozatot irták alá: „Alulirt országos képviselők a 
suffrage universelből (általános szavazatjogból mint alap-
vető államjogból) kiindulva egv konservativ párt alakí-
tására törekednek a köztársaságban. Küzdeni fognak a 
szabadságnak kedvező (igy fordítjuk itten a liberális 
szót) eszmékért, a társadalmi és vallási békeért. Köve-
telni fognak demokratikus reformokat a munkások sorsá-
nak javítása végett." 

— A budapesti műcsarnok is kitett magáért. Azt 
hiszi, itt a bö j t : tehát időszerű lesz holmi saturnáliák és 
bacchanáliák helyett kiállítani Budapest „müveit" közön-
sége elé Marr amerikai festőnek reklámos, mások azt 
mon J szenzácziós föstményét, a mely negyven négy-
szögöles . gy bolond vásznon a középkori „flagellansok"-at 
állítja elénk, ugy a mint őket Bárnum honfitársa magá-
nak elképzeli. Azt meg kell adni. hogy az amerikai fak-
tor megvan, a mivel rémületet és undort lehet gerjesz-
teni ; de abban aztán tökéletesen igaza van a „Budapesti 
Hirlap"-nak, hogy az egész nagy föstménynek fő hibája 
az, „hogy ez az egész, színekkel írott nagy krónika nem 
birja bennünk azt a hitet kelteni, hogy az csakugyan igy 
történhetett." Vagyis: az egész festménybe töméntelen 
történeti hazugság és spekuláczíós humbug vegyült. A 
csőcseléknek a pénzéhez zsidók és egyéb vállalkozók ugy 
jutnak, hogy az utcza széleken bódékat állítanak, hogy a 
nép jó pénzért a középkori tortúrák „hűséges" utánzásait 
megbámulja. Az intelligencziának a műcsarnokok nyújtanak 
élvezetet a fensőbb hazugságban s a vallástisztelet kigyil-
kolásában. A képzőművészeti társulat megérthetné, hogy 
hazudni, túlozni — nem szép : tehát a rut kiállítása nem 
tartozik a szépmüvészetek körébe. Szolgáljon e néhány 
sor figyelmeztetésül arra. hogy ily insultusok ellen eset-
leg erősebb tiltakozások is fognak következhetni. 

— Janssen-nek Németország katholikusai síremléket 
készülnek emelni. Gyűjtő-bizottság alakult a katholikus 
Németország legszebb hangzású neveinek hosszú sorával. 

— A kormánypárt felirata a vallásügy tekintetében 
még többet mond arra nézve, hogy a kath. egyház az 
ország sorsát a jelenlegi többség köréből intéző állam-
férfiak részéről semmi jó t sem várhat. A „jogegyenlőség" 
fényes köntösébe bujtatot t jogtiprást a hit ellen folytatni 
akarják. A jogegyenlőséget nem ugy értik, hogy szabad 
legyen minden bevett hiten levőnek egyenlően szabadon 
követni a maga hitét, hanem ugy, hogy az legyen a jog-
egyenlőség, a mit az állam, esetleg egy ministeri rende-
let annak kimond. Kíváncsian várjuk a többi pártok fel-
iratát. 

— Sensatiót fog kelteni az u j egyházpolitikai röp-
irat, a melynek czime ez : Az uj hgprimás és a béke állam 
és egyház között. I r ta Pax." Két fő részből áll. Az első 
rész erős krit ikája a Simor-korszaknak nevezhető halo-
gatás 24 éves korszakának. A másik rész irány eszméket 
fejteget a jövőre, a követendő eljárásra nézve. Minden-
esetre még visszatérünk reá. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. t anár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Vaszary Kolos Ferencz hgprimás körlevele. — A vallási czélt a középiskolában nem pótolhatja 
a becBületérzée, törvény, közjó eszménye. — O szentsége XIII. Leo pápa körlevele. — Egyházi Tudósítások : K a s s a : Főpásztori 
körlevél sz. László centennáriumának megünnepléséről. — N é m e t o r s z á g : A szellemek nagy csatája az iskoláért. — Irodalom : 
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Megje lenik e lap heten-
ként k é t s z e r : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

: Előf izethetni 
minden 

: kir . postahivatalnál ; 
\ Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Rndnyánszky 
I A. könyvnyomdájában . 
: IV., Papnövelde-u tcza 
\ 8. sz. a lat t , hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
: bé rmen tes ny i to t t levél-
: ben , in tézendők. 

Yaszary Kolos Ferencz, 
Isten irgalmából 

és az apostoli szentszék kegyelméből 

M a g y a r o r s z á g h e r c z e g p r i m á s a , 
esztergomi érsek, 

stb. stb. stb. 

Az esztergomi főegyházmegye összes híveinek 

üdvöt é s áldást ! 

Krisztusban Szeretet t Hiveim ! 
Az esztergomi főegyházmegye nagynevű ér-

sekének, főmagasságu Simor Jánosnak halálával 
a főpásztori szék megüresedvén : t e t sze t t a mér-
hetet len jóságú Istennek engem, csekély, mé l t a t -
lan szolgáját e főegyházmegye kathol ikus hivei-
nek lelki kormányzására meghivni. 

Midőn e nagy felelősséggel járó t i sz tem 
gyakorlását az imádandó Jézus szent nevében, a 
szeplőtelen Szűz Anya o l ta lmának reményében 
megkezdem, erőtlenségem, gyöngeségem érzeté-
ben is bizalommal emelem föl szemeimet oda, 
honnan minden áldás származik: Istenünkhez, a 
világosság Atyjához. Áldó szent keze intézte 
eddig is sorsomat : irányozza ezután is fölvilá-
gosító kegyelme lépteimet , hogy megtalálhassam 
az igaz ösvényt, melyen haladva hőn szerető 
a ty ja lehessek lelki gyermekeimnek, fá radhat lan 
ok ta tó ja hi veimnek, hű őre, gondos pásztora a 
Krisztus szent vérével megvá l to t t nyájnak. 

E nyáj t i vagytok, Krisztusban kedvel t 
hiveim ! 

Ez ünnepélyes alkalommal, midőn mint fő-
pásztorotok először szólok hozzátok, mivel fejez-
hetném ki szivemben i rányotokban táplál t hő 

érzelmeimet mással, min t szent Pál apostolnak 
e szavaival: „Tanúbizonyságom az Isten, mint 
kívánlak mindnyájatokat (tudni) a Jézus Krisztus 
(hitében és) szeretetében." ') 

Az embernek rendeltetése e földön, hogy 
megismerje az Istent, őt szeresse, neki szolgál-
jon, és végczélja, hogy eképen üdvözüljön. 

Az Ur I s ten t hi t által i smerjük meg. A hit 
is teni erényét , a reménynyel és szeretet tel 
együt t , maga a Szentlélek Is ten önté le lkünkbe 
azon alkalommal, midőn megkeresz te l t e t tünk : s 
igy a hi t Is ten adománya, mely által, minden 
kételkedést kizárva, igaznak t a r t j uk mindazt, a 
mi t az Isten k inyi la tkozta to t t , s az anyaszent-
egyház által előnkbe ad, hogy higyjük. 

A h i t az örök üdvösségre elkerülhetlenül 
szükséges ; mer t hit nélkül senki Isten előt t 
kedves nem lehet. „A ki hiszen és megkeresztel-
kedik, üdvözül; a ki pedig nem hiszen, elkárho-
zik2) Maga az Ur Jézus mondot ta e szavakat, 
ki merészelne kételkedni valóságukon? 

Szerete t t Hiveim ! 
Az emberiség igen be teg! Testi, lelki bajok 

kinoznak bennünket szüntelen. Nincs ember e 
földön, ki fá jda lmat nem érzett , nincs, ki könye-
ket ne hul la to t t volna. Ki mondha t j a magáról, 
hogy boldogan, baj, szenvedés nélkül él e vilá-
gon ? A fájdalom olyan min t a levegő, behat a 
paloták zárt ablakain épp ugy, m i n t a kunyhók 
n y i t o t t a j ta in . A szenvedések néha élesebben 
sebzik meg a minden földi jóval bővelkedő 
egyén szivét, min t a mindennapi kenyere t nél-

') Filipp. 1, 8. 
«) Márk, 16, 16. 
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külöző szegényét. Mindnyájan, kivétel nélkül, 
ká r t szenvedünk, egyik vagyonában, másik be-
csületében, számtalan lelki nyugalmában. Ebez 
járul , hogy akármerre tekintünk, majd csupa 
kétszinüség, irigység, mértéklet lenség, bosszú, 
földi örömek vadászata, lopás, rablás, gyilkolás 
— szóval a bünte t tek hosszú sorozata, ember-
tá rsa ink nyomora, fáraszt ja , keseri t i jobb lét 
u tán sóvárgó lelkünket. 

Van-e kivezető u t ezen bajokból ? Hisz nyo-
morra, bűnre nem születhet tünk ; az nem lehet 
a mi végczélunk, hogy e földhöz tapadva, e gö-
röngyhöz lánczolva egykor e földdel, melynek 
sem szive, sem gondolata — egyesül jünk; mert 
ha csupán ez volna rendel te tésünk, akkor nincs 
egyéb hátra , mint hogy egymást i r tsuk. 

Igenis van kivezető u t e földi bajból ! 
A Jézus Krisztusban való hit . 

(Vége köv.) 

A legfontosabb tanügyi kérdés. 
VI. A val lási czelt a középiskolában nem pótolhatja 

a becsüle térzes , törvény, közjó eszménye. 

Annak az erkölcsi czélnak elérésére, melyet 
a középiskolának elérésére, melyet a középisko-
lának a nemzeti intel l igentia kiképzésében meg 
kell valósitania, nem elég magában a becsü-
let-érzés sem, vagyis azon jó itélet, melyet az 
emberek felőlünk táplálnak. Nem csak azért, 
mer t a közitélet, min t az egyesek lelkiismereté-
nek kifejezésre j u to t t többsége, Isten nélkül az 
egyes lelki ismeretek sorsának van k i téve : inga-
dozik, gyakran hamis, színvonala épp ugy egyi js 
kisebb tá rsada lmakban, min t nemzetekhen, kü-
lönösen ha a vallással szakit, sülyedhet; — 
hiszen innen van a becsületről táplál t eltérő 
fogalmak, a korszellem változékonysága, a mely-
lyel pedig szembe szállni sokszor éppen az igaz 
erkölcs s a nemzet jól fe lfogot t valódi érdeke 
kivánja . De a közitélet sokszor igazságtalan is, 
csak a külsőből itél s csak nyilvános cselekede-
t ek felett . Nem itéli a szándékot, a czélt, a 
mely minden t e t t n e k há t t e ré t képezi, sőt érté-
két ad ja meg ; nem lát ja , nem ellenőrzi a négy 
fal között , magányban végzendő hivatal- és ál-
lásbeli mindennapi apró kötelességeket, a me-
lyeknek pedig pontos és hü teljesitésétől függ 
minden kötelesség s állás betöltése ; csak a külső 
sikert nézi, az eszközök re j tve maradnak előt te ; 
nem buzdit t ehá t ezeknek megválogatására, nem 

nevel jellemeket, hanem gyakran szélhámosokat, 
nem önfeláldozó hősöket, hanem rabszolgákat a 
fo ly ton ingadozó közvélemény lábai előtt. 

Aztán a közvélemény jó Ítéletében rejlő 
ju ta lom — a tisztelet — utol jára is csak annyi 
suly- és értékkel bir, a mennyi t kiki reá helyez, 
annál is inkább, mer t nagyon személyes, sok-
szor mé l ta t l an t is megtisztel vele, ugy hogy sok-
szor nagyobb dicsőség homályban maradni, min t 
e kétes ju t a lom fénykörében ragyogni. Nem 
lehet t ehá t elég alapja a cselekedeteknek a be-
csület fogalma. Helyesen u ta l t már Pla to is erre, 
midőn igy szól: „Valóban én ugy vagyok meg-
győződve, hogy az igazságosság és becsületesség-
nek nem lesz valóban méltó követője az, ki 
azok viszonyait a jóhoz nem i smer i ; és előre is 
ki merem mondani, hogy a becsületességről és 
igazságról nem is lesz t iszta fogalma annak, ki 
előbb mayát a jót meg nem ismerte." ') 

r 

Éppen ezért nem elég alap és zsinórmérték 
a törvény, melyet az állam központosí tot t hatal-
ma szentesit. Mert mi a törvény a vallás sanc-
t ió ja nélkül? A lelkiismeretek többségének codi-
ficálása. Tehát folyton változik, miként az ön-
kormányzó nép többségének lelkiismeretei, azok 
azok niveaujával emelkedve vagy szállva, de 
sohasem emelkedve fel ezek fölé, hogy szabályul 
szolgál jon; sőt inkább nincs a világon szenve-
dély vagy rossz haj lam, mely ha többségre ju-
to t t , a korlát lan népakara t által törvénykönyvbe 
ne lenne czikkelyezhető; a min t ezt a pogány 
tá r sada lmak s államok törvényei igazolják. Éppen 
azért képtelen ábránd pusztán csak törvények 
ál ta l akarn i j av i tan i a nép erkölcseit. „0 világ-
boldogító t e ! — k iá l to t t fel gr. Montalambert . 
— Azt mondod, a törvényeket , a t á r sada lmat 
kell előbb reformálni , te nagy férfiú, mikor fo-
god előbb tenmagadat reformálni." -) 

De más lényeges hiányai is vannak a tör-
vénynek. Többnyire csak t i l tó s azt mondja, 
mi t nem szabad tenni s még nem is t i l t min-
den rossz cselekedetet, hanem csak azokat, melyek 
ember társa inkkal való viszonyunkban károsak és 
ezek közül sem t i l t j a valamennyit , csak a na-
gyobbakat , a nyilvánosabbakat. - Bizonyos fokú 
külső rendet biztosit t ehá t legfeljebb, de ezt 
sem érhet i el állandóan, me r t a törvény csak a 
többség számában birván alapját , t ehá t az erő-

') Plato l)e republica, 1. VI. 
-') Id. a Religio, 1889. 32. sz. 
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ben, hata lomban, mindig magában rej t i a ki-
sebbség elnyomását. Ennek részéről t ehá t az 
engedelmesség csak kényszer, melynek ledönté-
sét őnérvényesitési joga kivánja. A t i l to t t csele-
kedetek tehát , melyeknek a törvény csak kitö-
réseit t i l t ja és büntet i , o t t dúlnak t i tokban, mű-
ködnek, hóditnak, propagandát csinálnak, várva, 
s ie t te tve a pi l lanatot , a midőn többségre ver-
gődnek, hogy törvénykönyvbe igtassák maguka t 
s akkor az, a mi ma erény volt, holnap bün-
ténynyé válhatik. Paradoxonnak t ű n h e t e t t volna 
fel ez csak pár század előt t is, de ma már a 
fenyegető socialismus hirdeti, hogy valósággá 
válhat. 

És ez annál bizonyosabb, mer t a törvény 
egyetlen sanctiój ci j 3) bünte tés , el is kerülhető. 
Sokszor éppen a törvény nyú j t j a erre a kibúvót, 
megvesztegethető maga a törvénynek őre és 
végrehaj tója , ha nincs felet te más törvény. Csak 
egyre képes a törvény : a törvénynyel ellenkező 
bűntényeknek tömeges és nyilvános elkövetését 
megakadályozhat ja a nagyobb erő által . Ám ez 
az eredmény nem is erkölcs többé, hanem kér-
lelhetetlen hadi állapot. Hobbes „bellum om-
nium-ja contra omnes s igazolja I. Napoleon 
mondásá t : „Egy istentagadó népnek nem kor-
mányzás kell, hanem kartács." 

De hát a közjó, az al truismus, a haza érdeke, 
a mely a te érdeked is, a lapja az engedelmes-
ségnek, t ehá t végelemzésben mégis az önérdek. 
Csakhogy mi az önérdek, azt minden körülmé-
nyek között nem más, hanem m a g a a cselekvő 
határozza meg; minden áldozathozatalnál, mit a 
cselekvő tesz a törvénynek, mérlegeli és számít-
gatja, mi haszna van abból, ha követi, s mi 
kára, ha áthágja. És ha az ember elhatározásá-
nak indoka semmi más többé, csak az önérdek, 
akkor rend szerint a törvény s ezzel a közérdek 
huzza a rövidebbet, mer t az, a mi az ember t a 
törvény á thágására ösztönzi, szintén önérdek és 
pedig közelfekvő, csábitó, a közérdek s ennek 
megóvásából reá háromló előny pedig távol-
fekvő, homályos és általános, sőt egyes ado t t 
esetekben a részleges áthágáshoz képest csekély 
is, ugy hogy a cselekvő alig reflectál rá. Rous-
seau szerint is „a magán érdekek oly kevésben 
közösek a közérdekkel, hogy e parányi sohasem 
ellensúlyozhatja azt, a miben ellentétesek," á) a 

') V. ö. Bougaud, A kereszténység és korunk. I. 277. 1. 
!) Rousseau, Emil 1IÍ. 199 

mit pedig mi a köznek teszünk, olyan, m in t 
egy tóba dobott kő, gyűrűket hoz ugyan lé t re , 
de ezek mindinkább elmosódnak, gyengébbekké 
válnak s mennek tovább, de hozzánk alig, vagy 
csak igen gyengén és észrevétlenül térnek visz-
sza ismét. 

De hát mi az a közérdek, a haza java, ha a 
vallási magasabb czélt mellőzzük ? Ezt ugyan 
vajmi bajos meghatározni , me r t az egy ál talá-
nos zs inórmértéknek hiányában nem lehet más, 
mint azon jó, melyet valamely társadalomban 
vagy nemzetben az egyedek többsége külön-kü-
lön magára nézve a legfőbb jónak ta r t , i t t ta lán 
a tudomány, a m o t t a hadi dicsőség, máshol a 
kereskedelem, máshol az érzéki élvezet, gazdag-
ság s tb . : t ehá t csak valamely relat iv közjóság, 
melyből a cooperatio arányában csak azok fog-
ják kivenni a magok részét, a kik azt magukra 
nézve maguk is jónak t a r t j ák , az ellenkező Íz-
lés kisebbségre nézve éppen nem közjó többé s 
igy minden sympathia daczára, melylyel a 
hiányzó indokot pótolni szeretnék, nem lehet 
indoka a megfelelő cselekedeteknek. 

De kisértsük meg mégis csoportosi tani e 
jókat, valamely ál talánosabb jóba, a melyből 
nagyjából mindenki kiveheti a maga részét s 
igy okada to l tan is cooperálhat . Ily jó lehetne 
az igazságok szellemi élvezete, t ehá t a művelt-
ség, — kizárva, természetesen, azokból a t rans-
cendentalis igazságokat — és az anyagi jó lé t ; 
t ehá t , — amin t az angol positivismus, evolutio 
elmélet, mater ia l i smus hivei hirdet ik , — a kü-
lönböző természetű, de érzéki gyönyör. 

Az anyagi jó lé t és élvezetről, m in t legfőbb 
jóról — bár igen gyakorlati , nem szükséges sok 
szót vesztegetnünk ; annak elfogadása a nemzeti 
erkölcs alapjául kitörlése volna az emberiség 
szótárából mindazon eszméknek, a melyek az 
erkölcs nevéhez fűződnek; az egyenes megsem-
misítése volna minden erkölcsnek, sőt magának 
minden igazságnak és szellemi életnek és a m i n t 
Greguss Ágost akadémiai székfoglaló beszédében 
monda : „Ha általánossá válnék, az emberi nem 
végpusztulását vonná maga után." 

(Folytatjuk.) 

') Greguss A. A materializmus hatása. Pest, 1859. 31. 1. 
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Ö szentsége 

XIII. Leo pápa körlevele 
Francziaország ersekeihez, püspökeihez, papságához és 

összes katholikus híveihez.1) 

Tisztelendő Testvérek ! 
Szeretett Fiaim ! 

Az egyetemes egyházra irányuló gondjaink között, 
pápaságunk folyása alatt gyakran igyekeztünk tanúsítani 
vonzalmunkat Francziaország és az ő nemes népe iránt. 
És e tekintetben, egy még mindenki emlékezetében levő 
körlevelünkben e tárgyra nézve ünnepélyesen el is mon-
dottunk mindent, a mi szivünk mélyén rejlik. És éppen 
ez a mi legbensőbb szivünkből fakadó vonzódás az, a mi 
szüntelenül ösztönöz bennünket figyelemmel kisérni, vissza-
vissza térve önmagunkba, a részint szomorú, részint vi-
gasztaló események összességét, melyek több év óta kö-
zöttetek lefolytak. 

Az ellenségek összeesküvése. 

Midőn alaposan végig gondolunk, éppen e pillanat-
ban is, messzevágó hatásán ama széleskörű összeesküvés-
nek, a melyet bizonyos emberek a végett alakítottak, 
hogy a keresztény vallást Francziaországban megsemmisít-
sék ; ha rá gondolunk arra a mérgességre, a melylyel 
czéljuk elérésére törekszenek, láb alá tiporva a szabadság 
legelemibb fogalmait és a nemzet óriás többségének ér-
zelmei iránt való igazságosságot és a katholikus egyház 
elidegeníthetetlen jogai iránt való tiszteletet : hogyan 
lehetnénk mi mély fájdalom által meg nem indíttatva 
mindezek által ? És midőn, egyiket a másik után, meg-
valósulni látjuk eme bűnös támadások gyászos következ-
ményeit, a melyek mindannyian az erkölcsöknek, a val-
lásosságnak, sőt magának a józanon s bölcsen felfogott 
politikának is teljes romlásában központosulnak : hogyan 
találjunk kellő szavakat méltó kifejezésére keserveinknek, 
a melyek lelkünket elárasztják és aggodalmainknak, a 
melyek azt ostromolják ? 

Francziaország ragaszkodása a pápasághoz. 

Más részről, igen nagy vigasztalást találunk, midőn 
ugyanezt a franczia népet szemléljük, a mint az apostoli 
szent szék iránt szeretetét és buzgólkodását egyre éleszti 
és fokozza, abban a mértékben, a mint a pápaságot el-
hagyatva, vagyis — igy kellene mondanunk — körül 

') A pápának közvetlen jurisdictiója van a világ összes ka-
tholikus hívei fölött. Nemcsak a püspökök közvetítésével szólhat a 
hívekhez, hanem közvetlenül is valamennyi püspök híveihez. 0 va-
lamennyi főpásztor nyájának, tehát az összes nyájnak legfőbb pász-
tora. Legtöbbnyire mégis csak a püspökökhöz és papsághoz szokta 
intézni főpásztori szózatait. Az már ritka és rendkívüli esemény 
számba megy, s az egyes országokban levő nyájak nagy ügye kell 
hogy forogjon szóban, mikor a pápa a papság mellett a hivek 
összességét is megszólítja levele czimezésében s tanítását a hivek 
közönségéhez is irányítja. Ilyen eset ez a jelenlegi, Francziaország-
ban. A pápai levél tar talma mindenkit meg fog győzni a pápa 
rendkívül fontos czéljáról, melyet e levele által elérni akar. Közöl-
jük e levelet azok alá a czimek alá beosztva, a melyek alatt ez a 
pápa akarata szerint népszerűsítve a franczia nép kezébe került. 

A szerk. 

ostromoltatva látja itt e földön. Több alkalommal, mély 
vallásos érzés és igazi hazafiasság által meghatva, a tár-
sadalmi osztályok mindegyikének képviselői ide siettek 
hozzánk, büszkén arra, hogy ők az egyház szüntelenül 
tartó szükségein segítenek és tőlünk világosságot és 
tanácsot várva, hogy megbizonyosodjanak minden tekin-
tetben az iránt, hogy a jelen viszontagságok között ők 
semmiben sem fognak eltérni a hivők fejének a tanítá-
saitól. Mi pedig viszont, részint Írásban, részint élő szó-
val, nyíltan és világosan megmondottuk a mi fiainknak 
azt, a mit joguk van követelni atyjoktól. És nemhogy az 
elbátortalanodás felé hajtottuk volna őket, sőt ellenkező-
leg nagy erősen buzdítottuk őket lelkességök és igyeke-
zetük fokozására a kath. hit és hazájuk érdekeinek védel-
mében, mert hiszen ez a két főfő kötelesség az, a mely 
alól, ebben az életben, egy ember sem vonhatja ki 
magát. 

A pacificatio. 

És mi most ismét idején levőnek, sőt szükségesnek 
tar t juk, újból felemelni szavunkat, hogy a lehető legsür-
getőbben buzdítsuk nemcsak a katholikusokat, hanem 
minden becsületesen és jó érzésű francziát arra, miszerint 
taszitsanak el maguktól mindent, a miben politikai vi-
szálykodásnak csirája rejlik, hogy igy minden erejöket 
egyedül hazájuk pacificatiójára fordítsák. Ennek a polgári 
megbékültségnek mindenki ismeri a becsét, s mindnyájan 
vágyaik czéljául tűzték ki azt. Mi pedig, ki ezt a pacifi-
catiót mindenkinél annál jobban óhajt juk, minthogy mi 
éppen a béke Istenét]) képviseljük e földön, mi, a jelen 
levelünk által minden jóra való lelket, minden nemes 
szivet kérünk, támogasson bennünket e békesség állan-
dóvá és gyümölcsözővé tevésében.2) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. FYÍpásztori körlevél sz. László centennáriumá-

nak megünnepléséről. — 
A kassai egyházmegye tisztelendő és buzgó lelkipásztorainak 

és papjainak üdvöt és áldást az Urban ! 
Tisztelendő Testvérek ! 

Az idén telik be hetedik százada azon eseménynek, 
hogy III. Coelestin római pápa I. Lászlót, Magyarország 
nagy királyát, s az egyház leghűbb fiainak egyikét a 
szentek sorába iktatta. 

És ezt az emlékezetes eseményt, Schlauch Lőrincz 
nagyváradi püspök ur ő nagyméltósága kezdeményezésé-
ből, Nagyvárad városa nagyszerű emlék-ünnepélylyel fogja 
megülni. Emeli majd ez ünnep jelentőségét az is, hogy 
a nagyváradi püspökség megalapítása némely történet-
íróink állítása szerint szent László müve levén, ez ese-
ménynek körülbelül nyolezszázados évfordulója szintén a 

l) Non enim est dissensionis Deus, sed pacis. I. Cor. 14. 
s) Nem teketek róla, de én szükségét látom annak, hogy 

XIII. Leo pápa Magyarország vallási és hazafias regenerácziójának 
ügyét a millennium alkalmából oly óriás erejével az akarásnak 
vegye a kezébe, a minőt Francziaország talpraállitásában évek óta 
kifejt. A ki a papát közölünk erre rábírni képes volna, az gondvi-
seléses embere lenne Magyarországnak. A szerk. 
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jelen időre esik ; végül hozzájárul ehhez még egy har-
madik fontos eseménynek kétszázados évfordulója, s 
ez Nagyvárad városának a török iga alól való felsza-
badulása. 

Látjátok, Tisztelendő Testvérek, hogy a felsorolt 
három esemény egyike is elegendő volna arra, hogy ugy 
is, mint egyházunk hü szolgái, de ugy is, mint magyar 
hazánk hii fiai a legmelegebb érdeklődéssel és figyelemmel 
kisérjük azon ünnepélyeket, melyek az emiitett alkalom-
ból kifolyólag Nagyváradon lesznek. 

Különösen a szent László tiszteletére rendezendő 
ünnepélyek azok, melyek figyelmünket első sorban leköt-
hetik, már csak azért is, mert hiszen szent László király 
nemcsak Nagyváradé, hanem az egész hazáé volt, és a 
haza fiai szoros összetartozandóságukat leginkább azzal 
is kell, hogy kitüntessék, hogy meleg érdeklődéssel kisér-
jenek minden oly történeti eseményt, melyek szeretett 
hazánknak nagy eseményekben oly gazdag múltjával 
függenek össze és visszaidézik emlékezetünkbe a multa-
kat, azon multakat, melyek a jelenben élő nemzedékre 
oly tanulságosak. De ránk papokra nézve, kik a szentté 
avattatás nagy és fontos eseményét helyzetünknél fogva 
jobban kell, hogy mérlegeljük, László királynak az Isten 
dicső szentjei közé való soroztatása egymagában is elég-
séges lehet arra, hogy a nagyváradi ünnepek felé fordít-
suk lelkes tekintetünket. Ez ünnepélyek ugyanis nem csak 
a magyar hazának, nemcsak a magyar egyháznak, hanem 
az egész földkerekén elterjedt római katholikus anya-
szentegyháznak is ünnepei lesznek. Azonban az a 
körülmény, hogy nemzetünk egy szülöttének szentté-
avattatását dicsőitik, reánk nézve azokat kétszeresen 
becsessé teszi. 

Es még egy körülmény van, tisztelendő testvérek, 
mely éppen reánk, a kassai egyházmegye papjaira hat 
buzditólag, s ez az, hogy a történelem és a szent hagyo-
mány szent László életéből több oly eseménynek tar tot ta 
fenn emlékét, melyeknek színhelye a mi vidékünk, az egy-
kori Abauj- és Torna-megyék voltak. És igy Nagyvárad 
után, hol a szent király életének egy részét töltötte, hol 
az ő alkotásai fenmaradtak máig, hol az ő emlékét az 
utána következő századok az egyház és a hivő nép ke-
belében élénkebben tartották fenn, hol az ő tisztelete 
kimagaslóbb módon nyilvánult, mint az ország más ré-
szeibem mondom, Nagyvárad után mi is kiváló részt 
követelhetünk magunknak a szent László tiszteletére meg-
tartandó ünnepélyen. 

Elhatároztam tehát, hogy a kassai egyházmegye 
részt fog venni a szent király emlékére tartandó ünnepe-
ken, de elhatároztam azt is, hogy egész megyém terüle-
tén meg fogjuk ünnepelni szent László király szentté 
avattatásának hétszáz éves fordulóját. 

Két irányban kívánok intézkedni ez ügyben. Az 
egyik azon egyházi ünnepélyek elrendelése lesz, melyek 
szent László király tiszteletére ez év junius havában fog-
nak megtartatni. Erre vonatkozó utasításaimat venni 
fogjátok annak idején. 

Egy más intézkedéssel is meg akarom azonban örö-
kiteni a szent király emlékét. S ez az, hogy módot aka-
rok nyújtani arra, hogy minden rendű és ajkú hiveim 

alapos tudomást szerezhessenek szent László király életé-
ről, viselt dolgairól. És azért szándékom egy, a nép fel-
fogásához mért miivecskében megiratni, szent László 
életének történetét. E czélból husz darab magyar arany-
ból álló pályadijat tűzök ki egy ily tartalmú munkácska 
megírására, s a pályamunka feltételeit a következőkben 
állapítom meg: 

Megirandó szent Lászlónak egy, 4—5 kis nyolczad-
rétü nyomatott ivre terjedő életrajza. Az idő rövidsége 
nem engedvén meg, hogy e munka eredeti forrástanul-
mányok alapján készüljön, elegendő lesz, ha legjobb 
történeti munkáink, a szentek élete, a hagyományok és 
a nép száján még ma is élő elbeszélések nyomán iratik 
meg ; természetesen azonban a nemzet történetére, vonat-
kozó események hü leirásával. Feltüntetendő lesz e műben 
a szent király, mint országának fejedelme, mint az egyház 
hü fia, mint bölcs törvényhozó, mint szigorú, de igazsá-
gos biró, mint a jó erkölcsöknek szóval-tettel terjesztője, 
mint a lovagiasság mintaképe, mint a szegények oltal-
mazója és pártfogója. Felveendők mindazon események 
is, melyek a hagyomány szerint a mi megyénk területén 
történve fűződnek a szent király életéhez. Egyházias és 
hazafias szellem lengjen át a művön, hogy abból népünk 
lelki épülést és hazaszeretetet tanuljon. 

A mü — mely a szerzőnek sajátkezű irása is lehet 
j — legkésőbb április 30-ig küldendő be hozzám egy, a 

szerző nevét rej tő jeligés levélkével. 
Pályázhatik minden, a kassai egyházmegye czimére 

felszentelt pap, akár a lelkipásztorkodás terén, akár más 
téren működik. 

A pályadij aránylag a legjobb munkának ki fog 
adatni, a nyomtatási költségeket pedig én viselem. 

Végül, minthogy azt kívánom, hogy a megirandó 
munkából egyházmegyém területén lakó minden keresz-
tény-katholikus család kapjon egy példányt, tekintettel a 
hivők közt uralkodó nyelvbeli különbségekre, az erede-
tiben magyar nyelven megirandó müvet le is fogom 
fordíttatni tót, esetleg német nyelvre is. Hogy pedig a 
nyomatandó példányok száma iránt már most tájékoz-
hassam magamat, felszólítom az összes plébánosokat és 
plebános-helyetteseket, jelentsék nekem e körlevelem vé-
tele után két héttel : 

1. hány magyarul értő család. 
2. hány csakis németül értő család és 
3. hány csakis tótul értő család lakik a gondjaikra 

bizott plébánia területén. 
A Szentlélek világítson fel titeket, tisztelendő test-

vérek, szent László könyörgésére, hogy a nagy és szent 
király dicsőségére minél buzgóbban kíséreljétek meg e 
munkát. 

Kelt Kassán, az Urnák 1892-ik évében, Hetvened-
vasárnapon. Zsigmond, s. k. 

püspök. 

Németország. A szellemek nagy csatája az isko-
láért. — (Vége.) 

Mily mélyre hatott be már a keresztény vallás ellen 
való gyűlölet és ellenszenv Poroszország lakosságának 
nagy részénél, kitűnt most a népiskolai törvényjavaslat 
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tárgyalásakor. Es az, liogy ez kitűnt, nagyon de nagyon 
jó dolog. Az iskolai tvjavaslat ellenzői részén oly elvek 
kerültek nyilvánosságra, melyek már Bebel és Liebknecht 
szája ize szerint valók. Szenten estek keresztül a szel-
lemek, és a birodalmi kanczellár teljes egyetértésben a 
kath. vallású Porsch képviselővel, nevén nevezte meg a 
gyermeket, a kinek nevével a liberálizmus oly sok idő 
óta bolonditá képmutatólag a népet. Szeretnek azok az 
urak ott a szabadelvű táborban az u. n. „középkori" és 
„modern világnézlet" ellentéte mögé bújni. A keresztény 
népből kitört a lelkesedés, hogy a kanczellár ezekről az 
álarczos szellemekről a leplet irgalmatlanul lerántotta és 
nyiltan és világosan kimondotta, hogy itt most „a keresz-
ténység harczáról van a szó az atheismus ellen." 

„Ez a szó a maga idején és helyén lőn kimondva 
és az, igazán a nép szivéből van meritve. I t t keresztény-
ség, — ott modern pogányság vagyis teljes istentagadás. 
Csakugyan ez a jelszó a szellemek mostani harczában. E 
szerint tömörülnek a pártok, a csoportok. Az egyik ol-
dalon a katholikusok állnak és a hivő protestánsok ; 
másfelől a szocziáldemokraták, a reform-zsidók és a sza-
badkőműves kalapács által vezérelt szabadelvűek agyar-
kodnak. Itt keresztény, ott atheus: e két jelszó alatt 
folyik a harcz az iskoláért, dul az igazi világharcz. 

„Bármennyire igyekeznek azok, kik az iskolai tvja-
vaslatot azért, mert az positiv-keresztény alapokon nyug-
szik és keresztény-hitvallásos tanításra van fektetve, 
magukat a birodalmi kanczellár vagy — vagy-a ellen 
oltalmazni : a nép rég ráismert a madarakra az ő fól-
iáikról, és szive mélyéből kiált a kanczellárnak helyeslést 
és bátorítást. Nem is csodálkozik már a nép a szabad-
kőművesek, reformzsidók, és szocziáldemokraták csodálatos 
szövetsége fölött. Bármennyire ellenkezzenek is e három 
csoportnak érdekei az anyagi téren : a kereszténység 
gyűlöletében ezek mindabárman mindenkor megegyeznek. 

„De bogy is lehetne ez máskép?! Mindenki tudja, 
honnan származik a szocziálista proletariusságnak a hi-
tetlensége. A hárompontu testvérek csöpögtették azt be 
az ő sziveikbe. Es hogy legfőbb fokban kicsoda vezeti 
kurta pórázon a titkos testvéreket, azt Frantz Konstan-
tin, a ki az ily dolgokban nagyon jártas, igen eltalálta. 
„A titkos szekták igazgató tanácsa ott van a londoni 
zsidó zsinagógában, a melybe soha keresztényt föl nem 
vesznek, mig a zsidók a megkereszteltek páholyaiba nap-
ról-napra tágabb kapun juthatnak be." A keresztény nép, 
a mely koránsem alszik, hanem éber szemmel figyel az 
idők jeleire, napról-napra jobban meggyőződik a szabad-
kőmüves-zsidó-szocziálisztikus sajtó magatartásából is arról, 
hogy ez a három csoport, egy és ugyanaz a gyűlölettől 
van eltelve az egyház és a kereszténység ellen. A Krisz-
tus hitétől való elszakadástól az istentagadásig csak egy 
lépés van. Sőt tulajdonképpen az atheismus ez esetben 
bőséges forrásul szolgál a Krisztus és egyház elleni gyű-
löletnek. 

„Hogy másrészről a szellemek egész légiója előtt 
az oltár főleg azért is botránykő, mert az a trón előtt 
áll és annak támaszára és védelmére van, ezt mindenki 
tudja, a maga idejével lépést tartva él. Igaz, hogy 1848-
ban még nem léteztek sociáldemokraták ; ez a név még 

ismeretlen vala; de igenis, már voltak akkor szabadkő-
művesek és ezek által kitanítva, hires barikádos hősök. 
Midőn a dolog akkor nem sikerült, némely „beavatottak" 
nyiltan bevallották : „Csalatkoztunk, korán kezdtük a ki-
törést. Nem hittük, hogy a kath. egyháznak még mindig 
oly nagy befolyása legyen a hivekre. Ha majd újra rá-
kerül a sor a hajrá-ra, addig jobban fogunk rá elké-
szülni." Ehhez az előkészülethez tartozik, valamint a kul-
turharcz ugy a sociáldemokraczia is. 

„A benső összeköttetés tény. Vagy kinek ne tiint 
volna fel az, hogy a socialisták minden lármájuk daczára 
a „kiörökités," a „hizó polgárság," a tömött „pénzzacs-
kók," és a „millionáriusok" és a „többszörös millionáriu-
sok" miatt, kik a munkások tömegeit csak kiszivattyúzni 
tudják stb. soha de soha egy neheztelő szót nem ejtet-
tek a zsidók ellen ? Sőt ellenkezőleg. Singer a zsidó igen 
jól érzi magát a proletáriusok között, habár maga jó 
nagy millionárius. Rokon szellemek ösztönszerűleg szö-
vetkeznek egymással. Érdekes volt e napokban a „Köln. 
Zeit.," ez a fő-fő páholybeli nagynéniké, midőn kettős 
programmpontját egy lélekzetre megvalósitá, t. i. a dog-
mákból is gúnyt űzött, és az eredeti „ forradalmi hajla-
maira való visszaemlékezést" is telujitá, arra az esetre, 
hogyha az iskolai tvjavaslatból törvény találna lenni. 
Dicső szellemek ! No már ezekre aztán az állam csak-
ugyan rátámaszkodhatik ám ! A világ azonban ebből a 
példából világosan láthatja, hogy mivé lenne egv-egy 
állam, ország és nép, hogyha a vallási tönk és erkölcsi 
tehetetlenség az egész lakosságot megmételyezné, a mint 
erre a hitvallástalan iskolák és lelkiismeretlen tanitók 
csakugyan törekszenek is ! 

„Örvendetes és lélekemelő látvány másrészről, 
ezekkel szemben, az iskolatörvény barátjai nagy seregének 
hadiszemléje is. Mindenütt egyesülés mutatkozik és fel-
vonulás, ezúttal a kormány támogatására, mert az meg-
menteni akarja a gyermekeknek a Miatyánkot és a Jézus 
nevében való üdvösséget. A katholikusokat és protestán-
sokat elkülönítő tanok elnémulnak, mert itt is ott is 
látják, hogy minden dogmának alapjait kell megvédel-
mezni. Végre a protestáns vallású conservativek az or-
szággyűlésben ráadták a fejőket, hogy egy zászló alá 
vonulnak össze katholikus törvényhozó társaikkal, hogy 
megvédelmezzék a keresztény vallást. Ah csak már 20 
esztendő előtt, a kulturbarcz idején is, ezt tették volna! 
Akkor a régi porosz hagyományok szerinti iskola nem 
dőlt volna porba, s a haza kimondhatatlan bajoktól és 
szenvedésektől menekült volna meg. De még most sem 
késő. Hanem aztán itt is van már az ideje, hogy minden 
keresztény elem egyesüljön és szilárdan, zárt sorokban 
lépjen sikra a kereszténysúg fentartásaért Németország-
hun. Egy keresztény szellemű császár, keresztény elvek 

' ) Nos hát, idáig ju tot t már a protestáns császárság veze-
tése alatt a ..Gottesfurcht és fromme Sitten"-ck hazája ! Meg kell 
menteni a kereszténységet ! A pápaságot akarták megdönteni : de 
az áll ; Bismarck pedig kénytelen volt Canossa után elmenni 
Friedrichsruhéba ! A Róma elleni gyűlölet jól felszántott mezején 
ime már annyira felburjánzott a vallástalanság, hogy a német csá-
szárságnak minden erejét össze kell szedni, hogy diadalt ne üljön 
a -Gottesfurcht und fromme SitterT-ek hazájában az — atheis-
mus ! Tanulságos látvány ! Vájjon tanulnak e belőle a magyar 

\ 
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államférfiak? Talán a párttusák közt ez az ő legkisebb gondjuk! 
Meglehet még az is, hogy a zsidó vallás receptiójának áramlata 
annyi hittagadást és hitetlenséget fog a keresztény Magyarország 
részéről felhalmozni, hogy nálunk is komolyan fog kelleni kitűzni 
a keresztény vallás megmentésének a zászlóját ! Nem kívánjuk e szo-
morú dicsőséget ; de nem is riadunk a vele járó küzdelmektől 
vissza. A szerk. 

') Hogy mily szenvedélyesen foly a harcz az iskola vallásos 
jellegeért, mutat ja a kath. „Köln. Volksz." következő gúnyverse, 
melyben a szabadelvű hitetlenek frazeológiája van összegyűjtve a 
vallásos iskola-törvény ellen. Közöljük a maga eredetiségében : 

„Geistesknechte, Nachtgestalten, 
Finst're, römische Gewalten, 
Volksverdummung, Scheiterhaufen, 
Dogmen;.wang und Beichtenlaufen. 
Lichtesscheue Priesterknechte, 
Niedertretung aller Rechte, 
Lebe wohl, was gut und frei, 
Pfaffenwirth8chaft, Muckerei, 
Augendiener, Pharisäer, 
Seelenriecher, falsche Späher, 

által vezérelt kormány és parlamenti többség támoga- : 
tásával megmentheti Németország számára a keresz- j 
tény nevet. 

„Körülbelül 15 év előtt, utazás közben, egv hithű, 
istenfélő protestáns lelkészszel találkoztunk, a ki egy kis 
fejedelemségből való vala. 0 , a mint mondá, „lelki üdülés 
és megujulás végett" egy hasonló lelkületű lelkésztársánál 
volt látogatóban. Ennek ő évenkint szükségét érzi. Az ő kör- 1 

nvezete rettenetes hiányában a hitnek szenved s lelkész tár-
sai a köröskörül fekvő vidéken oly szabadelvűek és hitetle-
nek, hogy időről-időre kénytelen positive vallásos barát ját 
a távolban fölkeresni, nehogy végleg elposványosodjék. 
„Általában, mondá végül egész komolyan és szomorúan, 
ha Németország nem akarja elveszteni a kereszténységet, 
akkor én a menekvésre csak egy utat látok. Mi kevés 
számú hivő protestánsok és katholikusok kénytelenek 
leszünk ismét összetartani. Másképp nem megy. Én nem 
is látom az okát, hogy ez miért ne volna lehetséges. 
Ennek már régen meg kellett volna történnie. Én végte-. 
lenül közelebb valónak érzem magamat a katholikusok-
hoz, mint az oly protestáns lelkészekhez, a kik sem Jézus 
istenségében, sem a háromszemélyü egy Istenben nem 
hisznek." 

„Bármennyire eltérők legyenek az érzelmek, melye-
ket, az oly vitának, a minő a mostani iskolaügyi vita, 
keltenie kell. egy dolog minden kétségen felül szilárdan 
kimagaslik mint tény, és ez az, hogy ez a vita az egész or-
szágban lényegesen hozzájárul a szellemek tisztulásához és 
helyes alapokon való tömörüléséhez. Azért sajnálták 
némely emberek ennek a tvjavaslatnak előterjesztését. 
Ezeknek a jó uraknak nagyon érdekökben áll, hogy a 
nép rá ne jöjjön arra, mi rejlik az ő képviselői néme-
lyikének a lelkében. De hát a mi megtörtént, az meg-
történt. Az óriási nagy többségében még mindig hithű 
keresztény nép, kivált a falun lakó, most már tudja, 
hányat ütött az óra. Csak az kívánatos, hogy a kormány 
a positiv-keresztény alapon álló parlamenti többséggel 
hajthatatlan maradjon és szilárdan álljon mint kő-
szikla a tengerben. A koczkát egyszer már el kellett 
vetni!" 

IRODALOM. 

-f- Megrendelési felhivás ily czimü munkára : Egy-
házi Szent Beszédek Bourdaloue és Massillon nyomán. 
Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával közli: Szalay 
Sándor szatmári székesegyházi hitszónok, tanitóképezdei 
tanár és lelkiigazgató. Tartalma 13 vasárnapi és egy ün-
nepi sz. beszéd. Ára 50 kr. 

Fentnevezett sz. beszédeim készítésénél a kath. szó-
noklati irodalom egén legfényesebben tündöklő csillagok 
Bourdaloue és Massillon szolgáltak iránytű gyanánt. A 
benne foglalt eszmék tehát nem ujak, nem eredetiek, de 
nem is pusztán fordítás, hanem a nagy terjedelmű szó-
noklati müveknek rövid fél óra alatt elmondható szent 
beszédekké való összeolvasztása gondos tanulmányozással. 
Föl van ölelve a nagy classicus müvekből minden meg-
ragadó. fönséges eszme, megkapó szónoki fordulat s gya-
korlati haszonnal járó tanulság, kiválóan ügyelve a szi-
gorú logikai következetességre is a gondolatmenetben, 
mely által a beszéd tartalmának betanulása megkönnyí-
tetik. a könnyen áttekinthetőség pedig megadja a szónoki 
fellépésnek a biztosságot és nyugodtságot. Irálya egyszerű, 
népies, a nehezebben érthető fogalmak ki vannak ma-
gyarázva sajat eszméimmel s az életből meritett pél-
dáimmal, mindazonáltal lekötik a figyelmet s az előadást 
kedvessé, érdekessé teszik a gyönyörű hasonlatok és meg-
ragadó szónoki fordulatok. A hatalmas érvek pedig meg-
győzik az észt és cselekvésre bírják az akaratot. Ugy 
hiszem, hogy ezen hat nyomtatott ivre terjedő, finomabb 
papíron, nagy nyolczadrét alakban kiállított müvemmel, a 
melyben magvas s e mellett világos és könnyen áttekint-
hető beszédeket nyújtok, jó szolgálatot teszek a közügy-
nek. Azon tisztelt paptársaim, kik lelkesednek a szent 
ügyért és buzgón fáradoznak a hivek lelki üdvének elő-
mozdításán, élvezettel fogják olvasni e sz. beszédeket, 
mert sz. hitünk igazságait erős érvekkel bizonyítják, ko-
runk hibáit pedig kérlelhetlen szigorral, de e mellett 
illendőan és finom tapintattal ostorozzák. Ha e szerény 
müvem t. paptárssim jóindulatával találkozik s kellő 
pártolásban részesül, a többi sz. beszédeimet is sajtó alá 
bocsátom, hogy egy teljes évfolyamot nyújthassak az 
egyházirodalom barátainak kezébe. A szives megrendelé-
seket alulirthoz kérem Szatmárra intézni. Kelt Szatmártt., 
1892. márczius 1-én. Szalay Sándor, szatmári székesegy-
házi hitszónok, tanitóképezdei tanár és lelkiigazgató. 

= Megrendelési felhivás. Dicső szent királyunk, 
László, szentté avattatásának hétszázados évíordulati ün-
nepélyéhez a magam részéről én is hozzájárulok a ke-
gyeletes megemlékezés szerény nefelejtsével. Ezt a szép 

Freiheitsmörder, Volksverräther, 
Geistesfreiheits-Attenta ter. 
Feiste Mönche, Bettelnonnen, 
Jesuit, er schwelgt in Wonnen. 
Sklaverei, Reactionäre 
Ohne Bildung, Herz und Ehre, 
Bürgerthum in Priesterketten ! 
Herr, vom Himmel eil', zu retten 
Deine deutschen Liberalen 
Aus dem Bann der Klerikalen.* 
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és kedves virágot szándékozom elültetni a jövő reményei-
nek, a serdültebb korú gyermekek szivében. Öt ivre ter-
jedő művecskémet, mely Szent László király czimen fog 
megjelenni, a tanuló ifjúságnak szántam, ugy azonban, 
hogy a nép is élvezettel s haszonnal olvashassa, s ez 
által fölélénküljön szivében a hazaszeretet tiszta, Szent 
erénye. A müvecske tartalmát a következőkben vázolom : 
Szent László mint országának fejedelme, mint az egyház 
hü fia, mint bölcs törvényhozó, mint szigorú és igazsá-
gos biró, mint a jó erkölcsöknek szóval és tettel terjesz-
tője, mint a szegények oltalmazója és pártfogója. — 
László királyaink. — Derék (László-nevü férfiak) hazánk 
történelméből. — Néhány szó a Szent-László-Társulatról. 
— Ezeken kivül még mintegy tiz, szent Lászlóra vonat-
kozó költemény is lesz a müvecskébeu, melynek ára 
fűzve 30, kötve 55 kr. Etiam erga ss. Tiz példány után 
egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. A megrendeléseket 
folyó hó végéig kérem. A könyvecske a húsvéti szent 
ünnepekre fog megjelenni. Bizalommal kérem a főtiszte-
lendő papságot, s hazám tanitói karát, szíveskedjenek 
nemes ügybuzgalommal ajánlani e müvecskét, melynél 
alkalomszerűbb vizsgálati ajándék ez idén nem is képzel-
hető. Nem lehet tagadni, hogy a mai sivár korszakban, 
kivált az ezredéves ünnepély közeledtével, igen nagy 
szükségünk van a hazafiasság ápolására, s vájjon kik 
volnának ennek hivatottabb őrei, mint a tanitókarral 
egyesült kath. papság, mely nem üres szájhősködéssel, 
hanem a tettek mezején mutatta ki mindig honszeretetének 
szeplőtelen és önzetlen becsületességét . . . A régi hym-
nus egyszerű, de megható szavaival végzem e tömeges 
pártolásra számitó felhívásomat: 

Dicsérjük magyarok, szent László királyt! 
Bizony érdemli mi dicséretünket. 
Dicsérjük öt et, angyalok, mondván : 
Idvez légy, kegyelmes szent László király! 

Maradok honfiúi üdvözlettel 

Egerben (lyceum), 1892. márcz. 5. 
k 

Babik József, 
tanítóképző tanár. 

* Fölhívás előfizetésre! „Derült ég" czim alatt egy 
vaskos (320 oldalas) elbeszélő kötetet adok ki. A mű 
tizenöt válogatott vig elbeszélést fog tartalmazni, melyeket 
a jókedv, a nevető humor, s a történetek egyszerűsége 
jellemez. Meséim és alakjaim az orvosi, tanári és tanitói, 
iparos és kamaszodó diák, zsurnaliszta és felsőbb leány-
iskola, kaszinó és polgárság, valamint a papi életből 
vannak véve. Az élet mosolygó mozaikjait mutatom be, 
melyeknek szivárványos fényében egy kevés bors igen, 
de gorombaság, vagy triviálitás nem foglaltatik. Tollam 
széles körben elismert és méltányolt humorára nézve 
szabadjon megjegyeznem, hogy „ Vörös Dániel" czimü 
két kötetes humoros regényemből félév alatt két kiadást 
kellett rendeznem, s az 1000 példányból alig maradt 50 

(ára : 1 f r t 80 kr), s hogy régi előfizetőim a „Derült 
Eg"-nek már 800 példányát rendelték meg. A ki tehát 
szereti a derűset, az ártatlanul tréfáló humort ; a ki 
nevetni vágyik, s szabad perczeit vidám hangulatban 
akarja eltölteni : annak melegen ajánlom müvemet, mely 
ápril közepén 1500 példányban jelen meg. Egynek á ra : 
1 frt 80 kr . Ha a pénz előre beküldetik, bérmentve. Az 
utalványok és megrendelések mielőbb czimemre külden-
dők. Szegényebb sorsú lelkészeknek erga sacra. Lugoa 
(Krassó-Szörény m.), 1892. febr. hóban. Hazafias üdvöz-
lettel : Városy Gyula, főgymn. hittanár. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa megkoronázásának évfordulóján, 

f. hó 3-án, Zigliara bibornok a dömés rendből celebrálta 
a Vatikán Sixtusról nevezett kápolnájában a szent misét. 
Jelen volt ő szentsége a pápa is és a mise végén ő maga 
intonálta a Te Deumot. 

— Vaszary Kolos hgprimás f. hó 5-én először vett 
részt a kath. vallás és tanulmányi alapok kezelését ellen-
őrző felügyelő bizottság működésében. Szlávy József 
koronaőr világi elnök üdvözölte ő hgségét, ama reményét 
nyilvánítva, hogy a bizottság működése ő hgének mint 
társelnöknek közreműködésével hatályosságban sokat fog 
nyerni. Minthogy a költségvetés részletes tágyalásánál 
Samassa József egri érsek számos tételre nézve kifogáso 
kat emelt, melyekre a felvilágosítás nem volt azonnal 
megadható, a bizottság a költségvetést a kifogásolt tételek 
letárgyalása végett az albizottsághoz utasította. 

— Hivatalos látogatás. Lévay Imre, a kegyes-ta-
nitórend tartományi főnöke, titkárjával, dr Vámos Ká-
rolylyal, hétfőn, márczius 7-én körútra indult, hogy a 
szerzetnek sátoralja-ujhelyi, mármaros-szigeti, nagykárolyi 
és debreczeni társházait és gymnásiumait hivatalosan 
meglátogathassa. 

— Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisz-
terét, Csáky Albin grófot, végzetes csapás érte. Legidősb 
fia, gróf Csáky István, országgyűlési képviselő, 24 éves 
if jú korában, f. hó 5-én szivén lőtte magát. Az Isten 
Ítélete előtt, a mely e szomorú tettet megengedte, néma 
töprengéssel áll meg minden vallásos hivő sziv, esdve 
kérve az Isteni irgalmasságot, hogy terelje maga felé 
malasztjának mindenható erejével a pusztulás kedvelésé-
nek induló sziveket s kímélje meg az országot az oly 
csapásoktól, a milyen nemrég a király fiának, most pedig 
az ország vallás- és közoktatásügyi miniszter fiának sötét 
tettében a magyar nemzetet érte, és adjon egyrészről 
erőt az irtóztató csapás elviselésére, más részről gyújtson 
világosságot az elmékben — az üdvös tanulságok levo-
nására abban az irányban, a melyben az apostol oktat, 
igy szólván : „Humiliamini sub potenti manu Dei, ut vos 
exaltet in die tribulationis." 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megje lenik e lap heten-
kén t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 Irt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szel lemi 
részét i l lető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előf ize thetni 
minden 

kir . pos tah iva ta lná l ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél. és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában . 
IV., .Papnövelde-utcza 
8. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes ny i to t t levél-

ben, in tézendők. 

Budapesten, márczius 12. 21. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Vaszary Kolos Ferencz hgprimás körlevele. — Ő szentsége XIII. Leo pápa körlevele. — 
Egyházi Tudósítás : B u d a p e s t : Az istentelenség első nyilvános diadala Budapesten. — Kath. Köztevékenység : A m. papnövendékek 

imaegyesülete s a folytatólagos országos papi egyesület. — Vegyesek. 

Yaszary Kolos Ferencz, 
Isten irgalmából 

ós az apostoli szentszék kegyelméből 

M a g y a r o r s z á g h e r c z e g p r i m á s a, 
esztergomi érsek, 

stb. stb. stb. 

Az esztergomi főegyházmegye összes híveinek 

ü d v ö t é s á l d á s t ! 

(Vége.) 

Ha azok, kik szivök vágyait el nem érik, 
ha azok, kik nélkülözések közt élnek, ha azok, 
kik betegségben sinlődnek, ha azok, kik mások 
által üldöztetnek, azt hiszik, hogy csupán e rö-
vid. e nyomor te l jes élet az ő rendel te tésök s 
ez élettel minden megszűnik : nem csoda, ha 
elkeserednek, elcsüggednek s egyik bűnből a 
másikba esnek. De a hivő keresztény tudja , 
hogy szive e földön nyugta lan , me r t csak Isten-
ben nyugodhat ik meg, a boldogtalan hivő tud ja , 
hogy a boldogság első szüleinkkel együt t a pa-
radicsomból kiűzete t t , s azóta vándorol ; olykor-
olykor majd hosszabb, majd rövidebb időre be-
betér hozzánk, s ismét tovább m e g y ; a szegény 
hivő tudja , hogy az, ki az ég madarairól gon-
doskodik, ő róla sem feledkezik meg ; a szenvedő, 
a beteg keresztény hivő tudja , hogy ha Jézus 
Krisztussal együt t békén szenved i t t e földön, 
vele együt t fog örvendeni az égben. 

Azért mindnyájan , kik vigasztalás, enyhülés 
u tán epedtek, siessetek a hi t é letforrásához, s 
ha azt élvezni fogjátok, megismeri tek, hogy erre 
volt szükségtek. Nyugodtak lesztek, ha a h i te t 
sziveitekben b í r já tok , mer t reá tok nézve nem 

lesz megpróbál ta tás , nem szenvedés, melyben a 
hitből vigasztalást ne m e n t h e t n é t e k , nem üldö-
zés, melyben a hitből e rő t ne szerezhetnétek. 

Is tennek Fia, az Ur Jézus Krisztus, a h i t 
megőrzése, lelkeink üdvének biztosabb munká-
lása véget t egy l á tha tó tá r su la to t a lap i to t t — 
az anyaszentegyházat , melynek lá tha ta t l an feje 
0 maga, l á tha tó feje pedig az 0 földi helytar-
tója , a római pápa, szent Pé te r apostol utóda, 
kire anyaszentegyházát a lap í to t ta . ., Te vagy 
Péter, s e kőszálra épitem anyaszentegyházamat,"») 
mondá maga az Ur. Pé ter re s annak utódaira , 
a római pápákra bizta j uha inak és bárányainak 
legeltetését . Pé t e r é r t különösen imádkozott , „hogy 
el ne fogyatkozzék az ő hite," -) vagyis hogy a 
hi t igazságokban és az erkölcsi parancsok hirde-
tésében ne tévedjen. 

Az anyaszentegyházban Péterre , s az apos-
tolokra, va lamint ezeknek törvényes utódaira, a 
püspökökre és fölszentelt papokra ruházta a 
t an í tó i ha ta lmat , midőn igy szól t : „Tanítsatok 
minden nemzetet, megtartani mindazt, a mit pa-
rancsoltam nektek." 3) „Ki titeket hallgat, Engem 
hallgat4) 

Ezek alapján valljuk mi kath. keresztények 
igaznak mindazt, mi t az anyaszentegyház, hogy 
higyjük, e lőnkbe ad ; ezért kell törhet len hűség-
gel ragaszkodnunk az anyaszentegyházhoz, mely 
buzgó éberséggel és fé l tékenyen őrizte és őrzi 
Krisztus Urunk legdrágább örökségét : az igaz 
hitet; s kész volt mindent elszenvedni, m i n t 

') Máté 16, 18. 
s) Luk. 22, 32. 
3) Máté 28, 20. 
4) Luk 10, 16. 
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egyetlen egyet is föláldozni a reá bizott, Isten-
től k inyi la tkoz ta to t t hitelvekből. 

De a h i tnek szeretet által kell munkálkodnia. 
Az Ur Jézus földre jövetelének az is volt 

a czélja, hogy a ' h i t által a szeretet tüzét a 
megvál to t tak szivében lángra gyulaszsza, mint 
azt világosan ki is m o n d j a : „tüzet jöttem bocsá-
tani a földre és mit akarok, ha nem, hogy fölgyu-
ladjon. " ') 

Ezen isteni szeretet teszi élővé, munkássá 
a h i t e t : a szeretet ad ja meg a h i tnek a valódi 
ér tékét , iner t mi t használ a h i t szeretet nélkül? 
Semmit . „Legyen bár oly teljes hitem, hogy a 
hegyeket áthelyezhessem, ha szeretetem nincs, semmi 
vagyokmondja szent Pál apostol.'"') 

Szeretet nélkül az alamizsna, sőt maga a 
vér tanni halál sem használ semmit, mer t „a hit, 
ha cselekedetei nincsenek, holt Önmagában. Mit 
használ atyámfiai, ha valaki mondja, hogy hite 
vagyon, cselekedetei pedig nincsenek ! Vájjon a hit 
üdvözitheti-e őt?" Éppen nem. „Te hiszed, hogy 
egy az Isten,11 mond ja szent Jakab apostol. — 
„Jól teszed : az ördögök is hiszik és rettegik." 3) 

A hi t fölvilágosítja az elmét, de a szeretet 
indí t ja meg és erősiti az akara to t , a szeretet 
hozza meg az élő hi tnek gyümölcsei t ; a szere-
te tben van a kereszténynek valódi élete és igazi 
szabadsága, ez az oka, hogy az anyaszentegyház 
valamint a hi tet , ugy a szeretetet is oly buz-
gón táplá l ja és oly fél tékenyen őrzi híveinek 
szivében. 

És miben áll a szeretet? 
E két parancsolat megta r tásában : Szeressed 

a te Uradat Istenedet teljes szivedből, teljes lelked-
ből és teljes elmédből. 

A második pedig hasonló ehez : Szeressed 
felebarátodat, mint tenmagadat. 

Azt kellene vélnünk, hogy ta lán nem is volt 
volna szükséges megparancsolni azt, hogy az 
emberek az Is tent szeressék ; hisz az oly igen 
természetes, oly magától ér thető , hogy embernek 
az ő Teremtőjé t , Megváltóját , Megszentelőjét, 
m i n t legnagyobb jótevőjét szeretni kell. 

r 

Es mégis! 
Habár minden józan ember belá t ja azt, 

hogy legnagyobb jótevőnk i rán t a legnagyobb 
szeretet tel t a r tozunk vise l te tn i : megromlot t szi-
vünk szeretetére más t á rgya t keres és m é l t a t ; 

') Luk. 12, 49. 
-') I. Kor. 13, 1. 
») Jak. 2, 14 -17 , 19. 

ugy, hogy e lmondhat juk á l ta lában : az emberek 
legkevésbé szeretik az Istent. Elismerem ! bor-
zasztóan hangzik ez állitás, de — fájdalom, 
igaz! 

Nézzetek körül és látni fogjátok, hogy az 
emberek közül sokan Istennek elébe teszik a 
t e r emtmény t , elébe teszik a földi j avaka t , az 
érzéki gyönyöröket, s az Isten szeretetét csak 
a jkaikon hord ják ; de nem él az sziveikben, nem 
nyilvánul cselekedeteikben. 

Mikor szeretjük az Is tent ? 
Ha minden parancsolatát meg ta r t juk . Abból 

tudjuk meg, hogy őt ismerjük, az igaz Jézus Krisz-
tus t , „ha parancsaimat birja és azokat megtartja, 
azaz, ki engem szeret." ') „Ha ki engem, szeret, az 
én beszédemet megtartja,"*) mondja az U r ! 

S ta lán oly nehéz meg ta r t anunk Istennek 
parancsola ta i t? 

Igaz! Gyarló a mi természetünk, melynél 
fogva a bűnre hajlandók vagyunk ; de Isten 
szent malasztjával, segítségével, melyet folyto-
nosan kérnünk kell, t apasz ta ln i fogjuk, amit 
Krisztus Urunk mondo t t : „az én igám gyönyörű-
séges, az én terhem könnyű." ') 

Nem kiván a jó Isten és az anyaszentegy-
ház Isten nevében tőlünk rendkívüli dolgokat. 
Nem k íván ja például, hogy egy keresztény kath. 
család házát kolostorrá változtassa, nem követeli 
azt, hogy azok. kik hivatásuknál fogva világi 
dolgokkal foglalkoznak, egész idejüket imádság-
ban, Isten házának lá togatásában, vagy egyéb 
vallási áj tatosságok gyakorlásában töltsék el, 
hisz minden földi életpályának megvannak kö-
telességei, melyeket elhanyagolni nem lehe t ! 
De azt igenis méltán k ívánha t ja az Isten, kér-
he t em én min t főpásztor tőletek, hogy egy ka-
thol ikus családnál mindazon vallási gyakorlatok 
elvégeztessenek, melyeket Isten és az anyaszent-
egyház kötelességképen előnkbe szab. 

Azért, ha azt kérem, és pedig saját üdvös-
ségtekért , hogy minden családnál a reggeli és 
esteli imádságok elmondassanak, ha azt kérem, 
hogy a családtagok vasár- és ünnepnapokon a 
szent misén jelen legyenek és az egyházi beszé-
det meghallgassák, s délután is a h i tok ta táson 
és könyörgésen megjelenjenek, ha azt kérem, 
hogy a peni tencziatar tás és ol tár i szentséghez 
kellő előkészülettel minél többször j á ru l j anak ; 

') Ján. 14, 21. 
2) U. o. 14, 23. 
3) Máté 11, 30. 
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ha azt kérem, hogy e tek in te tben a családapák 
és anyák necsak jó példával menjenek előre, 
hanem tekintélyűket és minden befolyásukat föl-
használják arra, hogy az emi i te t t vallási gya-
kor la tokat gyermekeik, valamint házi népeik is 
lelkiismeretesen teljesítsék, ha azért imádkozom, 
hogy mi mindnyájan, ugy ot thon, mint másu t t 
le lkeinket a t i sz tá ta lan gondolatoktól , t e t tek tő l 
megőrizve, minden szennyes beszédektől, szitko-
zódástól, Is tenkáromlástól ta r tózkodjunk, váj jon 
tu lzot tak-e kéréseim? Yajjon te l jes i thet lenek-e? 

Vagy talán nincs ezekre időnk ? Boldog 
Isten ! Mennyi időt elvesztegetünk korán tsem 
épületes beszélgetésekkel, s a szent mise meg-
hal lgatására ne ju tna egy héten á t egy órai 
időnk? Igen nagy tévedésben vaunak azok, kik 
azt vélik, hogy a templomban tö l tendő rövid 
idő a la t t munkálkodva, hasznot ha j t anak ma-
guknak ! Ugyan ha a szárazságtól hervadni kez-
denek vetéseink, a világ leghatalmasabb, legböl-
csebb emberei tudnak-e nekünk csak egy órai 
esőt adni? Elkészíthetjük földjeinket a legna-
gyobb munkával , e lvethet jük a legtisztább mag-
gal : mi t ér fáradságunk, ha a természet Ura — 
az Isten kedvező esőt nem ad ! ! A mienk a 
munka , Istené az áldás. 

Szeressük t ehá t az Is tent , meg ta r tván az ő 
parancsolatai t . Az isteni szeretet bensőleg egye-
síti aka r a tunka t az Isten szent akaratával , oly 
annyira, hogy az ő intézkedésén teljesen meg-
nyugszunk, ér jen bár bennünket bárminő lelki, 
test i baj, vagy szenvedés; mindezen győzedel-
meskedünk az által, ki minke t szeretet t . 

Isten után és 0 ére t te szeretnünk kell em-
b e r t á r s a i n k a t is. „Szeressed felebarátodat, mint 
tennenmagadat," mondja az Ur. Tegyünk meg 
tehá t fe lebarátunk i rányában mindent , amit tőle, 
hogy velünk tegyen, óha j t unk ; kerü l jünk min-
dent, ami nekünk sem tetszenék, ha 0 azt velünk 
tenné. Vagyis, mint a szent könyv egyik helyén 
o l v a s o m : „Ha valaki testvéreid vagy embertársaid 
közöl szükséget lát, ne vond meg kezedet tőle, ne 
légy kérése iránt siket, hanem adj neki. Bosszúálló 
ne légy és feledd el az embertársaidtól szenvedett 
méltatlanságokat. Ne állj törvényben véred ellen. 
Ne nézd le a szegényt. Ne kedvezz a gazdagnak 
igazságszo'gáltatásban. A munkásnak bérét ne tartsd 
vissza. Özvegyeket, árvákat ne nyomorgass. Atyádat, 
anyádat szidalmakkal ne illesd. Ne nyomd el 

') Márk 12, 31. 

uzsorával a szűkölködőt. Ne tégy hamis tanúbizony-
ságot. Ne tégy kárt másnak vagyonában, becsületé-
ben, életében." 

Ki a mi fe lebarátunk ? 
Minden ember, akár bará tunk legyen az, 

akár el lenségünk. Tehát minden ember t ta r to-
zunk szeretni, ére t tök imádkozni és velők j ó t 
tenni, mer t minden ember Isten te remtménye , 
az 0 hasonlatosságára és képére van t e remtve ; 
Krisztus Urunk szent vérét minden emberér t 
k ion to t t a a keresztfán és mindnyá jan az Isten 
fiainak örökségébe, a mennyországba vagyunk 
hivatalosak. Ha gyűlöljük felebarátunkat , nem 
szerethet jük az I s ten t se. „Az a parancsolatunk 
van pedig az Istentől: hogy a ki szereti az Istent, 
szeresse felebarátját is. Ha ki azt mondja: Szere-
tem az Istent, és felebarátját g y idoli, hazug az," 
mondja a szeretet apostola, szent János . 

Az Ur Jézus e szeretet parancsola t já t újnak 
nevezi ; nem azért, mintha az már az ó-szövet-
ségben is kötelező nem volt volna, hanem azért , 
mert U r u n k Üdvözítőnk u j indok ál tal növelte 
annak kötelező erejét , midőn azt a keresztáldo-
zat á l ta l megszentesi tet te, hogy ugy ,szeressük 
egymást, mint 0 szeretett bennünket," m e r t n a -
gyobb szeretete senkinek sincs, min tha valaki 
életét ad j a ba rá t j a i é r t ; de ennél többet is t e t t 
az Ur Jézus, mer t Ő nemcsak bará ta iér t , hanem 
ellenségeiért ad ta életét, midőn ére t tünk szere-
te tből meghalt a kereszt ol tárán. 

Azért Krisztus Urunk e szeretetére kérlek 
t i teket , kedves Hiveim, szeressétek egymást ; 
Krisztus szeretete sürgessen, intsen, buzdítson 
benneteket , hogy Istenért , Is tenben szeressétek 
fe lebarátai tokat , min t t ennenmaga toka t . 

* 
* # 

Krisztusban Szeretet t Hiveim ! 
Előadtam a legszükségesebbet, melytől függ 

földi megelégedet tségünk és örök boldogságunk. 
Mennyire megváltoznék a világ, mily nyu-

galom ütne t a n y á t mindenütt , ha minden ember 
keblében élne az igaz hittel párosul t szeretet. 
Vége lenne minden egyenetlenségnek, minden 
visszavonásnak, a mely most folytonos küzkö-
désnek okozója. 

Hinni és h i t szerint élni; szeretni és szere-
tetből folyólag cselekedni : ez a mi életfölada-
tunk. Erre akar ta lak emlékeztetni t i teket , Sze-
ret te im, ez ünnepélyes a lkalommal és egyúttal 

') I. .Ián. 20—21. 
16* 
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kérve kérni benneteket , imádkozzatok ére t tem, 
hogy a jó pásztor magasztos példáját soha sze-
mem elől ne téveszszem s a vezetésemre bizott 
nyáj üdvét soha. semmi körülmények közt ne 
koczkáztassara. 

És most Hozzád emelem szivemet én Uram, 
én Istenem, és lelkem egész buzgóságával egy-
szülött Fiadnak szavaival kérlek: „Szent Atyám! 
tartsd merj őket a te nevedben, kiket nekem adtál. 
Én őérettök könyörgök. Szenteld meg őket az igaz-
ságban," ') hogy midőn számon kéred lelkeiket 
tőlem, örvendező szivvel mondhassam : „Akiket 
nekem adtál, megőriztem és egy sem veszett el kö-
zülök:* -) 

Az Ur Jézus édes szivébe: a szeplőtelen 
Szűz Anya ol talmába ajánlak benneteket, és 
imádkozom, hogy az Atya Fiu és Szentlélek 
áldása legyen ra j tunk mindenkoron. Amen. 

Esz te rgomul892 . február 4-én. 

Ó szentsége 

XIII. Leo pápa körlevele 
Francziaország ersekeihez, püspökeihez, papságához és 

összes katholikus hiveihez. 

Isten és az állam. 
Mindenek előtt, kiindulás pontjául vegyünk egy 

ismeretes igazságot, a melyet minden józan gondolkozású 
ember készségesen aláir s a melyet minden népek törté-
nelme fennen hangoztat, t. i. hogy a vallás, és csakis a 
vallás képes legfőbb társadalmi összekötő kapocs lenni ; 
hogy csak ő képes szilárd alapokon megtartani egy-egy 
nemzetnek a békességességét. Midőn több család, a csa-
ládi élettel járó jogokról és kötelességekről való lemon-
dás nélkül, a természet hivó szózatát követve egyesül, 
hogy egy másik, nagyobb családot alkosson, a melyet 
polgári társadalomnak vagyis államnak nevezünk, czélul 
nem csupán az lebeg szemeik előtt, hogy anyagi jólétük-
ről gondoskodjanak, hanem az is, még pedig mindenek 
fölött, hogy államba egyesülésükből erkölcsi tökélyese-
désük hasznát valja. Ha ez nem is volna, akkor a polgári 
társadalom, az állam nem sokban különböznék az ész-
nélküli lények valamely oly csoportosulásától, a melynek 
egyedüli czélja az lenne, hogy érzéki ösztöneiket kielégít-
sék. Többet mondok : az erkölcsi tökélyesülésnek az állam 
czéljául való elfogadása nélkül bajosan lehetne bebizo-
nyítani, hogy a polgári társadalom vagyis az állam nem-
csak nem szolgál az embernek, mint embernek, a kárára, 
de sőt előnyére válik. 

Mármost, ha az erkölcsösséget vesszük az emberben, 
márcsak annál a ténynél fogva is, hogy neki annyi min-
denféle jogot és kötelességet kell összhangban tartania, 
az erkölcsösség, a mely mint alkotó elem ott van minden 

>) Ján. 17, 9—17. ») Ján. 17, 12. 

emberi cselekedetben, szükségképpen föltételezi (a min-
denségnek létokát. és végokát) az Istent, és Istennel a 
vallást, ezt a szent erkölcsi köteléket, a melynek kivált-
sága van arra, hogy minden más erkölcsi kötelesség 
előtt az embert Istenhez fűzze. És valóban, az erkölcsös-
ség eszméje mindenek előtt bizonyos lekötöttséget jelent 
az igazsághoz, a mely nem egyéb mint a lélek világos-
sága ; lekötöttséget jelent a jóhoz, a mely az akaratnak 
czélja: igaz és jó nélkül nincs morál, legalább olyan, a 
melv e névre méltó volna. És vájjon hát melyik az a 
főf'ő és leglényegesebb igazság, a melytől minden igazság 
származik? . . . Az Isten. És ismét: melyik az a legfőbb 
jóság, a melytől minden jóság ered? . . . Az Isten. 
Kicsoda végre az a teremtő lény, a ki észlényiségünket, aka-
ratunkat, egész lényünket fentartja s a ki életünknek egy-
úttal végczélja ? Mindig csak az Isten. Minthogy pedig 
a vallás nem egyéb mint külsőnkben és belsőnkben való 
kifejezése annak a függésnek, a melylyel Istennek az ő 
jogezimén tartozunk, ebből messzevágó következmény 
folyik, a mely alól senki sem vonhatja ki magát : t. i. 
valamennyi polgár köteles szövetkezni és összetartani az 
igazi vallásos közérzületnek a nemzetben fentartására és 
védelmére arra az esetre, ha valamely istentelen iskola,1) 
a természet és a történelem tiltakozása ellenére azon 
erőlködnék, hogy Istent a társadalomból kizárja, abban a 
meggyőződésben, hogy ez által nemsokára sikerül az em-
beri lelkiismeret mélyén az erkölcsi érzést is elfojtani. E 
pont fölött, emberek között, a kik a tisztesség fogalmát 
el nem veszitették, nézeteltérésnek nem lehet helye. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, márcz. 12. Az istentelenség első nyilvá-

nos diadala Budapesten. — A budapesti szabadkőművesek 
kérelmét f. hó 9-én tárgyalta Budapest közgyűlése. Ingyen 
telket ugyan nem kapnak, de kapnak mégis kedvezményt, 
még pedig majdnem egyhangú határozattal, abban az 
irányban, hogy kedvezményes áron kapják a telket .'. 
templomuk számára. Az istentelenség első nyilvános di-
adala Budapesten ! Hogy a legnagyobb fokú kedvezményt, 
az ingyen-telket nem kapták meg, azt is koránsem a vá-
rosatyák többségéuek köszönheti az Istenben való keresztény 
hit esküdt ellensége, mert hiszen a szavazók absolut többsége 
a legnagyobb kezdvezményre is hajlandó volt, hanem csupán 
egy véletlennek, t. i. annak, hogy szabály szerint vagyon el-
idegenítéséhez a szavazatok 2/:l-a szükséges. Voltak ugyan 
többen, kik a humanizmus álarcza alatt istentelenséget 
terjesztő kozmopolita szabadkőművességnek kemény igaz-
ságokat mondtak a fejére, például Medrey Zs. és Bogi-
sich Mihály prépost urak ; de hát a szabadkőművesség 
mégis nyert, nyert meglepetés által. A főváros közönsége 
hisz a szép szavaknak és még nem ismeri a szabadkőmű-
vességét. Mi lesz akkor, ha a többség a városházán — 
majd sz abadkőmüves lesz ? ! ! ! 2 ) ? ? 

') Ez alat t itt az istentelen tanok és elméletek vezető és 
követő elemeinek összességét kell érteni. A szerk. 

-') Ennek csak a franczia rémuralom véres papi áldozatai a 
I leghitelesebb megmondhatói ! 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A m. papnövendékek imaegyesülete s a folytatólagos 

országos papi egyesület . 

A magyarországi papnövendékek imaegyesületének 
tervezetében a tagi kötelmek egyik pontja azt mondja, 
hogy „a tagok az ordinatióval ipso facto tagjaivá válnak 
a folytatólagos országos papi egyesületnek." (L. a Religio 
17. számát). 

Erre a folytatólagos papi egyesületre vonatkozólag 
már jeleztük abbeli megállapodásunkat, hogy a Religio 
13. számában tett fontos indítvány kapcsán szándékunk 
középutat választani a tett indítvány és eredeti tervünk 
között. Eredetileg ugyanis mi a Győrött már eddig is 
fennálló jeles papi imaegyesület kötelező felkarolására 
gondoltunk, mig a jelzett indítvány attól teljesen elte-
kintve, egészen uj, külön, a jelen igényekre körvonalzot-
tabban alkalmazott egyesület alakítását ajánlotta. 

Ha nem is fogjuk fel a dolgot ily mereven, mégis, 
tekintve a győri egyesületbe való belépés fölött már is 
kifejezett aggodalmakat és megoszlott hangulatot, — 
tekintve továbbá a valóban nagyon kinálatos alkalmat és 
időszerűséget is egy körvonalzottabb, szélesebb, határo-
zottabb, mozgékonyabb papi szövetkezet vagy egyesület 
alakítására, — sikeresnek kellett tartanunk ezt az alkal-
mat ezúttal meg is ragadni, hogy az igényelt szélesebb 
medrü és érdekközöségével egyöntetűbb s intensivebb 
működésre serkentő, szóval gyakorlatibb egyesület létesí-
tésére legalább kísérlet tétessék. Tennünk kell ezt annál 
is inkább, mert a mozgalmunkhoz csatlakozott ifjú sereg-
nek lélekemelő, egyházias, fenkölt lelkesedése biztos 
reményt nyújt e nagyobb szabású s ha mindjárt nehe-
zebb is, de szükséges programm keresztülvitelére, sőt 
ezen programm kitűzését lelkesedésének imponálásával 
mintegy meg is követeli s ránk parancsolja. Ez a sereg 
azokban a levelekben erősnek és készségesnek mutat ja 
magát minden áldozatra ; nem hihető tehát, hogy vissza-
riadna attól, — a mit kötelességének kell felismernie, ha 
hivatásában sikerrel akar eljárni : — a szerves egészszé, 
munkás testületté való tömörüléstől. 

A tervbe vett papi egyesületnek, épp ugy mint a 
győri papi imaegyesületnek, főczélja szintén a papi élet-
szentség sürgetése, de nem csak szükkörben és egyesekben, 
hanem egyetemesen és ha csak lehet mindenkiben, a ki 
egyszer a papi méltósággal magára vette annak terheit 
és kötelmeit is. E czélból természetszerűleg kellett átven-
nünk a győri imaegyesület szabályzatának nagyobb részét, 
mint a czéllal járó természetes és helyes eszközöket ; de 
az átvett részeket is a szélesebben tervezett keretbe kel-
lett illesztenünk, illetve bővítenünk s módosítanunk. Mert 
a fő különbség a két egyesület között abban fog állani, 
hogy nem kizárólagosan életszentség lesz a czélja, hanem 
kifejezetten és különösen az elvszilárdság és tetterő is, 
melyek ugyan bent vannak az elsőben, mindazonáltal 
nagyon érezzük, hogy főleg manapság külön is nagyon, 
de nagyon sürgetendők. Újnak tehát csak ez utóbbi 
szempontból mondható ez az egyesület, a mennyiben 
ugyanis nem csupán imádságra kötelezi tagjait , hanem 
kiválólag apostoli tevékenységre is. Az életszentséget 

illetőleg tehát lényegileg ez is egy a már fennálló papi 
imaegyesülettel s csak talán kifejtettebb s országos 
működésre alkalmasabb alakot nyert. U j is tehát, meg 
nem is. U j a mennyiben az igények a meglevőnél többet 
követelnek, nem uj, a mennyiben a már meglevő alapok 
is elégségesek. 

Gyengék vagyunk arra, hogy sokoldalú, begyőző 
érveléssel tudjunk sikra szállani tervünk fontossága mel-
lett, de érezzük, hogy valami ilyenfajta orvosságra van 
szüksége beteg katholiczizmusunknak. Hiszen csak nem 
akarhatunk továbbra is megelégedni a guerilla harczok-
nak védni is gyöngén tudó, győzni meg éppen nem ké-
pes modorával — akkor, a mikor a legfurfangosabb és 
leggonoszabb ellenségeknek a hamisság minden fegyveré-
vel felszerelt tömör táborai állanak velünk szemben ? ! Ha 
megelégednénk vele, azzal csak azt bizonyitanók, hogy 
ügyünk sorsát mi magunk is elveszettnek hiszszük s ha 
küzdünk is, csak a temetésnek érdekesebbé és fontosabbá 
tevésére törekszünk, hogy osztályrészünk — hősi halál 
lehessen. Ennyire pedig csak nem ju to t t unk? ! Egyhá-
zunk, a magyar katholiczizmus jövője int, kér és sürget, 
hogy rendezett, egységes táborként foglaljunk állást mi 
is a harczi sikon, — ha van még bennünk csöpp igazi 
szeretet és érzék Egyházunk és Hazánk jóléte iránt. 

Erezzük helyzetünk visszásságát is, hogy tapaszta-
latlanul s gyakorlat és tekintély nélkül kell e program-
mot kitűznünk ; de ha megmondjuk, hogy mi ezt a jó 
Isten nem közönséges akaratnyilvánítása és utmutatása 
mellett tisztán egyházunk és hazánk érdekében teszszük, 
talán kevésbbé fog föllépésünk szerénytelenségnek vagy 
nagyzó ábrándozásnak föltűnni. Mi ezt a programmot 
amily életbevágónak s szükségesnek hiszszük, megoldását 
is oly egyszerűnek s könnyűnek tart juk : mit sem kérünk 

! hozzá, csak ismét jóakaratot, buzgalmat és kitartást. 
Ha szeretett Társaink hozzájárulnak tervünk eme 

részéhez is s kívánják, hogy a „folytatólagos papi egye-
sület" ilyen szellemű és ilyen keretű legyen, — akkor 
mi szeretett Társaink megbízásából itt Budapesten leg-
közelebb szűkebb körű papi tanácskozást hívunk össze a 
helybeli érdeklődő papság köréből s a mellékelt alap-
szabályzati tervezetet — az addig beérkező hozzászólá-
sokkal együtt — átadjuk ennek a tanácskozásnak, hogy 
azt alapul véve legjobb belátása szerint véglegesen álla-
pítsa meg a kérdéses papi egyesület alapszabályait, mivel 
ennek eszközlésére mi talán mégsem tar that juk magunkat 
sem elégségeseknek, sem hivatottaknak. 

Egyébként maga az alapszabályzat keretének alapul 
szolgálandó tervezet a következő lenne : 

Tervezet az országos magyar papi egyesület alap-
szabályairól. 

Irányeszmék : „Haec est voluntas Dei, sanctificatio 
vestra." (I. Thess. 4, 3.) — „Stabiles estote et immo-
biles!" (l. Cor. 15, 8.) — „Vos estis lux mundi!" — 
„Vos estis sal terrae !u (Matth. 5, 13, 14.) — „Labora 
sicut bonus miles J . Chr.!" (II. Tim. 23.) — „Opus fac 
evangelistae. ministerium suum impie!" (II. Tim. 4, 5.) — 
Propter Christum et Ecclesiam ! 

.Életszentség, elvszilárdság, tetterő!" 
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1. Az egyiilet czélja. 
Az egyesület czélja: általában fejleszteni az össze-

tartás érzetét, ápolni a kölcsönös testvéri szeretetet, tö-
möriteni s egyesiteni a papságot szellemben, elvekben, 
törekvésben és működésben ; különösen pedig az egyesü-
let hármas főfeladatának megvalósításában, melyek a) a 
valódi papi életszentség megszerzése és a benne való áll-
hatatosság; b) az egyház elveihez és jogaihoz való tör-
hetetlen ragaszkodás : élvszilárdság ; c) azoknak bátor 
megvallása és kitartó védelme, érvényesülésük kiküzdése, 
nemkülönben a kath. hitéletnek a helyi viszonyokhoz mért 
minden eszközzel való föllenditése : -—- apostoli tetterő. 

II. Az egyesület jelvénye. 
(Mint a papnöv. imaegyesületénél. — L. Religio 

17. sz.) 
I I I . Az egyesület szervezete. 

Fővédnök, védnöki kar és tiszteletbeli elnök ugyan-
azok, mint a papnöv. imaegyesületénél. (L. mint fentebb). 
Az egyesület igazgatóinal• egyike szintén azonos a papn. 
imaegyesületének egyik igazgatójával, a másika pedig épp 
ugy, mint a közp. választmány a tagok által szótöbbség-
gel választatik a Budapesten tartózkodó áldozó papok 
közöl. 

A választmány Lültagjai egyelőre a püspöki szemi-
náriumok spirituálisai a szükséghez képest egy vagy több 
lelkes egyházi férfiúval, kik idővel kisebb körökké szer-
vezik a tagokat. 

Az egyesület tagjaivá lesznek a papnöv. imaegy.-ből 
átlépő tagok, ezenfelül pedig tagjává lehet minden egy-
házi férfiú, ki az egyesület czéljának megvalósitását ko-
molyan óhajt ja s kész a segédeszközöket körülményeihez 
képest lelkiismeretesen alkalmazni. 

IV. Hatáskörük. 
A tiszt, elnök hatásköre ugyanaz, mint a papnöv. 

imaegy.-nél. 
Az igazgatóság hatásköre szintén. 
A központi választmány az igazgatósággal karöltve 

eszközli a szükséges közvetítést és összeköttetést ugy az 
egyleti, mint a választmányi kültagokkal ; kezeli és vé-
gezi az egyesület folyó ügyeit. A társulat élő és elhalt 
tagjairól főkönyvet vezet és társulati értesítőt szerkeszt 
(felvéve a papnöv. imaegyesületének értesítőjét is), mely-
ben a tagok névsoráról, működéséről s az egyesületi élet 
jelenségeiről közöl tudósítást. 

A választmányi kültagok képviselik az egyesület ama 
körét, melynek élére kineveztetnek s mint ilyenek részt 
vesznek az egyesület gyűlésein ; ők veszik fel a jelentkező 
u j tagokat s azok névjegyzékét beküldik a központnak. 

Az igazgatóság az elnökség nevében évenkint nagy-
gyűlésre hivja össze a tagokat, melyen az egyesület mű-
ködéséről tétetnek összefoglaló jelentések s egyúttal az 
egyesület további fejlődését érintő indítványok és ügyek 
tárgyaltatnak. 

Ha csak lehetséges, a vidéki választmány is tartas-
son közgyűléseket a saját egyházmegyéje területén levő 
tagokkal, azon czélból, hogy azon egymást kölcsönösen 
buzditsák, a teendőket megállapítsák, hasznos dolgokat 

megbeszéljenek, tapasztalataikat egymással közöljék, a 
lelkipásztorkodás fontos kérdéseiben tanácskozzanak és 
hogy végre illő módon felüdüljenek. 

V. Tagi kötelmek. 
A tagok a belépéssel kötelezik magukat általában : 
az egyesület czéljában körvonalozott pontoknak az 

életben való keresztülvitelére ; 
különösen : 
A) az életszentségre vonatkozólag, hogy : 
a) naponkint pontos lelkiismeretességgel végzik el 

a papi zsolozsma (breviárium) kötelezettségét, nemkülön-
ben az egyesület hármas intentiójával a társulati imát. 

b) a szent miseáldozat bemutatására különös gond-
dal készülnek, a szent ténykedést a szabályok (rubrikák) 
lelkiismeretes szemmeltartásával, legnagyobb áhítattal vég-
zik ; szent mise után legalább negyedórai hálaadást vé-
geznek, ha lehet magán a szent helyen ; példás lelkiisme-
retességgel teljesitik hivatási kötelmeiket, különösen a 
szentségek készséges, komoly és tiszteletteljes kiszolgál-
tatása. nemkülönben Isten igéjének buzgó és lelkiismere-
tes hirdetése által. 

c) mindennap reggel legalább negyedórai elmélkedést 
végeznek, ha pedig ebben akadályozva volnának, nap-
közben gyakorta végzett röpimák által pótolják. Szintoly 
pontosan tart ják meg a napi lelki olvasmányt, a mire 
nézve első sorban a szentírás, azután pedig szent, vagy 
jámbor életű egyházi férfiak életiratainak olvasása ajánl-
tatik. Továbbá minden este nagy gonddal végzik a lelki-
ismeret-vizsgálást, hogy, ha lelki állapotuk a szent gyó-
nást nem igényelné, tökéletes bánattal megtisztítsák lel-
küket a bűn szennyétől, mert senki sem tudja, megéli-e 
a következő napot. Végül a hittudományi tanulmányok 
folytonos ismétlése és az azokban való további önképzés 
is kötelességnek tartassék. 

d) ha nem hetenkint vagy kéthetenkint — legalább 
havonkint egyszer szent gyónást végeznek. — Ugy szin-
tén, ha nem évenkint, legalább kétévenkint lelkigyakorla-
tokat végeznek. 

e) évenkint egy szent misét fölajánlanak az élő és 
egy másodikat az elhunyt egyesületi tagokér t ; ha ez 
nehézséggel járna, akkor az élőkért az olvasót (5 titok-
kal), az elhunytakért pedig az Officium defunctorum egy 
nocturnusát a laudesekkel végezhetik. Továbbá minden 
egyes elhunytért a „De profundis" zsoltárt egy „Míatyánk"-
kal mondják el. 

f) ha esetleg még nem lennének, tagjaivá lesznek 
az „Imaapostolságnak" s az igazgatóság idevágó utasításait 
hiven követik. 

B) Az elvszilárdságra vonatkozólag: 
a tagok szent vallásunk elveihez törhetetlen hűséggel 

és szilárdsággal tartoznak ragaszkodni s azokat az élet 
minden körülményeiben érvényesíteni; következéskép sem-
mit sem szabad még közvetve sem helyeselniük vagy tá-
mogatniok, a mit az egyház elitéi vagy szent vallásunkra 
mint ártalmast és ellenségest bélyegez meg s igy semmi 
oly körbe vagy társulatba sem lépnek be, melynek iránya 
az egyház elveivel össze nem egyeztethető ; végül minden 
eljárásukban tartoznak az anyaszentegyház érdekeit szem 
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előtt tartani, a mi által legüdvösebben fognak munkálni 
magának a hazának is jólétén. 

C) A tetterőre vonatkozólag : 
a) buzgón tartoznak törekedni a katholikus hit-

életnek a helyi viszonyokhoz mért minden eszközzel 
való fellendítésére, a jámbor társulatok, de főkép a nép-
missziók által. 

b) szintúgy tartoznak az anyaszentegyház jogait és 
igazait különös buzgalommal s egyakarattal védeni s 
érdekükben mindenkor bátran sikra szállni. 

VI. A hármas czél elérésére 
ajánlatos főbb módok és eszközök. 
Jelen egyesületnek czélja lévén a magunk és a 

világ minél sikeresebb megszentelése, a tagok feladatuk-
nak ismerjék az e czél elérésére kínálkozó minden esz-
közt és módot legjobb tehetségük és ügybuzgalmuk 
szerint felhasználni ; a miért is semmiféle nehézségtől, 
fáradság vagy áldozattól vissza ne riadjanak elveik meg-
valósitásában. A kik hivatásuk követése által le tudtak 
mondani mindenről, azoknak nem lehet teher követni 
napjaink intő szózatát s magukat az idő követelte leg-
elszántabb küzdelemre is felvértezni, mert a jelek oda 
mutatnak, hogy nekünk az első századok küzdelmeit kell 
majd végig küzdenünk a már-már minden hatalmat 
kezükbe ragadó alvilági hatalmakkal. Krisztus tábora 
nem nézheti összetett kezekkel az ellenség folytonos 
térfoglalásait s magára öltve az apostolok elszántságát, 
ott kell felkeresnie a ravasz ellenséget, azokon a helyeken 
és pontokon, melyeket mitőlünk ragadott el s épp azért 
legveszedelmesebb fegyvereit is ott kovácsolja ellenünk : 
a társadalom és a közvélemény általunk elhanyagolt 
terein. Működésűnk főirányát az erkölcstelen korszellem 
káros behatásai ellen való küzdelemben kell keresnünk s 
mivel a lazulást bennünk is meghonositá, — első sorban 
magunkon kell kezdenünk az üdvös reformatiót — ön-
megszentelésünk által, a mikor aztán kikerülhetetlen köte-
lesség gyanánt nehezül vállainkra embertársaink, hiveink 
megmentése, visszaszerzése és megszentelése is. Ez lesz a 
czél, melynek elérésére semmi eszközt sem szabad kicsi-
nyelnünk. 

Az önmegszentelés, az életszentség, mint a papi 
hivatás és kötelességtudás legsarkalatosabb alapföltétele, 
minden gondjaink között a legfokozottabb mértékben 
parancsolja reánk a megszerzésére irányuló legodaadóbb 
buzgalmat és törekvést. Egyesületünk tagjai hozzanak 
meg minden áldozatot, melynek fejében csak valamennyire 
is remélhetik az igazi papi életszentség elnyerését s külö-
nös gonddal és készséggel iparkodjanak magukban meg-
valósítani azokat a fenséges elveket és eszményeket, melye-
ket isteni Mesterünk s az Ô nagy apostolai s szentei 
állítottak az Uj-szövetség papjai elé. 

Igen ajánlatos, hogy e fontos feladat megoldásában 
valamely sikeres wzérkönyvet (Dubois, Yaluy, Schneider) 
válaszszanak kalauzul, melynek útmutatásai mellett a 
készséges és igazán jóakaró lélek bizton elérheti azt a 
szentségi fokot, melyre Krisztus papjainak, ha nem akar-
nak liivatástalan zsoldosokká lenni, okvetlen föl kell 
emelkedniök. Tartsák meg tehát példás lelkiismeretesség-
gel mindazokat a pontokat, melyeket az életszentségre 

vonatkozólag tagi kötelmekké fogadtak ; sőt azokon felül 
is tehetségük és körülményeik szerint tegyenek meg 
mindent, a mi a törekvésükben elősegítheti buzgalmukat. 

Tartsanak megállapított, de e mellett könnyen tart-
ható napirendet, mert ebben fogják találni legjobb tám-
pontját folytonos tökélyesedésüknek. 

Magánáhitataikban különös buzgósággal jár janak el 
az isteni szeretet két legcsudálatosabb bizonyítékainak, 
Urunk keserves kínszenvedésének és ennek hátrahagyott 
emléke, a legmélt. Oltáriszentségnek tiszteletében. 

Mint papok kiváló tisztelettel és szeretettel adózza-
nak Üdvözitőnk szentséges Szivének; Ő neki ajánlják fel 
kötelmeiket, terheiket, örömeiket s bajaikat, szóval egész 
életüket, abban keresvén legfőbb boldogságukat, ha e 
legszentebb Szívnek örömet okozhatnak — abban a kor-
ban, mely csak hálátlansággal s gonoszsággal tud fizetni 
annyi szeretetért ! 

Mint magyar papok pedig őseik buzgóságával tisz-
teljék és szeressék főkép hazánk édes Nagyasszonyát; ter-
jeszszék tiszteletét, kérve kér jék pártfogását, hogy — 
fordítsa meg viszontagságait és szenvedéseit e honnak és 
vezesse vissza az elfajult magyart apáinak hithű buzgó-
ságára. Hogy pedig ez sikeresebben mehessen, hozzák 
meg a szűz Anyának azt az örömet, hogy minden erővel 
küzdve népünk káromkodása ellen, megszüntessék ez ősi 
átok nagy nyomását, mely annyi időn át fogja el tőlünk 
Istennek áldását és a Boldogasszony kegyes pártfogását. 

Imádkozzanak gyakorta és áhítattal anyaszentegyhá-
zunk felmagasztalásáért, az egyházi és világi elöljárók üd-
vös kormányzásáért, hogy soha ne jöjjenek ellentétbe 
Isten törvényeivel, hanem felismerni és teljesíteni is tud-
ják tís akarják az 0 szent akaratát. 

Imádkozzanak és működjenek kitartással az egyház 
jólétének érdekében meginduló minden üdvös mozgalom 
sikeres czélhoz jutására is, hogy Isten áldása terméke-
nyítse meg minden jó törekvésünket. 

Imádkozzanak különösen és buzgalommal egymásért ! 
egymás szeretete-, támogatása- és egyetértéseért, hogy 
senki, aki tagjává lett ez egyesületnek, hűtlenné ne le-
gyen a zászlóhoz, mely apostoli buzgalomra hívja töl és 
lelkesíti az apostolok utódait. 

Hogy a lelket Istennel való állandó összeköttetésre 
szoktathassák s igy valódi benső életet élhessenek, gyak-
ran használják a röpimákat, melyek az egyházi idő és 
napok különfélesége szerint változhatnak. 

Különösen vigyázzanak, hogy magaviseletükkel szent 
állásuk tekintélyére kárt vagy gáncsot ne hozzanak és 
senkinek botrányára ne legyenek. Igyekezzenek legfőkép 
házi életük feddhetetlenségével s a korrekt papi jellem-
nek minden körülmények közt való érvényesítésével tisz-
teletet szerezni fenséges állásuknak. Őrizkedjenek továbbá 
az intentiók könnyelmű profanatiójától is s csak az egy-
házi szabályok szigorúbb értelmében éljenek velők. 

A tagok azután önmaguk megszentelése után az 
abban való állhatatossággal kapcsolatban hivatásuknak 
megfelelőleg szoros kötelmüknek ismerjék embertársaik s 
hiveik megszentelésén is lángbuzgalommal munkálkodni s 
e részben csak oly áldozatkészek és fáradhatlanok legye-
nek, mint a saját üdvök s megszentelésök keresésében. 
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Legyen bátorságuk erélylyel lépni föl ott, a hol ezt a 
hivek üdve megkívánja, másrészt pedig tudjanak lenni 
okosak, türelmesek és irgalmasok is a tévedtekkel szem-
ben s a szeretet nyájas hangját csak szükség esetén for-
dítsák szigorra. 

Mindenekfölött pedig legyenek eltelve igazi, rendit-
betlen egyházias érzülettel, mely nem ismer alkut s hű 
tud maradni egyházához mind halálig ; ez a szellem az-
után meg fogja jelölni a biztos utat, módot és eszközö-
ket, melyet szem előtt kelljen tartaniok hivatásuk apos-
toli szellemű betöltésében. 

Tudni fogják nevezetesen, hogy a hitélet fellendíté-
sének mily nélkülözhetetlen eszközei korunkban a „ Jézus 
szent Szive" és a „Szent Olvasó" társulatoknak meghono-
sítása és terjesztése, — továbbá népmissziók tartása — 
kath. népkönyvtárak, olvasókörök felállítása, — kaszinók, 
kath. körök és egyletek meghonosítása, — népiratkák, nép-
lapok terjesztése, — felolvasások, conferentiák rendezése, 
— a kath. sajtónak legjobb tehetsS§jfck. szerint való mü-
velése, anyagi és szellemi támogatás&y^Áásárink emelése 
és terjesztése — az iskola el nem hanyagolása, hanem 
igen is az ifjúság lelkiismeretes, erkölcsös nevelése stb. stb., 
melyeket jó papnak sohsem szabad figyelmen kivül hagy-
nia, lévén a pap nem hivatalnoka, hanem atyja a népnek, 
a kinek tehát nem a külső látszat megmentésére, hanem 
igazi szeretetből takadó tevékeny gondoskodással kell 
törekednie hivei — lelki fiai jóléte s üdvének kérdésében. 

Azért egyesületünk tagjai ismerjék lelkiismeretbeli 
feladatuknak az idő és helyi viszonyokhoz mért minden 
eszközzel odahatni, hogy a hitélet ama jeles tényezői 
méltó felkarolásban részesüljenek, mert a társadalom meg-
tisztítása csak ezen a módon remélhető. Össze keil gyűj-
tenünk megbízható híveinket, hogy tudjuk, kikre számit-
hatunk, s majd kitűnik akkor, — mily gyengék vagyunk 
s mennyit veszítettünk. A külföld megmutatta, hogy a 
katholiczizmus társadalmi, tevékenységének jelszava korunk-
ban csak egyletek és társulatok alakítása lehet, melyekben 
aztán, ha lassan is, de biztosan megy a reorganizáczió. 

Igen kívánatos, hogy e végből minél sűrűbben tart-
sanak a tagok összejöveteleket, melyeken a tenni valók 
megbeszéltessenek s módozataik megállapítassanak. 

Igen üdvös volna, ha a tagok a kölcsönös levélvál-
tással is serkentenék egymást a kitartásra s a vállvetett 
tevékenységre, figyelmeztetnék, barátilag intenék egymást 
a mulasztásokra s esetleges lanyhaságra vagy botlásokra 
s ilykép az elvállalt feladatok megvalósításában egymást 
ellenőrizhetnék. 

Szives tudomásul: A papnövendékek imaegyesületé-
nek alapszabályaihoz (1. Religio 17. sz.!) való esetleges 
hozzászólásokat e hó végéig kérjük beküldeni, mely alka-
lommal a papiegyesület tervezetet érintő megjegyzések 
és indítványok is tudathatók. Az előbbit a hozzászólások 
alapján — szeretett társaink bizalma folytán — véglege-
sen is megállapítjuk a jövő hó első napjain, az összehí-

vandó tanácskozás pedig a papi egyesület alapszabályait 
fogja véglegesen szövegezni ugyanakkor, melyek után 
azok megerősítésének kérelme fog következni. 

A legszentebb Szivek áldása kisérje törekvéseinket ! 
Budapesten, 1892. márcz. 7-én. 

A magyarországi papnövendékek imaegyesületének szervező 
bizottsága. y ^ ^ l 

V E G Y E S E K . 
*** Ritka Ünnepély volt most csütörtökön, f. hó 

10-én, a hgprimás budavári palotájában. Reggeli 11 óra-
kor fogadta ő hge volt tanítványainak hódolatát. A dí-
szes csoportot, melyben társadalmunk minden rendje és 
rangja képviselve volt, Baross Gábor miniszter vezette ő 
hge elé. A miniszter beszéde és ő hge a primás beszéde, 
az enyészhetetlen visszaemlékezés a szónokló szeretet és 
viszontszeretet gyöngy alkotásai. Déli 12 órakor ő hge egy 
másik, kisebb küldöttséget fogadott. E lapok szerkesztője 
vezette ő hge elé a kispesti „votiv templom" épitő bi-
zottságának küldöttségét, kérve ő hgének pártfogását, 
mit a nagylelkű főpap páratlan jószívűségével valóságo-
san előlegezett a küldöttségnek, megelőzve annak kérését 
— kegyes elhatározásával. 

— Fraknói Vilmos epochalis kezdeményezéssel 
fényes utat nyit a magyar tevékenységnek Rómában. Nem-
csak hajlékot emel az örökvárosban Magyarország kultu-
rális törekvéseinek, hanem ő maga személyesen is kiáll a 
pápai Róma tudományos körei elé és tiszteletre sőt bá-
mulatra ragadja Róma tudományos férfiait. Magyarország-
nak több ellensége van, mint bármely országnak a világon. 
Ezeknek a nyelve, de csupán csak agyonhallgatása is — 
ott van mindenütt, a hová csak befurakodhatok. Óriás 
tevékenységet kell nekünk kifejteni és ottlétünket min-
denütt éreztetni, tiszteletet gerjesztőleg, kivált Rómában. 
Meg kell mutatni, hogy mi is vagyunk oly emberek, mint 
bárki bárhonnan. Fraknói cz. püspök ur „a pápaság tör-
ténelme apologetáinak körében" tartott értekezést f. hó 
5-én olasz nyelven ÄIII. Kalixtus dicső viszonyáról a ma-
magyar néphez a törökök elleni küzdelemben,' czim alatt. 
Micsoda hatással, arról szóljon a „Moniteur de Rome" 
jelentése : »Les nombreuses recherches de documents 
faites à ce sujet par Mgr Fraknói et exposées avec autant 
d'érudition que de force raisonnement, la splendens de sa 
narration et la facilité avec laquelle il s'est exprimé en 
italien ont suscité à plusieurs reprises l 'admiration et 
l 'enthusiasme de l'assistance." 

— A Szent-István-Társulat ezidei, vagyis XXXIX. 
rendes nagygyűlését Budapesten, a közp. papnevelő-inté-
zet dísztermében f. hó 22-én d. e. 10 órakor tart ja . 
Előzőleg az egyetemi templomban 9 l/a órakor szentmise 
lesz. A nagygyűlés tárgyainak sorozata a következő: 1. 
Elnöki megnyitó beszéd. 2. Alelnöki jelentés. 3. Igaz-
gatói jelentés. 4. Titkári jelentés. 5. A társ. titkárnak 
hivatalában ujabb 6 évre való megerősítése. (Alapsz. 5. 
és 15. §.) 6. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1891-ki 
számadásról s a pénztárnok részére fölmentvény meg-
adása. 7. Az 1892-re előirányzott költségvetés bemuta-
tása. 8. Jelentés a társ. pénztár állapotáról. 9. A választ-
mány kiegészítése. 10. Esetleg indítványok. 11. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére két-tagu bizottság kiküldése. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A legfontosabb tanügyi kérdés. 
VII. A vallási czélt a középiskolában nem pótolhatja 

a műveltség. 

A vallást helyettesí tő eszményül t ehá t a 
k ö z é p i s k o l á b a n f e n m a r a d végre a, műveltség, m e l y 
míg egyrészről igazságaival szellemi élvezetet 
nyúj tana , az anyagi élvezetekbe is rendet és 
élvezetet hozna s igy alapja lehetne az emberi-
ség erkölcsének s ezzel a haza közjavának. Nincs 
te rem i t t bővebben is kifej tenem, s talán ismét-
lésekbe is bocsátkoznám, ha újból bizonyitnám, 
hogy magában az igazságok ismerete, még ha 
va lamennyi t is b i rná az ember, fensőbb t a r t a -
lom és czél nélkül nem képesek az emberi elmét 
megnyugta tó végczélul szolgálni. Tehát a mű-
veltséget ugy tek in tem i t ten, mint valamely 
nemzet közjavának alapjául szolgáló erkölcs sza-
bályozóját és erre vonatkozólag is elégnek ta r -
tom hivatkozni egy angol, egy franczia, egy né-
met tekintélynek, t ehá t a legműveltebb népek 
bárom kiváló férfiának tanúságára , a kik közül 
pedig egy sem mondható a vallás ba rá t j ának . 
Spencer Herber t , korunk legnépszerűbb positi-
vista bölcselője, miután elősorolta a modern bű-
nöknek egész la j s t romát , e kérdést teszi fel ma-
gának : „Vájjon ezen bűnök szereplői között 
nincsenek-e nagyobb számmal olyanok, a kik 
felsőbb okta tásban részesültek és hozzá teszi : 
azon hi tnek, hogy az ér telmi műveltség az er-
kölcsöket is megnemesit i , a tények homlokegye-
nest e l lenmondanak. Mert hisz mi összefüggés 
képzelhető a magasabb kötelességérzet és amaz 
ismeret közt, hogy a jegyek bizonyos csoport jai 
bizonyos szavakat jelentenek. Miként növelhet i I 

az egyszeregy tudása, az elosztás és összeadás 
ügyessége a felebarát i szeretetet oly módon, 
hogy megfékezze a ha j l amot , fe lebará t jának ár-
tani ? Nagyon tévednek, a kik remélik, hogy az 
ér telmi képesség kiművelése ál tal a sziveket meg 
fogják nemesiteni." r) M. Scherer, kiváló franczia 
bölcselő és iró, miután á t t anu lmányoz ta az er-
kölcsrendszereket, igy szól: „Tudjuk lá tni a dol-
gokat, a mint vannak ; az erkölcsnek az igaz, jó, 
változatlan,- feltétlen parancsoló eszméjére van 
szüksége; t ranscendenta l is u tán vágyik, nem 
támaszkodhatok másra , min t Istenre. A lelkiis-
meretnek épp ugy, m i n t a szivnek az „oda 
fön t" - re van szüksége. Kötelességről nem lehet 
ézó, ha az nem sublimis és az élet frivol do-
loggá válik, ha nem jő összeköttetésbe örök 
viszonyokkal. A vallás, ez a természetfölöt t i , 
maga az erkölcs, mer t a morál semmi, ha az 
nem vallásos . . . Én ezt i r t am 25 év e lő t t : a 
te rmészet fö lö t t i a lélek természetes légköre és 
én nem találok, okot' reá, hogy m a ez eszmémet 
megváltoztassam.2) Hartmann német bölcselő, a 
pessimismusnak Schopenhauer u t á n első harczosa 
igy szól: „Á tapasztalás muta t j a , hogy a népek 
fokozódó művelődésével versenyt halad az elé-
gedetlenség, a csaláfe, a csal faság, ravaszság, 
ármány, az idegen életnek és tu la jdononnak nem 
becsülése, a hamisi tás!- A legalávalóbb önérdek 
szemtelenül tépi össze a 'család és bará tság meg-
szentelte kötelékeket, mihelyt- ezek vele össze-
ütköznek és a baromiság egész utála tosságában 
nyilatkozik, mihelyt ' a tö rvény kényszerítő ha-

'5 Idézne Samassa érsek által a főrendiházban 1883-ban. 
2) Scherer, Article du' Temps, 1884. okt. 4 , 
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t ása megszűnik. A modern cult urával csak az 
eszközök szaporodnak; az eszközökkel azonban 
semmi más nem szaporodik, m in t a szükségek 
és vágyak s ezekkel az elégedetlenség. Az isme-
retek azon haladása mellett , mely a természet-
fölöt t iektől elfordul, annál égetőbben jelentkezik 
azon kérdés : mi t tevők legyünk az élettel s mily 
föltét len ér tékű t a r t a lommal töl tsük azt ki." ') 

Gyanútlan tanúságok ezek, mer t nem a val-
lás baráta i tól erednek és éppen azért e kérdés-
ben kétszeres sulylyal birnak. Épp oly súlyosak 
a feleletek is, melyeket tépelődő kérdéseikre más 
szintén gyanút lan férfiak adnak. 

„A vallás ós e rkö lcs— igy szól Washington 
búcsúbeszédében — nélkülözhetet len téoyezője a 
közjólétnek. Nem hazafi az, a ki az emberi bol-
dogság e hatalmas oszlopait aláássa. Es a tapasz-
t a l a t bizon3*itja, hogy a nép erkölcse vallás nél-
kül fönn nem marad.-) „Az állam biztosságára 
nézve a kis káté t an í t á sa is többet ér, mint a 
legjobban szervezett állami rendőrség, — mondja 
Thiers. — Az emberiség az állam és társadalom 
legfőbb kérdéseinek megoldását végre is az egy-
ház vallás-erkölcsi elveiben és gyakor la tában 
t a l á lha t j a fel, ha az egyszer az emberiséget tel-
jesen á t h a t o t t a ismeretével és gyakorlatával .1 j 
Igy szólanak Burke, Tocquiile, Laboulaye, a ki 
a vallást a legelső polit ikai tényezőnek és az 
ál lamok egyedüli a lap jának áll i t ja ; igy Montes-
quieu, a ki azt t a r t j a a legboldogabb ál lamnak, 
mely csupa jó keresztényekből á l lna; igy Rothe, 
Wal ter , Donoso Cortes, I. Napoleon, Deák, Szé-
chenyi s hogy az u jabbak közül csak egyet 
idézzek: Laveley, a ki szerint „Erkölcsök nélkül 
nincsen szabadság, vallás nélkül nincsenek er-
kölcsök. ezt bizonyítja a tör ténelem." 4) 

Már ha ez igy van — a mint alig is van 
valaki, a ki kétségbe vonná, bizonyos az is, 
hogy az á l lamoknak nincs fontosabb és elsőbb 
rendű feladatuk, mi t összes intézményeikkel 
első sorban vallásossá tenn i a haza polgárai t ; 
mivel pedig a nemzet sorsát első sorban az in-
te l l igent ia t a r t j a a kezében, s ha ez téves i rányt 
vesz, magá t a nemzetet is tévedésbe viszi: — 
az ál lam még fontosabb fe ladata az intel l igentia 
kiművelésében áll í tni oda alapul a vallást, ezt 

') Idézve Kruesz Kriszoszt. által a főrendiházban 1883. 
-) Kaumer, Die Vereinigt. Staaten von Nord-Amerika. I. 3. fej. 
:l) Idézve Ipolyi által a főrendiházban. 1883-
4) Laveley. Kormányformák. Ford. Tóth 1881. <s 1. 

a mindent megnemesitő, mindent boldogító, s 
összhangba hozó elemét a műveltségnek. 

(Folytatjuk.) 

Ö szentsége 

XIII. Leo pápa körlevele 
Francziaország ersekeihez, püspökeihez, papságához és 

összes katholikus híveihez. 

Az igazságok, a melyeken Francziaország nagysága alapszik. 
A katholikus francziákban, a vallásos érzelemnek 

annál mélyebbnek és általánosabbnak kell lennie, mivel 
ők az igaz Isten igaz vallásához tartozni szerencsések. 
Valóban, hogyha a vallásos meggyőződések mindenkor és 
mindenütt alapul szolgáltak az emberi cselekedetek erköl-
csösségének és minden jó rendben tartott társadalomnak : 
világos, hogy a katholikus vallás, márcsak annál az egy 
fénynél fogva is, hogy ő Jézus Krisztus igaz egyháza a 
földön, minden más vallásnál jobban birja a ható erőt az 
emberi élet jó szabályozására a társadalomban mint az 
egyesekben. Kíván valaki erre nézve csattanós példát ? 
Maga Francziaország szolgáltatja azt. Abban a mérték-
ben, a mint a keresztény hitben izmosodott, abban a 
mértékben láttuk őt fokról-fokra emelkedni fel arra az 
erkölcsi nagyságra, a melyre mint politikai és katonai 
hatalom szert tett. Ezt annak lehet köszönni, hogy a 
franczia nép szivének természetes jóságához a keresztény 
szeretet az uj erényeknek (énergies) gazdag forrását adta ; 
ezt annak lehet köszönni, hogy az ő bámulatos tevékeny 
szelleme u j ösztökélést, irányító világosságot és állandó-
sitó biztosítékot talált a keresztény hitben, a mely, 
Francziaország keze által, az emberiség évkönyveiben oly 
dicső lapokat irt fel. És még ma is, ennek az országnak 
vallásos hite nem ujabb és ujabb dicsőséget halmoz-e 
össze a régi dicsőséghez? Láthatja mindenki, mint sza-
porítja, szellemben és anyagi segélyforrásokban egyaránt 
kimerithetetlenül, saját területén a szeretet alkotásait; 
csodálhatja mindenki, a midőn elmegy messze országokba, 
a hol aranya, missionáriusainak munkája, sőt ezeknek még 
vére árán is egyszerre kettőt tesz : terjeszti Francziaország 
hirnevét és a katholikus vallás jótéteményeit. Erről a 
dicsőségről franczia ember, bármilyen legyen máskülönben 
az ő meggyőződése, lemondani nem merne, mert az haza-
árulást jelentene. 

Egy-egy nemzet története kétségbe vonhatatlan 
módon kimutatja, hol van és mi az ő erkölcsi nagyságá-
nak alkotó és fentartó eleme. Amint az a nemzet ebben 
az elemben szűkölködni kezd, sem aranyainak tulbősége, 
sem a fegyverek ereje, nem mentheti meg őt többé az 
erkölcsi hanyatlástól, talán a haláltól is. Ki nem látja be 
már mostan, hogy minden francziára nézve, a ki a kath. 
vallást követi, az a nagy kötelesség háramlik, hogy val-
lásának fenállását biztosítsa : és ezt a kötelességet annál 
buzgóbban kell teljesíteni, minél világosabb az, hogy 
közöttük a keresztény vallás a szekták részéről egyre 
engesztelhetetlenebb ellenségeskedések tárgya kezd lenni? 
Ezen a téren a franczia katholikusok nem engedhetnek 
meg maguknak sem gondatlanságot a cselekvésben, sem 
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megoszlást a pártoskodásban ; az egyik keresztényhez 
nem illő lelketlenség lenne, a másik végzetes gyengeséget 
okozna. 

A ráf/alom az egyház uralkodási vágyáról az állani felett. 

Es itt, mielőtt tovább mennénk, egy álnokul terjesz-
tett rágalmat kell jeleznünk, a melynek czélja, a katho-
likusokat és az apostoli szentszéket gyűlöletes szinbe 
állítani. Azt mondják, hogy a katholikusoknak hitök vé-
delmére ajánlott egyetértésnek és erélyes tevékenységnek 
titkos rugóul nem annyira a vallási érdekek szolgálnak, 
mint inkább az a nagyravágyó törekvés, hogy az egyház 
a politikai uralmat az állam fölött kezeibe kerítse. Nos 
hát, ezzel bizony egy igen régi rágalmat újítanak fel, 
mert hisz annak a feltalálása a kereszténység legelső 
ellenségeinek a dolga volt. Nem-e mindjárt a Megváltó imá-
dandó személye ellen is ugyanezzel az ürügygyei éltek ? 
ü g y van ; arról vádolták, hogy politikai czéljai vannak, 
holott ő nem tett egyebet, mint világosságot derített a 
lelkekre praedicatio által és az ő isteni jóságának kin-
cseit a testi és lelki szenvedések enyhítésére fordította : 
„Hunc invenimus — igy vádolták — subvertentem gen-
tem nostram, et prohibentem tri buta dare Caesari, et di-
centem se Christum regem esse. (Luc. X X I I I . 2.) Si 
hunc dimittis, non es amicus Caesaris : omnis enim qui 
se regem facit, contradicit Caesari . . . Non habemus re-
gem nisi Caesarem." (Joan. XIX. 12—15.) 

Ezek a fenyegető rágalmak sajtolták ki Pilátus lel-
kéből a halálitéletet Az ellen, a kit ő több izben ártat-
lannak nyilvánított. És ezeknek s az evvel egyrangu 
rágalmaknak szerzői nem mulasztottak el gondoskodni 

' azoknak elterjesztéséről is küldöttjeik által, a mint ezt 
szent Jusztin kora zsidóinak szemére veti, mondván: 
„Tantum abest, ut poenitentiam egeritis, postquam Eum 
a mortuis resurrexisse accepistis, ut etiam . . . eximiis 
delectis viris, in omnem terrarum orbem eos miseritis, qui 
renuntiarent haeresim et sectam quamdam impiam et ini-
quam excitatam esse a Jesu quodam galilaeo seductore." 
(Dialog, cum Triphone.) 

Midőn ily vakmerően rágalmazták a kereszténységet, 
az ő ellenségei jól tudták, mit cselekszenek ; czéljuk vala 
az ő terjedése ellen egy rettenetes ellenséget fegyverre 
szólítani, — a római birodalmat. S a rágalom utat tört 
magának; a pogányok, hiszékenységökben, széltében-hosz-
szában nem nevezték az első keresztényeket másképp 
mint igy : „haszontalan lények, veszedelmes polgárok, pár-
toskodók, a császár és a birodalom ellenségei." l) Hiába 
igyekeztek a kereszténység védői irataikban, hiába töre-
kedtek a keresztények nemes magaviseletük által bebi-
zonyítani. hogy mennyi képtelenség és bűnös rágalom 
rejlik eme vádakban : még arra sem méltatták, hogy 
meghallgassák őket. Már a nevök egymaga is hadüzenetet 
jelentett a világ szemében ; és a keresztényeket csupán 
az az egy tény, hogy ők keresztények, egy alternativa 
elé állni kényszerité, mely igy szól : hithagyás vagy ha-
lál. — Ugyanez a sérelem, ugyanez a szivtelenség ismét-
lődött, több-kevesebb változattal, a következő századok-
ban, valahányszor találkoztak fogyatékos eszélyü kormá-

') Tertull. In Apolog. — Minutiuä Felix, in Octavio. 

nyok, melyek hatalmukra féltékenyek valának és az egy-
ház iránt rossz akarattal viseltetének. Ezek mindenkor 
készek voltak arra, hogy a közönséget az egyháznak az 
állam felett való uralkodhatnámsági vágyával elámítsák, 
s űrügyeket kovácsoljanak az állam számára, midőn ez a 
katholikus vallás ellen támadásokra készült vagy erősza-
koskodásait ellene már elkövette. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. Jő. Mit mondanak a feliratok a 

vallási ügyekről? (I.) — 
Azt hiszem, nem lépek le az igazság útjáról, ha 

azt mondom, hogy — aki vallási ügyeink sorsáról prog-
nosztikont akar látni, vagyis a ki a vallásügyi kérdés 
sorsáról az imént megnyílt országgyűlés idejére nézve 
tájékoztató kitekintést akar nyerni a jövőbe, az vegye 
sorba az országgyűlés alsó és felső házának felirati javas-
latait s olvassa el, a mi azokban a vallási ügyről van 
mondva. Fogadom, hogy elmegy a kedve örvendező 
arczczal tekintgetni ki a jövőbe s gratulálni Magyar-
országnak az ezeréves lét méltó befejezésére rendelt 
jelenlegi országgyűlés megválasztásáért. 

Nekünk itt e lapban kötelességünk, akár tetszik 
valakinek akár nem, kíméletlenül kimondani az igazságot 
s ez által Magyarország katholikus papságát időről-időre 
részrehajlatlanul tájékoztatni a vallási ügyek állásáról, 
•különösen pedig a kath. egyház helyzetéről az izmoso-
dásnak induló magyar államban mutatkozó, sokszor igen 
ellenséges áramlatok közepette. Legutolsó tájékoztatónk 
még a választások előtt jelent meg, e lap ezévi 4-ik 
számában, „Világos szók, világos tettek, világos igazsá-
gok és — nem világos jövő" czim alatt. A kik nem 
feledték el az ott mondottakat, idézzék fel azoknak emlé-
kezetét lelkökben ; akik előtt pedig már elmosódott volna 
ama czikk tartalma, azok legyenek szívesek azt még 
egyszer ma ad hoc elolvasni ; mert a mi most itt, ma és 
jövőre következni fog, az folytatása, illetve befejezése lesz 
a választások alkalmából kifejtett tájékoztatásunknak s 
felelet lesz az akkor felelet nélkül hagyott ama kérdésre, 
hogy mi hát az a „nem világos jövő," a melyről már a 
választások előtt „világos szók, világos tettek és világos 
igazságok"-kal kapcsolatban szót emeltünk. 

A mi nem világos, az bizony semmi jóravaló em-
bernek nem tetszik, abban csak a bagoly és denevér-
természetű settenkedő lelkek találják örömüket és ele-
möket, hogy á homály leplének védelme alatt folytathassák 
az igazság egyenes és- világos országútján jaró elmék 
országboldogitó nyílt munkája- ellen az aknamunkát. Mi, 
és bárki velünk, a ki a praemissák ismerésének és a 
konklúziók levonásának a mesterségét, szóval a logikát 
mindennap gyakorolja, már a választások előtt levonhat-
tuk volna az akkor még csak készülőben volt választások 
eredményére nézve a konklúziót, s bátran kimondhattuk 
vplna előre, a választások előtt, hogy ez a mostani 
országgyűlés — egyszerű folytatása lesz a múltnak, és 
igy a kath. egyház Magyarországban ettől az ország-

2 2 * 
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gyűléstől, a mostani összetételében, nem várhat semmi 
nagy jót , sőt el lehet készülve rá. hogy nagy ba j fogja 
érni révén. Ez t ér te t tük mi „nem világos jövő" alatt a 
választások előtt ir t t á jékozta tó czikkünk végén. Akkor 
adósak marad tunk a tüzetes felelettel a „jövő" kérdésére 
nézve. Jobbnak lát tuk bevárni az eseményeket, nagyon 
jó l ismervén az emberi természetet , a melynek ismeretes 
az az őseredeti h ibája , hogy a szavakra többnyire szemet 
huny s csak a tények dübörgésére nyi t ja .meg, s akkor 
is elejénte csak félig, a szemét. Most ime, itt állnak már 
e lő t tünk a tények : az u j országgyűlés együt t van ; volt 
t rónbeszéd ; van felirati vita ; szólott a király, szól a 
nemzet képviselete. És vájjon hát mi az u j országgyűlés-
nek a vallási ügyekre nézve az első zsenge t e rmése? 
Igenis, az kérdezzük, mi a királyi t rónbeszédnek, mi a 
fel i ra tok özönének (öt kerü l t a nyilvánosság elé) az or-
szágot feszült, mondhatn i lázas érdeklődésben tar tó v a l -
lásügyi kérdésre nézve az eredménye ? E g y nagy chaos, 
a régi „amabilis hungar ica negligentia és confusio" foly-
ta tása . Tessék bárkinek a trónbeszédnek s a felirati javas-
la toknak a vallási ügyre vonatkozó szakaszait elolvasni ; 
az Apponyi felirati javasla tá t kivéve, a melynek is az a 
h ibá ja van, hogy igen magas ál talánosságok körében 
mozog és igy a ka tho l ikus hitelv ellen az u. n elkeresz-
telési rendelet kiadása, fentar tása és erőszakolása által 
elkövetet t és fen ta r to t t sérelemre nézve csak elvi tá jékoz-
tatást ad, de gyakorlat i orvoslást nem nyújt ,1) — az 
Apponyi felirati javaslatát , no meg a főrendi ház fel-
i r a t á t is k i téve, a mely utóbbi igazán szólva semmit sem 
mond, — a többi , magá t a t rónbeszédet sem véve ki," 
valóságos leczkéztetés a múl t ra és leplezetlen fenyegetés 
a jövőre nézve a kathol ikus egyházzal szemben. De lássuk 
már ezeknek a nyilatkozatoknak a szövegét magát . 

Legérdekesebb, mondhatni igazán cynikus az Ugron-
féle 48-as pár t eljárása. Az. ő felirati j avas la tukban egy 
szó sincs a vallási ügynek szentelve. Nagyon jellemző Ugrón 
Gábor ra nézve, a ki a javaslatot készítette. Ha figyelmet-
lenségből tör tént csupán a mulasztás, már az is nagy ba j 
egy államférfiú részéről és részére. E g y égető polit ikai 
kérdést nem venni észre, egy oly kérdést , mely a legelső 
és legfőbb á l lamfentar tó tényezőre, a vallásra vonatkozik, 
— ez csapás egy ál lamférfiura és követőire nézve. Ha 
pedig érzéket lenség a vallási ügyek, érzéketlenség a kath. 
U g r ó n Gábor részéről az ő kath. vallásának vérző sebei 
iránt": akkor ez már nemcsak Ugron ra és követőire, ha-
nem az egész országra nézve csapás. Há t ' ilyen kathol i -
kusaink vannak nekünk, a kik a vallásügy,' a sajá t 
vallásuk ügye iránt figyelmetlenek, sőt érzéketlenek 
tudnak lenni ? Uraim, ez nfem az ősök, 'nem á min-
den idők köteles hit-vallása, hanem a modern epi-
gonok gyászos hit-hagyása . i vagy legalább is h i t - fe ledése . 

• „Qui non est mecum, contra me est," a ki nincsen ve-
lem, a z . e l l e n e m v a n : mondá sz. vallásimk alafpitója, 
Jézus Krisztus. Vonják le ebből a tanulságot — a val-
lásügyről hallgató kathol ikùsok ! A ki még azt sem lát ja 

a kath . vallás una salvifica hitelvének üldöztetése közben 

szükségesnék kimondani, a mit a szabadelvű belga a lkot-

') Hja,' nem tehet másképp. A hatalom nem áll az ő ren-
delkezésére. 

mány egyik megalkotója h i r d e t e t t : „Liberté pour tous, 
même pour les jesuites," t együk hozzá itt, „même pour 

les catholiques :" az egyál ta lában nincs t isztában magával 

a vallási kérdések nagysága i r á n t ; annak a kezére egy 

ország sorsát nem fog lehetni bizni. Egészen más, ehhez 

a lelki szegény eljáráshoz képest igazán fenkölt állam-

férfiúi el járás és nyi la tkozat az Apponyié a r ra nézve, 

hogy mi a vallás egy-egy nemzet politikai életének he-

lyes intézésében. Ugrón szóra se mél ta t ja Magyarország-

nak immár aku t tá vált vallásügyi viszályát s az ennek nyo-

mában t ámad t zavarokat ; Appony i ellenben hal l juk csak 

mit t a r t a vallási ügyekről, t isztán államférfiúi s poli t ikai 
szempontról szét tekintve: ,.A vallásügy helyes vezetése, úgy-
mond, egyik leglényegesebb előfeltétele ama nagy czél 
elérésének, melyre a magyar politikának mindenekelőt t 
törekednie kell." És ebben az érczre való mondásban 
jókora vágás rejlik a kormány vallásügyi „vezetésé"-re 
is, a mely a kath. hitelvekkel konfl iktusba keveredet t . 
Apponyi czélzatosan. vigilanti verbo beszélt, midőn az 
ál lam részéről a vallásügy „helyes" vezetését hozta szóba. 
Magyarország vallásügyeinek az állam részéről, igaz, van 
vezetése; hárman is vezetik egymást kiegészi tőleg: gróf 
Szápáry, Szilágyi és a szakminiszter. Ámde nincs köszö-
net benne. Az egész vezetésre ugy ráillik a szentírás 
mondása, mintha csak rá lett volna szánva: ,.Si coecus 
coeco ducatum praestet . ambo in foveam cadunt." Ez 
esetben azonban nem ambo, hanem 3-an vannak, a kath . 
vallás ellen ásot t veremben megfogva. Beleütköztek a 
ka th . hi telvekbe és most ot t ülnek, valóságos és nem va-
lóságos, t i tkos és nem titkos, belső és nem belső taná-
csosaikkal, az egész országgyűléssel, magával az ,.apos- . 
toli" királylyal együt t a kathol ikus hit ostromlásá-
nak zsákutczájában. Visszavonulni szégyenlenek, erőszak-
kal bel jebb törni nem mernek. Megtör ték a kathol ikus 
egyházzal a magyar állam hagyományos összhangját és 
most még nekik áll fel jebb, mer t ime a király ajkain a 
t rónbeszédben azzal fenyegetik a kath. egyházat, misze-
rint elvárják a kathol ikus egyháztól , a mely az össz-
hango t nem bontot ta meg, az összhang fentartását, ők, a 
kik minden államférfiúi eszély hiányában szűkölködő 
had j á r a tukka l az egyház ellen — az összhangot megbon-
to t ták . A farkas ok ta t ja a bárányt , hogy tar tsa tisztán a 
vizet, a melyet farkas komának felzavarni mél tóztatot t . 
Komikus volna a dolog, ha nem volna benne annyi 
t ragédia ! 

Legyen mára elég ennyi ! ? ? 

Róma, márczius 9. Ilirek 'az örök városból. — 
Megjelent a „Gerarchia Cattolica" vagyis a Vat ikán, 

i l letve az egész római ka th . egyház évkönyve 1892-re. 
Az i t t felsorolt hivatalos adatok szerint f. évi j anuá r 1-én 
volt 59 bibornok (azóta meghal t 3, u. m. Manning, 
Simeoni és Mermillod), 9 lat. és gör. sz. patr iarcha, 800 
1. sz. érsek és püspök, 45 keleti szer tar tású érsek és püs-
pök, 317 czimzetes (azelőtt in par t ibus infid.) érsek és 
püspök, 13 lemondot t püspök, 6 praela tus nullius dioece-
seos. XI I I . Leo pápa kormányzásának 14 éve a la t t ala-
p i to t t 1 pátr iárkái , 13 érseki, 74 püspöki széket, 1 apos-
toli delegácziót, 37 apostoli vikariátust és 16 apostoli 
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praefecturát, ezenfelül 13 püspökséget érsekségre, 8 
praefecturát vikariatusságra emelt fel. Összes alkotása a 
hierarchiában 163 u j szék. — Fraknói Vilmos, kit itt 
mindenki a „hires magyar történetíró" neve alatt emle-
get, az ő Institutum historicuma által nagy dicsőséget 
szerzett a magyar névnek. A gyémántot is csiszolni kell, 
hogy ragyogjon. A névvel sincsen máskülönben. Tétlen-
ség és hallgatás lassanként porral vonja be a legszebb 
hangzású népek neveit is. — 0 szentsége jó egészségére 
vall az. hogy naponkint ad kihallgatást. Bolognából ked-
vező hirek érkeztek Battoglini bibornok egészségéről. 
Melichers bibornok már annyira jól van, hogy mindennap 
sétakocsizást tehet. Az itteni tudomány-egyetemet zavar-
gások miatt három hétre be kellett zárni. Oda van a 
tekintély tisztelete az olasz királyságban. Maga a király-
ság tette tönkre, megsértve a pápaság iránt való tisz-
teletet. 

A RELIGIO" T Á R C Z A J A . 

Ürge Ignácz l eve le 
„A Kath. Hitterjesztés Lapjai" szerkesztőjéhez. 

Kina, Tszo-fu-pang, 1891. nov. 25. 

Igen tisztelt kedves barátom ! 
Miután jelenleg sokkal kevésbbé vagyok képes mint 

valaha, eleget tenni azon Ígéretemnek, melyet múltkori 
levelemben tettem, légy szives, kérlek, elnézéssel lenni 
irántam s bevárni, mig annyi idővel rendelkezem, hogy 
gondolataimat jobban rendbe szedhetem s valami tüze-
tesebbet irhatok. Addig is, nehogy köztünk az érintkezés 
fönnakadást szenvedjen, elégedjél meg e néhány alkalmi 
futó sorral. 

Tudod a bajomat ; benne vagyok az épitkezésben, 
melyet azért nevezek bajnak, mert valóban sok kellemet-
lenséggel jár. Hozzá járul, hogy voltaképen nem is ily 
magamféle embernek való ez a dolog. Egy vigasztalásom 
van, hogy nem a magam jószántából nem folytattam, 
hanem engedelmességből vállaltam magamra s igy okom 
van hinni, hogy minden izetlenség daczára, sőt épen ezért, 
a jó Isten velem van, velem dolgozik. Hisz ugyan nyomo-
rult ember volnék, ha másért és másnak dolgoznám, mint 
Istennek. Azonban a munka immár vége felé jár . Ha a 
Mennybéli megsegít, két-három hónap múlva minden épület 
födél alatt lesz, nem ám ugy, amint talán jobb lett volna, 
hanem ugy, amint lehet ; szegényesen, tehát éppen hoz-
zánk illő módon. Eleinte vérmes terveim voltak, gondol-
ván, hogy a gyűjtöttem pénz elegendő lesz. Különben 
maga az épitkezés is olyan természetű dolog, hogyha nem 
vigyázunk, igen könnyen szebbnél szebb tervekkel és 
képekkel csábítgat bennünket. Világosan átlátom most, 
midőn a dolognak vége felé járok, hogy az Isten őrködött 
fölöttem s elegendő vigyázatossággal vett körül, nehogy 
elkapassam magamat. Mert valóban, most már kétségtelen 
előttem, hogy mindannak végbevitelére, amit kezdetben 
terveztem, két annyi pénz sem lett volna elég. Nem bánom. 
A közvélemény kórházat, irgalmas nénéket várt tőlünk. 
Ez meglesz. Két sor épület férfi betegek számára 106 

ágygyal s a hozzátartozó melléképületekkel. Egy sor 
épület nő betegek számára 32 ágygyal s egész külön 
udvarral, kerítéssel, ugy, hogy a férfiaktól egészen el lesz-
nek különítve, a mire ezen alakoskodó és képmutató 
kinai néppel szemben még jobban kell vigyázni, mint 
otthon Európában. Ezután jön a leány iskola husz-har-
mincz bennlakó s akár ötven-hatvan künnlakó számára. 
Középen áll az irgalmas nénék lakása, tágas helyiségek-
kel, kizárólag az ő rendelkezésökre, egy sereg mellék-
épülettel, melyekben a gyógytár, raktár, betegvizsgáló, 
házmester, kapus számára stb. helyiségek vannak elosztva. 
Leghátul s majdnem légmentesen elzárva áll az árvaházi 
kettős udvarral és számos melléképülettel, mint azt az 
árvák foglalkozása : fonás, gombolyitás, szövés, selyem-
hernyók tenyésztése megkívánja és magával hozza. Mindez 
épületek emeletesek, hatalmas, válogatott fenyő gerendá-
kon és oszlopokon ugyanazon fanemből nyugszanak, a 
mellék épületek földszintesek. Még csak a két férfi kór-
ház vár fölállításra, de az alapozás és az ácsmunka már 
itt is kész. A belső-külső takarítás még mindenütt hiány-
zik, kivéve az árvaházat melléképületeivel együtt, melyek 
egészen készen állnak, a szükséges készletekkel föl vannak 
szerelve, sőt az árvák már valami két hónap óta benne 
is laknak. Igen belerántott a költségbe különösen két 
körülmény. Az egyik, hogy a nagy kiterjedésű telek két-
harmad részét előbb meg kellett vennem, mely telkek 
többnyire temetkezési helyek is voltak és igy a közönsé-
ges vételáron fölül még a kegyelet árát is méregdrágán 
meg kellett fizetnem. A második, hogy a telket nagy-
részben vagy föl kellett hordatnom földdel, vagy lehor-
datnom a földet, s igy az egész épitkezés igen parányi 
kivétellel czölöpökre történt, az alapozás pedig kivétel 
nélkül fejtett kőből, ugy, hogy nem csalódom, ha azt 
mondom, hogy meglehetős nagy erdőt s jócska kőhegyet 
dugtunk a föld alá. 

De aztán a pénznek nem annyira fogytán, mint 
inkább végén, teljesen végén vagyok. Minden nap szám- . 
adást tartok magammal s ha egybevetem azt, amire a 
különféle megállapodások szerint a munkásokkal szemben 
kötelezve vagyok, ugy találom, hogy igen gazdag leszek, 
ha egy krajczár fog maradni magnak kezeim között. En-
nek daczára megint csak azt mondom, hogy nem bánom ! 
Vérzik ugyan a szivem e szavak kimondásakor, de ez 
csak a szivem, és nem az eszem. A szivem azt szeretné, 
hogy még sok tör ténjék; az eszem pedig azt parancsolja, 
hogy ne történjék több a lehetőnél. 

Nevezetesen szerettem volna, ha a házat, melyben 
jelenleg lakom, áthelyezhettem volna a templomunk mellé. 
Ugyanis egy csatorna választ el bennünket a temploin-
tól s igy azt sem kellőleg gondoznunk, sem pedig az 
éjjeli tolvajoktól való félelem miatt benne semmit tarta-
nunk és elraknunk nem lehet. Amellett hárman lakunk 
hitterjesztők a jelen hajlékban, mely eredetiig csak egy 
lakóra volt szánva s igy elképzelhetőleg igen szükiben 
vagyunk a helynek. A szivem azt mondja, igen jó volna 
ez az áthelyezés ; eszem sem mond ellene, annál kevésbbé, 
mert már ott van a templom mellett a szükséges telek. 
Mégis azt mondom, hogy nem bánom, mert nincs pénz, 
tehát nem lehet. 
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Szerettem volna kissé rendbe hozni templomunkat. 
Emlékszel-e még, kedves barátom, hogy annakelőtte szert 
akartam tenni harangra, mely mostani repedt vasharangunk 
helyét méltóbban elfoglalhatta volna ? Hogyne emlékez-
nél ? Hiszen te voltál az, ki lapodban ez iránt gyűjtést 
kezdettél. Mihelyt haza érkeztem tehát és mindjárt a 
a gyűjtés elején, midőn egy kis pénzre szert tettem, meg-
rendeltem két kisebbszerü harangot, lelkiismeretemre 
mondhatom, hogy a derék bécsújhelyi Hilzer czég csak 
az anyag árát kivánta tőlem. Hasonlólag Bécsben a jónevü 
Geylingernél vettem ablakokat, négyet festve, a' többit 
úgynevezett kathedrál üvegből. Mind a harangok, mind 
az ablakok még most- is ott állnak a lakásom tornáczá-
ban és ugy nézem, hogy itt fognak állani az Ítélet nap-
jáig. Xincs mód benne, hogy elhelyezhessem azokat. Már 
kétfelé is irtani ajánlatot jntányos eladásuk iránt, de nem 
lett foganatja. Ugy érzem, hogy nem lenne pazarlásnak 
mondható, ha e két ékítményt templomomban elhelyez-
hetném ; eszem is azt mondja, hogy méltán foglalnának 
ott helyet, annál is inkább, mert itt már nem az én 
ke'nyelmemről, hanem az Urnák nagyobb dicsőségéről van 
szó. Mindamellett nem lehet megtennem, mert nincs hozzá 
módom. Tehát itt is azt mondom: nem bánom! 

Azaz. dehogy nem bánom, csak megnyugszom ; ez 
a különbség. Ha a jó Isten ugy akarja, hogy mindez, 
auiit mondok, vagy eöbb is történjék, majd megsegif: 
hiszen kezében vannak a szivek, könnyű neki egyiket-
másikat arra indítani, hogy segiségemre legyen. Ezt tehát 
az Urnák szent akaratára és bölcseségére bizom. Azon-
ban kedves barátom, ha eddig sikerült valamit gyűjtened, 
igen jól fogod tenni és kérleli is, hogy az eredményt 
minél előbb útnak igazítsd erre mifelénk, mert tény, hogy 
igen nagy szükségem van rája. Ha mondom is, hogy ta-
lán meglevő filléreimből az épületeket födél alá hozhatom, 
ám azontúl bizonyos, hogy egy fapénzem sem marad s 
igy a belső berendezés, bútorok, ágyak, ruhanemű s több 
efféle hiáayozni fog, mi ha hiányzik, majdnem annyi, 
mintha semmit sem építettem volna, lévén ily készletek 
nélkül bármely ház vagy épület lakásra alkalmatlan. 

Hátra van, hogy külső helyzetünkről mondjak még 
valamit. Tudom, barátom, hogy a politikának lapod ha-
sábjain nem nyitsz tért s ezt helyesen teszed. Ma majd-
nem minden ember politizál, legyen tehát kivételképen 
olyan is, aki nem politizál. Am amit mondandó vagyok, 
nem is politika, hanem adalék a misszió-élethez, tehát 
adalék a jövendő egyháztörténethez. Azt mondom tehát 
édes barátom, hogy illetve ama zavargásokat, melyekről 
utolsó levelemben tudósítottalak, azok, ugy látszik, telje-
sen megszűntek s bizonyos idő óta, nevezetesen, midőn 
e sorokat írom, sehonnét semmiféle bajról nem hallani. 
De nem ok nélkül mondottam, hogy ugy látszik, mert 
majdnem kétségtelen, hogy a jelenleg mutatkozó nyuga-
lom csak fegyverszünet és hogy készülőben van valami. Azt 
mondják, jövő tavaszszal újra megindul a dolog, s ami 
az idén történt, csak erőpróba volt a felkelők részéről. 
Igy volt ez a hatvanas évek elején kitört nagy lázadás 
előtt is. Akkor is több éven át előzetesen csak szórvá-
nyos helyi villongások mutatkoztak, míg aztán 1858-ban 
egész erővel kitört a lázadás és tartott egész 1862-ig, 

mikor a külföldi hatalmak segítségével el lett nyomva. 
Ugy látszik, hogy a kormány sem bizik a helyzetben. 
Mert daczára annak, hogy, mit mondám, most már sehol 
sincs zűrzavar, mégis az őrségeket, melyeket egyes he-
lyek megvédésére és biztonságára kirendelt, még sehon-
nét sem vonta vissza. Igy van ez nevezetesen nálam is. 
Amaz ágyúnaszádok, melyekről múltkor irtam, még min-
dig itt veszteglenek csatornánkban avval a különbséggel, 
hogy állandóan csak egy naszád van itt, mig a többi a 
környékbeli vizeken portyáz a sócsempészek szemmel-
tartása végett s csak időről-időre gyülekeznek össze mi-
nálunk. Azonkívül folyton hivatalos, vagy félhivatalos 
látogatók fogadásával vagyok elfoglalva, úgyszólván egy-
más kezeibe adják a kilncset. Tehát ugyancsak őrködnek 
fölöttem. Eleinte csak a különféle rangú katona manda-
rinokhoz volt szerencsém, a napokban egymás után három 
vagy négyhez. Mindannyija verte a mellét és fogadkozott, 
hogy igy, meg amúgy ne féljek, ők megvédenek engem. 
Minap pedig már a polgári mandarin sem állhatta meg, 
hogy el ne látogasson hozzám. Hetven éves öreg, apró-
lék ember. Alig váltottuk ki kölcsönösen az udvariasság 
formáit, egy teleirt lapot húzott elő s annak értelme sze-
rint kezdett egyről-másról tudakozódni, illetve kérdések-
kel faggatni. Volt annyi eszem, hogy jól begomboltam 
magamat, annál is inkább, mert elöljáróm részéről már 
eleve figyelmeztetve voltam, hogy résen legyek, mert 
igy tesznek a mandarinok másfelé is ; mindent kituda-
kolnak töviről-hegyire, aminek nem a puszta kíváncsiság, 
hanem más valami lehet az oka. Felelni ugyan feleltem, 
mert alóla jószerüleg ki nem vonhattam magamat, csak-
hogy feleleteimnek értelme ez vo l t : ibis redibis. 

E háborgatás czél ját illetőleg még ma sem vagyunk 
tisztában. Minap Shanghayon keresztül haza utazván, egy 
igen jelentékeny egyénnel szemben azt a nézetet kocz-
káztattam, hogy valószínűleg nagyobb rázkódtatásoknak 
megyünk elébe. 0 azt felelte, adná Isten, hogy csak ráz-
kódtatás és ne valami rosszabb legyen. Shanghay az 
európaiak főtelepe ; nevezett egyén a közvéleményről 
alaposan értesülve van, mely tehát azt mondaná, hogy 
rosszat várhatunk. Kezdetben az a vélemény uralkodott, 
hogy a mozgalom a jelenlegi dinasztia ellen van irá-
nyozva, mely tudvalevőleg nem kinai, hanem tatár. Most 
pedig azt vélik, hogy Kina egyáltalán az európaikat 
akarja nyakáról lerázni. Vannak, kik az egészet csak vak 
lármának hiszik, melyet a kormány alattomban szít, hogy 
ezen ürügy alatt az európaiak, nevezetesen a misszió 
térfoglalását közvetlen ellenőrzés alá vegye, mint azt a 
mozgalom kezdetétől fogva tényleg teszi is. Jellemzetes 
a dologban, hogy emberéletben eddig kár nem esett, kivéve 
U-hu-ban, hol a zendülés legelőbb kitört, két egyénnek, 
egy angolnak, és egy amerikainak a halálát, kik való-
színűleg ellenállás miatt estek áldozatul. Ellenben U-szy-
ben a jezsuita atyát erővel kituszkolták a házból, mond-
ván, hogy a házat el kell hamvasztaniok. Jellemzetes 
továbbá azon körülmény, melyet fönnebb már emiitettem 
is, hogy a hatósági közegek minden viszonyainkat apróra 
kipuhatolják, mint velem is az én öreg mandarinom tenni 
akarta ; volt eset rá, hogy például az árvaház felügyele-
tét akarták magukhoz ragadni a megvédés szine alatt. 
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Minden arra látszik mutatni, hogy az ármányos kinaiak 
valamin törik a fejőket. 

Hogy az európaiakat magukról lerázzák, birodal-
mukból végkép kizárják s magukat elszigeteljék, erre 
józanul többé gondolni sem lehet. Azt elérhetik, hogy a 
misszio-müvet egy időre megakasszák, ezt már számtalan-
szor megtették s a misszió megint föléledt, most is itt 
van a birodalom teljes közepében, sőt magában a szék-
városban ; de hogy egyátalán a müveit és keresztény 
nemzeteknek gőgösen ajtót mutassanak, erről szó sincs. 
Nem azokat az időket éljük most, mint hajdan. Kétség-
telen, hogy a müveit keresztény szellem nem fog hátrálni, 
Kina vagv meghajlik, vagy megtörik, de érintetlenül nem 
marad. Aztán a dolog nem is volna igazságos. Kina 
mindenfelé kiárasztja az ő selejtes népét ; nem földrész, 
de tájék is alig van immár, ahol kinaival ne találkoznék 
az ember ; Európából Kinába hajózva Singapurtól kezdve, 
vagyis a feleutat csupa kinai között teszi meg az ember; 
Amerika. Java, Szumatra, a Fülöp-szigetek kézzel-lábban 
kénytelenek védekezni a kinai beözönlés ellen. Kina pedig 
csukva maradjon annak a néhány kereskedőnek, a csekély 
számú hitterjesztőknek, kik amúgy is nem a kinaiak 
kenyerét eszik, hanem az alamizsnát, melyből ők maguk 
élnek, számtalan kinaival megosztják, sőt számtalan ember-
életet évenkint megmentenek ? Ez emberi felfogás szerint 
lehetetlen, mert igazságtalan és ha mégis bekövetkeznék, 
ugy azt csak Isten különös rendeletének kellene tulaj-
donitani. ki eképpen vagy a kinai népet büntetné már 
is hoszantartó hűtlenségéért, vagy pedig alkalmat készit 
ugy a hitterjesztőknek, mint a kinai keresztény híveknek 
nagyobb érdem szerzésére, a legszebb erényeknek hő-
siesebb gyakorlására, az Isteni vallásnak szaporább és 
szélesebb kiterjedésére, egy szóval az Isten nagyobb di-
csőségére és a választottak biztosabb üdvözülésére. Az 
üldöztetések Kínában is, mint akárhol, csak a fölszinen 
okoznak kárt, de a hitélet gyökerét eleddig csak annál 
inkább szilárdították ; magok a keresztények is öntuda-
tával vannak e tapasztalati ténynek. Egyébiránt a kinai 
egyház nem gyermek immár s nem először küzdött meg 
széllel-viharral. Tehát ennek az egész nótának csak egy 
vége van : akár a kinai kormány, ha csakugyan az ő keze 
van a dologban, akár a ,,kolaohuei" emberei, ha egyedül 
ők szerzői a kezdődő üldözésnek, nem fognak tehetni 
sem többet, sem kevesebbet, mint amennyit az Isten 
jónak lát megengedni Mióta Kina és a külföldi hatalmak 
között a szerződések fönnállanak, mindig sikerült a rossz 
akaratból raj tunk ejtett károkat többé-kevésbé megtérí-
teni 1 reméljük, hogy ugyanazon hatalmasságok már csak 
a maguk becsületéért is ezúttal sem fognak szemet hunyni 
a_szerződések kicsúfolására. 

Ha a jó Isten megengedi, vagyis ha élek és szerét 
ejthetem, meg fogom küldeni épületeink rajzait, melyeket 
lapodban okvetlenül ki fogsz nyomatni. — Erre szépen 
kérlek már előre is, főkép azon oknál fogva, mert a mü 
több, mint kétharmadrészben magyar pénzből létesült, 
tehát magyar mii s így a nemes adakozók megérdemlik, 
hogy adott alamizsnájok eredményét legalább rajzban 
lássák, ámbár csak anyagi oldalról; mert a szellemi ered • 
ményt, a lelkek üdveért történendett jót a mi véghetet-

lenül fontosabb, csak a mennyországban fogják látni. 
Van ugyan abban, amit most mondok, némi nemzeti 
eszme, vagy ha jobban tetszik szikra is. Nem tudom, mit 
éreznek más nemzetbeli hitterjesztők, de magamról tu-
dom, hogy minél inkább vénülök, annál inkább vissza-
repdes emlékezetem az elhagyott hazába é* annál inkább 
elfoglal annak testi-lelki java, főképen pedig keresztény 
dicsősége. Akaratom ugyan nincsen megosztva, tudatával 
lévén annak, hogy az Isten helyezett oda, ahol vagyok, 
de szivem és emlékezetem mintegy kétfelé van válva. 
Már is kezdek a multak kedves emlékein andalogni, mint-
egy azokban élni ; jele, hogy az öreg kor ajtóm küszö-
bén áll. Ámde hagyjuk az ömlengéseket ! Egyúttal légy 
szives engemet, ügyemet és keresztényeinket is mindazok 
jó lelkű imáiba ajánlani, kikről tudod, hogy azt szeretet-
ből és alamizsnából szivesen megteszik. Lehet, hogy a 
közel jövőben nagy szükségünk leszen türelemre, állha-
tatosságra. a szenvedett sérelmek megbocsátására, szóval 
Isten különösen kegyelmére. 

IRODALOM. 

*** Compte rendu du Congrès scientif ique inter-
national des Catholiques tenu à Paris du 1-er au 6 
avril 1891. N. 8-r. 1 bevezető füzet és 7 köt. 112, 308, 
292, 284, 195. 388, 239 1. Páris, 1891. Picard Alfonz 
kiadó. 

A második nemzetközi kath. kongresszus tárgyalá-
sáról^zámol be ez a könyvtárnyi jelentés. A tudományok 
annyi csoportja foglal itt helyet, a hány kötetet kaptunk. 
Minden egyes kötetben 15—25 érdekesbnél érdekesebb 
értekezés van az illető szakosztály üléseinek jegyzőköny-
vével. Mindinkább korszakot alkotónak bizonyul a nem-
zetközi kath kongresszusok intézménye. Mi magyarországi 
katholikusok, a kik az első nemzetközi kath. kongresszus 

i létrejöttéhez számos csatlakozásunk által lényegesen, s a 
mint illetékes helyen elismerték, döntöleg j e t t ünk részt, 
folytassuk támogatásunkat, sőt még tömegesebben lép-
jünk fel valamint a pártolók, ugy különösen a kongresz-
szusi értekezők sorában. 

— Keresztény Herald cz. füzetet adott ki nem rég 
Baxter M. londoni anglikán prédikátor, kinek ha Ma-
gyarszágon laknék, a Lipótmezőn készséggel lehetne la-
kást, ellátást és gyógykezelést, ha ugyan használna, 
adni. A füzet, mely körülbelül három krajczárba kerül, 
az emberi nemnek 1901. április 11-én bekövetkezendő el-
pusztulásáról és 1892-től 1901-ig történendő tizenöt nagy 
eseményről szól. A „tudós" pásztor Dániel próféta egy 
jövendeléséből csodadolgokat olvasott ki. A füzet czim-
képén egy szörny látható, melyet Dániel próféta nyilat-
kozása nyomán rajzoltatott Baxter. A tizenöt nagy ese-
mény közül a legérdekesebb az, hogy 1896. márczius 
5-én egy csütörtöki napon (— ez igaz —) 144000 keresz-
tény, anélkül hogy meghalna, mennybe megy. A sorrend 
és idő a következő : Jeruzsálemben d. u. 3 órakor. — 
Berlinben 1 ó. 33 p. — Pétervárban 2 ó. 40 p. — Bécs-
ben 1 ó. 45 p. — Rómában 1 ó. 29 p. — Genfben 1 ó. 
4 p. — Brüsszelben 12 ó. 57 p. — Párisban 12 ó. 47 p. 
— Madridban 12 ó. 22 p. — Lissabonban 12 ó. 2 p. — 
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New-Yorkban 7 ó. 43 p. — Budapesten — ugy látszik 
— nem lesz mennybemenetel, valószínűleg azért, mert 
Magyarország Bécshez tartozván, innen lesz az indulás az 
osztrák-magyar birodalom praedestináltjai részére 1 ó. 
45 p.-kor, ha ugyan az általános zóna idő a terminust 
meg nem változtatja. Ugyancsak 1896 deczember 15-én 
(a megérkezés órája nem tudatik) a sátán összes kísére-
tével együtt a földre jő. Kár pedig fáradnia, hiszen rég-
óta itt grasszál hűséges felei és szolgái által a földön. — 
1.901 április 11-én van a világ vége. Ekkor megjelenik 
Jézus Krisztus Jeruzsálemben, megváltja a zsidókat és meg-
semmisíti az Antikrisztust stb. íme, hová vezet a Szentírás 
szabad, önkényes magyarázhatásának a joga. Milyen ész-
ficzamodások és eget hasogató butaságok a természetes 
konzekvencziái. S ily rémségesen badar és bolond könyv-
nek a szerzője megmaradhat lelkipásztornak és tanítónak. 
Ezek után teljesen ért jük az angolok rohamos konver-
ziójának az okát. (Közművelődés.) 

= Éppen most jelent meg IV. kiadásban (4-ik. és 
5-ík ezer példány) „Levelek egy fiatal l e lkészhez ." 
Ir ta Melcher Alajos, egy lelkészkedésben megőszült kitűnő 
tollú író. Fordította és jegyzetekkel ellátta dr Kiss János, 
a Szent-István-Társulat igazgatója, Budapest, IV. Lövész-
utcza 13. Akik akár az eredetiben, akár a magyarban 
olvasták, lelkészek számára aránykönyvnek mondják. 
Lelkészek számára e levelek rendkívül kellemes olvas-
mányt nyújtanak. Nagy jóakarattal tartott utasításokat 
és intéseket tartalmaznak oly dolgokban, mik a pap 
mindennapi munkálkodása- és gondjainak tárgyát k ;pezik 
s kétsegteieSüI ui lelkesedést, uj üdeséget öuten"?ii a 
szórakozás, kényelemszeretet és keserű tapasztalatok foly-
tán meggyengült lelkészi szivbe. (Igy a „Linzer-Quartal-
schrift.") 

A kétkötetes mü ára fűzve 3 frt 20 kr, szép egész 
vászonkötésben 4 fr t . E. e. sacra 13, illetve 16. 

V E G Y E S E K . 
A „magyar bibornokok" ügyében a „Moniteur 

de Rome"' egy bécsi távirata azt jelenti, hogy a bécsi 
„Fremdenblatt" értesülése szerint Magyarországból leg-
közelebb csak Vaszary Kolos hgprimás fog bibort kapni, 
még pedig a legközelebbi consistoriumban, a mely má-
jusban vagy juniusban lesz. 

— Az i f j ú chinai császár egy lazarista szerzetestől 
tanulja a franczia nyelvet. Óriás haladás előjele a ke-
resztény czivilizáczió felé. (Gath. Times.) 

— A szervezett istentelenség első nyilvános diadalát 
Budapesten a legilletékesebb forum, a / . nagymester 
maga is konstatálta. Rakovszky István, a szabadkőműve-
sek magyarországi szimbolikus nagypáholyának nagy-
mestere t. i., levelet intézett a páholyház épitő-bizottsá-
gának az elnökéhez. A levélből kiveszszük az alábbiakat : 
„Budapest főváros köztörvényhatósági bizottságának már-

czius 9-én tartott rendes ülésében a szabadkőművesség 
tényleg jelentékeny erkölcsi diadalt aratott. Erkölcsi 
diadal mindenekelőtt az, hogy a tanács javaslatára a köz-
gyűlés majdnem egyhangúlag nyilatkozott a páholyház 
czéljaira kért teleknek kedvezményes áron való átenge-
dése mellet t ; erkölcsi diadal az, hogy a közgyűlés jelen-
tékeny többsége (237 közül 131, és e 131 szavazó kö-
zött 76 nem szabadkőműves) a teleknek teljesen díjmen-
tes átengedése mellett nyilatkozott s legtöbbre becsülendő 
erkölcsi diadal az, hogy a főváros számos előkelő polgára, 
a kik nem tartoznak szövetségünk tagjai közé, oly mél-
tánylással és elismeréssel szólottak a magyar szabadkő-
művesség eddigi eredményeiről és mostani czélzatairól, 
hogy a támadások és kifogások teljesen háttérbe szorul-
tak s szövetségünk végre nemesebb világításba helyezte-
tett a nagy közönség előtt." 

— Az amerikai katholikusok az Egyesült-Államok-
ban óriás lépésekkel haladnak előre. 1893. márcz. 17-én 
lesz sz. Patriknak, a kath. ir nemzet védszentjének 14-ik 
centenáriuma. A chicagói katholikusok mozgalmat indi= 
tottak az iránt, hogy e 14 százados évforduló, valamint 
Amerika felfedezésének 4 százados évfordulója emlékére 
Chicagóban katholikus tudomány-egyetem alapittassék. Az 
uj kath. egyetem sz. Patrik és Columbus nevét fogja 
viselni. 

— ,.A mennyország a földön. (1901—1910.)" E 
czimmel egy füzet jelent meg Grunownál Lipcsében. 
Szerzője magát Gregorovius Emilnek nevezi. Az „Augsb. 
Postzeitung" e röpirat ismertetését azzal kezdi, hogy azt 
nőknek a kezébe adni nem lehet. Oly szörnyűséges dol-
gok vannak benne arról, hogyan ju t uralomra és hogyan 
uralkodik majd szerző képzelme szerint Németországban 
a szocziáldemokraczia. E jelszó a la t t : „Rendet kell csi-
nálni," a szocziáldemokraczia mindent fel fog forgatni és 
kísérletet fog tenni állam alapítására Isten és vallás 
nélkül. Szerző müve utópia, de oly hü és következetes 
rajza a szocziáldemokraczia tanainak, hogy e könyv 
elolvasása után aligha lesz valakinek kedve a szocziál-
demokrata áramlattal úszni. Németországnak szól ; de 
nálunk is tanulhatnak némelyek belőle. 

Gyászhír. A galgóczi szt. Ferenczrendi szerzetház 
tagjai szomorodott szívvel jelentik szeretett testvérüknek 
főtisztelendő Szignarovics Jakab József atyának az Üdvö-
zítőről czimzett sz. Ferenczrendi tartomány kiérdemült 
főnökének, az ezen és a bold. Szűz Máriáról czimzett 
szerzetestartományok volt általános Visitátorának, arany-
misés áldozárnak stb. életének 77-ik, szerzetesi fogadal-
mának 59-ik, áldozárságának 52-ik évében a haldoklók 
szentségeinek ájtatos felvétele után, f. hó 13-án, d. u. 5 
órakor végelgyengülésben történt gyászos elhunytát. A 
boldogult hűlt tetemei f. hó 15-én, reggeli 10 órakor 
fognak örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise-áldozat ugyanakkor fog a Mindenhatónak bemutat-
tatni. Galgócz, 1892. évi márczius hó 13. Az örök vilá-
gosság fényeskedjék neki. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : A vallás a középiskolai oktatásnak nem csak czélja de eszköze is. mely a legterjedelmesebb 
tárgyalást követel. — 0 szentsége XIII. Leo pápa körlevele. — Egyházi Tudósítások: B u d a p e s t : Mit mondanak a feliratok a 

vallási ügyekről — R ó m a : Az olasz katholikusok. — Irodalom : Jézus Krisztus. — A kereszténység és korunk. — Vegyesek. 

A legfontosabb tanügyi kérdés. 
VIII. A val lás a középiskolai oktatásnak nem csak 
czélja de eszköze is, mely a l egter jede lmesebb tár-

gyalást követel . 

Mindarra, amit a vallásról, mint a haza 
jólétének, az erkölcsnek, műveltségnek és neve-
lésnek alapjáról mondtunk, azt felelhetik sokan : 
hiszen mindezt nem tagad juk ; — a vallás fon-
tosságát a középiskolai nevelésben elismeri majd 
minden tanférfiu ; mi szükség ezt még bőven 
fej tegetni? És éppen hazánkra nézve, ha a tör- j 
vényben a középisk. okta tás alapjául nincs is 
hangozta tva a vallás-erkölcs, de o t t van a t á r -
gyak közt első helyen, és a főrendiház tárgya-
lásai a lkalmával a legilletékesebb tanférf iu , a 
törvény benyújtója, Trefort miniszter is ki jelen-
t e t t e a püspöki kar érvelései után, megnyugta-
t á s u k r a , h o g y az általános műveltség képzelhetetlen 
is vallás-erkölcsi alap nélkül ! — 

Csakhogy a / elvnek egyszerű elismerésével 
és kimondásával, a vallásoktatással , min t külön 
tárgynak pár órára befogadásával, még nincs 
elég téve azon követelményeknek, melyek ez 
elvből szükségképen folynak. 

Mit követel ugyanis ez elv a középiskolá-
ban ? Ugyanazt , a mi t az élettől követel : az 
első. i rányadó u ra lma t minden gondolat, érzés 
és cselekvés felett. Követeli t e h á t : 

1. A vallásnak legter jedelmesebb tudomá-
nyos tárgyalását , és legterjedelmesebb gyakor-
lását. 

2. Az összes ismereteknek a t an tá rgyakban 
reá, mint központra vona tkoz ta tásá t s mint fő-
czél körül összhangba hozatalá t . 

3. Az összes t aná rok egyöntetű közreműkö-
dését e czélra épp ugy az i smere tek közlésében, 
m in t a gyakorlatban. 

Szükséges ez azért, mer t a vallás a közép-
iskolai oktatás-nevelésnek nem csak végczélja, 
hanem mindenre kiható, legbiztosabb első eszköze 
is, melytől függ végeredményében minden siker, 
minden más eszköznek, a taní tásnak, fegyelme-
zésnek, tes tápolásnak is eredménye: a jövő in-
tel l igentia eszének és akara tának helyes ki-
képzése. 

Első eszköz a vallás, mint a legfönségesebb 
tanok és igazságok összege, m e l y n e m c s a k a. l é t 
végczélját és rendel tetését fe j t i meg az észt és 
szivet egyi ránt kielégítő, a századok lángelméit 
és az egész müveit emberiséget meghódító egye-
düli módon, hanem — a min t lá t tuk — az ösz-
szes többi i smereteknek is, czél jukat bevilágító 
s a kielégítő czéllal összhangot alkotó irányfé-
nyét képezi. 

Első eszköz, mint megingat lan tekintély, 
mely föl té t len, az élet minden cselekedetére, sőt 
gondolatára is ki ter jedő, kellőleg igazolt sanctió-
jával egyedül képes szilárdságot adni minden 
földi tekintélynek, legyen az szülői, tani tó i vagy 
állami tekintély, s zsinórmértékéül szolgálni az 
erkölcsnek s a tanulók magaviseletének összes 
viszonyukban. 

Első eszköz, min t egy t i toktel jes , de tény-
l e g e s e n t a p a s z t a l t lelkesítő és segítő hatalom a 
kegyelem által, mely mintegy ösztöne a jónak, 
a leggyöngébbe is erőt önt , hogy a legnehezebb 
köte lmeket is könnyen te l jes í thet i ; a mely az 
Isten parancsaihoz hü minden szivbe a legszere-
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te t remél tóbb, leggyöngédebb erényeket plántál ja , 
kikelti, növeli és virágzásra hozza s midőn a 
nyugodt, szilárd jámborságot , az élő hitet, a 
nem csüggedő reményt , az önfeláldozó Isten-
és emberszerete te t , az önmegtagadás, türelem, 
nemes szerénység, igazságosság, barátság, részvét, 
megbocsátás nemes érzelmeit, az á r ta t lanságot 
és sértet len tisztaságot, az i f júság eme legszebb 
virágát s összes előhaladásának s jövőjének alap-
já t fejleszti, f enn ta r t j a és megszilárdít ja : ugyan-
akkor t folyton i r toga t ja a rosszat, s u tá la to t 
kel tve amaz erényekkel ellentétes minden vétek 
i ránt , az i f júságot az életnek sokszor annyira 
veszélyes u t ja in a bukástól óvja, s ha elbukott , 
inné t fölemeli s el lát ja őt az életre egy biztos 
védő paizszsal, az isteni félelemmel, melyet 
Dupanloup a legszebb és legnemesebb félelem-
nek nevez, mer t minden más félelmet kizár s 
hőssé teszi az ember t önmaga és az egész világ 
felett . 

Első eszköz végül, miut külső cultusánál 
fogva az elmét és szivet fölemelő benyomások 
forrása, a mely Feneion szerint „legkellemesebb 
illatával, legpompásabb szertartásaival , legnagy-
szerűbb templomaival , legfényesebb ünnepi gyü-
lekezeteivel, legmagasztosabb hymnusaival , leg-
meghatóbb melódiáival, legdrágább kincseivel s 
szolgáinak és követőinek legtündöklőbb példáival 
egyesit magában mindent , a mi az elmét és 
szivet fölemelni, az é letet széppé tenni, s az 
erény szeretetére buzditani képes." 

Semmi sincs, a mi az oktatás-nevelésben, 
ez első rendű eszközt pótolná, sőt nincs semmi 
sem, a mi az emberi nevelés nagy fontosságát , 
fönségét igazolni képes volna. Vallás nélkül mi 
volna egyéb az oktatás-nevelés puszta mester-
ségnél? De a vallással az résztvevés a Teremtő 
munká jában , közreműködés az is teni akara t ta l , 
midőn olyanná teszi az embert , a minőnek 
Isten t e r e m t e t t e és a milyenné Isten akar ja , 
hogy legyen. Ugy szólván isteni foglalkozás 
t ehá t . 

Vallás nélkül a nevelésnek minden esz-
köze erejét veszti, minden meddő, hiu, sőt bűnös 
és megvetendő is, mer t az ember t czéljától té r i t i 
el önmaga és mások romlására. 

A vallásnak, mint a nevelés első és pótolha-
t a t l a n eszközének fontosságát a középiskolában el-
ismeri minden valamire való paedagogus. Nem hi-
vatkozom reájuk, csak aporosz közokt. miniszternek 

1868-ban kiadot t egyik rendeleté t idézem, a 
mely e szavakkal emeli ki ez eszköz fontossá-
g á t : „Die Mittelschulen haben neben d. Best im-
mung gewisse Kentnisse und Fert igkei ten bei-
zubringen, auch einen paedagogischen Zweck. Den 
Mittelschulen ist zur Erreichung ihres paedagogi-
schen Zweckes ein religiöser Charakter unentbehr-
lich. Die wichtigsten Erziehungsmittel sind von 
demselben abhängig ; sie können nur dann wirksam 
werden, icenn die Lehrer einer solchen Anstalt 
nach dieser Seite hin den Schülern gegenüber eine 
Einheit bilden." ') 

Már hogy a vallás a középiskolai okta tás-
nevelés első eszköze legyen, nem elég azt — 
mint Dupanloup mondá 2 ) — csak az iskola 
a j t a j á r a irni, nem elég a vallás szolgáját csak 
időről-időre engedni be a diszes épületbe, mint 
valamely táncz- és vivó-mestert , kinek ki van 
szabva szűken a maga napja, órája, osztálya, s 
amin t letel t a kiszabott idő, bezárult az ajtó, 
nincs többé szó a vallásról. Ez semmi, ha a 
vallás isteni igazságai és kegyelmeivel nem ha t ja 
át , nem irányi t ja , nem élteti az összes tan í tó i 
és nevelői működést, m i n d e n ü t t és minden idő-
ben. A vallás, hogy ha ta lmas befolyását érvé-
nyesíthesse, erélyes és folytonos tevékenységet 
követel. Annak az iskola központ já t és lelkét 
kell képeznie. Szükséges, hogy még az ő nyelve 
is és üdveszközei uralkodjanak tel jesen a taní-
tás-nevelés egész folyamatában. A vallás igazsá-
gainak és szabályainak kell állani az if jú sze-
mei előt t minden ténykedésében, tanulmányaiban, 
játékaiban, étkezésénél, a szünidőben, szórakozásai 
közt, sikereiben, öröme- és szenvedéseiben, szó-
val minden gondolata, érzelme és tetteiben, a 
mi a fejlődő életet a lkot ja , mer t mindezeknek 
kell uralkodni a kifej let t későbbi életben. Ha az 
i f jú mindennapi életében hiányzik a vallási elem, 
és pedig éveken keresztül; — ha az i f jú lát ja , 
hogy a vallásnak nincs köze semmihez, a mi 
i f jú szivét és szellemét érdekli; nem ta lá l ja fel 
semmiben, a min lelkesedéssel csügg: mi ter-
mészetesebb, min t hogy ő is közönyös és sem-
leges lesz ezen semleges valami i ránt . Hogyan 
érdeklődjék, hogyan becsülje, hogyan fogadja el 
vezéreszméül azt, a mely csak mint valamely 
száműzöt t koldus, csak néha-néha, úgyszólván 
kegyelemből bocsát ta t ik be élete körébe, hogy 

') Idézve Császka által a főrendiházban 1883. 
') Dupanloup, Die Erziehung. Mainz. 1867. I. 130. 
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előt te ismeretlen, me r t meg nem szokott nyel-
ven beszéljen, még pedig tekintélylyel és olykor 
félelmes dolgokról. 

Nem hasonlit-e ily intézetben az egyház 
egy siró anyához, a kinek a szivtelen, gyana-
kodó apa csak r i tkán engedi meg, hogy gyer-
mekeit lássa s keblére ölelje ? Sa já t házának 
egy zugába száműzve, mindenkitől félve, könyes 
szemekkel s úgyszólván t i tokban szorit ja szivé-
hez, nyugtalanul , kapkodva halmozza reájok a 
fukarul kiszabott órában anyai okta tásai t , taná-
csait, rohamosan adja á t bölcseségének ós szivé-
nek legdrágább kincseit. De ah ! hasztalanul ! A 
szegény gyermekek, kik elszoktak, húzódoznak 
tőle, nem érzik szeretetének melegét, nem ér t ik 
tani tásai t , sőt ta lán kinevetik megőszült für téi t , 
arczának gondok s szenvedéstől vont mély ba-
rázdáit, me r t ta lán mindezt a háziaktól tanulták ! 

(Folytatjuk.) 

Ö szentsége 
XIII. Leo pápa körlevele 

Francziaország érsekeihez, püspökeihez, papságához és 
összes katholikus híveihez. 

Emelkedjünk fel helyzetünk magaslatára .' 

Kötelességemnek tartottam néhány vonásban feltün-
tetni az egyháznak múltját, (melyben mindig ott volt a 
gyanúsítás, mintha az egyház az államoknak veszedelmes 
vetélytársa volna.) Tettük ezt a végett, hogy a jelenkor 
katholikusai ne jöjjenek zavarba a mostani harczok miatt. 
Az egyház harcza lényegileg mindig ugyanaz: mindig 
Jézus Krisztus maga az ellenmondások czéltáblája ; az 
ellenségek mindig ugyanazon eszközöket használják czél-
jok megvalósitására. A kereszténység modern ellenségeinek 
eszközei, valóban, alapjukban véve igen régiek, legfölebb 
az alakjuk változott egy kissé. Ennélfogva a védelem 
eszközei is kell hogy ugyanazok legyenek mint régente. 
És ezeket az eszközöket világosan kijelölték korunk 
keresztényei számára a mi apologetáink, egyházdoktoraink, 
vértanúink. Amit ők tevének, azt kell nekünk is csele-
kedni. Helyezzük tehát mindenek elé és mindenek fölé 
az Isten és az ő egyházának a dicsőségét ; törekedjünk 
erre a dicsőségre kitartó és tevékeny állhatatossággal és 
bizzuk a siker gondját Jézus Krisztusra, aki nekünk ezt 
mondá: „In mundo pressuram habebitis : sed confidite, 
ego vici mundum." (Joan. XVI, 33.) 

Hogy czélt érhessünk, a mint már emlitém, nekünk 
nagy összetartásra van szükségünk ; hogy pedig nagv 
egységre jussunk, okvetetlenül kerülni kell minden mellékes 
foglalkozást, a mely az összetartás erejét és hatályosságát 
csökkenthetné. Itt főleg azokra a politikai eltérésekre 
vonatkozunk, a melyek francziát francziától elkiilönöznek, 
különösen a köztársasággal szemben való magatartásra 

.nézve. Ezeket a kérdéseket mi itt most az elvek és a 
következtetések lehető legnagyobb világosságával kívánjuk 
tárgyalni, olyannal, a milyet az ügy komolysága meg-
követel. 

Kormány-formák. 

A jelen század különféle kormányformákat látott 
egymásután következni Francziaországban. Mindegyiknek: 
császárságoknak, monarchiáknak, köztársaságoknak, meg-
volt a magok különös jellege. Abstractiókba zárkózva, 
könnyen rá lehet jönni, hogy, — ha csakis magokat ezeket 
a kormányformákat tekintjük, — melyik közőlük a legjobb. 
Teljes igazsággal lehet állítani, hogy mind e három forma 
jó, föltéve, hogy tud egyenesen törekedni czéljára, t. i. a 
közjóra, a mely miatt a közhatalom felállíttatott. Meg-
jegyzendő végül, hogy viszonlagosan véve a dolgot, egyi-
két vagy másikát ezeknek a kormányformáknak jobbnak 
lehet tartani, a mennyiben az jobban illik ennek vagy 
annak a nemzetnek jelleméhez és erkölcseihez. Az elmélet 
emez itt vázoltuk rendjében a katholikusoknak, ugy mint 
más polgároknak, teljes szabadságukban áll a kormány-
formákban válogatni, föltéve, tisztán-csupán arra való 
nézve, hogy eme kormányformák egyike sem ellenkezik 
a józan ész követelményeivel és a keresztény tanitás 
elveivel. És ebben elég ok rejlik az egyház magatartásá-
nak teljes igazolására a bölcs eljárás szempontjából akkor, 
midőn az egyház a politikai hatalmakkal való viszonyában 
eltekint a formától, mely őket megkülönbözteti és mind-
egyikkel egyformán tárgyalja a népek nagy vallásos ér-
dekeit, szem előtt tartva azt, hogy ezeket a vallásos érde-
keket neki minden más érdekek fölé kell helyeznie 
gondoskodása által. Előbbi körleveleink már fejtegették 
ezeket az elveket. Szükséges volt azonban az itt elmon-
dottakat ismételni, hogy teljes legyen tárgyunk kifejtése, 
mint azt jelenleg óhajtjuk. 

Hogyha az abstractiók köréből a tények közé leszál-
lunk, nagyon kell vigyázni, nehogy az imént kifejtett 
elveket megtagadjuk. Azok megingathatatlan elvek. Csak 
is az jöhet velők szemben tekintetbe, hogy a midőn ezek 
az elvek tényekben megtestesülnek, ezzel együtt a felté-
telesség jellegét öltik magukra, a melyet az a helyzet 
határoz meg, a melyben ezek az elvek életbe lépnek. 
Más szavakkal szólva: ha minden józan politikai kormány-
forma magában véve jó és a népek kormányzására alkal-
mazható ; tényleg mégis a kormányforma nem minden 
népnél ugyanaz. Mindegyik népnek megvan a maga kor-
mányformája. És ez a forma a történeti vagyis nem-
zeti, de ám egyúttal mindig emberi körülmények egyete-
méből fejlődik ki, a melyek minden nép életének hagyo-
mányos. alapvető törvényeit domborítják ki : és ezek által 
aztán az illető népnél a kormányforma igy és igy van 
meghatározva s a legfőbb hatalom átszármazása ilyen és 
ilyen alapon történik. 

Kötelességek a kormány formák iránt. 

Fölösleges megjegyezni, hogy minden ember köteles 
ezeket az igy megállapodott kormányformákat elfogadni 
és nem szabad felforgatására vagy alakjának megváltoz-
tatására semmiféle merényletet elkövetni. Innen van, hogy 
az egyház, mint a politikai souverainitás legigazabb és 
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legmagasztosabb ismeretének őre, mivelhogy azt ő Isten-
től származtatja, mindenkor kárhoztatta a legitim tekin-
tély ellen lázitó tanokat és embereket. És ezt az egyház 
még akkor is megtette, midőn a hatalom kezelői avval ő 
ellene éltek vissza, megfosztva magukat e visszaélés által 
a tekintélyüknek adható legerősebb támasztól és a leg-
hathatósabb eszköztől arra nézve, hogy törvényeiknek 
a nép engedelmességét biztosítsák. Nem lehet elég szor-
galmasan elmélkedni e tekintetben a fölött a nevezetes 
szabályok fölött, melyeket az apostolok fejedelme, az állam 
részéről jöt t üldözés közepette, az első keresztényeknek 
ado t t : „Omnes honorate ; fraternitatem diligite ; Deum 
timete ; regem honorificate." (I. Petr. I I , 17.) És halljuk 
szent Pál szavait: „Obsecro igitur primum omnium fieri 
obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, 
pro omnibus hominibus : pro regibus, et omnibus qui in 
sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus, 
in omni pietate et castitate ; hoc enim bonum est, et 
acceptum coram Salvatore nostro Deo." (I. Tim. II. 1.) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 18. Mit mondanak a feliratok a 

vallási ügyekről ? (II.) — 
Láttuk, milyen a hallgatása az Ugrón Gábor által 

szerkesztett 48-as párti feliratnak a vallási ügyről ; lássuk 
most, milyen nyilatkozatot tesznek arról a többi pártok 
s első sorban a főrendi ház. 

A főrendek azt olvasták ki a trónbeszédből, hogy 
annak vallásügyi nyilatkozatában a kormány Ígéretet tett 
az állam és az egyház közt a hagyományos jó viszony 
gondos ápolására. Mi ismerjük már a trónbeszéd körmön-
font, nem egyenes lelkű beszédét, s már egyszer felelős-
ségére figyelmeztettük a kormányt azért a furcsa leczkéz-
tető hangért, mely az egyháznak parancsolólag szólva 
„elvárja", hogy hivatását az államéval összhangban tel-
jesítse. Mintha az egyház ütközött volna be az állam 
jogkörébe az 1868 iki LIII . t.-czikk imperativ magyara-
zása és az ismeretes februári rendelet erőszakoskodásai 
által ! De halljuk a főrendek felirati nyilatkozatát, a mely 
a trónbeszédből a kormány megtérését olvasta ki s a 
vallási ügy fejlődését csupa aranyos, csupa rózsa-színben 
lát ja : „Örömmel értesültünk, igy szólnak, hogy felséged 
kormánya az állam és az egyház magasztos hivatása, 
kölcsönös érdekeik és jogkörük megóvása mellett nem 
mulasztandja el gondosan ápolni azt a hagyományos jó 
viszonyt, mely ugy az állam, mint az egyház érdekében 
fekszik s Magyarország további haladásának, békés fej-
lődésének és jólétének egyik alapfeltétele." Mind, mind 
igaz ; csak valóban ez legyen a kormány szándéka ! 

Következik a szabadelvű kormánypárt feliratának 
nyilatkozata. Ezen nagyon meglátszik az őszinteség hiánya; 
10 millió kath. hivő hitének, lelkiismeretének semmibe 
vétele. Ugy tünteti fel Magyarország vallási ügyének 
állását, mintha az állam és a kath. egyház közt fennálló 
jó viszony egy pillanatra sem lett volna megzavarva; 
mintha ennek az összhangnak csak fenntartásáról, és 
nem annak az állam részéről egyoldalulag s önkényesen 

tet t megzavarása után visszaállításáról volna a szó. Egy 
porszemnyi bűnbánat sem nyilatkozik meg benne a kath. 
egyház ellen indított „elkeresztelési" zaklatások fölött. 
De még egyébb rossz is foglaltatik a protestáns pápa 
(Tisza K.) mint felirati bizottsági elnök által protegált 
feliratban. Hanem előbb halljuk a nagy (?) államférfiúi 
nyilatkozatot teljes szövegében: „Felséged legmagasabb 
trónbeszédében, igy szól a szabadelvű párt felirata, a val-
lási ügyekre nézve azon biztos remény és uralkodói kivá-
nat lett kifejezve, hogy az egyház és az állam magasztos 
hivatásaikat — az eddig fönnállott összhangban fogják 
teljesíteni Biztosítjuk felségedet, hogy ha a czél elérésére 
a mi közreműködésünk szükségessé válnék, minden tőlünk 
telhetőt elkövetünk arra nézve, hogy a kölcsönös érdekek 
és jogkörök megóvása mellett az egyház és az állam 
közötti összhang föntartassék. Hivek maradunk egyébként 
a jogegyenlőség azon magasztos elvéhez, mely törvényeink-
ben már régebben lefektettetett és a melynek vallási 
ügyekben is következetes alkalmazása leginkább képes a 
honpolgárok közötti hazafias egyetértést biztosítani." 

Az mindenesetre nagyon szép és lélekemelő jelenet, 
midőn a képviselőház hatalmas többsége „biztosítja" az 
apostoli királyt, hogy ők szívesen fognak „elkövetni 
minden tőlük telhetőt" az egyház és állam közti össz-
hang érdekében. Hanem abban aztán reánk katholikusokra 
nézve semmi vigasztalás, sőt a legnagyobb mértékű sértés 
foglaltatik, midőn a felirat szerkesztői és megszavazói oda 
állnak a király elé és kijelentik, hogy konokul ragasz-
kodnak a „jogegyenlőségnek" ama fajtájához, a jogegyen-
lőségnek ama magyarázatához, a mely Magyarországban 
a kulturharezot, a pörbe fogatást és megbírságolást a 
kath. egyház nyakára zúdította. Tiszáék, és ez nagyon 
érthető, a vegyes házasságokból született gyermekek 
vallási hovatartozására nézve hivek akarnak maradni a 
jogegyenlőségnek ama magyarázatához, mely a nem sze-
rinti egyenlő osztozkodást irta fel zászlajára. Az ily faj ta 
állami önkény által protegált osztozkodás igen jól illik a 
kormánypárton ülő protestánsokhoz; de micsoda lelki-
ismerettel szavazhatnak rá az ugyanott ülő katholikusok, 
annak csak ők lehetnek a megmondhatói. Katholikus 
embernek kötelessége a szülők számára az ő hitök és 
lelkiismeretök szabad, semmiféle „nem szerinti" megkö-
töttség által nem korlátozott követhetését a vegyesházasság-
ból született gyermekek vallására nézve követelni. Hallat-
szott-e csak egy hang is, mely a kormánypárton a kath. 
hit számára a szabadságot követelné ? Az ország, sem a 
kormánypárt feliratában, sem a felirati vita alatt elhang-
zott kormánypárti beszédekben egyetlen egy szót sem 
hallott a hit és lelkiismeret követhetésének szabadsága 
érdekében a vegyes házasságból született gyermekek val-
lására nézve. Ott protestáns matadórok csinálják a poli-
tikát, csinálják a törvényeket, rendeleteket, csapdákat: a 
katholikusok, mint türelmes birkanyáj hiven rászavaz a 
„jogegyenlőség" mézes mázával bekent allami önkényre, 
s szó nélkül behajlítja a nyakát a protestántizmus által 
felállított caudiumi igába. Tiszáék „következetes"-eu 
akarják folytatni a kath. hit üldözését a vegyes házasságok 
ügyében és ezt országvilág előtt, a trónbeszédre vála-
szoló feliratban, kihirdetik jó előre. És a kormánypárt 
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katholikusai rabszolgákhoz illő lélekkel rászavaznak üdvös 
voltára a méregnek, melyet protestáns kezek nyújtanak 
nekik s üvöltve kiáltják oda hódolatukat: „Ave Caesar; 
morituri te salutant !" 

Egészen más helyzetbe hozza a katholikus ember 
hitét és lelkiismeretét a nemzeti párt vezére, gróf Apponyi 
Albert által szerkesztett és benyújtott felirati javaslat. 
Ebben minden bennfoglaltatik, de csak általános elvek 
alakjában, a mi a többi feliratban hiányzik. 

Ebben van először is őszinteség és nyíltság. Azzal 
kezdi, hogy „sajnálatosaknak" jelenti ki a vallási ügyek 
tekintetében felmerült „bonyodalmakat." Ez már valami 
legalább, első lépés a satisfactióra a megsértett kath. hit 
és lelkiismeret irányában. A sértő fél az egyház és állam 
közt nálunk kitört konfliktusban kétségkívül az állam 
volt az 1868. LIII . tczikk nem szerint való önkényes kor-
látozásnak felállítása és annak a februári rendelet által 
való erőszakolása által. A politikai morál, az illem és 
kötelességérzet azt diktálja a jelen helyzetben minden 
magyar államférfiunak, hogy mint a sértő fél nevében 
szóló ne hetvenkedjék, ne leczkéztesse a sértett felet, az 
egyházat, hanem mindenek előtt sajnálatát nyilvánítsa a 
megtörtént hiba fölött és annak kiigazítására törekedjék. 
Azt mondják, azt mondta a kis Hegedűs Sándor minapi 
beszédében, hogy Apponyi nem vesz részt — a munká-
ban ! Sőt ellenkezőleg, a legnagyobb s leghálátlanabb 
munkát végzi ; tanítja, szoktatja, kényszeríti a magyar 
államférfiakat a politikai morál, az illem és kötelesség-
tudás megtartására. 

Másodszor, Apponyi feliratában csipős leezkét kap 
a kormány, hogy az országnak a vallási ügyekben „fel-
merült sajnálatos bonyodalmakkal szemben" — csupán 
csak „óhaju-a, van és semmi gyakorlati megnyugtatást 
nem nyújt. Erős leezkét kap ugyanott az Ugron-féle szel-
lem is, a mely az ő feliratukból a vallási ügyet egészen 
kihagyta, a mely tehát vagy nem tudja vagy nem akarja 
felfogni azt, hogy a nemzetek politikai életében is első-
rangú tényező a „vallásügy helyes vezetése." A mit 
Apponyi Albert a vallásügy helyes vezetéséről mint a 
magyar politika nagy czélja elérésének elő föltételéről 
mond, az ugv szól, mint egykor az amerikaiaknak szólt 
a nagy államalapító Washington és az angoloknak az 
államfentartó Bürke figyelmeztetése a vallásról mint első-
rangú politikai tényezőről. 

De Apponyi nemcsak a politikai léhaságon veri el 
a port, hanem egy magasröptű elméhez méltóan táplálé-
kot, irányeszméket is nyújt a békét, haladást s a jog és 
igazság uralmát szomjazó szellemeknek e hazában nem-
zetiségi és valláskülönbség nélkül. Apponyi feliratában oly 
vezérelvet állit fel, a vallási ügyek helyes kezelését tartva 
szem előtt, a magyar politika számara, a mely senkinek 
jogos aspiráczióit nem sérti és mindenkinek jogos kíván-
ságát kielégíti, midőn kimondja, hogy Magyarországban 
a magyar pol i t ika ' végczélját vallási téren csak olyan 
politikával lehet elérni, „mely mindenkinek jogos igényét, 
hogy a vallási téren is az állami renddel megférő legtel-
jesebb szabadságot élvezze, tiszteletben tartja, de senki-
nek olyan követelését, mely mások elnyomására irányul, 
tekintetbe nem veszi." Vannak, kik Apponyinak ezt a 

„mások elnyomására" vonatkozó czélzását nem értik. 
Pedig megérthetnék ! A conditio loquentis megmondhatná 
nekik, ha tudnák, hogy mi a conditio loquentis ebben az 
esetben. Szerintem, itt Apponyi nem minket katholikuso-
kat vág ; mert ő sértésnek tartaná feltenni a kath. papi és 
világi értelmességről azt, hogy mi nem megnyerni az 
igazságnak akarunk másokat, hanem — „elnyomni" erő-
szakos, hatalmi eszközökkel akarunk másokat. 

De álljon itt a nemzeti párt vezérének felirati ja-
vaslatából a vallási ügyekre vonatkozó rész teljes szöve-
gében : 

„A legmagasabb trónbeszéd a vallási ügyeket is 
érinti, de ezek tekintetében a félmerült sajnálatos bonyo-
dalmakkal szemben is csupán azt az általános óhajtást 
fejezi ki, hogy az állam és egyház közötti béke a köl-
csönös érdekek és jogkörök megóvása mellett, fenntar-
tassák. Teljesen magunkévá teszszük ezt az óhajtást, de 
kételkedünk abban, hogy Felséged kormányának tétovázó 
eljárása annak teljesüléséhez vezessen. A vallásügy helyes 
vezetése egyik leglényegesebb előfeltétele ama nagy czél 
elérésének, melyre a magyar politikának mindenekelőtt 
törekednie kell, hogy t. i. e haza összes polgárai, vala-
mint közjogilag egységes nemzetet képeznek, ugy as er-
kölcsi szolidaritás átérzésében is felbonthatatlanul tömörül-
jenek. Ez a czél pedig csak olyan politikával érhető el, 
mely mindenkinek azon jogos igényét, hogy a vallás terén 
is az állami renddel megférő legteljesebb szabadságot él-
vezze, tiszteletben tartja, de senkinek olyan követelését, 
mely mások elnyomására irányul, tekintetbe nem veszi. Ez 
a politika a lelkiismereti szabadság és a jogegyenlőség 
elvein alapszik, és ezeket érvényesiti a haza minden pol-
gárára kiterjedőleg, a vallásügyre kiható állami intézmé-
nyekben és a kormányzatban ; tiszteletben tartja az egyhá-
zak jogait, és gondosan őrködik a fölött, hogy a nemzeti 
egység nagy organumának, az államnak tekintélye erköl-
csi csorbát ne szenvedjen." 

Mit mondjunk a függetlenségi párt felirati javaslatáról ? 
Elég lesz róla annyi, hogy a radikális konfúzió nagyeszű em-
bere, Eötvös Károly szerkesztette. Sok ékes szószaporítás 
mögött sok felfordult nézlet talál ott kifejezést, például 
az az oktalan czélzás mi reánk katholikusokra, mintha 
mi az 1868. LIII . tczikk revisióját és kijavítását jogosan 
kívánva az „államnak fenhatóságát" kétségbe vonnók. A 
dolgok mélyére nem látó, felületes ügyvédi nagymondas 
az egész. De halljuk Irányi-Eötvöséket — a vallási ügyről : 

„Felségeddel együtt mi is forrón óhajt juk, hogy az 
egyház és az állam magasztos hivatásaikat kölcsönös ér-
dekeik és jogkörük megóvása mellett békésen és össz-
hangban teljesítsék. De ez csak ugy történhetik, ha egy-
más érdekeit és jogkörét kölcsönösen tisztelik. Lehetetlen 
helyeselnünk bármely oly mozgalmat, mely az államnak 
fenhatóságát s a minden körülmény közt hiven végre-
hajtandó törvény uralmát kétségbe vonni törekszik s 
elvárjuk a kormánytól, hogy ugy ezen, mint minden 
egyéb oly kérdésben, mely a felekezetek egyenjogúságát, 
a családok belső békességét s a polgárok jogait érinti, 
javaslatainak előterjesztésében s a törvények végrehajtá-
sában egyedül az állam közérdeke s az igazság által 
engedi magát vezéreltetni és semmi oldalról jövő illetékte-
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len beavatkozásnak *) tért nem enged. Szükségesnek tart juk 
a vallásszabadságnak törvényben leendő kimondását: a 
házassági jognak a kötelező polgári házasságra alapítását 
s ezekkel kapcsolatban minden felekezet közt ugy a há-
zasságra, mint az áttérésre, valamint az egyházak és 
hitközségek szervezésére és kormányzására nézve a teljes 
egyenjogúság megállapítását s a felekezetek önkormány-
zati jogának biztosítását." 

Nagy eszmetisztázásnak kell megtörténnie addig, mig 
Eötvösék a vallásügyet illetőleg is — kormányképesek 
lesznek! • ?? 

Róma, márcz. 9. Az olasz katholikusok. — 
A „Voce délia Veri tà" és a „Kölnische Volks-Zei-

tung" pár hét óta kemény polémiát folytatnak egymás-
sal ezalatt a czim a la t t : „Az olasz katholikusok." A 
„Köln. Volkszeitung" levelezője bizonyos joggal állítja, 
hogy az olaszországi katholikusoknak nagyobb tevékeny-
séggel és igazibb buzgalommal kellene munkához látniok, 
hogy az egyház és a vallás szabadságáért harczoljanak. 
A „Voce" megjegyzi, hogy helyes összehasonlítást a 
német- és olaszországi katholikusok viszonyai között 
tenni nem lehet. És ebben a pontban igaza van, mert a 
viszonyok itt egészen mások mint Németországban. De 
azt is meg kell vallani, hogy az olaszok a többi orszá-
gok katholikusaihoz viszonyítva még hátra vannak. En-
nek oka azonban egészen azon sajátságos viszonyokban 
fekszik, melyek ebben az országban tapasztalhatók. E vi-
szonyok közül csak néhányat akarunk vázolni a végett, 
hogy a dolgot megmagyarázzuk. Igy pl. a kath. sajtó 
helyzete Olaszországban igen bajos, bár az ország elég 
nagy sajtószabadságot élvez. Egészben véve 23 kath. 
lapot lehet összeszámítani, melyek 6-szor jelennek meg 
hetenkint. E lapok közül 15 Felső-Olaszországban áll 
fenn, a többi 8 közül 1-et Flórenczben, 4-et Rómában, 
2-öt Nápolyban és 1-et Szicziliában adnak ki. Már ez a : 
táblázat is eléggé mutatja, hogy a viszonyok Felső-
Olaszországban egészen mások, mint Közép- vagy Dél-
Olaszországban. Honnan van ez ? Az északi tartományok 
s déli Olaszország népeinek kedélyállapota, erkölcse, ne-
veltetése és oktatása között egy nagy örvény tátong. A 
nép Felső-Olaszországban felvilágosodott, müveit, az em-
berek olvasnak újságokat, mert lehet olvasni. De minél 
tovább megyünk Dél-Olaszország felé, annál nagyobb lesz 
a különbség, s ennek nyitját megadja nekünk a történe-
lem is ; mert mig a longobardokat csaknem egészen né-
meteknek nevezhetjük, addig a dél-olaszországiak több-
nyire görög és albán eredetűek, s a dél-olaszországi 
ember a „graeca fides"-ből valamicskét mégis csak meg-
őrzött a természetében. Az olasz kormány ezt igen jól 
megértette és tud is az után igazodni. 

Mig Rómában és Felső-Olaszországban a külső 
istenitiszteletet, a körmeneteket és egyéb egyházi ünne- ! 
pélyességeket eltiltották, addig ezen szokást Nápolyban 
és egész Dél-Olaszországban meghagyták. Maga Garibaldi 
is azt akarta, hogy a klérus Dél-Olaszországban az ő 

pár t ján legyen és sem Szicziliaban, sem Calabriában vagy 
Nápolyban nem lépett fel a papok falójául. A dél-olasz-
országi nép a tanitás-hiány miatt alig érti azt, hogy az 
állam és az egyház egymással harczban áll, s a parla-
ment radikális képviselői igen jól tudják ezt. Ezek, mi-
után a római parlamentben az egyház ellen izgatták az 
embereket, a szünidő szakán hazamennek és részt vesznek 
az isteni tiszteletben, sőt még gyertyát is visznek kezük-
ben a szokásos körmenetek alkalmával. Crispi Lina 
asszony Nápolyban rendesen eljár a templomba és még 
dísztárgyakat is ajándékoz a Madonna di Pompei számára. 
Nagyon bajos dolog a klérusnak és még néhány felvilá-
lágosult egyénnek Dél-Olaszországban, a népet eme vi-
szonyok felől felvilágosítani, mert a nép tudatlansága 
még általános. Még azt is el kell ismernie az embernek, 
hogy a klérus tanulmányi állapota Dél-Olaszországban, 
nehánv püspökséget kivéve, igen el van hanyagolva. Itt 
egészen lehetetlen, hogy a katholikusság a parlamenti 
választásokra készülődjék és fegyverkezzék. Tudjuk, hogy 
a vatikáni „Non expedit" még ma is fennáll, hogy az 
olasz katholikusoknak a politikai választásokban részt-
vennie nem szabad. Hogy vájjon a katholikusok a jövő-
ben belépnek-e a parlamentbe, az olyan kérdés, mely a 
Vatikántól függ. I t t azonban meg kell említenünk azt, hogy 
Olaszországban az az eskü, melyet a parlamenti képviselő a 
királyért és a haza egységére letesz, még mai nap is meg-
van. A Vatikán mindaddig, mig az olasz királyság Róma és 
az egyházi államok felett való uralmáról le nem mond, ezt az 
esküt meg nem engedheti, s egy hü katholikus azt le 
nem teheti. De a pápák nem fognak olyan könnyen 
lemondani jogaikról, s másrészt egyik parlamenti töredék 
sem követelheti a pápa világi uralmának helyreállítását, 
mert akkor a képviselő legott hűtlenné lenne esküjéhez. 
Azért nem lehet szó közvetlen választási előkészületekről 
sem, s nem lehet tudni, hogy miképen készülődjenek 
tehát azokra a katholikusok, ha engedelmességen belül 
nem. Néhány jobb érzelmű katholikus mindenesetre azon 
is fáradozott, hogy a választásokban való részvételre a 
Vatikántól engedélyt nyerhessen. Tudjuk, hogy milyen 
választ kaptak. 

Hogy a délolaszországi katholikus sajtónak ilyen 
viszonyok között igen csekély befolyása van. az magától 
is érthető. Rómában e befolyás nagyobb, de szintén kor-
látolt. Ez az általános szervezettől függ. A „Kölnische 
Volkszeitung" levelezőjének nagyon is jól kell tudnia azt, 
hogy milyen nagy vigyázattal bánnak a Vatikánban a 
kath. sajtóval, s hogy mekkora nehézséggel sikerül a 
külföldi kath. lapok levelezőinek itt informácziókhoz és 
felvilágosításokhoz jutniok. A Vatikánnál eddig — ezt is 
meg kell mondanom — nem értették meg eléggé azt a 
nagy befolyást, melyet egy jó kath. sajtó gyakorolhat.1) 
Ha az akadályok a levelezőkre nézve olyan számosak és 
gyakoriak, mennyivel gvakoriabbak és súlyosabbak kell 
hogy legyenek a nem Rómában megjelenő katholikus 
lapokra nézve ! Ezenkívül — az emberek az egész vilá-
gon — még ama nagy hibát is elkövették mind 

') Hát a peticzió katholikus részről hitünk ellen elkövetett 
sérelem miatt — illetéktelen beavatkozás talán ! 

') A ..Voce'1 nem ismeri XIII. Leót, ha ezt meri mondani. 
.1 szerit. 



RELIGIO. .185 

ez ideig, hogy a római katholikus sajtót rendkivüli 
tekintélylyel ruházták fel, ami a szabad szót aka-
dályozza, s ha a három római újság valamelyikében 
valami nyilatkozat a kormányoknak nem tetszik, mind-
annyiszor keserű panaszt emelnek a Vatikánban a köve-
tek utján és az újság nyilatkozatát a Vatikánnak tulaj-
donítják. Ezért a Vatikán szűk körre szorítja a sajtót és 
minden szabadságát elveszi. A lapok ezen helyzet folytán 
kevésbé érdekesek s az olvasók száma megcsappan. 

Ugyanezen nehézségekkel küzködnek az egyletek is. 
Az a tul-nagy központosítás, mely az egyleteket egyetlen 
fő(vezér) alá foglalja egész Olaszországban, nem enged az 
egyes egyleteknek szabadságot a működésre Itália különböző 
részeiben. Csupán Rómában és Felső-Olaszországban virá-
goznak a munkások, tanulók és polgárok érdekében ala-
pitott szép és tetterős egyletek, a melyek sok jó dolgot 
müveinek, s az egyház szabadságait és jogait szóval és 
tettel derekasan védelmezik. 

Ezen tevékenyzéget is újra össze lehet hasonlítani 
a németországi katholikusokéval, bárha a viszonyok Olasz-
országban egészen mások. Nehányt kivéve nem létezik itt 
nagy ipar vagy kereskedelem. A pap is kevesebb befo-
lyást tud gyakorolni községére, mint más országokban. 
0 maga szegény, alig van annyija, a mennyi az életre 
szükséges, a vidéken pedig, a falvakban, a parasztság 
mély szegénységben sínylődik. Ugyan hogyan fizetne a 
pap elő újságokra ? És most egyre rosszabbá válik a hely-
zet, a szegénység nagyobb, s a papság eme helyzet mel-
lett legfeljebb csak a jótékonysági egyletek segélyével 
játszhat vezérszerepet. Az alatt nagyobb részt a politikától 
is óvakodnia kell és a jobb időket bevárni. Ámbár szép 
dolog volna, ha az olaszok a német katholikusokat utánozva 
nagyobb buzgalommal látnának a dologhoz ; de e mellett 
is el kell ismerni azt, hogy az egyleti élet és a vallási 
harcz terén s az utolsó husz esztendő alatt sok vívmány 
történt, s hogy áldozatkészség és erő tekintetében az 
olaszországi katholikusoknál sincs hiány. 

IRODALOM. 

4 - Jézus Krisztus. Ir ta P. Bidon domonkos-rendii 
áldozó pap. Szerző és kiadók engedelmével fordítottak 
dr Kiss János és Sulyok István csanádegyházmegyei áldo-
zópapok. Kiadja dr Kiss János. Budapest 1892.1. k. 516 
1. II. k. 452 1. 

Tizennyolcz hosszú évszázad óta, hogy az Istenfia, 
az édes Üdvözítő, a földön megjelent, értünk a keresztfán 
keserves halált' szenvedett, hogy megváltson minket az 
örök életre s megszerezze nekünk a menyország édes bir-
tokát, ezen idő óta mondom, 0 uralkodik a sziveken, 
meghódította magának az egész világot s. központja lett 
a világhistoriának. Vagy leborulva imádjuk őt a hivők 
millióival egyetemben, a hála és imádás édes ömledezé-
seivel az ajkakon, a szeretet magasztos érzelmeivel szi-
vünkben ; vagy azon kevesek sorába állunk be mi is, kik 
szentségtörő kezekkel, vakmerő gondolattal, sötét, ördögi 
szándékkal lelkük fenekén, megostromolni akarják égi 
dicsőségét, megfosztani kívánják az istenség glóriájától, 

mint puszta embert, hozzánk mindenben hasonlót állítva 
az emberi nem szemei elé. 

Igv vagy ugy, de állást kell foglalunk vele szemben, 
közömbösek iránta nem lehetünk egy perczig sem. S 
éppen ebben találjuk mi Jézus istenségének legnagyobb 
és legerősebb argumentumát. Csaknem két ezer évvel kínos 
halála után, még mindig él és uralkodik a földön, mint 
milliók imádatának, milliók lelkesedésének tárgya, mint 
mások gyűlöletének, haragjának czéltáblája. Ugyanaz 
ma, a ki volt tegnap, aki volt halála perczében, s aki 
lesz örökön öröké. A nagy világhóditó hősök, a világ 
birodalmak alkotói, rég elfelejtve porladoznak síri nyug-
helyükön, a bölcsek nevét csak egy pár ember ismeri 
ma már ; egyedül Jézus Krisztus él és uralkodik a széles 
földtekén keresztül a merre emberek laknak, kik porba 
borulva előtte imádják az ő szent nevét. 

Emberi kéz, — mily véghetetlen gyönge eszköz az 
örök Istenhez képest ! — nem is fogja letaszíthatni égi 
trónjáról soha. Nem, amint nem sikerűit ez Strausnak, 
nem sikerült Renánnak, ugy nem fog sikerülni más va-
lakinek sem, legyen bár milyen fényes elme, bár milyen 
ragyogó tehetség is különben. A hivők millióiból sikra 
fognak állni százan és százezeren, hogy megvédelmezzék 
az ő isteni trónusát, hogy megmentsék az emberi neui 
hitét, hogy megoltalmazzák a világot az elposványosodás, 
az erkölcsi tönkrejutás, a felforgatás feneketlen örvényei-
től. Fegyvert fognak ragadni mellette, hogy küzdjenek 
az igazság égi kincseért, s ha kell életüket áldozzák, vé-
rüket ontsák érte, ki az örök dicsőség koronájával ju-
talmazza az érte szenvedőket. E lelke3, ihletett hitvédők 
csoportjából való Didón atya is, a franczia domonkos-
rendű áldozópap. kinek Jézus Krisztusról írott munkája 
magyar fordításban fekszik előttünk. Méltó elismerés és 
tisztelet illesse meg a lelkes fordítókat, kik fáradságot 
nem kímélve, áldozatokra nem tekintve, magyar nyelven 
is siettek megindítani e szép és értékes munkát,, melyet 
megjelenése alkalmából hazájában oly nagy érdeklődés 
követett. Igen, oly méltó feltűnést keltett s oly meleg 
fogadtatásra talált ! 

Mert valóban a Didón atya munkája a legszebbek 
közül való, melyet valaha Jézus Krisztusról megírtak. 
Bőven és részletesen írja le, két nagy kötetben, az ő 
földi életét, csodálatos tanitásait és cselekedeteit, keserves 
kínszenvedését, szomorú halálát, dicső föltámadását egész 
a mennybe menetel magasztos pillanatáig. Mélységes 
tudomány, a szent könyvek alapos ismerete, forró vallá-
sosság. s az igaz meggyőződés szól minden lapjáról 
felénk. Hangja komoly és nyugodt, de mely mégis lehat 
a szivekbe s magával ragadja lelkünket. Előadása és 
nyelve plasztikai szépségekkel, sok helyt elragadó bájjal 
dicsekszik. Meleg lelkesedéssel ajánljuk tehát minden 
olvasónk figyelmébe. De különösen felhívjuk reá figyel-
mét a papságnak, mely nagy hasznát veheti e munkának 
a szent beszédek s egyéb tanítások készítésénél, midőn az 
Ur Jézus dicsőségét akarják hirdetni. Megrendelhetni a 
buzgó és lelkes kiadónál, dr Kiss János urnái, Budapest, 
Lövész-utcza 13. Ára a két kötetnek fűzve 7 í'rt, pompás 
angol kötésben 9 frt. Sacerdotibus etiam erga sacra 28 

í rsp. 36. Gy. Ö. 
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= A keresz ténység é s korunk. Irta Bougaud Emil 
lavali püspök. Szerző engedélyével fordították Dobos Lajos 
és Szentannai (Spett) Gyula 1. sz. nagyváradmegyei áldo-
zárok. I. köt. III. kiadás. Gyoma, 1892. Szentannai (Spett) 
Gyula gyomai plébános kiadása, 8-r. 532 1. Ara 2 frt. 

Ennek a nagybecsű műnek ez az első kötete a 
vallásról és a vallástalanságról szól, ugy, a hogy a jelen 
kor beteges lelkű fiaihoz irni kell, ébresztőleg, igéző 
szépen, elragadólag. Valóságos kincses tárháza keresz-
tény, katholikus vallási irodalmunknak. Mindent megmond 
munkájának jellemére, fény- és árnyoldalainak megérté-
sére nézve maga a szerző, midőn a Bevezetés 50. 1. lap-
ján ezt mondja : „a betegeknek irunk.u Ámde az egészsé-
gesek és tanulhatnak belőle, legalább annyit, hogyan kell 
a mai kor fiaival az ő ker. vallásukat és kath. hitöket 
megkedveltetni. Az egész mű 5 kötetből áll. Kapható 
csakis Szentannai (Spett) Gyula plébános urnái, mind az 
öt kötet együttvéve 10 frtért . Kívánatos, hogy ez az 
igéző szépen irt hittanitás minden müveit magyar családba 
bejusson. 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos hg-primás a Szent-István-Tár-

sulat f. hó 22-én tartandó közgyűlésén mondja első elnöki 
megnyitó beszédét. E beszéd elé az egész ország annál 
nagyobb érdeklődéssel tekinthet, minthogy abban ő hge 
nyilatkozni fog az ország vallásügyi, egyház-politikai hely-
zetéről. 0 hgét trónralépte óta már hallotta az ország 
mint püspököt és érseket az esztergomi főmegye papsá-
gához és híveihez iutézett megnyerő szózataiban. Most 
hallani fogjuk őt mint prímást megnyilatkozni. Áldásos 
volt a püspök, az érsek első nyilvános fellépése ; áldás 
kisérje a primás első megnyilatkozását ! 

— A hg-primás sz. István-társulati beszédéből a 
„M. Hírlap" Esztergomba küldött külön tudósítója a 
„primási udvarhoz közel álló forrásból" megtudott annyit, 
a mennyi „megtudható" volt és „indiscretio nélkül nyil-
vánosság elé terjeszthető." Az egészből kitűnik az, hogy 
ő hge, híven „pax" jeligéjéhez és magasztos gondolko* 
zásu lelkének szelleméhez, e mindenesetre messze ható 
beszéd által békéltetőleg, megnyugtatólag akar hatni, mint-
sem hogy a konfliktust élesítse. Egyébiránt, a „M. Hír-
lap" tudósítója szerint, ő hgge beszédében szó lesz az 
autonómiáról, az u. n. elkeresztelések ügyéről, a zsidó 
vallás receptiójáról. az egyház és állam, illetve a papság 
és a jelenlegi kormány közt lévő és leendő viszonyról. 
Mi már fentebb, saját iniciativánkból kimondottuk, hogy 
ő hge beszédétől áldást várunk, annak hatására Istentől 
áldást kérünk. 

— Mit várhat a kath. egyház a Tisza szövetség által 
vontatott szabadelvű kormánypártról, világosan kitűnik 
Tisza István válaszából, melyet mint újbányái képviselő-
jelölt a kath. sérelmek három pontjára adott. Az 1868-iki 
törvény által ejtett sérelem orvoslásának követelését és 
eszközlését ő — veszélyesnek tart ja. Tehát Magyarország-

ban követelni, hogy a kath. hitet a vegyes házasságból 
született gyermekek vallására nézve követni lehessen, 
veszedelmes dolog ! Az u. n. elkeresztelési rendelet által 
okozott bajon, szerinte nem a rendelet elejtése, hanem a 
polgári házasság behozatala által lehet csupán segíteni. 
A mi a kath. egyház autonómiáját illeti: azt, úgymond 
Tisza K. nagy reményű s máris nagy igényű fia, csinál-
ják meg a katholikusok maguk, ha tudják t. i. a pro-
testáns, zsidó és szabadkőműves karmok karmolása. akarom 
mondani befolyása alá került kath. egyházi ügyeket az 
állam körmei közöl kiszabadítani. Gyönyörű auspiciumok ! 
Tessék támogatni ! 

— „Nemzeti egyház." Nem kell mondanunk, hogy 
mi az. Byzancz és Moszkva, a byzantinizmus és a mosz-
kovitizmus, soha nem feledhető példát állítottak fel arra 
nézve, hogy mi az a nemzeti egyház. A nemzeti egyház-
ban a hierarchia a papság, a melynek tanítani, lelki 
betegségeket gyógyítani s a lelkeket az örök üdvösségre 
vezérelni kellene, — nem egyéb mint egy, az állami ke-
gyek olajával bebalzsamozott múmia, a mely nemcsak 
nem kormányoz, nem apostolkodik, nem tanít, — hanem 
még csak nem is gondolkodik, t. i. a mega fejével. Végzi 
ezt, végez mindent helyette az állítólagos atyáskodó, tu-
lajdonképen pedig basáskodó állami hatalom. Ez ad a 
nemzeti egyházakban a papságnak kenyeret a szájába, 
gondolatot a fejébe és szavakat a szájába. Néhol sikerül 
a nemzeti egyházat megalapítani, néhol minden igyekezet, 
ebben az irányban meghiusul. Olaszország most van 
abban a helyzetben, hogy ott a katholikusoknak a nem-
zeti egyház megalapításának erőltetésével egész erővel 
szembe kell szállniok. Azért vették el a pápa világi feje-
delemségéi, hogy rákényszeritsék az egyház fejét az állam 
alamizsnájára. A pápából Olaszország első nagy alamizs-
nását akarják kifaragni. Sed nec portae inferi praevale-
bunt. 

— Hogyan gazdálkodik az állam az egyházi va-
gyonnal, mutatja Olaszországban az el nem konfiskált 
egyházi vagyon köréből a híres loretói bazilika vagyoná-
nak állami kezelése. A szent háznak, mert ez az ottani 
szent hely ősi neve, javakból évenkint 500,000 líra, érték-
papírokból 100 000 lira, perselyből szintén 100,000 lirája 
van, tehát összesen 700,000 lirája. Ebből évenkint csak 
200,000 lirát költenek el, de ugy, hogy ebből is nem a 
templom és a szolgálattevő papság kapja a J a v a részt, 
hanem a kezelés nyeli el. A kezelő állam hivatalnokai 
busás fizetéseket élveznek ; míg a 12 kanonok fejenkint 
csak 100 lirát havonkmt, a különféle nemzetek számára 
szervezett gyóntatok pedig csak 500 lirát évenkint. Hova 
megy évenkint a fenmaradó 500,000 lira, arról nem szá-
mol be nyilvánosan senki, csak hallani néha például, hogy 
a loretói szent ház alapja pénzt adott Garibaldi szobrára ! 
Most, hogy a szent ház bazilikáját restaurálják, és az 
állam kezelése alatti alap a restaurálásra semmit sem akar 
adni és mindent önkéntes adományok által akar fedez-
tetni, — a furcsa kezelés és eljárás közbeszéd tárgyát 
képezi egész Olaszországban. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l le tő minden kül-

deménv czimzendô. 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f 0 l y 0 i r a t . 

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM, 

Előf izethetni 
minden 

kir . postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél. és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában . 
IV., Papnövelde-u tcza 
S. sz. a lat t , hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bé rmentes nyi to t t levél-

ben , in tézendők. 

Budapesten, márczius 23. 24. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Főm. és főt. Vaszary Kolos Ferencz hgprimás és esztergomi érsek ur székfoglalója a Sz.-I.-T. 
fővédnöki székében. — Ö szentsége XIII. Leo pápa körlevele. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Készüljünk XIII. Leo pápa 
püspöki jubileumára! — B é c s : A római kérdés jelenlegi állása. — Kath. Egyleti Elet: A Sz.-I.-T. nagygyűlése. — Irodalom : Törté-

neti tanulmányok. — Egyházi beszédek. — Vegyesek. 

Főni . és fő t . 

Yaszary Kolos Ferencz, 
hgprimás és esztergomi érsek ur 

székfoglalója 
a Szent-lstván-Táraulatfövédröki. székében, aSz.-I.-T. f . hó 

22-én tartott közgyűlése előtt. 

Tisztelt Nagygyűlés! 
Midőn hivatásomnál fogva e diszes helyet 

elfoglalni és e magasztos czélu tá rsu la tnak nagy-
gyűlését megnyi tn i szerencsém van, mindenek 
előtt hő szeretet tel üdvözlöm önöket t isztelt 
uraim, min t a ker. ka th . eszme és a magyar 
nemzet i élet vallás-erkölcsi érdekeinek mun-
kásait . 

Alkalom és időszerűnek vélem nyi la tkozni 
néhány oly fontos kérdésről, melyek a közvéle-
mény t évek óta foglalkoztat ják és a kath. egy-
ház ugy belső mint külső viszonyait lényegesen 
érintik. 

Azzal kezdem, hogy a kath. egyház maga 
is tá rsula t — világtársulat , s min t ilyen min-
den üdvös tá r su la t i eszmének első szülőanyja és 
nevelő da jká j a mindazon társula toknak, melyek 
szent czéljaira működnek; továbbá, hogy fel-
adata lényegileg mindig ugyànaz, csakhogy e 
feladat megoldási módja az idők viszonyai és 
követe lményei szerint változik. 

Ugyanis a tö r téne lem tanúsága szerint min-
den század meghozta és meghozza a maga irá-
nyát, melyhez a lkalmazot tan kell az egyháznak 
is fellépnie s az emberiség üdvére munkálkod-
n ia ; s tuda tában lévén annak, hogy az evangé-
lium isteni fényével megvilági tot t értelem biztos 

haladás t t e t t az ismeretekben, kell : hogy a kor 
tudományos vivmányaival megbarátkozzék és 
ezeket megszentelve a maga javára , az emberi-
ség közös boldogitására használja fel. 

Társu la tunkat is a kor szüksége hozta létre, 
hogy valláserkölcsi i rányban k i fe j t e t t működése 
ál ta l egyút ta l nemzeti ku l tú ránknak ter jesztésére 
is szolgáljon. 

Xincs nemesebb szolgálat a szellem szolgá-
latánál . E munkában az áldás és béke malaszt ja 
rejl ik. Minél több világosságot gyuj tunk az el-
mékben, annál képesebbé teszszük azokat az 
igazság keresésére és befogadására; és minél 
intensivebb vágyat kel tünk a szivekben az igaz-
ság birása és követése i ránt , annál közelebb 
hozzuk azokat az absolut igazsághoz : az Is-
tenhez. 

A Szent-István-Társulat is áldásos munká t 
végez, midőn a vallási eszmék és a tudás szá-
mára t é r t foglal el i rodalmunkban. 

Ezen tevékenysége nemzeti ku l turánk te r -
mékenységi erejét fokozza, erkölcsi é le tünket 
t is^t i t ja , közművelődésünk t a r t a l m á t gazdagít ja, 
köré t kiegésziti. 

Vía lad junk továbbra is czél tudatos buzga-
lomnml a k i tűzöt t és eddig is já r t ösvényen 
előre, hisz e tá rsula t mél tán dicsekedhetik azzal, 
hogy n'ej^éz idők heves zaja, a szenvedélyek erős 
felindulásai között is meg tud t a őrizni i rodalmá-
ban a méltóságtel jes higgadtságot. Távol tud ta 
magá t t a r t an i az egyéni érdekek és napi véle-
mények izgalmaitól ; törekvéseiben, működésében 
soha sem volt alanyilag irányzatos, soha sem 
vete t te le magáról a keresztény türe lem és sze-
re te t palást já t . 
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E dicséretes maga ta r t á sá t annál nagyobb 
elismeréssel hangsúlyozom : minél sajnosabban 
lá tom a kath . i rodalomba belopódzását azon 
másik i ránynak, a melynek következményeit és 
ha tása i t nem nézhetjük aggodalom nélkül. 

Mig egyrészről szükséges, hogy igazaink és 
jogaink mellet t a sa j tóban is t é r t fogla l junk; 
mig egyrészről jogos, hogy egyházunk érdekei-
nek, szabadságának, dogmáinak sér thetet lenségét 
védelmezzük : másrészről a védelem nem lépheti 
tul a védeni szándékolt érdekek belső törvényei-
nek, természetének és szellemének határa i t . 

A kath. egyházat s ennek érdekeit a kath . 
vallás szellemének megfelelő fegyverekkel lehet 
és szabad szolgálni. A ki akarva vagy nem 
akarva mást tesz, az sebet üt az egyház repu-
ta t ióján, nem hasznára, hanem á r t a lmára van a 
ka th . ügynek; mer t a helyett , hogy egyesítene, 
szétszór, az egyház bará ta i t elkedvetleníti , ellen-
ségeit felingerii s az egyéni vélemények esalha-
ta t lanságának igényével a türelmet lenség és sze-
retet lenség szellemét terjeszti . 

A szélnek ezen vetéséből csak a vihar ara-
tása nőhet. Ez az i rány megtagadása a kath. 
szellem irodalmi hagyománya inak ; mer t a kath. 
i rodalom a szeretet és nem a harag, a szelídség 
és nem a gyűlölség eszméjéből fakadt ki. Olyan 
lévén min t maga az isteni igazság, erejének hó-
dító ha t a lmá t nem a szenvedélyek izgalmaiban, 
hanem ethikai t a r t a l m á n a k csodálatra méltó 
kincseiben bír ta és b í r ja . 

Az apostolok, a vér tanuk, a szeretet és sze-
lídség hang ján szólottak még hóhérjaikhoz is, és 
nem" átkozódva, szitkozódva, hanem áldva és 
imádkozva hal tak meg bi tókért . 

Az apologéták nemes bátorsággal védték a 
kereszténységet a császárok t rón ja előtt , szavuk 
önérzetes volt, de nem sértő, és a jogelvek 
dialekt ikája mellet t az, a mivel győztek, a ke-
resztények szivében e lvete t t és meg te rmékenyü l t 
keresztény erény áldásos gyümölcsének felmu-
t a t á s a volt. 

Es e szellem a keresztény irodalom örök-
sége m a r a d t századokra; azzal ter jeszté eszméi-
nek, t ana inak felsőbb rendű világosságát, azzal 
veté meg Európa czivilizácziójának alapját , szer-
vezte társadalmát . 

Korunk bölcse, XIII. Leo szentséges a tyánk 
is lá tva a sa j tó egyes kinövéseit, szükségesnek 
vélte szavainak súlyát a mérlegbe vetni, s a 

„Cognita Nobis"-féle levelében egyházfői böl-
csességgel és szeretet tel mu ta tn i azon ösvényre, 
a melyről a kath . sa j tónak letérni soha sein 
lenne szabad. 

„Az egyház ügyének védelme komoly és 
szent jelleggel bír jon — mondja a szent a tya — 
a sa j tó soha se téveszsze szem elől a mérsékle-
tet , mely az erénynek ehuaradha ta t l an kísérője. 
E tek in te tben senkisem helyesli a kelleténél 
hevesebb irályt, a ráfogást, a gyanúsítást, vagy 
bármit, a mi az egyeseknek járó tisztelet és kimé-
let ellen vét." 

Szálljon ez apostoli igék erejének világos-
sága sziveinkbe, hozza közénk a szeretet, a béke 
és a türelem angyalát , hogy az Isten és hazánk 
ügyének szent egyetértésben, a kereszténység négy 
sarkalatos erényeivel : a jus t i f ia (igazságosság), 
prudent ia (okosság), for t i tudo (erősség), tempe-
rant iáva l (mérséklet) szolgálhassuk ugy élő szó-
val min t az irodalom tei-én is, mely erényekre 
különösen a következendő nagy kérdések tár-
gyalásánál szükségünk lesz; e kérdések: 1. az 
elkeresztelés, 2. a kath. autonomia, 3. a congrua 
"gye. 

Engedje meg a t. nagygyűlés, hogy mind a 
három kérdésben körvonalozzam álláspontomat. 

Örökségemnek legnehezebb részét képezi az 
u. n. elkeresztelési ügy. 

Tudvalevő, hogy az 1868. évi törvényhozás 
az akkor i képviselőház központi bizottságának 
indokolása szerint az 1868. évi 53. t.-cz. 12. 
§-ával a vegyesházasságból származó gyermekek 
vallási hovátar tozandósága kérdését „az élet ta-
paszta la tok a lapján és gyakorlat i u ton kívánta 
megoldani ; előre l á to t t zavart, viszályt, keserű-
séget és súrlódásokat megszüntetni ; a családok 
szentélyéből idegen befolyásokat eltávolítani, 
végre a vallások érdekét biztosítani ." 

Hogy mennyire é re te t t el a törvényhozás 
ezen intent iója , főleg mióta a kormány legutóbb 
az 1890. évi febr. 26-iki kibocsátott miniszteri 
rendelet te l az 1S68. évi 53. t.-cz. 12. §-ában 
fogla l t rendelkezésnek megfelelő anyakönyvezést 
tö rekedet t b iz tos í tani : erről bőven tanúskodnak 
ismét az élet tapasztalatok, nevezetesen: azon 
keserűség és az ebből eredő izgatottság, mely 
sokak kedélyi nyugalmát megzavar ta ; továbbá 
azon súrlódások, melyek a kath. és más keresz-
tény vallású lelkipásztorok és hivek közöt t ki-
fejlődtek ; végre azon tény, hogy a kath. lelké-
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szek vallási meggyőződésökkel, hivatásukkal és 
kötelességökkel összeütközésbe j u t o t t a k . 

Más külföldi államok, a melyekben hasonló 
törvényes intézkedések egyideig fennállot tak, 
szintoly tapasz ta la tok és-;az ezen i rányban t e t t 
kisérletek sikertelensége u tán a természeti jog 
á l l áspont já ra helyezkedvén nem késtek a vegyes-
házasságból származó gyermekek vallási nevelése 
tekinte tében a szülök természetes jogai t bizto-
sítani, ugy, hogy európai nyugati , sőt az egész 
világon fennálló kul tur-á l lamokban a miénkhez 
hasonló törvény ma már nem- létezik. 

Ellenben hazánkban a vegyes házasságból származó 
gyermekek vallási nevelése tekintetében törvényesített 
terni észetellenességhez hozzájárult az anyakönyvvezetés 
iránti fennemlitett intézkedés is, mely az ügyet még bo-
nyolultabbá tette. 

Azonban nem szabad ez eljárásban irányzatosságot 
feltételeznünk, mert a kérdés hitágazati jellege, az idézett 
törvényszakasznak valódi jelentősége, illetőleg a termé-
szeti joggal való összeütközése csak a törvény alkalma-
zásában kezdett hovatovább kidomborodni, 

1890. évi íebruár hó 26-án, mint a velem közlött 
hivatalos adatokból meggyőződtem — bona fide kibocsá-
tott miniszteri rendelet, nem annyira oka, mint .okozata 
a bajnak, mely az emiitett törvényczikk 12. §-ában gyö-
keredzik, ugy, hogy ha ezen rendelet visszavonatnék is, 
az annak kibocsátását megelőző időben 1868 óta fel-
merült bajok, kellemetlenségek és súrlódások megszüntetve 
nem lennének. 

Azt hiszem, hogy a magyar kormány és törvény-
hozás a többször idézett törvényszakaszban gyökeredző 
baj alapokát a külföldi törvényhozások példájára miha-
marább fölismeri annak megfontolása mellett, hogy a 
katholikusok álláspontját a szülők természeti jogának 
biztosítása iránt a mult századbeli országgyűlési vívmá-
nyok alapján a protestáns vallásfelekezetek gravamenjeivei, 
továbbá a legszabadelvübb államférfiak, mint hazánkban 
báró Eötvös és külföldön Rotteck és másoknak minden 
kétséget kizáró nyilatkozataival lehet igazolni ; nem 
különben, hogy midőn az ujabbkori magyar szabadelvű 
törvényhozás a katholikusok hozzájárulásával a vallás-
felekezetek egyenlőségét és viszonosságát megállapította, 
önmagával, ezenkívül a viszonos igazság és méltányosság, 
végre a szabadelvüség követelményeivel jutna ellentétbe, 
ha az ország lakossága többségének vallási meggyőződé-
sét sértené es ezen a kedélyeket nyugtalanító állapotot 
tovább fentartaná, figyelmen kivül hagyván, hogy a jelen-
legi állapotnak fentartása az ország érdekével is ellen-
kezik, s hogy „nihil liberale, quod non una et justum." 

Az ekkép indokolt hitben, meggyőződésben és 
reményben, tekintve, hogy az egyház dogmái szerint a 
hit és erkölcsi kérdésekben egyedül illetékes forum a 
római szentszék, érsekprimási kettős esküm letétele után 
azonnal kikértem a római szentszék utasítását és a nyert 
nagy kegyességü felhatalmazás alapján haladéktalanul 
megkezdtem a tárgyalásokat hazánk kormányával, mely-

lyel a több közérdekű tekintetből ideiglenes modus vivendi 
megállapítását is czélzó tárgyalások azóta haladéktalanul 
folynak. 

A ki a fennforgó nehézségeket, a bevégzett tényeket 
és több mint 23 évi fejleményeket és ezek előzményeit 
kellően mérlegeli, az türelemmel várja be e tárgyalások 
eredményét annyival inkább ; mert a követett és tovább 
követendő eljárásomért az állásomból kifolyó nagy fele-
lősséget, ugy egyházam, mint hazám irányában elvállalom 
és annak sulvát teljesen átérzem ; továbbá mert más 
alkalommal tett kijelentésem szerint törekedni és mindezt 
elkövetni fogok azon czélra, hogy az egyház és az állam 
között a békés viszony mielőbb biztosittassék, és habár 
egyházelvi álláspontomból egy szemernyit sem engedhetek, 
nem adtam fel a reményt, hogy eljárásomat siker koro-
názandja, minthogy ügyünk igazságából kifolyó álláspon-
tom más törvényesen bevett vallások jogegyenlőségébe 
és a viszonosság elvébe nem ütközik, a más vallásfele-
kezetek érdekeit nem sérti, végre a törvényhozás és 
kormány tekintélyét nem csorbítja, sőt azt emelni és 
megszilárdítani fogja. 

Áttérek az autonomia kérdésére : előre bocsátom, 
hogy tekintve azon lényeges változást, mely a katholikus 
egyház és az állam között a királyság megalapításától 
fennállott közjogi szoros kapcsolatban, főleg az 1848. évi 
X X . t.-cz. és az alkotmány visszaállítása óta bekövet-
kezett ; 

tekintve továbbá az egyházpolitikai viszonyaink jelen 
irányú fejlődését: —- a kath. autonomia szervezését egy-
házunk világi vonatkozású ügyeire nézve szükségesnek 
tartom. 

De ezen nagy horderejű kérdés tárgyalása és meg-
oldásánál nem szabad figyelmen kivül hagyni a kath. 
egyház hierarchikus szervezetét: nevezetesen azt, hogy 
az egyházi ugy rendi, mint joghatósági hatalom — 
potestas ordinis et jurisdictions -— a klérusra ruháztatott . 

E részben lényeges különbség van a katholikus 
egyház szervezete és a protestáns egyházak alkotmánya 
között, a mennyiben a protestáns egyházaknak külön 
papsága nem lévén — az egyházi hatalom a hivek összes-
ségére, mint egyetemes papságra van átruházva. 

Ezen ultima differentiánál fogva a protestánsok 
autonomiai szervezetét nekünk katholikusoknak alapul 
venni nem lehet. 

A katholikus egyház hierarchikus szervezetének 
sérthetetlensége mindenkor feltétlen veto leszen minden 
olyan netán felmerülhető törekvés és irányzat ellen, mely 
a katholikus egyház hierarchikus szervezetét demokra-
tizálni, nevezetesen a katholikus papság és a világiak 
együttes működését autonomikus szervezetben az egy-
háznak nem világi vonatkozású ügyeiben is biztosítani 
czélozná. 

Továbbá figyelemre kell méltatni azon történelmi 
tényt, hogy a valódi önkormányzat csak azon országok-
ban létesült, a melyekben állam- vagy uralkodó vallások 
voltak, a hol ezek ellen az önvédelem oly módjáról kellett 
bármely vallás követőinek gondoskodniok, a mely egy-
részről megfelelt az illető vallás belső szervezetének és 
történelmi fejlődésének; másrészről külső szervezeti alakja 
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biztosította az illető vallás jogainak, érdekeinek, javainak, 
iskoláinak és szabadságának védelmét és fennmaradását. 

Igy keletkezett a szorosb értelmű Magyarországban 
a kath. államvallás mellett a protestáns, — igy Magyar-
ország erdélyi részeiben a túlnyomó protestáns uralom 
idejében a kath. autonomia, mely utóbbihoz hasonló tud-
tommal nincsen az egész világon. 

Végre az autonomia kérdésénél nem szabad szem 
elől téveszteni apostoli koronás királyunk páratlan, a 
magyar szent koronához elválaszthatlanul kötött főkegy-
úri jogát azon terjedelemben, a mint ezen legfőbb kegy-
úri jog a silvesteri bullán kivül törvényeinkben és kilencz 
száz évi joggyakorlatban mélyen, kitéphetlenül gyöke-
redzik. 

Ha a nemzeti közszellemet jól megfigyeltem, ugy 
maga a nemzet is akarja, hogy apostoli királyunk ezen 
eminens joga sértetlenül fentartassék. 

Nekünk tehát autonomiánk szervezésénél nem apos-
toli királyunk, legfelsőbb kegyurunk ellen, nem nélküle, 
hanem vele egyetértőleg kell eljárnunk s legelső köteles-
ségünk Felséges Urunk, mint ez ügyben legfelsőbb ténye-
zőnek legkegyelmesebb elhatározását alattvalói hódolattal 
kérni az i ránt : hogy mennyiben, mily mérvben hajlandó 
és tar t ja czélszerünek a világon páratlan kegyúri jogát 
katholikus alattvalóival gyakoroltatni. E szerint az auto-
nomia mikénti szervezése voltakép csak ő csász. és ap. 
kir. Felségének legfelsőbb engedélye után és alapján 
veheti kezdetét. 

Ezeket tartva szem előtt : az erdélyi kath. autonó-
miai szervezet, habár ennek keletkezése a mostani viszo-
nyokkal nem analog, mégis tekintve, hogy az erdélyi 
részekben a királyt a legfelsőbb kegyúri jog éppen azon 
alapon illette és illeti meg, mint itt Magyarországban, 
méltán ragadhatja meg figyelmünket. 

Ismerjük a kath. autonomia mikénti szervezése iránt 
elágazó véleményeket. 

Egyik vélemény kizárólag a hitközségi, másik az 
1869—71. évi kath. kongresszus által contemplált orszá-
gos szervezettel akarja létesiteni az autonomiát. 

Kétségbevonhatatlan, hogy a gyakorlati élet szük-
ségletei első sorban a hitközségi szervezet mielőbbi életbe 
léptetését követelik ; tehát a hitközségekben kell meg-
vetnünk az autonomia alapját s csak a biztosan megve-
tett és biztosnak bizonyult alapon szabad tovább épí-
tenünk. 

Az 1869—71. évi kongresszusi javaslatra vonatkozó-
lag csak oly rövid megjegyzést teszek, hogy annak fel-
karolása azért sem látszik czélszerünek, mert attól lehet 
tartani, hogy a vele kapcsolatos nagy kérdések tárgya-
lása a vitális ügynek megoldását évtizedekre elodázná. 

Ennélfogva az uralkodó véleményekkel szemben a 
középutat választottam azon tudatban, hogy érdekeinknek 
valamint a fennálló viszonyoknak megfelelőleg járok el. 

Ha ezen egészen uj, még nálunk ki nem próbált, a 
közszellembe még be nem hatolt, csak elvont fogalom-
ban létező intézmény felépítésében sikeresen akarunk 
eljárni, az elvek meddő vitatásának mellőzésével főleg a 
gyakorlati szükséglet által kijelölt uton kell haladnunk, 
mely uton legbiztosabban elérendjük a kitűzött czélt, azt 

I t. i.. hogy közszellemet teremtünk a kath. önkormányzati 
cselekvés iránt. 

Végül kijelentem, hogy habár nem zárkózom el a 
bárhonnan eredő helyesbítés elől, mégis jónak véltem az 
előadott értelemben az illetékes helyen már is eljárni és 
pedig a siker reményével. 

A congrua-ügy kérdése köztudomás szerint igen 
régi, annak rendezése századok óta ugy a törvényhozás, 
mint a legfelsőbb kegyúr rendeletei és intézkedései foly-
tán ugy szólván napirenden volt. 

Nem fárasztom a t. nagygyűlést e nagyfontosságú 
kérdés jogtörténelmi részével. 

Elég legyen utalnom az országos törvények közül 
az 1548. évi 12. tczre, mely az elpusztult káptalanok és 
kolostorok birtokait és jövedelmeit a többi között ,.Isten 
igéje igaz hirdetőinek táplálására fordíttatni rendeli ; 
,,továbbá az 1790/91. évi 67. és 1827. évi 8. tczikkek 
által kiküldött országos bizottságok véleményes munká-
lataira, legfőbbképen mégis I I . és III. Ferdinánd, I. 
Lipót, III. Károly, Mária Therézia, II. József és I. Fe-
rencz számos ide vonatkozó legfelsőbb rendeleteire és 
intézkedéseire, végre I. Ferencz királynak 1815. évi má-
jus hó 6-áról kelt azon legmagasabb kijelentésére, mely 
szerint a congrua rendezés ügye „ob defectum fundi feli-
cioribus temporibus" tartatott fenn. 

Ezen legfelsőbb kijelentés után a congrua-tigy ren-
dezése "1827-ik évig nyugodott, amely évben az ország-
gyűlés a mint fentebb emlitém, e czélra országos bizott-
ságot rendelvén ki, ezen bizottságnak véleményes mun-
kálatában különösen az hangsúly oztatott, hogy ugy a 
latin mint a görög szertartású kath. lelkészek állásuknak 
megfelelő illő ellátásban részesüljenek s e végből a cassa 
parochorum, valamint a vallásalap csak is e czélra for-
díttassanak. 

Habár a plébániák javadalmazásában 1827. óta sok 
változás történt, még is a congrua-rendezés ügye függő-
ben maradt, mig Tréfort Ágoston volt vallás- és közok-
tatásügyi miniszter 1885. márczius hó 26-án 666. sz. a. 
a magyar püspöki karhoz ez ügyben felhívást nem intézett, 
a mely felhívás folytán püspöki tanácskozmányok tartat-
ván létrejött ő csász. és apóst. kir. felségének 1887. évi 
márczius hó 22-én kelt legfelsőbb elhatározása, amelyben 
a congrua-ügy alapos rendezése czéljából többféle előze-
tes kérdés megvitatása mellőzhetlennek jelentetik ki. 

Legmélyebb hódolattal hajolok meg ő felségének 
legfőbb elhatározása előtt, miután minden kétségen kívüli, 
hogy a congrua-ügy szabályszerű tárgyalása csak is az 
apostoli király, mint legfelsőbb kegyúr engedélye alapján 
és annak értelmében veheti kezdetét ; de fontolóra véve, 
hogy e legfelsőbb elhatározásban felsorolt előzetes kér-
dések alapos tárgyalása és eldöntése előreláthatólag hosz-
szu időre, évtizedekre fog terjedni ; fontolóra véve továbbá 
hogy számos lelkipásztornak állásszerü ellátása az egyház 
és haza érdekében égető, elodázhatlan szükség; ismerve 
ő csász. és ap. kir. felségének ezen nagyfontosságú ügy 
mielőbbi elrendezése iránti legmelegebb érdeklődését, 
igyekeztem a legilletékesebb helyen engedélyt nyerni 
arra nézve, hogy a jelzett előzetes nagy kérdések idő-
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szerinti alapos megvitatása előtt és közben a lelkészek 
segélyezéséről más módon is gondoskodhassunk. 

Én a congrua-ügy tanulmányozásából arról győ-
ződtem meg. hogy az eddigi eredménytelenségnak alapja 
nem elvi akadályokban, jelesen a kegyúri kérdések ne-
hézségeiben, hanem a fedezet i ^ n y á b a n rejlett. 

Ennélfogva a congrua-ügy megoldását első sorban 
nem a jogi, hanem azon alapon vélem megkisérlendőnek, 
a mely alapon hazám egyes nagynevű főpásztorai egyház-
megyéjükben e kérdést megoldani törekedtek, nevezetesen : 
a szeretet és áldozat alapján. 

A módozatokat tárgyalás és megállapitás végett a 
nm. püspöki kar elé terjesztendem. 

Én azon édes reményemet fejezem ki, hogy már 
legközelebbi időben, ha nem is teljes congruát, de oly 
segélyt nyujthatunk a szükségben szenvedő római és görög 
katholikus lelkészeknek, hogy ne kelljen nyomorogniok. 

Az előadottakban kivántam a t. nagygyűlést és a 
nagy közönséget a katholikus egyházat érdeklő fontos 
kérdések jelen állásáról és általam szándékolt megoldásá-
ról tájékoztatni. 

Végül értesitem a t. nagygyűlést, hogy ő felségé-
nek legmagasabb akaratából „midőn ő felsége — illető-
leg utódai — a magyar fővárosban hosszasabban időzni 
méltóztatik, valamint a magyar országgyűlési nyilvános 
tárgyalások, különösen azok téli időszaka legalább nagyobb 
részének tartamán Budapest fővárosában állandóan szé-
kelni, távollétem alatt a fővárosban állandó érseki helv-
nökről gondoskodni fogok." 

Az ország fővárosa iránti ugy főpásztori, mint 
hazafiúi kötelességem, nemes közönsége iránt érzett mély 
tiszteletem parancsolja az érseki helynökségnek a lehető 
legrövidebb idő alatt leendő oly szervezését, hogy a fővá-
ros közönségének az egyházi hatáskörbe eső ügyei itt 
helyben elintézhetők legyenek. 

Midőn a társulat nm. elnökének fáradhatlan és 
buzgó tevékenységeért a társulat nevében legbensőbb 
hálát, az alelnök és a többi tisztviselő uraknak forró 
köszönetet szavazok, a nagygyűlést megnyitottnak nyil-
vánítom. 

Ö szentsége 
XIII. Leo pápa körlevele 

Francziaország érsekeihez, püspökeihez, papságához és 
összes katholikus híveihez. 

A kormányformál; nem örökkétartók.y) 
Nagy figyelemre méltó észrevételünk itt az : hogy 

bármilyen legyen valamely nemzetben a politikai hata-
lom alakja, azt nem lehet oly annyira véglegesnek (defi-
nitive) tekinteni, hogy változhatatlannak kelljen tartanunk, 
habár azoknak, kik azt felállították, kezdetben talán ez 
volt is a szándéka. Csakis Jézus Krisztus egyháza bírta 
fentartani és fogja biztosan fentartani az idők vége-
zetéig, kormányzásának formáját . Minthogy az egy-

') Hallgassák meg ezt Magyarország ama liliputi államférfiai, 
a kik az állami törvényeket kifelé is befelé is örök törvényekké 
szeretnék sublimálni! 

I házat Az alapította, a ki volt, a ki van s a ki leszen 
mindörökké, *) azért az egyház 0 tőle kezdetben mind-
jár t mindent megkapott, a mi az ő isteni küldeté-
sére ez emberi dolgok hullámzó óceánján át az idők vé-
géig szükséges lesz. Nemcsak nem szorul arra, hogy 
alkotmányának lényegét megváltoztassa, de nincs hatalma 
sem arra, hogy valódi szabadságának és függetlenségének 
föltétételeiről, a melyekkel őt az isteni Gondviselés a 
lelkek üdve érdekében felruházta, lemondjon. — Ellen-
ben a tisztán emberi társaságok, tehát az államok életé-
ben — és ez a történelemben érczbetükkel százszor is 
fel van irva — az idő, mindennek e nagy átalakítója, 
mélyre ható átalakulásokat hajt végre a politikai intéz-
ményekre nézve. Olykor megelégszik azzal, hogy változ-
tat valamit a kormányformán ; máskor elmegy egész 
addig, hogy az addigi kormányforma helyébe ujat tesz, 
egészen mást, még a hatalom átruházásának módjait sem 
véve ki az újításból. 

És vájjon hogyan valósulnak meg ezek a politikai 
átalakulások, a melyekről itten szó van ? Néha erőszakos, 
véres krízisek után következnek, a melyekben a volt 
kormányok tényleg eltűnnek; és itt aztáu az anarchia 
üti fel a fejét. Erre teljesen felfordul a közrend. És 
itt aztán a nemzetre nézve beáll a társadalmi szükség 
helyzete. A nemzet köteles halasztás nélkül gondoskodni 
magáról. Hogyne volna ilyenkor joga, még inkább pedig 
kötelessége, megvédeni magát oly állapotok ellenében, a 
melyek alapostól felforgatnak mindent, és visszaállítani a 
közbékét a rend és nyugalom helyreállítása által ? 

Az uj kormányok. 
Az imént emiitett társadalmi szükség jogossá teszi 

az uj kormányok felállítását és létezését, bármely alakot 
öltsenek azok magukra ; mégped ig azért, mert ezek a kor-
mányok szükségesek a közrend fentartására, minthogy rend-
tartás rendfentartó kormányhatalom nélkül lehetetlen. Ebből 
következik az, hogy az ilyen helyzetekben minden újdonság 

I a hatalom kezelésének és átszármaztatásának formájára 
szorítkozik ; magát a hatalmat magában véve nem érinti. 
Az marad, minden átalakuláson át változatlan és tiszte-
letre méltó ; mert természetét tekintve, az nélkülözhetet-
len és parancsolólag szükséges a .közjó elérésére, a mi 
oly értelemben végczélja az államoknak, hogy egyúttal 
benne bír ják létjogukat és eredetűket is. Más szavakkal : 
a polgári hatalom maga, minden eshetőségek között, 
mint ilyen, Istentől és mindig Istentől van : „Non est 
enim potestas nisi a Deo." (Rom. X I I I . 1.) 

Következőleg, midőn az u j kormányok, a melyek 
ezt a változhatatlan hatalmat képviselik, megalakultak, 
elfogadni őket nemcsak megengedett, de sőt megköve-
telt, sőt a közjó által, a mely az illető kormányokat 
létrehozta és fentartja, kötelességgé tett dolog. És ez 
annál inkább kötelesség, minthogy a lázadás gyűlölséget 
szít a polgárok között, polgárháborúkat idéz elő és köny-
nyen visszavetheti a nemzetet az anarchia zűrzavaraiba. 
És a tisztelet és engedelmesség e nagy kötelessége mind 
addig fenn fog állani, mig a közjó igényei megkívánják ; 

') Jesus Christus heri, et hodie. ipse et in saecula. (Rehr. 
X I I I . 8.) 
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mert az államban a közjó, Isten után, az első és legfőbb 
törvény. 

Ezek után önként világos lesz az egyház bölcsesége 
abban, hogy viszonyait avval a sokféle kormánynyal, melyek 
Francziaországban egy század alatt egymásután következ-
tek, következetesen valamennyivel fentartotta és soha 
egyre nézve sem adott okot erőszakos és mély rázkódta-
tásokra. Az egyháznak ez a magatartása minden fran-
cziára nézve a legbiztosabb és legüdvösebb irányzás 
viszonyaikra és maguktartására nézve a köztársasági 
államformával szemben, a mely a franczia nemzetnek 
jelenlegi kormányformája. Távol legyen tőlük minden 
politikai viszály, a mely őket szétszakíthatja egymástól ; 
minden igyekezetüknek arra kell irányulva lenni, hogy 
hazájoknak fentartsák és emeljék erkölcsi nagyságát. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 21. Készüljünk X I I I . Leo pápa 

püspöki jubileumára! — 
Nagy örömet hirdetünk Magyarország katholikus 

papságának és híveinek, nagy örömet, a mely nagy kö-
telesség teljesítésének lelkes elhatározására van hivatva 
hangolni Magyarország katholikusaioak minden jó és nemes 
iránt fogékonynak bizonyult szivét. 

Bekövetkezett szentséges atyánk, a római pápa, az 
emberiség szellemi ügyeit világraszóló bölcseséggel és 
tekintélylyel intéző XIII. Leó püspöksége félszázadnak 
utolsóelőtti eve. 0 szentségét tudniillik 1843. jan. 17-én, 
33 éves korában, praeconizálta damiettei érsekké XVI. 
Gergely, az akkori pápa. 

Régóta mindenfelé a világon, mindenféle alakban ter-
vezett megünneplésére készülnek a katholikusok ennek a 
nevezetes évfordulónak. A mik azonban eddig e tekintet-
ben történéuek, az mind csak az előkészületekhez való 
előkészület számába mehet. De történt már valami ennél 
jóval több; megtörtént t. i. az, a mi már maga a várva 
várt jubileum, szabatosan meghatározva, időszakba bele-
foglalva, programmban megállapítva. 

A mint bennünket Rómából márcz. 17-érői tudósí-
tanak. ő szentsége püspöki jubileumának programmja vég-
legesen meg van állapítva, meg van erősítve. A pápa az 
ez alkalomra szóló zarándoklatokat f. évi október 15-étől 
kezdve 1893. évi ápril 30-áig fogadja. 

Magyarország katholikus papsága, lelkes kath. hivei ! 
Örvendünk, hogy erre az örömhírre a visszhangot legelő-
ször a magyarországi katholiczizmus legrégibb közlönye, 
a „Religio" adja meg hazánkban. Fel tehát ! Fel Rómába ! 
Rendezzünk nagy nemzeti zarándoklatot, vigyünk péterfillé-
reket — Krisztus fogoly helytartójának. A mi az itteni 
előkészületeket illeti, legtermészetesebb volna az egyház-
megvékkint való megkezdés és tömörülés. Egy-egy püspök 
a legilletékesebb tényező zarándoklat szervezésére és ve-
zetésére Rómába. Ámde nekünk czentrális, nagy nemzeti 
zarándoklatra van szükségünk, hogy a többi nemzetek 
mögött el ne maradjunk a nagy kath. kötelességek telje-
sítésében. 

Azért hát például Budapesten vegye kezébe az ügyet 
központi kath. intézeteink valamelyike : a Szent-István-
Társulat, a Szent-László-Társulat vagy a Kath. Kör, — 
vagy mind a hárman együtt és karöltve. 

Elmaradni XIII. Leo püspöki jubileumáról — le-
írhatatlan halmaza v o l * ' a vétkes mulasztásoknak é3 
baklövéseknek ; elmaraoni más nemzetek, háta mögött, 
szégyent hozna nevünkre, melyért az utókor méltán 
kegyetlen, de igazságos kritikát gyakorolhatna felettünk. 

Fel tehát lelkesen, komolyan, kiszámítva mindent 
— a nagy feladat teljesítésére ! 

Hói szent Péter sírba téve, 
És Rómának, dobog szive, 
Ezrek ajkán, ezer nyelven 
Hö ima zeng édesdeden: 

Tartsd meg Isten szent atyánkat, 
Krisztusnak helytartóját ! ? ? 

BéCS, márcz. 14. A római kérdés jelenlegi állása. — 
Minden időben léteztek olyan kérdések, a melyek, 

daczára az emberek erős szándékának, mely oda irányult, 
hogy ezeket a kérdéseket a világból kiküszöböljék, a nél-
kül, hogy végleg és megnyugtató módon megoldathattak 
volna, befolyásukat mindaddig érvényesítették, mig eme 
megoldás tényleg be nem következett. Ugy látszik, hogy 
a problémák eme nemei közé tartozik az a kérdés is, 
mely a kath. egyház látható fejének állása körül forog. 
Bármily gyakran is volt már a világ abban a hitben, 
hogy e kérdést már ravatalra helyezte és el is temette, 
mégis újra meg újra felszínre került az és dolgot adott 
a legfelvilágosultabb elméknek és a legnemesebb szi-
veknek 

Az itt megjelenő ,Politische Fragmente -1 cz. lap-
nak f. hó 7-iki számában közlött római levele tanúsítja, 
ha ugyan e levél valódi — s nekünk nincs okunk való-
diságában kételkedni — hogy ez a régi kérdés újból 
napirenden van. E lapnak a levelezője egy január 17-iki 
kabel-sürgönyre hivatkozik, mely Berlinből van keltezve, 
s melyet ugyanezen hó 27-én — a „New-Yorker Staats-
zeitung" közzé is tett. A kabel-sürgöny feladója megem-
lékezik arról a készségről, mely a Németország császá-
rát, az osztrák-magyar monarchia uralkodóját, sőt Itália 
királyát is eltölti az iránt, hogy azt a sebet, mely a 
kereszténység testén genyed, betömjék és heggedésre 
bírják. 

Bármennyire egyetért is Vilmos esászár ebben az 
ügyben Ausztria-Magyarországgal, mégis azt tart ja, hogy 
prot. fejedelmi állásával leginkább megegyezik, az, hogy a 
közvetítő szerepet az apostoli fenség kormányának en-
gedje át, s megelégedjék azzal, hogy beleegyezését kife-
jezésre juttassa. 

Eddig a kabelsiirgőny. A „Politische Fragmente" 
i felhasználja az alkalmat arra, hogy egy bizonyos dr 

L'Etoile J . M. röpiratát idézze vissza az emberek emlé-
kezetébe, mely a függésben levő kérdésnek hasonló érte-
lemben való megoldását javasolta volt. Ama kérdésre, 
melyet ugyanez a lap felvet, t. i. „Hogy ki legyen ez a 
Monsieur L'Etoile, hol tartózkodik, az ismeretlen maradt," 
mi képesek vagyunk megfelelni. Monsieur L'Etoile nem 
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más, mint Feras J . M. lelkész, aki jelenleg, ha ugyan 
nem tévedünk, az észak-amerikai Egyesült-Államokban 
lakik. Ami most L'Etoileuak ama munkáját illeti, agy ezt 
annak idején a „Civiltá Cattolica" méltatta volt. A római 
lap megadta a szerzőnek a^t a dicséretet, hogy ő ragadta 
meg legelőször ezt az alkaflma^A gyakorlati oldaláról és 
olyan indítványokkal állott elő,^Belyek alkalmasak arra, 
hogy megvitattassanak. 

Az események lefolyása igazat adott a „Civilta'-nak ; 
az olasz kormány, melynek élén akkor Crispi állott, 
ellenrendszabályokhoz nvult és meghiúsította a Vatikán-
nak békés törekvéseit. A viszonyok azóta lényegesen 
megváltoztak; Crispinek,, az egyház emez ellenségének, 
helyére egy józan és szenvedélyektől ment államférfiú 
lépett, a ki őszinte odaadással viseltetik a Savoya-ház iránt 
és azt akarja, hogy a dynasztia tovább is fennmaradjon. 

A helyzet Olaszországban annyira világossá lett, 
hogy Umberto király és minisztere már tisztába jöttek 
az iránt, hogy az egyházzal békében kell élniök. 

Észak-amerikai kerülő utunkban arról is értesülünk, 
hogy a békét a Qnirinálban nem kevésbé óhajtják, mint 
a Vatikánban, nevezetesen pedig az oly nagyra becsült 
királynő minden befolyását megfeszíti, hogy a kedélyeket 
a végleges békekötés iránt hajlandóakká tegye. Hallomá-
sunk van egy titkos megbeszélésről, mely a király és 
Rudini márki közt folyt le. s melv annál szebb remé-
nyekre jogosit, minthogy Humbert király a Vatikán javas-
latait tárgyalásra alkalmasoknak nyilvánította. Mi emellett 
személyesen sietünk hozzá fűzni ehhez annyit, hogy itt 
bizonyára nem vatikáni 'javaslatokról, hanem csak olyan-
forma nyilatkozatokról lehet szó, melyeket a Vatikánon 
belül tehetett valaki, s melyek talán csak a szent atya 
nézeteit tükrözik vissza. 

Ehhez hasonló nyilatkozatokra, melyek a pápai 
főpalotában estek, lehet a római hivatalos vagyis inkább 
pápai lapnak újdonságát, melyet kivonatosan az „Augs-
burger Postzeitung" is közölt volt, visszavezetni. De már 
ez a vatikáni hang is — a mint látszik — mutat any-
nvit, hogy a lassú és előrelátó közeledés folyamatban 
van. Nem lesz felesleges becses lapja olvasóinak most, 
midőn a tényállás szemeink előtt van, emlékezetébe 
visszaidézni azt a választ, melyet Kálnokv gróf Zallinger 
ur interpellatiójára adott. A már ismert római kérdést 
az osztrák-magyar külügyminiszter nyilt kérdésnek jelezte, 
azt az érdeklődést pedig, melyet katholikusok ez iránt mu-
tatnak, jogosultnak. Igy egy államférfiú sem nyilatkozhat, 
aki valamely nyugtalanító kérdésnek halálitéletére nézve 
egyetért. 

Midőn Kálnoky gróf Zallingernek ezt a feleletet 
adta, s ehhez még sok egyebet is hozzáfűzött, aminek 
mai napság nagyobb súlya van, Németország és az osz-
trák-magyar monarchia között már teljes egyetértés és 
megállapodás jött létre a római kérdésnek politikai fel-
fogása és megítélése tekintetében. 

Ugy látszik, hogy végelemzésben ma már a körül 
forog a dolog, hogy Krisztus helytartójának az ő magas 
hivatala gyakorlását akként tegyék az illetők lehetővé, 
hogy a politikai függésnek minden látszata elkerültessék, 
s hogy a pápát nem valami képzeleti, hanem lényeges és 

valódi föhatalommal ruházza fel a világ, olyannal, mely 
nem ad neki végrehajtó hatalmat egy ország és annak lakói 
felett, de igenis helyileg és szorosan körülirt kivételes terii-
letet és uralmat. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat nagygyűlése. 

Sok körülmény és tényező közreműködött arra, hogy 
a Sz.-I.-T. f. hó 22-ére tett ezidei nagygyűlése a magyar-
országi katholiczizmus impozáns országos manifesztáczió-
jának jellegét öltse magára. Valamennyi hatásos tényező 
közt legnagyobb volt azonban az a köztudomásu tény, 
hogy Vaszary Kolos hgprimás, itt, ebben a gyűlésben 
szándékozik először ország-világ előtt fellépni mint prí-
más. és megnyilatkozni, mint az ország katholikus val-
lási ügyeinek a pápával és az apostoli királylyal, vala-
mint a nemzeti nagylét jogos aspiráczióival összhangban 
lenni köteles legfőbb őre s intézője. 

Az óriásivá nőtt várakozás teljes kielégítést nyert ő 
hgének székfoglaló beszédében, melyet teljes és hű szö-
vegében e lap élén olvashat m. t. olvasó-közönségünk 
annak a kéziratnak nyomán, a melyből ő hgsége monu-
mentális beszédét felolvasta s a melyhez a jelenvolt igen 
népes és fényes katholikus gyülekezet többször kitört s 
ismételten meg-megujult viharos éljenzései és tapsai 
mintegy hozzá tapadának. Az ünnepélyes exordium fényes 
akkordjai s a kath. sajtónak adott kemény leczke tömör-
aranv igazságainak tisztelettel teljes nyugalomban való 
meghallgatása után, midőn ő hgsége áttért a beszéd tör-
téneti nevezetéségü velejére, az u. n. elkeresztelések, a 
kath. autonomia és a congrua ügyeire, a hol csak jel-
lemzőbb nyilatkozat esett ki ő hgsége világos és erős 
beszédű ajkain, mindenütt kitört a tetszés és helyeslés 
zaja, zugó éljenekben és tapsviharban fejezve ki azt, hogy a 
kimondott nagy szókat s a világosan mutatkozó nagy 
primási tet teket a lelkesült kath. közönség megértette és 
szive mélyéből fakadó nagy elhatározással kész az u j 
prímással „a ker. katholikus eszme és a magyar nemzeti 
élet valláserkölcsi érdekeinek" munkálásában részt venni. 

A mire a bíboros hgprimás e beszédével czélzott, 
azt elérte. Motos bene coepit componere fluctus ; 
megnyugtatólag hatott, mint igazi pacificatora Magyar-
országnak, minden irányban, őszinte és világos igazmon-
dásai által, és kitűzte évtizedekre kihatólag Magyarország 
katholiczizmusa számára a katholikus köztevékenység leg-
főbb feladatait, messze bevilágítva vezéreszméivel azoknak 
szétágozásába. 

Az uj hgprimás székfoglalójának meghallgatására 
összegyűlt nagy és fényes közönség még egy nagy dolog-
ról-győződött meg ez alkalommal végérvényesen: arról, 
hogy a Sz.-I.-T. nagygyűlései az országos nagy katholikus 
akcziók sorába emelkedének fel, a melyeknek számára 
kicsi a Sz.-I.-T. kis háza, de kicsi még a központi pap-
nevelő intézet nagy palotájának fényes díszterme is. 

Országos kath. nagy társulati Házra van szükségünk 
és abban ezereket befogadó teremről kell gondoskod-
nunk, ha a városnál, a megyénél való alkalmatlankodást, 
vagy a „vigadó"-bau való zselléreskedést 10 millió katholi-
kushoz nem illő dolognak tártjuk. 
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*** Történeti tanulmányok. Ir ta Keményfy Dániel. 
Székesfehérvárott, 1892. 12-r. 350 1. Ára 2 frt . 

Nemcsak nem sajnáljuk, de sőt nagyon örvendünk, 
hogy az előfizetési felhívást e műre annak idején t. olva-
sóinkkal közöltük, Most már a könyv tartalmából kon-
statálhatjuk, hogy Keményfy Tört. Tanulmányai sok 
élvezetet és tanulságot nyugtó olvasmánynyal gazdagí-
totta irodalmunkat. Tartalmának kivonatát már közöltük 
az előfizetési felhívás közzé tételekor; most a mü becsére 
való tekintetből s hogy t. olvasóink kedvet kapjanak a 
könyv megrendelésére, ismételjük azt, a mint következik: 
1. Tomory Pál és a mohácsi vész. 2. Az utolsó fejedelmi 
udvar Erdélyben. 3. II. József százados emlékénél 1790 — 
1890. 4. A szent korona százados jubileuma 1790—1890. 
5. A magyar gárdáról. 6. A magyar gentryről. 7. A ma-
gyar hadviselésről. 8. Széchenyi és Wesselényi barátsága. 
9. Az abszolutizmus és a reakczió Magyarországon. 10. Az 
elnemzetietlenedés. 11. Nemzeti ébredésünk tényezője. 
12. Az akadémia megalapítása előtt. 13. Az akadémia 
megalapítása után 1828—1844. (Vázlat.) 14. Deák Fe-
rencz a barátságban. Keményfy e tanulmányai mintasze-
rűek. Az ifjúság sokat tanulhat belőle, az öregek sokat 
elmélkedhetnek multunk szépen feltárt részletei felett. 

+ Egyházi szent beszédek Bourdálone és Mas-
sillon nyomán. Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 
Közli Szalay Sándor, szatmári székesegyházi hitszónok, 
tanitóképezdei tanár és lelki igazgató. Kapható a szer-
zőnél. Ara 50 kr. Szatmár. Nyomatott a „Pázmány-sajtó"-
ban. 1892. 8-r . 97 ). * 

A források, melyekből szerző merített, oly világ-
hírűek, hogy fölöslegessé tesznek minden további ajánlást. 
A mü folytatását melegen óhajt juk. 

V E G Y E S E K . 
*** Az apostoli szentszék, tekintettel a keresztény 

vallás ellen Chinában kitört legújabb üldözésre, emlék-
iratot dolgoztatott ki a Propaganda praefectusa által az 
iránt, hogyan lehet és kell Chinában a keresztény misz-
sziókat leghatásosabban megvédelmezni s mi legyen ily 
üldözés kitörése vagy fenyegetése esetén az ottani apos-
toli vikáriusok feladata. XIII . Leo pápa ezt az emlék-
iratot a keresztény hatalmasságoknak szánta s legközelebb 
fel fogja hivni őket, hogy a keresztény vallás védelmére 
Chinában erélyes lépéseket tegyenek. 

— A lipótvárosi bazilika uj harangja. Az épülőfél-
ben levő lipótvárosi bazilika egy uj nagy haranggal fog 
szaporodni, melyet Schopper György rozsnyói püspök ön-
tetett saját költségén. Az u j harang méltó pár ja lesz a 
mostani nagy harangnak, sőt nagyságban fölülmúlja amazt. 
A püspök tegnap délután tekintette meg az u j harangot, 
mely már teljesen készen van és mesterének, Walser 
Ferencz fővárosi harangöntőnek becsületére válik. A ha-
rang súlya 7500 kgm, magassága 2'2 méter, átmérője 

2'5 méter. Az ütő súlya 430 kg., a koronáé pedig 1400^ 
kgmot nyom. A harang a következő feliratot viseli: 
Sacris. Operante. Lustra. Dum. Sol. Decern. Perfecerat. 
Adorandae. SanctissimLs. Trinitati. Georgius. Episcopus 
Rosnaviensis. Gratus. Civitatis. L. 'R.' Pestiensis. Filius. 
Pium Reddit. Honorem^^tfmíCCXCIL A másik oldalon 
pedig a Szentháromság^Rmbormüve látható, mely körül 
a következő felirat olvasható : Sanctissima. Trinitas. Unus. 
Deus Miserere Nobis. Fudit Franciscus Walser Budapestini 
Nro 2000. A harang legközelebb rendeltetési helyére ke-
rül, s Szt.-György napján (április 24-én) fog először a 
toronyban megkondulni. 

— A hatalmas Németarszág alatt inog a talaj ! 
Nem Francziaország, nem Oroszország rengetik alatta. 
Inog, reszket ott maga a német állam alapja — a német 
társadalom. Vallásosság és atheizmus, tekintély tisztelet és 
féktelenséggel párosult egyéni önkény, ugy látszik, döntő 
csatára hivták ki egymást az elemi iskolai tvjavaslat 
alkalmából, melyet a hatalmas császár és az ő kormánya 
a vallás érvényesítése és a már-már a tömegeket is a 
szocziáldemokratikus elvek által áthatni készülő atheizmus 
visszaszorítása érdekében terjesztett elő. Ebben az élet-
halál-harczban legújabban nevezetes fordulat állt be. A 
császár oly nyilatkozatot tett a legutóbbi koronatanács-
ban, a melynek következtében Zedlitz báró közoktatás-
ügyi miniszter kötelességének látta lemondását beadni, a 
mi a hitvallásös nevelés alapjára fektetett tvjavaslat visz-
szavonásával egyértelmű esemény. Caprivi is, a ki az 
atheizmust megfenyegette, visszavonulással fenyeget. Még 
nem tudni, mi az egész bonyodalomnak a veleje : de én 
már sejtem. A császárban, a ki hajlandó volt az uj tör-
vény értelmében a vallástanítás és vallásos nevelés keze-
lését a katholikus iskolákban az egyház autonóm vezeté-
sére rábizni, feltámadt a lutheránus féltékenység és az 
autokrata császári önkény. A mi csak akatholikus elem 
van Németországban, az mind megmozdult és összeröffent 
az ellen, hogy a kathoüka egyház, még az ő saját hit-
vallásos iskolájában is, a porosz protestáns állami hata-
lomtól függetlenül végezhesse a vallástanitást (!) Ugy 
látszik, a császárnak nagyon megtetszett a hallei egyetem 
tudós tanárainak a véleménye, a kik a tvjavaslat, illetőleg 
annak a katholikus vallás iránt való kedvező szelleme 
ellen beadott kérvényekben világosan appellálnak a csá-
szárnak amúgy is kedves államomnipotencziás hajlamaira, 
midőn ezt mondják: „Gewisz thut der Staat wohl daran, 
zu seinem Volksschulwesen die dienende Hilfe der Kirchen, 
soweit sie ihm aufrichtig dienen wollen, heranzuziehen ; 
aber alleiniger Herr und Regent muss er in der Schule 
bleiben." A kath. egyház Poroszországban tehát még a 
vallástanitásban is szolgálni lesz kénytelen a porosz pro-
testáns állami midenhatóság szeszélyeinek. Ez egy ujabb 
kulturharcz csirája. Szomorú vége az atheizmus ellen 
inditott hadjáratnak. A porosz állam rabigába hajtva a 
kath. vallást, nem fogja legyőzhe'ni a vallástalanságot, 
és igy annak áldozatul fog esni. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Veeéreszmék én Tanulmányok: A vallási czél megköveteli a többi tantárgyaknak is e czélra irányítását. — Egyházi 
Tudósítások : E s z t e r g o m : A hgprimás főpásztori levele a felvidéki Ínségesek segélyezése ügyében. — N é m e t o r s z á g : Egy adat 
a toleranczia történetéhez. — O r o s z - L e n g y e l o r s z á g : Ujabb adatok a kath. vallás üldözésének történetéhez. — Kath. Egyleti 

Élet: A Szent-lstván-Társulat közgyűlése f. hó. 22-én. — Vegyesek. 

A legfontosabb tanügyi kérdés. 

IX. A vallási czél megkövetel i a többi tantárgyaknak 
is e czélra irányítását. 

Nincs tehá t elég téve a vallás elvének, ha 
azt a közép-iskola az oktatás-nevelés többi ele-
méből kizárva, egyedül csak a pár órai vallás-
tani tásra , időnkinti elszigetelt val lásgyakorlatra , 
vagy még ezt is elhagyva az elemi ok ta tás 
vagy családra utalja. Nem elég ez, a fentebb 
é r in te t t lélektani okokon kivül már azért sem, 
mer t az elemi iskolában, a családban, sőt a 
gymnasiumi val lástaní tás pár órá jában az i f jú a 
v a l l á s n a k c s a k legszükségesebb elemeit és p e d i g j ó 
részt pusztán tekintély alapján, fogadja és sajá-
t í tha t j a el, jóformán belső önálló munkásság 
nélkül. Ez pedig nem elég az intel l igentiának, 
mer t hiszen az éppen abban áll és éppen a r ra 
kell őt vezetnie a középiskolának is, hogy min-
d e n d o l o g n a k tudományos alapjait s m á s t u d o -
mányokkal való összefüggését kutassa s mintegy 
benső önmunkásság á l t a l é p i t s e fö l m e g g y ő z ő d é -
sének szilárd bás tyá i t és ha rmóniá já t . 

Már most, kérdem, az önállóságra törekvő 
és minden dolognak okát és összefüggését tudni 
akaró i f jú t minek alapja érdekelhet i jobban, 
min t a vallásé, mely azzal a praetensióval lép 
föl szabadságra törő szelleme és aka ra t a előtt , 
hogy úrrá fogadja s szabályozóul ismerje el min-
den gondolata, érzelme, te t te i és egész élete 
felett ? 

Megtanulta az elemi iskolában, s ta lán a 
családban is, hogy mit kell hinnie és e szerint 
tennie, mi az élet czélja és rendeltetése, tud ja 

mi a jó és mi a rossz, az okot is legnagyobb 
részt tudja . És ez elég neki, elég is volna egész 
életére, hogy betöltse rendeltetését , miként elég 

; a népnek, mert korlát lan eddig a pap, a tani tó , 
a szülő tekin té lye előtte. Ezek u tán indul el jó 
részt még a középiskolában is. Csakhogy i t t már 
önálló reflexiókat tesz, gondolkodásának képes-
sége s köre az ujabb s u jabb tá rgyakka l mind-
jobban szélesedik, tudásvágya mindinkább erősbül 
s ezzel együtt önállósága is. És a fokonkint sza-
porodó ismereteket , benyomásokat elkezdi ra-
kosgatni fejledező belső világában, épi tget i meg-
győződése bástyái t , a lak í tga t ja világnézetét és e 
szerint tervét jövő élete berendezésére. És tudja, 
mer t a családban, az elemi okta tásban hal lot ta 
és hall ja most is val lástanárától , hogy ebben a 
te rvben a királynak, a központnak, az uralkodó 
napnak a val lásnak kell lenni. Mi természetesebb 
tehát , m in t hogy most már önmaga is, még 
pedig az eddigi tekintélyen kivül mindig önál-
lóbban, vizsgálgatni kezdi annak jogczimeit a 
sa já t elméjében összegyűjtöt t más ismeretek 
vi lágánál: a tör téne lem, földrajz, természet tudo-
nyok világánál. Az i t t nyer t igazságokat kezdi 
összehasonlí tgatni a vallás igazságaival, beillesz-
teni rendszerökbe ; reflexiói mind sűrűbbek, mind 
szélesebb körűek, mind mélyrehatóbbakká válnak, 
mig végre beáll okvetlenül minden intell igentiá-
nál a ha tárpont , a hol többé már nem pusztán 
a tekinté lynek hisz, hanem — hogy ugy mond-
jam — önmagának, a sajá t reflexiói á l ta l meg-
ál lapí tot t világnézetnek. Ez a világnézet minden 
embernek kisebb-nagyobb mér tékben egyező vagy 
eltérő sa já t világnézete, a mely szerint i téli meg 
minden ember a dolgok ér téké t s rendezi be 
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először a saját , aztán a vezetésére bizott embe-
rek életét. És ezzel a világnézetnek kialakulásá-
val már meg van határozva az egész ember. 

Végtelenül fontos már most, hogy e világ-
nézet kialakulásánál a középiskola, mint a hol 
e müvelet nagy része végbe megy, mindenre 
ki ter jedő gonddal segitse őt e reflexióiban, óvja 
őt a tévedésektől, helyezze minden a lkalommal 
az őket megillető fénybe a vallási igazságokat, 
mutasson rá ezek és a máshonnan szerzett isme-
retek között i összefüggésre, és a mi fő, mindig 
akképen, hogy a vallási igazságok érvénye ki-
emeltessék és az összhang soha se zavartas-
sák meg. 

E czélra kell közreműködni minden t aná r -
nak. Ezt kell szem előt t t a r t an i az olvasmányok 
kiválasztásánál és magyarázatánál a nyelvek és 
irodalom tanárának, midőn a pogány irók s tá r -
sadalom szellemébe vezeti az i f jút , hogy ezzel 
lépten-nyomon összehasonlitva, az el lentét által 
annál ragyogóbb fényben tüntesse föl a keresz-
tény szellemet s azt a mérhete t len haladást és 
gazdagodást, melyet a világ gondolatban, érzü-
letben, ins t i tu t iókban a kereszténységnek köszön. 

E czélra kell közreműködni a reál-tárgyak 
tanárának, az i f jú szeme elé ál l i tva a termé-
szetben ós a természet összes élő ós élettelen 
tárgyaiban a bámulatos rendet, a rendben a 
czélszerüséget, a czélszerüségben a mindentudó 
észt és az egész mindenségben Isten remekmü-
vét és dicsőségének visszfényét. Ez az eljárás, 
mig egyrészről életet lehel az ő tudományába 
is, az ellenkező téves hypothesiseknek szükséges 
ter jedelmű czáfolatával megszilárdít ja az i f jú t is 
vallási meggyőződésében, hogy ezzel összhangban 
élő viszony- és egységes világnézetbe rendezze 
ismeretei t . 

E czélt kell szem előtt t a r t an ia a történelem 
tanárának is, fe l tün te tve mindenüt t abban He-
rodotos módj cll'cLj 81Z isteni Gondviselés kezét, 
mely egyeseknek éppen ugy, min t egész népek-
nek sorsát intézi, hogy az i f jú a tör ténelemben 
ne csak elszigetelve lássa az eseményeket, s 
főleg a rosszat, hanem ismerje azok okai t és 
következményei t is, hogy abból — amin t kell 
is — okulást meritsen. 

Ha ezt nem teszszük, hanem mindegyik 
t aná r a maga tá rgyának fontosságát és egyedüli 
üdvözitő voltát hirdeti, a nélkül, hogy a vallás-
sal való viszonyukról csak egy szót is tenne ; i 

vagy ha a tapaszta la t lan és még mindig szük 
lá tkörü i f jú t magára hagyjuk, hogy önmaga 
tegye meg reflexióit s^alkossa meg a vonatko-
zásokat ; ha éppen akarva vagy nemakarva, téves 
voltuk fel tüntetése j t ó k ü l oly ál l í tásokat han-
gozta tunk a tör ténelemben, te rmészet tudomány-
ban, természetra jzban stb., melyek a vallással 
e l lenté tben állnak, vagy ellentétben állóknak 
l á t szanak : nem teszszük-e közönyössé az i f jú t a 
mellőzött vallás i r án t? Nem duljuk-e fel lelké-
nek összhangját oly el lentéteket te remtve fej-
lődő elméjében gyermeki hite, val lás tanára tan í -
tása és ismeretei közt, melyeknek eredménye a 
legjobb esetben a vallási meggyőződés gyengü-
lése, vagy még inkább annak kiveszte? 

Mit ér akkor az, ha az i f jú t vallásos anya 
csókja nevelte föl? Buzgó hi tokta tó jól kate-
chisal ta? Az elemi iskola, család jól ápol ta a 
fejlődő növényt, ha et től kezdve éppen az az 
intézet, mely azt tovább ápolni, erősíteni van 
hivatva, laza ápolásával elcsenyevésziti, hidegsé-
gével megdermeszti , sőt ta lán durva kézzel le-
tépi, mielőt t még megerősödött volna? 

A középiskola közreműködése a vallás erő-
sítésére annál szükségesebb napjainkban, mert a 
t á rsada lomban ugy is eléggé ki van téve az í f ju az 
el lenhatásoknak, a meggondolatlan felnőttekkel 
való társalgás, a nem neki való színdarabok 
lá togatása , a selejtes, sokszor lélekölő saj tó- ter-
mékek olvasása ut ján. De ha gondos szülői fel-
ügyelet mellet t most még nem is, az intelligen-
t i á j a által kivívandó állásokban érintkezései, 
szellemi életénél fogva ugy is meg fog okvetle-
nül i smerkedni a vallásellenes hypothesisekkel, 
melyeket ma jd a bölcselet, majd a tör ténelmi, 
majd a te rmésze t tudomány tévedése vet út jába, 
ami szükségessé teszi, hogy a maga vallását 
tudományos alapokon is teljesen megvédve s 
minden oldalról jól körülbástyázva vigye ki ma-
gával az életbe. 

Ha a középiskola nem lá t j a el a világi pá-
lya fórfiát ez útravalóval, a későbbi élet maga 
nem alkalmas annak megszerzésére; me r t az a 
kor, a melyben az i f jú világba lép, a zajos szen-
vedélyek kora és nem a magába mélyedés és 
vallási reflexioké. A föld áll az i f jú előtt minden 
csábjaival, rózsás reményeivel és nem az ég ko-
moly intelmeivel a végre. Az ideiglenes jövő, a 

') A milyen például a ..B. Hirlap" pénteki számának a tár-
czája. A szerk. 
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pálya-alapitás ezer gondjai és küzdelmei, « nem 
az örök jövő lemondást, önmegtagadást s a 
földi élvezetek hiúságát hirdető igazságai. Hány 
jár templomba e korban? Hány tel jesi t i gyer-
mekkorának megszokott á j ta tosságai t ? Hány 
gyónik és iparkodik kerülni a bünt, a mit val-
lása t i l t? 

És még boldog az az eltévedt ifjú, a kit e 
zajos élet viharai után a vallásos anyának a rég 
letűnt mult ár tat lan korából fel-fel siró emléke 
vezet vissza védangyalként a vallásos élet csen-
des templomába. De hánynak ju t ki ily védan-
gyal ? Hány bukik el s merül a tengerbe, mi-
előtt révpartot érne? Hány emészti erejét, 
életkedvét, reményét sőt talán magát az életet 
is visszajöhetlenül ? 

Nemzetünkre nézve az iíjuság vallásosságá-
nak megerősitése nem csak szükséges, de egye-
nesen életkérdés sajátságos temperamentumunk és 
nemzeti jellemünk miatt. A legkiválóbb tehet-
ségeket eayesiti magában, de azoknak szélsősé-
geit is. Bátor, merész, veszélyt megvető, de nem 
ri tkán hazárd, könnyen C3ap át a vak m erőségbe. 
Könnyen lelkesül, de könnyen le is lohad lelke-
sültsége. Mély kedély, érzékeny, de búban és 
örömben egyaránt kitörő, hatalmas szenvedélyek-
kel. Pazar érzelmeiben, vagyonában. Nem önző, 
nem meghunyászkodó, nem gyáva, legyen bár 
az ellenség ember, sors, élet vagy önmaga; de 
nem óvatos, nem számitó a körülményekkel. 
Nagy erényeiben, de nagy tévedéseiben is. 

Mi lesz e nemzetből, ha tehetségeinek nem 
lesz kitűzve az eszmény, szenvedélyeinek a fék? 
Ha bezárva előtte a derült eget, a sötét földre ] 
irányozzuk szemét, megfosztva magasabb czélok-
tól, melyek ta r ta lmat adnak az életnek s i rányt 
a fényes tehetségeknek ! 

Sok tehetséges magyar ifjúnak, sok müveit 
családból, mind sűrűbben felmerülő gyászos t ra-
goediái, melyeket úgyszólván naponkint hirdet 
a sajtó, komoly intő jelül szolgálnak. 

Hogy a középiskola nem mellőzheti a val-
lás igazságainak felsőbb tudományos megszilár-
dítását és a többi tárgyakkal való élő viszonyba 
hozatalát, azt elismeri és sürgeti az 1880-ban 
kiadott miniszteri utasitás is, midőn igy szól: 
„A növendék erkölcsi Ítélete, a különböző tár-
gyakban, különösen a történeti és irodalmi taní-
tásban fejlődött ethikai képzetei nem kevésbbé kö-

') N. b. Szerző ezt még tavai irta ! A szerk. 

vetelik a rendezés megállapító üdvös hatását, min t 
értelmi fejlettsége. Ezen feladat teljesítését a 
középiskola a hittani oktatásnak czélszerü, a többi 
tanulmányok haladásával megegyező módszeres 
berendezésétől várja; remélhetni, hogy a hi t tan 
az erkölcsi élet ú t ja inak méltatását és megvilá-
gítását kellő figyelemben fogja részesíteni, és 
hogy ennélfogva minden műveltségnek igaz alap-
jaival rendszeres, összefüggő áttekintésben fog meg-
ismerkedhetni a tanuló ifjúság." 

Csakhogy — amint fejtegetéseinkből, azt 
hiszszük, eléggé kitűnt — e nagy feladat telje-
sítését, a minden műveltség igaz alapjainak 
rendszeres összefüggő áttekintését, nem elég csak 
a vallásoktatástól várni; nem csak azért, mer t 
a k imér t csekély időhöz képest ugy is nagy 
ter jedelmű anyagot kell feldolgoznia, de főleg 
azért, mer t a vallási igazságok természete sze-
r in t a többi tanárok egyöntetű, positiv közre-
működése nélkül — a mint lá t tuk, hiu is volna 
munkája . E tekinte tben a czélt sokkal jobban 
megközelité a régi Entwurf intézkedése, mely 
határozot tan kimondá: „Sämmtliche Lehrer der 
Schule haben in ihrem Unterrichte und, Betragen 
geicissenhaft darauf zu achten, dass sie die Wur-
zeln wahrer Religiosität niemals schwächen, son-
dent soweit es an ihnen liegt, kräftigen und 
stärken." l) 

Ezt sürgették 1833-ban a bajorországi lel-
készek is a királyhoz intézet t feliratukban, mi-
dőn koruk szomorú erkölcsi ál lapotára hivat-
kozva igy jajdulnak fel : „Wir gehen von dem 
Grundsatze aus, den auch unsere kön. Regierung 
jüngst in einem Rescripte an die kön. Bezirks-
schulinspectionen aussprach, dass die Schullehrer 
nicht nur Lehrer, sondern auch im eigentlichen 
Sinne Erzieher der Jugend sind, und dass ihnen 
somit die Religion, wenn sie ihrem Berufe ent-
sprechen wollen, nicht fremd bleiben darf, iceil 
die Religion die ganze Erziehung durchdringen 
muss und sie allein leiten und fördern kann... es 
genügt hiezu nicht, dass die Geistlichen als Kate-
cheten ihrer Sehlde die Religion in einigen Stun-
den wöchentlich vortragen, sondern es muss auch 
der Fuehrer mitwirken, er muss erfült und durch-
drungen sein von der Heiligkeit seines Berufes, seine 
Unterrichtsgegenstände so behandeln, dass die 
Religion der Mittelpunkt der Erziehung werde, 
auf den Alles bezogen wird."2) 

') Entwurf, 1849- 49, 50. lap. 
*) V. ö Roskoványi Monumenta Cath. Tom. II. 539. 1. stb. 
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De minek hivatkozzunk távolabbi idők tanu-
ságaira. mikor a jelen is szembetűnő igazságot 
szolgáltat. 

A porosz minisztériumnak 1889. jul. 27-én 
kiadott rendelete követeli a felsőbb iskoláktól, 
hogy az eddiginél sokkal nagyobb súlyt fektes-
senek az iíjuság jellemének képzésére a keresz-
tény vallástól áthatott nevelés által.*) 

r 

Es miképp vélik ezt a czélt elérni? 
A középiskolai tanügyben 1890. decz. 4-én 

t a r to t t berlini conferentia a jellemképzés és ne-
velés leghatásosabb eszközeiül tűzi ki a vallá-
sosság ápolását és megerősitését épp ugy a 
vallásoktatás és vallásgyakorlatok, mint a tör-
ténelmi ós irodalmi tanitásnál a valláserkölcsi 
képző anyagnak szakszerű felhasználása ál tal ; 
kiemeli nagy jelentőségét a confirmatiónak s 
erre való oktatásnak, melyet az iskola köteles-
ségeül tüz ki. s minden felsőbb iskolában ajánlja, 
hogy a mindennapi előadásokat rövid imával 
kezdjék meg.2) 

Altalános elvül van kimondva az „Einfüh-
rung in die Kreise von Natur , Geschichte und 
Gottesreich," melynek módjá t Amstrofí' W. a 
„Lehrproben und Lehrgänge" által3) „hervorra-
gende"-nak jelzett egyik müvében a többi kö-
zött igy határozza meg: c) dass die in den Ver-
schiedenen Unterrichts-fächern erzeugten Vor-
stellungen und Gedanken derar t miteinander 
verbunden werden, dass sie ein zusammenhän-
gendes, festverschlungenes Ganzes bilden, d) dass 
in Mittelpunkte dieses Ganzen die sittlichen und 
religiösen Wahrheiten unci Grundsätze stehen und 
dass die ihnen entsprechenden Vorstellungsmassen 
zu solcher Beivustseinsfülle, Klarheit, Stärke und 
Erregtheit gelangt sind, dass sie einen bestimmen-
den Einßuss auf das gesammte Denken, Fühlen, 
WoUen und Handeln des Menschen ausüben.*) 

(Vege köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Esztergom. A lierczeg-primás főpásztori levele a 
felvidéki Ínségesek segélyezése ügyében. — 

Nostis, quia legistis, Venerabiles ac Dilectissimi in 
Christo Fratres et Filii quanta penuria laborent incolae ; 
superioris Hungáriáé, praecipue vero in Comitatu Arvensi. 

') Lehrproben und Lehrgänge, Halle, 1891. Heft. febr. 27. 
s) Lehrproben und Lehrgänge. 1891. H. 27. S. 26. 
3) 1891. febr. 27. füz. 66 1. 
*) Amstrotf, Der Unterrichtsstoff in der Erziehungsschule. 

Langensalza. 1885. 

Horret calamus describere cibos. quibus miserrimi et 
commiseratione dignissimi concives nostri utuntur, quibus 
ne quidem bruta animalia absque dispendio sanitatis 
vesci possunt. Tellus Arvensis, secus etiam sterilis, pes-
simam protulit anno elapso populo huic secus diligenti 
ac religioso procreationem, et non tantum huic, sed aliis 
quoque Comitatibus supejioris Hungáriáé adeo, ut nunc 
iam multi incolarutn in Comitatibus Trencsényensi, 
Liptóensi , Turóczensi aliisque dira fame premantur. 
Quousque perduravit merces ope manuum in fertilioribus 
et ditioribus Regni partibus de aestate quaesita, populus 
hie modico contentus victitabat; sed exhausta annona, 
nec amplins linde vivat habet, nec campum merendi 
invenit, quem utique libenter ingrederetur laboreque 
manuum suarum semet potius sustentaret. quam aliis 
oneri cederet. Generosa natio Hungarica, quae repetitis 
jam vicibus succurrit extraneis, haud obliviscitur suorum, 
sed nobili cum aemulatione confert dona eo oblata, ut 
filiis filiabusque suis in horrenda egestate succurrat. 

Ipsum gubernium laudabili praeit exemplo faciendo 
disponendoque ilia, quae suarum partium sunt ; publicae 
ephemerides notabilem collegerunt iam stipem colli-
gereque adhuc non cessant, ut sortem miserae plebis, 
imo non tantum huius, sed fratrum quoque nostrorum 
altari deservientium atque in vinea Domini laborantium 
allevient. — Cum satisf'actione intellexi, quod Clerus 
quoque Archi-Dioecesis meae, et illo provocante fidelis 
populus, in hac nobili aemulatione partem capiat symbo 
lasque suas in hunc finem ad vires suas libenter. conférât, 
prout etiam V. Capitulum Ecclesiae meae Metropolitanae 
inter primos atflicti populi benefactores cum gaudio 
conspiciebam. Quainvis itaque currentibus calcar haud 
addendum sit, nihilo tarnen minus, quum indigentiae de 
die in diem crescant, necesse est, ut dilatentur viscera 
charitatis et multiplicentur opera misericordiae. Cohiberi 
itaque non potui, quin causam fame laborantium incola-
rum superioris Hungáriáé charitati et benevolentiae 
Vestrae et fidelium curae Vestrae creditorum enixe com-
mendem. Perbene quidem scio, haud paucas esse indi-
gentias Vestras et fidelis quoque populi, maximaui necés-
sitatem tamen ille patitur, qui panem quern quotidie 
exoramus a Domino, non habet, qui prout Ezechiel 
propheta loquitur „fame consumitur* l) et in quem teste 
eodem propheta placuit misericordiae divinae „immittere 
sagittas famis pessimas." á) Quamvis itaque nec fideles 
nostri abundent, liberavit tamen illos Dominus a malo 
maximo, flagello famis, quo excruciantur incolae haud 
paucorum locorum in superioris patriae oris, qui equidem 
„seminarunt multum et intulerunt parum," :i) et qui 
laborant „indigentia panum in omnibus locis suis." 4) 

Conférât itaque quisque pro posse suo ; conférât 
corde magno et animo volenti, hilarem enim datorem 
diligit Deus. „Quomodo potueris, ita esto misericors : si 
multum tibi fuerit abundanter tribue, si exiguum tibi 
fuerit etiam exiguum libenter impertiri s tude."5) Haec 

') V. 12. 
') Ibidem 16. 
®) Aggaeus. I. 6. 
4) Amos IV. 6. 5) Tob. IV, 8, 9. 
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Tobiae ad filium directa monita, etiam nobis dicta repu-
tantes illa quoque expendamus, quae vir Sanctus adjicit : 
„Praemium enim bonum tibi thezaurizas in die neces-
sitatis. Quoniam eleemosyna ab omni peccato et a morte 
libérât et non patietur animam ire in tenebras." ') 

Collectam in aere parato stipem vel ad Cancellariam 
meam, vel vero directe ad reg:,intern, negotiorum Minis-
terium Budapestinum mittere, et casu hoc mihi quanti-
tatem collecti aeris notificare velitis ; si autem fideles 
victualia obtulerint, illa unionibus scopo hoc coadunatis 
vel coadunandis. consignetis. 

Budapestini, die 12-a Mártii 1892. 
Claudius Franciscus Vaszary m. p. Archi-Episcopus. 

Németország. Egy adat a toleranczia történetéhez. — 
Márcz. 4-e'n a bajor liberális jsárt csodagyereke, Beck 
Hermann, a baloldal harsogó brávó kiáltásai között mon-
dotta ki ezt a különben már ismeretes tétel t : „In neces-
sariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus Caritas", ami 
annyit jelent, hogy: „egyetértés a szükséges dolgokban, 
szabadság a kétesekben, és szeretet, türelmesség a többi 
esetekben !" És ezzel újból egy hatalmas jelszó szakadt a 
kamara tagjainak nyakába, az a jelszó, a melylyel már 
annyiszor visszaéltek az emberek, hogy az. ha t. i. em-
beri érzései és gondolkozása lennének, a sokszori hibás 
használattól már rosszul is lehetne. 

Mivel Beck Hermann az ő „nagy" beszédjét, min-
denesetre „hires" minták nyomán, akként tartotta, hogy 
az az ablakon is kihallatszott, azért meg lesz nekünk 
engedve, hogy egy kevéssé foglalkozhassunk a türelmes-
ség jelszavával, melyet a liberális protestánsok oly szí-
vesen a szájukba vesznek, bár nekik mi nálunk Bajoror-
szágban, a panaszra semmi okuk sincs, mint azt pl. a 
vallásügyi költségvetés is kimiítatta. Olyanformán tetszik 
ugyanis nekünk a dolog, mintha éppen azok estek volna 
el oly gyakran a szeretet talaján és adták volna külön-
féle jeleit türelmetlenségüknek, a kik a „türelmesség" 
szavávai oly kész-örömest dobálóznak. Az igazi türelmes-
ség egyik legveszélyesebb barátja vagy ellensége tudvale-
vőleg a Gusztáv Adolf-egyesület, mely igen jól érti azt, 
hogy a közönségben főleg röpirataival, melyek emellett 
olcsóságukkal is kitűnnek (6 kr) tüzilármát támaszszon. 
Habár a katholikus sajtó az evangélikus türelmességnek 
eme termékei felett nagyjában és egészében véve előkelő 
nyugalommal napirendre tért is, mi mégis a kényszerű-
ség parancsának tart juk azt, hogy az „evangelikus türel-
messég"-nek egyik tetteri kapott esetére (miután a hiva-
tott tollra hiába várakoztunk) a figyelmet felhívjuk. 

1890-ban megjelent a Gusztáv Adolf-egyesülettől 
egy röpirat, a 114. számú, ezen czim ala t t : „Philipp 
Cammerarius. Egy adat az inquisitió történetéhez, irta 
Braun Frigyes, memmingeni lelkész." Már maga az a mel-
lékmondat : Adat az inquisitió történetéhez, sejteti velüuk, 
hogy mi lehet a szerző szándéka, és ugy találjuk, hogy 
az a sejtelem lapról-lapra jobban megerősödik bennünk. 
Légyen szabad a szives olvasót ïn médias res vezetni. 
Cammerarius Fülöpöt, a német jogászt, Rómában elfog-

») Ibidem. 10, 11. 

ják, hogy — halld és csodáld! — erővel megtéritsék. 
Ezen érdekes térítési módszer folyamán fellép Canisius 
Péter jezsuita atya is. 

Eltekintve attól, hogy a „tudós" szerző a megbol-
i dogult Canisiusnak életfeladatává teszi azt, hogy ez a 

németeket a pápai uralom alá vissza terelje, (sic pag. 
I 10!) olyan oldalról rajzolja őt, mely a katholikus élet-

rajzírók figyelmét minden valószínűség szerint elkerülte. 
A mű 11. oldalán azt irja Braun ur, hogy Péter Camme-
ráriusnak azon kérésére, hogy neki egy zsoltárt küldjön, 
Julius Cäsar hadi történeteinek olasz fordítását és egy 
olyan kötet munkát küldött, mely tele volt könnyelmű 
szerelmi históriákkal (!) Mi csak azt ajánlhatjuk a „tudós" 
szerző urnák, hogy Canisius Péternek, ennek a fél szent 
jezsuitának, élete felől magának valamivel nagyobb tájé-
kozást szerezzen, különösen pedig azt, hogy az egyes 
adatokat valamely róla szóló kimerítőbb történeti munká-
ban (pl. a Riess-ében pótlólag olvassa el, akkor aligha 
fog majd ilyen — sit venia verbo — ostobaságokra jutni. 
Általában ugy látszik, mintha a szerző ur fejtegetése 
csak arra irányult volna, hogy főleg azon személyek 
értékét szállítsa alá, a kiket a kath. egyház szentekké 
avatott, mert ugyanazon merészséggel és történelmi tu-
datlansággal tolakodik Ghisleri bibornok személyéhez is 
(a későbbi Y. Pius pápa 1566—72), a kit mint a pro-
testánsok kegyetlen üldözőjét állit elénk (pag. 28.) A 
katholikus olvasó undorral fordul el ezektől a kézzelfog-
ható hazugságoktól, melyeket mint hibátlan szellemi 
táplálékot tálalnak a tapasztalatlan protestáns közönség elé, 
a milyen pl. az is. hogy a fogoly czellájába mérgezett 

: bort vittek (pag. 29) hogy őt az útból eltegyék. Egy 
szóval ez a kis irat valóságos fércz-munka, melyet az 
„evangelikus türelmesség" sugallt, tele hazugságokkal és 
ferdítésekkel, s melyet a mérges gyűlölet szele leng át, 
a mely azonban nem a nyílt polémiában, hanem a törté-
nelmi elbeszélés sima ruhájában jelenik meg, a mi sokkal 
csábítóbb valami. 

S e mellett a Gusztáv Adolf-egylet elég merész 
még arra is. hogy röpiratainak homlokára ezt a jeligét 
illessze: „Ora et labora," mely alapigazságot ők szintén 
csak a „farkas lelkületü"-ektől, a mint a katholikusokat 
nevezik, vettek át, s e mellett még a czimlap élére is ezt 
kell oda irnia : „És most evangelikus keresztény, segíts 
ezen röpiratokat a világba kiszórni, olvasd azokat magad 
is, és ne feledd, hogy milyen jót tett veled Istened." 
Difficile est satiram non scribere ! A Gusztáv Adolf-egylet 
szerint valószínűleg az ilyen lármás és veszekedő iratok 
lesznek alkalmasok arra, hogy a testvéries egyetértést a 
a két felekezet között előmozdítsák és a szeretet szelle-
mét áraszszák az ő összes ügyeikre ; ezek az evangelikus 
türelmesség gyümölcsei, a mint azokat Beck Hermann 
a világnak kínálgatja. Szemben eme termékekkel parancs-
szerű kötelességnek tekintjük a kath. sajtóra nézve azt, 
hogy az igazi nemes szellemi terméknek minden körbe 
utat nyissanak, minthogy az evangelikus türelmesség 
sem mutatkozik lustának abban, hogy mérges virágjait 
még a kath. hazákba is becsempészsze. 
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Orosz-Lengyelország. Ujabb adatok a kath. vallás 
üldözésének történetéhez. — 

Hogyha a katholikusok üldöztetése az Oroszország-
hoz csatolt régi Lengyelország minden tartományában 
napirenden van, ugy napirenden van az kiváltképpen sz. 
Kázmér városában s az orosz szakadárság legdurvább 
támadásait a wilnai egyházmegye ellen intézi. Innen jön-
nek szakadatlanul a legszomorúbb hirek, a legkeseritőbb 
részletekkel. Büszkén ősrégi keresztény katholikus emlé-
keire és kegyeletes kincseire, melyek Wilna városában 
találhatók, — hogy ne is szóljak a ostrabramai (a. m. 
hegyes toronyi) csodatevő szűzről, vagy például sz. Káz-
mér hires ereklyéiről a jagellók királyi véréből, Litvánia 
— mert erről van a szó — és az ő fővárosa, sokkal 
gazdagabb egy testestől-lelkestől katholikus mult által 
hátrahagyott alkotásokban, hogysem azokat az üldözés 
vihara eltörölhetné és a kath. hit századainak müveiből 
egyszerűen tabula rasát csinálhatna. De másrészről mégis 
a romok lassankint porladoznak s a jövendő most sokkal 
ijesztőbb mint valaha. Elképzelhetik önök itt a püspök 
helyzetét, a ki számra nézve egyre kevesebb, befolyásra 
nézve egyre jobban háttérbe szoruló papságra támasz-
kodhatik. 

Wilna főkormányzója, Wrochanov tábornok, minden 
alkalmat megragad, hogy a püspöki hatóság iránt teljes 
megvetését kimutassa. Elég legyen néhány esetet fel-
hozni. Századok óta az ujmisések első miséjöket születé-
sűk helyén szokták mondani. Minthogy erre mindig a 
hivek nagy tömegekben gyűlnek össze, az állami ható-
ságok beleavatkoztak a dologba s önkényes eljárással ki-
jelölték a templomokat, a melyekben az első szentmiséket 
mondani lehet, első sorban arra ügyelve, hogy a nép nagy 
összegyülekezése meg legyen akadályozva. Némely lel-
kész, a ki a hatóság rendelete ellen mert e tekintetben 
cselekedni, bírságot volt kénytelen fizetni, a mely egész 
100 rubelig terjed. Más alkalommal pedig a szegény 
falusi lelkészek, midőn az egyházmegyében körutat tevő 
püspöknek ünnepélyes fogadtatást rendeztek, estek ilyen 
súlyos büntetések alá. Ettől különben maguk a püspökök 
sincsenek megkímélve. Azt mondják, hogy közőlük még 
a legbékülékenyebb is, Mgr Pallulow szamogicziai püspök, 
nem kap kezéhez püspöki fizetéséből többet, mint annak í l l 

részét: a többit rendesen elnyelik évenkint a birságok. 
Fizetése egészben véve is igen szerényen van kimérve : 
elképzelhetni most, hogy annak 1 / i része mennyire közel 
viszi a püspököt az első századok apostoli szegénységéhez. 

Jelenleg a wilnai püspök a vádaskodások czéltáblája, 
azért, mert megtiltotta, hogy a katholikus templomokban 
meghúzzák a harangokat, midőn a hivatalos menet újév-
kor felvonul. Némely egyházmegyei kormányzó tetszelgése 
ezelőtt annyira ment, hogy megengedte ezt a harangozást 
a schismatikus szertartás alatt. A püspök most visszavon-
ván ezt a rendelkezést, bár teljes jogában van hivatalá-
nak, mégis beleütközik a polgári hatóságba, a melynek 
tagjait a harangozás megtagadása mélyen sérti, minthogy 
azt személyes bántásnak veszik. Az iskola-kérdés szaka-
datlanul a legnagyobb nehézségek és bajok forrása. Min-
den eszközt felhasználnak, hogy a katholikusokat a sza-
kadár templomokba való bemenetre s a schismatikus 

istenitiszteletben való részvevésre rábírják. Igy különösen 
az ifjúság kénytelen minden parádés napon, vagyis a czári 
család ünnepein, a szakadárok templomában az ünnepé-
lyen megjelenni. De nemcsak hogy mint valami esztelen 
nyájat terelik a gyermekeket az ily napokon az ő vallá-
sukkal ellenkező istenitiszteletre, nemcsak hogy durva 
sérelmet ejtenek lelkiismeretükön, a midőn kényszeritik 
őket, hogy szakadárszellemü imáikban részt vegyenek ; de 
még azt is megteszik velők, hogy ha valamelyik a kath. 
tanulók közöl az ily napokon nem visz magával a schis-
matikus templomba orosz nyelvű imakönyvet, akkor azt 
rögtön kizárják az iskolából Minthogy pedig róm. kath. 
imakönyvek orosz nyelven nem kaphatók, a lengyel ifjú-
ság ha iskoláit bevégezni akarja, kénytelen szakadár 
szellemű orosz imakönyveket szerezni, és használni ezeken 
a napokon. 

Az eloroszitás csakugyan páros lépésben halad a szaka-
dárság terjesztésével. Régóta tilos a középiskolai tanulóknak 
az iskola-épületben lengyelül beszélni. Ez a tilalom most 
már az iskolán kivülre is kiterjed, és egy szó lengyel 
nyelven az utczán vagy otthon, ha azt valamely rendőr, 
hivatalnok, vagy kém hallotta, elégséges ok, hogy az 
illető rossz érdemjeleket kapjon, a melyeknek vége az 
iskolából való kizáratás szokott lenni. 

Litvánia három tanintézetében a katholikus ifjak 
minden hitoktatás nélkül vannak ; másokban a kateche-
ták az igazgatók és iskolafelügyelők minden képzelhető 
zaklatásnak vannak kitéve ; rendes eljárás ellenökben a 
szakadatlan személyváltoztatás, mert minden eszköz jó a 
szakadárság híveinek szemében egy-egy buzgó hitoktató 
eltávolitására. A kiewi főkormányzó, Ignatieff gróf, a 
katholikus plébániák számának csökkentésében tűnik ki. 
Most éppen tizennégy templomról mondta ki, hogy be-
záratja és konfiskálja. A püspöki hatóságra rá se hederít. 
Egy egyszerű tudósítás szűk keretében lehetetlen önöknek 
az önkényes erőszak minden részletét elmondani, a melyek 
az orosz kormány vallásüldözését s a katholikusok szen-
vedéseit jellemzik. Hát nem-e már arra a gondolatra is 
vetemedtek, magában Wilnában, a vérengzések színhelyén, 
hogy szobrot emeljenek annak a Murawiewnek, a ki Lit-
vániát elárasztotta akasztófákkal és kinpadokkal, ki állan-
dóvá tette a családokban a gyászt most már közel fél-
század óta, a ki pogányhoz illő kegyetlenséggel üldözött 
mindent, a mi őseink hitének emlékeiben gazdag földünkön 
katholikus és lengyel akar maradni ! Jelenleg, az egész 
nagy orosz birodalom területén el van tiltva — ugyan 
mi ? — Stablewski az u j gnesen-poseni érsek arczképének 
másolása és elárusitása, valószinüleg azért, mert ő sz. 
Adalbert székén ülve — Lengyelország prímásának ezimét 
viseli. Más részről, legújabban levelek jöttek az Oren-
burgba száműzött hősi görög egyesültektől. E levelek e 
lelkes hitvallók ujabb szenvedésének tevének részeseivé 
bennünket. Ok eddig abban a reményben ringatták ma-
gukat, hogy kegyelmet kapnak. ír tak is több izben kér-
vényeket a czárhoz, hogy szabad legyen nekik Podóliába, 
tűzhelyeikhez visszatérni. A czár válasza határozottan 
visszautasító volt, minden indokolás nélkül. Elvesztvén a 
reményt az emberi igazságosságban, nem maradt részükre 
más vigasztalás, mint az Isten jósága. Panaszaik, bár 
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egyhangúaknak látszanak, fölöttébb épületes olvasmányul [ 
szolgálnak. Emlékeznek a nagy éhszükségről is, a mely 
Oroszország belsejét pusztítja, s a mely az ő sorsukat is 
még keservesebbé teszi. Daczára annak, hogy éhhalál 
fenyegeti, nem esengenek segítségért, de a vett jókat 
apróra megköszönik. Azt irják, hogy még ellenségeik is 
csodálkoznak, hogy élhetnek meg immár három év óta 
— semmi nélkül. „Mennyei Atyánk jutalmazza meg — 
igy imádkoznak — azokat a jó sziveket, a kik rólunk 
megemlékeznek, s fizese vissza nekik mindazt, a mit 
velünk tesznek, az örökkévalóságban !" Egyikök emliti, 
hogy 80 éves atyja is vele van a fogságban, betegen 
viselve a vallásért való számkivetés keserveit. Ezeknek a 
csodálatra méltó paraszt embereknek állhatatossága annál 
nagyobb becsű, minthogy messze számkivetésökben min-
den vallási támasz nélkül vannak. A hozzájok legközelebb 
eső katholikus templomokig 7 egész 800 verstnyire kel-
lene menni. „Midőn számkivetésbe kergettek bennünket, 
igy beszéli egyikök, a kerület főnöke azzal fenyegetett, 
hogy emberevők országába fognak vinni, tehát jobban 
tennők, ha engedünk, mint hogy embertársaink nyeljenek 
el. Erre mi azt válaszoltuk neki, hogy Isten mindenütt 
velünk leszen, következésképp, hogy mi nem félünk sem-
mitől. És csakugyan, eddig még nem nyelt el bennünket 
senki, Isten segítségével élünk, habár az idegen földön 
igen szerencsétleneknek érezzük magunkat, a hol soha 
Isten igéjét nem hallgathatjuk, ellenben szakadatlanul 
kénytelenek vagyunk hallani egy részeges, zsivány népnek 
istentelen átkozódásait és káromkodásait." A csalfa ki-
sértések a száműzetés helyén egyre folytatódnak. Időről-
időre maga elé idézteti a deportáltakat a tartomány 
kormányzója. Elmondja nekik, hogy azonnal haza mehet-
nek, ha a szakadárságra áttérnek. Ime itt a felelete egy-
nek ezek közöl a hit hősei közöl, ugy a mint azt ebben 
a hasonlíthatatlanul szép levelezésben megörökítve talál-
tuk : „Ha a kormány csakugyan oly jó irántunk, hogy 
haza akar ereszteni bennünket, eresszen haza vallásunk 
megtagadtatása nélkül ; ha nem akar igy haza ereszteni, 
akkor mi maradunk halálunkig. Többet érnénk-e mi azzal, 
ha a schismát elfogadnók ? ! Mi egyszer mindenkorra 
visszautasítottuk ezt és mindent feláldoztunk szent val-
lásunk szereteteért. Isten segítségével tehát soha, soha 
vallásunkat elhagyni nem fogjuk. Erre a „nacsalnik" *) 
ezt mondá nekem : Te csak magadról beszélsz ; a többiek 
talán más véleményben lesznek. Én — mondám — esküt 
tehetek reá, hogy mindannyian igy fognak felelni és 
senki sem fogja elfogadni a szakadárságot." A kerületi 
főnök tehát kénytelen volt megírni a jelentést, hogy 
senki, semmi szín alatt nem akar a szakadárságra áttérni. 

Képzeljük el csak ezeknek a szerencsétleneknek a 
helyzetét, a melybe őket szerencsétlenségöket tetézve az 
Oroszországban uralkodó éhinség taszította ! Több százan 
vannak a hit e bátor harczosai az Urálon fui, a kik 
tőlünk a megemlékezés és betevő falat alamizsnáját vár-
ják. Az Orenburgba deportáltak közöl körülbelül ötven 
családból 100 családtag embertelenül ki van szakítva a 
családi kötelékből. Vannak itt férfiak, a kiknek neje a 
gyermekekkel otthon maradt magára; viszont vannak 

') A. m. kerületi főnök. 

nők, gyermekekkel, a kiknek a férje otthon maradt a 
családi tűzhely pusztaságában. Egy ily száműzött nő mult 
évben halt el, itt hagyva két neveletlen árvát. Hiába 
eped az apa ezek után a szegény árvák után ; nem lát-
hatja őket soha ez életben. A kormány naponkint 5 
kopeket ad tartásdíj czimén ezeknek a szerencsétlenek-
nek ; hanem hát ez egyrészről kevés, másrészről pedig 
az aggastyánok és gyermekek ezt sem kapják, s azért 
másoknak esnek terhül. De hát hogyan találjon egy ily 
szerencsétlen száműzött ember munkát, biztos keresetet, 
ebben a puszta és elhagyatott országban, a hol az éhség 
és nyomor állandó tanyát ü tö t t ? ! Nem fogom elmulasz-
tani ujabb részleteket küldeni önöknek ebből a lélek-
emelő levelezésből, a mely a XIX. század végén a hit 
századainak hősiességére s a katakombák fenséges pél-
dáira emlékezteti az embert. 

KATH. E G Y L E T I ÉLET. 

A Szent-István-Tarsulat közgyűlése f. hó 22-én. 

A nagy érdeklődéssel várt nagygyűlést, szokás sze-
rint, szentmise előzte meg az egyetemi templomban Y210 
órakor, melyre a tagok közöl sokan megjelentek. A ta-
gok nagyrésze egyenesen a közp. papnevelő intézet dísz-
termébe gyűlt össze, sietve helyet foglalni, mert előre 
tudta mindenki, hogy a diszterem ezúttal szűk lesz a 
megjelenők befogadására. 

Szent mise után a templomban volt tagok gr. Zichy 
Náifdor elnök és dr Kisfaludy Á. Béla alelnök vezetése 
alatt felvonultak a közp. papnev. intézet dísztermébe. 
Kevéssel 10 óra után megérkezett az intézetbe Vaszary 
Kolos hgprimás, bíborban a szent-István rend csillagjával. 
Erre gróf Zichy Nándor elnök indítványára a gyűlésből 
küldöttség ment ő hge meghívására, ki, a püspöki kai-
jelenlevő fényes csoportjától kisérve csakhamar megjelent 
a teremben, az összegyűltek viharos éljenzése közben. A 
püspöki karból a nagygyűlésen megjelentek : Császka 
érsek, Zalka, Schopper, Schuster, Dulánszky, Hornig, 
Bubics, Dessewfiy, Steiner, Firczák és Szmrecsányi püs-
pök urak. 

Következett a fővédnöki nagyszabású megnyitó be-
széd, melyet eleinte néma meghatottsággal, utóbb mind 
sűrűbben kitörő viharos tetszéssel, éljenzéssel és tapssal 
fogadott a rendkívül népes közgyűlés. 

Miután a nagyhatású beszéd által keltett éljenzés 
lecsillapodott, felállott gr. Zichy Nándor v. b. t. elnök s 
meghatott szavakban mondott hálás köszönetet ő hgének, 
hogy oly nagy jelentőségű kérdésekről a Szent-István-
Társulat közgyűlésén nyilatkozott. Felkérte egyúttal ő 
bgét, hogy a programmszerü beszédnek sajtó utján való 
közzé tételét és terjesztését a társulatnak megengedni 
kegyeskedjék. Mi megtörténvén ő hge átadta a szót a 
társulat alelnökének, a ki hosszabb jelentésben számolt 
be a társulat egyévi működéséről. 

Az alelnök jelentésében a legdrágább értéknek 
tekinti a kath. szellemet, mely a társulat egész működé-
sét kell hogy vezérelje. 

Ezután megemlékezik a pápánál nyert magán ki-
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hallgatásról, mely alkalommal átnyújtotta a társulat föl-
iratát, a mult évi nagygyűlés által megszavazott péter-
fillért és a társulat kiadványainak egy kötetét, mely a 
pápa körleveleinek és beszédeinek gyűjteményét tartal-
mazta. Fölemliti a társulat fővédnökségében történt 
változást, és kiemeli az u j prímásnak a társulat üdvözlő 
föliratára adott válaszából azon nyilatkozatát, bogy ő 
„a derék társulatnak testestül-lelkestül szolgálatába sze-
gődik." 

Ezután a társulat erkölcsi és anyagi erejéről, a 
tagok folytonos szaporodásáról, a társulat anyagi erejéről 
nyújt tájékozást, utalva a gyűlés elé terjesztett számadás 
és költségvetésre. 

Áttérve a társulat erejének a mult évben történt 
fölhasználására, elsorolja a társulat ez évi kiadványait, 
melyek közül — mint a jelentés is elismeri — a nap-
táron kivül, csak az úgynevezett „Népiratkák" sorolhatók 
a szorosan vett népies irodalomhoz. Hallottunk is — 
mondja e vallomás kapcsán — e miatt kifogásokat. 

Élénk hálával emlékezett meg ezután a jelentés 
Saraassa József egri érsekről, kinek a szentírás ujabb 
magyar kiadását köszöni a társulat. 

S végre még a társulat tudományos és irodalmi 
osztályában történt szervezeti változásokról és az osztály 
előtt fekvő ujabb irodalmi tervekről szól, és igy végzi. 
.Akárki tegye, de én bizonyára legtávolabb állok attól, 
hogy társulatunknak itt nagyjából vázolt egy évi műkö-
dése fölött Ítéletet mondjak, maga e hivatalom paran-
csolta jelentés éppen arra való, hogv társulatunk i -m. 
védnöki karának és m. t. közönségének Ítéletét kikérje. 
— De az az egy kétségtelen, hogy a Sz.-István-Társulat 
nemzeti és valláserkölcsi hivatása — jobban mint alapítása 
óta bármikor — az idők követelményeivel egyezik ; és 
ha a magyar kath. közönség bizodalmával, mint eddig, 
támogatni fogja : akkor szentegyházunknak, a keresztény 
társadalomnak — s ezekben nemzetünk és hazánknak nem 
utolsó szolgálatot tehet." 

Az alelnök jelentésének helyeslőleg történt tudomá-
sul vétele után Hummer Nándor t i tkár jelenti, hogy a 
társulat összes bevétele az 1891. évben 135,629 fr t 39 
kr volt s összes kiadása 131,687 fr t 38 kr, a maradvány 
e szerint 3,942 fr t 1 kr. A tőkepénzek összege 188,600 
fr t ; a tudományos és irodalmi osztály bevétele 4591 frt 
88 kr, s kiadása 468 frt 33 kr volt ; ez osztály vagyona 
30,428 fr t 55 kr. A társulat kiadásában az elmúlt év 
folyamán 25 különböző munka jelent meg, 581,000 pél-
dányban; a tagilletményben pedig négy munka, 24,200 
példányban: az összes kiadványok példányszáma 816,630 
volt. Végrendeleti hagyományok utján a társulat vagyona 
1305 frt 60 krral gyarapodott s az összes vagyon most 
mintegy 160,000 frtra rug. A jelentés tudomásul vétele 
után Zichy Nándor gróf elnök indítványozta, hogy a tár-
sulat ügybuzgó és érdemes titkárát, Hummer Nándort, a 
nagygyűlés további hat évre újból válaszsza meg e tiszt-
ségre, a mi általános helyesléssel meg is történt. Az 

1892. évre vonatkozó költségvetést 124,442 frt 1 kr be-
vétellel s 111,801 frt 75 kr kiadással a nagygyűlés elfo-
gadta. — Ezután kiegészítették a választmányt s az 

! indítványok során Bossáuyi László ajánlotta, hogy a 
nagygyűlés — mint minden évben — ezúttal is szavazza 
meg a Péter-fillér összeget. (Általános helyeslés.) — Egy 
más indítványt, a mely szerint a társulat adjon ki olcsó 
(20—30 kros) ének- és imakönyvet, a nagygyűlés tagjai 
tudomásul vették s a könyvkiadó bizottsághoz utalták. 

A herczegprimás ezután köszönetet mondva a meg-
jelenteknek. az ülést, áldást esdve le, zajos éljenzések 
közben feloszlatta. 

V E G Y E S E K . 
*** Európa Vén nemzeteit a vallás iránt való tisz-

teletben messze túlszárnyalják az éjszakamerikai Egyesült-
Államok. Hány világkiállítás volt már Európában, és 
senkinek se jutott eszébe, hogy arra a pápát, mint a 
vallásosság legelső képviselőjét és őrét a világon — 
meghívja. Az Egyesült-Államok merész röptű és magas 
szárnyalású polgárainak jutott ki az emberiség művelő-
désének történetében az a szerencsés feladat, hogy a világ 
legnagyobb szellemi hatalmasságát meg merje hívni a 
chicagói tudományos, művészeti, müipari és gazdasági 
világversenyben való részvevésre. Európa egyre jobban 
elfeledte, hogy ki az a — pápa ; Amerika most leczkét 
ad az ó-világnak a ker. czivilizáczió elemi kátéjából. 

— A szent Benedek-rendnek hazánkban már ismét 
van főnöke, főapátja. 0 felsége a rendi káptalan által 
első helyen felterjesztett rendtagot, főt. Fehér Ipoly kerü-
leti főtanfelügyelő urat nevezte ki főapáttá. A rend 
választása maga a legjobb auspicium arra nézve, hogy 
szent Benedek ősi rendje pályafutását az u j apát vezetése 
alatt fényesen fogja folytatni. 

— Agostino di Montefeltro atya, a hires ferencz-
rendi egyházi szónok, influenzában veszélyesen megbete-
gedett, de már tul van a veszélyen. 

— Meszlényi Gyula szatmári püspök ur a Bereg-
Surányban építendő templomra 1000 fr tot adományozott 
saját pénztárából ; a szatmári káptalan pedig az egyház-
megyei alapból 800 frtot engedélyezett ugyanezen czélra. 

— Az osztrák kormány Csehországban a Comenius-
lázat kissé lehűtötte azzal, hogy a Comenius (Komenski) 
tiszteletére tervezett iskolai ünnepélyeket eltiltotta. 

— Mgr d'Hülst a párisi Notre-Dameban folytatja 
konferenczia-beszédeit ezen a böjtön is. „Isten és a lelki-
ismeret", ez a tárgya. 

— Didón dömés atya ugyanott a sz. Magdolna-tem-
plomban tart konferenczia-beszédeket Jézus istenségéről. 

— Az osztrák katholikusok 3-ik kongresszus tartá-
sára készülődnek. Az előkészítő bizottság már bejelen-
tette a pápának a kongresszust, jelentve, hogy ez a szent 
atya encyklikáinak alapján fogja vizsgálni a helyzetet. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megje len ik e lap heten-
k é n t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szel lemi 
részét i l le tő minden kül-

deménv czimzendő. 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f 0 l y 0 i r a t . 

ÖTVENEGYEDIK ÈYF0LYAM. 

s Előf izethetni 
minden 

s k i r . postahivata lnál ; 
: Budapes ten a szerkesz-
1 tőnél, és Rudnyánszky 
: A. könyvnyomdájában . 
: IV., Papnövelde-u tcza 
\ 8. sz. a lat t , hova a ne-
: ta láni reclamatiók is, 
; bé rmen te s ny i to t t levél-

ben , in tézendők. 

Budapesten, márczius 30. 26. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A „magyarországi papnövendékek ima-egyesületéről." — A vallási czél csak hitvallásos 
jellegű középiskolában érhető el. — Egyházi Tudósítás : E g e r : Püspök-szzenteiés két nagyszabású püspöki programmbeszéddel. — 

A „Religio" Tárczája: A hgprimás sz.-I.-társ beszéde a közvéleményben. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A .,magyarországi papnövendékek ima egye-
sületéröl." 

A jobb idők, a legalább valamivel nagyobb 
emberek, az elszántabb, egyháziasabb férfiak kor-
szakának hajnalodására ismerünk azon javaslat-
ban, melyet a „magyarországi papnövendékek 
imaegyesületének alapszabályairól" a budapest i 
közp. papnevelő bocsátot t közzé, s melyet tetszés-
sel fogadnak a magyar szemináriumok. Ez ú j s ág . . . 
ilyesmiről még nem hal lot tam, hogy meg volna 
másut t . Ez a kiindulás a papnevelő köréből, ez 
a kezdeményezés az i f júság soraiból fölér egy 
nagy Ítélettel , melyet nem a Cato Censorius 
bocsát világgá, hanem melyet a tavasz mond a 
tél fölött, melyet a menyasszony fá tyola mond 
a szemfödő fölöt t . Ez a mondás néma, ez az 
Ítélet ha l lga tag; csak az hallja, a ki él, akinek 
szive fáj. Ez a javaslat egy forró vágy ; érezzük 
e lehelet melegét. A „ te r ra invia et inaquosa" 
szomjas, ráleheli az égre forró, t i k k a d t leheletét, 
esőt akar, melyben felnőj jön az a satnya, sár-
guló vetés : az egyház szomjas, a szavak helyébe 
t e t t eke t , a bábuk helyébe jellemeket, a félszeg-
ség helyébe „egészséget" k iván! Ki kételkednék 
e követelés jogosultságában, ki vonná tagadásba, 
hogy van joga hozzá, — hogy az éhhalál ker-
geti. Igénytelenül lép fel a j avas l a t ; az i f jú 
szerénység leple a l a t t ; nem dob követ senkire, 
csak azt mond ja : én buzgó, szent akarok lenni! 
Bizonyára ugy volt, hogy felriadt, összerezzent 
a lelkesülés a valóság szomorú csontvázaitól s 
mivel u tá l ja az erkölcsi halált , elszánta magát , 
hogy minden áron élni akar . 

Mit lehetne e javasla ton kifogásolni? Meg-

különböztetem magá t a dolgot, a javaslat tár-
gyá t az alaktól, melyet minden egyes szeminá-
r iumban min t egylet, s az országban min t 
ál talános szövetkezet ölt magára. 

A javaslat t á rgya nem akar mást , min t a 
mi t minden papnevelőben akarnak, ha egyálta-
lán akarnak valamit . Kiter jed a lelki élet gya-
korla ta i ra , semmi u ja t nem mond, semmi u j 
kötelességet föl nem ró ; akar ja , hogy meditál-
junk, a szentségekhez gyakran járul junk, lelki 
olvasást, lelki ismeretvizsgálatot t a r t sunk , össze-
szedett lélekkel bir junk. Kinek van ez ellen 
kifogása? legfölebb annak, ki az elmélkedésben 
s a s i lent iumban szerzetesi fegyelmet lát. A medi-
ta t ióban valóban fegyelmeztetik a lélek: fegyel-
meztetik a gondolat, a képzelet, az alsó ós felső vá-
gyótehetség, a reflexió önmagára fordul, az aka ra t 
t e t t e r e j é t a leghálásabb téren, a szenvedélyek 
mezején érvényesít jük, s ha a fiatal emberek 
megtanulnak naponkén t egy félóráig, csendben, 
térden állva gondolkozni, imádkozva gondolkozni, 
•— ha egy félóráig naponkén t szívják magukba 
a kereszténység inspiráczióit : akkor bizonyára 
fegyelmezettek lesznek, az ész s a szív, a logika 
s az ethika fegyelmével. A ki ezt szerzetesi 
fegyelemnek hivja, megtehet i , de remélhetőleg 
ennyi szerzetességet maga számára is követel. 
Azonban i t t egy megjegyzés ugyancsak helyén 
l e s z : hogyan meditáljunk, ha nem tanitrá senki? 
a meditáczió sa já t lelkünkből kinövő imádkozó 
gondolat, melyben visszatükröződik az egész em-
ber felfogása, baja, vágya, buzdulása, elszántsága. 
Hogyan medi tá l junk a vakáczióban s később az 
óletbeu, ha nem meditá lunk a szemináriumban ? 
megbiznak-e bennünk, hogy e gyakor la tunka t 
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elvégezzük ot thon, a szórakozások t a rka képze-
leteitől körülvéve, ha nem biznak meg bennünk, 
mig a szemináriumban vagyunk? Enélkül k i ta r tó 
ál lhatatos lelki élet a papságban sohse lesz : s 
a javasla t ugyancsak elevenjére t ap in t a bajnak, 
midőn ezt hangoz t a t j a ; e ba j t megér t jük kom-
mentárok nélkül is. „Lelki élet!" ez annak a 
nagy jelszónak „mentsük meg a kereszténységet" 
visszhangja, melyet ez a papság soraiban kivál t 
a lelki élet szükségeinek felismerésében kel te t t , 
ez az első világos ismeret a javulás, a reformá-
czió mezején, az első, világos gondolat, mely a 
kapkodás, a félszegség, a határozat lanság ködé-
ből kivillan. Senki se gondoljon ez áramlat meg-
akasztására, mely nem percznyi elkeseredés követ-
kezménye, nem fölpezsdülés, nem valami tavaszi 
vérbizsergés, nem ! ez áramlat a belátás s a logika 
következménye. 

A mi a tá rgy a lak já t illeti, a r ra nézve van 
egy fontos megjegyzésem. A javasla t minden 
szemináriumban egyleteket akar létesiteni, s az 
egyleteket egy országos szövetkezetté alakitani. 
Erre nézve ha tá rozo t tan k i je len tem: ilyen egy-
leteket csak ugy lehet alakitani , ha valamennyi 
növendék fölvétet ik, más szóval : ezt az egyletet 
nem lehet fakul ta t ív egylet számba venni. Min-
den kispapot kell bele fölvenni; lehetnek-e kis-
papok, kik az egylet ellen kifogást emelnek? 
ha igen. akkor a szemináriumba nem valók. A 
szemináriumokban „Congi-egatio Mariana"-féle 
t á r su la toka t behozni nem lehet azon intézkedés-
sel, hogy a ki akar, lépjen be; vagy mind belép, 
vagy egy se lépjen be. Ez a külső elválás egy 
hivatalosan is elismert, külön szervezetr, buz-
galmi gyakor la tban pártoskodást , szakadást von 
maga után. Nem azt mondom én, hogy kényszerí-
teni kell a növendékeket a belépésre, korántsem ; 
hanem vgy kell őket nevelni, hogy mintán e qya- j 
korlatokat mindnyájan ugy is végzik — egyesülé-
sük, az országos szövetkezéshez való hozzájárulásuk 
pedig sídyt, nyomatékot ad a jó szellem terjedésé-
nek, — önként belépjenek; de i s m é t l e m . . . mind-
nyájan. Ha előrelát juk, hogy mind be nem lép, 
ez nagy ba j volna; de nagyobb baj volna, ha 
az ilyen egylete t fakultatív belépéssel a szeminá- \ 
niumokban tűrnénk. Az egylet gyakor la ta i mind 
főbenjárók, életünk föltétele, lelkesülésünk for-
rása, — erre nézve nem szabad a növendékek-
nek különbözniök s nem szabad semmit sem 
tűrnünk, a mi csak némileg is ily különbségek 
kifejlődésére a lka lmat adna. Akkor a szeminá-

r iumokban már előtűnnék az úgynevezett libe-
rális v. i. pogány és fejvesztett , s a kathol ikus 
v. i. keresztény ós gondolkozó irány, s tör tén-
nének i t t is o t t is megjegyzések, súrlódások, 
félreértések, melyek a jó ügynek nem szolgál-
nak előnyére. 

Az egyes egyletek országos szövetkezetét 
nagyon javallom ; az összetartás, az egyetértés, az 
esetleges érintkezés nagy súlyt adnak az elszigetelt, 
részletes törekvéseknek. Az összműködés öntudata a 
leg ékesszól óbb, s a tettek erejével versenyző buzdí-
tás. Az országos egyesület az országos vágynak 
országraszóló kifejezése. Az pedig nagy lökést 
ad az egyházias szellem fejlődésének. Az orszá-
gos egyesület nyil tan beval lot t állásfoglalás, — 
programm a jövőre. Hogy inily alakot adjunk 
az országos szövetkezetnek, — hogy miképp 
nyilvánuljon az összműködés öntudata, a r ra nézve 
megállapodásra egyhamar nem jöhe tünk ; várni 
kell, hogy mi bizonyulna alkalmasnak. 

Ezek előrebocsátásával újólag ki jelentem az 
esz tergomi szeminárium csat lakozását a javas-
lathoz. Mi mindnyájan az által , hogy az ily szö-
vetkezetbe belépünk, semmi u ja t , uj terhet nem 
vál la lunk; azt pedig, melyet magunkra vet tünk, 
akár lé tesül jön az egylet, aká r nem, az egyházi 
szellem újjászületésének és sa já t haladásunk 
érdekében, magunktól elhárí tani sohse szándé-
kozunk. Prohászka Ottokár. 

A legfontosabb tanügyi kérdés. 
X. A vallási czél csak hitvallásos jellegű közép-

iskolában érhető el. 

Már, hogy a középiskola minden tani tói és 
nevelői működését a vallás szelleme hassa át s 
az egyes szaktárgyak is ily szempontból kezel-
tessenek, állandóan fenn ta r tva , a mennyire lehet, 
a vonatkozást , az csak ugy vihető keresztül, ha 
ugyanazon középiskolában csak egy és ugyanazon 
vallás szelleme uralkodik s a tanárok nem csak 
bensőleg és kiképzetten vallásosak, hanem egy-
szersmind valamennyien ugyanazon vallásúak. 

Ezt követeli a nevelés legelső szabálya: az 
összhangzó működés, s a középiskola legfőbb 
fe ladata , mely nem i rányulha t veszély nélkül 
többféle világnézetnek kia lakí tására ugyanazon 
egy if júban, a nélkül, hogy az elvi el lentétek és 
különböző egymást lerontó ka thedra i tekintélyek 
következtében el ne homályosi tna s le ne ron-
t a n a minden világnézetet . Legyen tehát ez az 
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egy világnézet kathol ikus vagy pro tes táns , de 
csak egy lebegjen folyton a tanuló előtt , ennek 
legyen hive minden tanár , minden tankönyv, 
minden szó, t e t t és intézkedés, mer t minden 
ellenkező szó, t e t t és intézkedés lelkének köz-
p o n t j á t s egyensúlyát inga t ja meg, végtelen 
kárá ra magának és a hazának, melynek minden 
p á l y á n egész emberekre, harmonikusan kialakult 
jellemekre v a n s z ü k s é g e . 

Azzal még, hogy a középiskolában gond van 
ar ra forditva, hogy mindegyik felekezet része-
süljön vallásoktatásban s tilos minden t aná rnak 
valamely felekezet világnézetét kisebbiteni, nincs 
elég téve az iskola első fe ladatának. Mert a ki-
sebbítés elkerülése csak a minden vonalon szi-
gorúan meg ta r to t t semlegesség ál tal vihető ke-
resztül, a vallásórán kivül egyál ta lában mit sem 
szólva a vallásról, nehogy egyik vagy másik 
felekezetet sértse. Talán azért m a r a d t el nálunk 
is az előadások előt t az ima az állami közép-
iskolákban. Ámde, a m in t eddigi fej tegetéseink-
ből lá tható, első feladatával, k imondot t elvével 
jön összeütközésbe az iskola, ha semleges marad. 
Minden tanárnak, active és positive kell közre-
működni a vallásosság erősítésére. Hiszen, ha a 
vallás valóban nem csak czégér az iskola a j ta -
ján, vagy üres phrasis az a jkakon, s nem is 
valamely meghatározhata t lan piet is t ikus ér/elem, 
melyhez az észnek, tudománynak semmi köze, 
hanem valóságon nyugvó életelv, mely min t 
minden kérdés a lphája és ómegája, minden éle-
t e t i rányí tani van h iva tva ; akkor az nem sza-
kí tható ki az életből, az életnek semmi részéből, 
főleg nem az i f júságéból ; nem választható el a 
tudomány egyetlen ágától sem, nem különösen 
a tör ténelemtől , melynek, min t Müller, Gruizot, 
Leroy stb. vallják, — minden eseménye vallási 
kérdésre vezethető vissza. Sőt az emberi elme 
még csak közönyös sem lehet a vallással szem-
ben a nélkül, hogy meg ne tagadná. Ba rá t j a 
lehet csak, vagy ellene. A ki vele nem gyűjt , az 
tékozol. 

És mindenek fö lö t t — a mi döntő e kér-
désben — lélektani képtelenség azt fel is tenni , 
hogy ember, a ki valamelyik vallási világnézet-
ben növekedet t föl, mely tel jesen á t h a t o t t a gon-
dolkodását, érzületét, uralkodik egész lénye felet t 
s úgyszólván második természetévé vált, ismét-
lem, képtelenség azt fel is tenni, hogy ilyen 
ember — kivált , ha erős meggyőződése van, 
amilyennek egy tanárban lennie is kell — ezen 

világnézetének, gondolatainak, érzelmeinek, — 
habár akara t lanu l is — külsőleg is kifejezést ne 
adjon arczkifejezósben, szavaiban, mozdulataiban, 
egész maga ta r t á sában és ez ál tal lassan ugyan, 
de biztosan, mer t gyakran tör tén ik , meg ne 
ingassa az i f júban sa já t világnézetét. Mert ne 
feledjük, hogy a t aná r — amin t lennie is kell 
— minden if jú előtt tekintély, sőt min takép 
számba megy, a mely naponkin t o t t lebeg az 
if jú előtt , ennek légkörét szivja, e lsa já t i t ja gon-
dolatait , megfigyeli legapróbb változásait s a 
tani tás-nevelés folyamában ezer és ezer utakon 
ós csa tornákon ömlik á t képe, lelke, benső vi-
lága az i f jú lelkébe ki törölhete t len nyomokat 
hagyva maga után. 

Oly t a n á r kezében pedig, a ki vallási vagy 
éppen vallástalan világnézetéből éppen nem akar 
csinálni t i tkot , hanem tuda tosan és nyiltan is 
apostolkodik mellet te : nincs tan tárgy , a t an tá rgy-
nak egyetlen része, mely kész öldöklő fegyvert 
ne szolgál ta tna az i f jú világnézetének megsem-
misitésére. És egyáltalában nincsen mód arra, 
hogy e romboló hatás t minden t i la lom daczára 
ellenőrizni lehessen. 

Az a kérdés már most, mi t tegyen a feleke-
zetlen állam a vallással a középiskolákban ? Sem-
leges nem lehet ellenmondás nélkül, valameny-
nyit sem ápolha t ja egyszerre czéltévesztés nélkül, 
kizárólag egyet sem válogathat ki felekezetlen 
jellegének feladása nélkül. 

Nem rendes ál lapot ez tagadhata t lanul , mi-
ként nem rendes ál lapot az sem, hogy több 
vallás létezik a földön. Hiszen ugyanazon do-
logra vagy dolgokra vonatkozólag az igazság 
nem lehet több, csak egy, és ha ez áll vala-
mennyi dologra, mennyivel inkább áll a legfőbb 
dologra, a vallás tárgyaira , melyekben végződik 
minden igazság. Mindegyik vallást pártolni , mind-
egyiknek egyenlő igazságot ós ér téket tu la jdo-
ní tani , annyi, min t valamennyinek igazságát 
tagadni . 

Ezt megtehe t ték a sophisták az ó-korban, 
de ezzel egyszersmind csődöt mondot t minden 
philosophia, melynek egy Sokratesre volt szük-
sége, hogy uj életre keljen ; megte t te egy uj 
sophista, Lessing Bölcs Nathán- ja és az egész 
modern liberalizmus az uj korban ; — de nem 
tehet ik az államok, melyeknek sokkal fon-
tosabb dolguk van a bölcseleti kísérletezésnél : 
a népek boldogítása. 

26 ' 
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A népeket pedig csak az egy, igaz vallás 
boldogíthatja. 

Mi volna tehá t a teendője minden állam-
nak rendes körülmények között? Kiválasztani és 
aztán minden erejével támogatn i az egy igaz 
vallást. Es ezt nem is nehéz megtenni ; hiszen 
az igaz vallásnak meg vannak a maga világos 
és félre nem ismerhető bizonyitékai, melyekkel 
más egyik sem birhat : benső világossága, mely 
megalapí tot ta a mai civilisatiot, s alapja annak 
ma is; meghódi tot ta a századok legelső lángel-
méi t s táborában számitja ma is; mely egyedül 
állotta ki a tudományos kr i t ika próbájá t minden 
korban és nép közt, s egyedül száll szembe azzal 
diadalmasan ma is ; a mely miként egykor Jézus 
az evangeliumi Tamásnak, oda t a r t j a igazságá-
nak élő bizonyítékait ma is az újkori Tamások-
n a k : az egyház egyetemességében, s kiállott 
folytonos viharok közt rendi thetet len fennmara-
dásában, prophetiáinak pontos teljesülésében, a 
hitelességének okmányai t őrző és a világ min-
den részébe magával hordó zsidó nép élő tanu-
ságában , k iapadhatat lan csudáinak fényében, 
megszámlálhatatlan vértanúinak és szentjeinek 
hősiségében, egyedüli missio-képességében és ép 
ugy az erkölcsi, min t a szellemi téren mindent 
átalakí tani és fölemelni képes párat lan eredmé-
nyeiben. 

Ismétlem, az ál lamok teljesen indokoltan 
cselekednének, ha meghagyván ugyan a többi 
vallások szabadságait, ezen egy igaz vallásnak, a 
kath. egyháznak t ámogatására fordí tanák minden 
erejöket s azzal karöltve boldogítanák a né-
peket. 

De ha már ezt nem akar ják tenni, éppen 
az államok java érdekében nincs és nem lehet 
más megoldás, mint egyedül az, melyet Ipolyi, 
Schlauch, Samassa, Császka, Kruesz stb. a főren-
diházban oly fényesen k i fe j t e t t ek : megadni az 
egyháznak, és a bevett felekezeteknek vallás-erkölcsi 
oktatásukra nézve a teljes befolyást és rendelke-
zést; másrészt az egyháznak és a felekezeteknek el 
kell fogadni tanodáikban az állam összes cultura-
lis és administrationalis intézkedéseit." ' ) 

Lehet, hogy e megoldás nem bir ja mindenki 
tetszését, és az egyházra épp ugy, mint a ha-
zára végzetessé válható államosítás korában küz-
delem nélkül t án nem is fog megvalósulhatni, 
de a jövő e megoldásé, mert egyedül ez felel 

') Ipolyinak a főrendiházban, 1883-bsn tartott beszédéből. 

meg az ember természetének, a középiskola fő 
fe ladatának és sem attól, sem et től nem lehet 
eltérni gyászes következmények nélkül. 

Sarmaságh Géza. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Eger, márcz. 27. Püspök-szentelés két nagyszabású 

püspöki programmbeszéddel. — 
Szmrecsányi Pál szepesi püspököt ma szentelte föl 

püspökké a székesegyházban dr Samassa József érsek, 
Bende Imre beszterczebányai és Szele Gábor areopolisi 
felszentelt püspök érseki helyettes ténykedése és nagy-
számú fényes papi segédlet mellet t ; az ünnepélyben a 
szepesi egyházmegye küldöttjei Richnavszky Pál és 
Popovics J . szepesi kanonokok is részt vettek. A tem-
plomot diszes és nagy közönség töltötte meg s fogadta a 
közszeretetben álló u j püspök első főpapi áldását. Délben 
több mint hatvan terítékű ebéd volt az érseknél, melyen 
a városi központi papság, a katonai és polgári hatóságok 
előkelőségei, vidéki papok, küldöttek stb. jelentek meg. 
Az első felköszöntőt az ebéden maga a házigazda: 
Samassa érsek mondotta, ismert ékesszólásával, melyet 
bensőségben és hatásban a nap ünnepeltje iránti szere-
tete még fokozott, a következő beszédet ta r tva : 

„Midőn a budapesti egyetemen az újszövetség köny-
veit magyarázva, a keresztény vallás azon fenséges tanait 
fejtegetém, melyek a szentírásban foglaltatnak, igyekeztem 
előadásaim során hallgatóimban azon meggyőződést meg-
szilárdítani, hogy csak a krisztusi tan beható ismerete- s 
követésében megedzett közszellem az, mely a nemzetek-
nek üdvét hoz s távol tar t ja bukásukat. 

Mert hát hol a tudományos tan, hol a bölcsészek 
azon irata, hol bármely államnak azon törvénye, mely 
távolról is összehasonlítható lenne az isten és felebaráti 
szeretetről szóló ama kettős parancscsal, melytől Krisztus 
szavai szerint az összes törvény és próféták függnek ? 

Ebben gyökeredzik a legfőbb, a legmagasb erkölcs-
tan. Ebben gyökeredzik a társadalom boldogsága. Mert a 
társadalmat mi sem tar t ja össze s óvja meg biztosabban, 
mint a kölcsönös hűség, a megbonthatlan egyetértés és 
szeretet köteléke. 

Kifejtém továbbá ennek kapcsán, hogy tehát a jelen 
s jövő bajainak elhárítására legbiztosabb mód a társa-
dalmat a Krisztus tanának oltalma alá helyezni, mely 
midőn minden elmébe fényt áraszt, egyúttal minden fáj-
dalomra is irt nyújt. 

Pedig szenvedéseink és fájdalmaink forrásai nagy 
számmal vannak. 

Mindezen fájdalmak ellen vigasztalásokat keresünk 
mindenütt s tartós vigasztalásai nk kizárólag vallásiak. 
Mikor az emberek minket üldöznek, akkor menhelyet 
keresünk magunknak tul az embereken. Midőn legked-
vesebb reményeinket, az igazságot, a szabadságot, a hazát 
lát juk eltűnni, akkor azzal nyugtatjuk, vigasztaljuk ma-
gunkat, hogy létezik egy felséges lény, a ki nekünk be 
fogja tudni, hogy önző korunk daczára is hivek marad-
tunk az igazsághoz, a szabadsághoz, a hazához. Midőn 
egy szeretett tárgy vesztén bánkódunk, akkor hidat verünk 
az örvény fölött s gondolatban átkelünk rajta. Végre 
midőn az élet kisiklik kezünkből, szárnyalunk más élet 
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felé. E szerint a vallás lényegénél fogva hü társa, éber 
és fáradhatlan barátnéja a szerencsétlenségnek és bánatnak. 

Ezen előadásaimra megjelent hallgatóim között 25 
év előtt láttam egy ifjút, kinek már külső megjelenése 
mutatta, hogy egy nemes és keresztény család hagyomá-
nyaiban erélyesen nevelve, csak bensőbb ihlettségnek 
engedett, midőn a papi pályára lépett. És ez ifjú nemcsak 
a nemesb erők versenyében feltűnt, mert erős értelem, 
emelkedett szellem, lelkesedni tudó természet voltak 
szolgálatában ; de pályatársai közt az első helyet vivta ki 
magának. Negyedszázad mult el azóta, — grande mortalis 
aevi spatium, quo — Tacitussal szólva — juvenes ad 
senectutem, senes prope ad ipsos exactae aetatis terminos 
venimus. És ime, e nagy idő után, a Gondviselés titok-
zatos végzése szerint, az egykori tanár, ma érsek, tanít-
ványát, már püspököt az egyház fenséges szertartásai közt 
a magisterium Petro-Apostolicum tagjává avatta föl, hogy 
ugyanazon egyházmegye püspöki székében, melyet haj-
dani tanára is elfoglalt, szava erejével és élte vonzó 
példájával hirnöke legyen azon magasztos tanoknak, me-
lyeket 25 év előtt az iskola padjain nemcsak ifjúsági 
ihlettséggel lelkébe fogadott, de keblének azon hevével 
is, melyre azon tudat lelkesité, hogy ama tanok teremtik 
meg a nemzetek erejét, állandóságát, előhaladását és di-
csőségét. 

Vezérelje oda méltóságodat és óvja ott meg az 
isteni kegyelem árja, melyet fölszentelt fejére buzgó imá-
val lekönyörögtünk ma, hogy az isteni parancsok meg-
rendithetlen alapján hitszilárd lélekkel megállva, Krisztus 
ügyének munkálásában sem a kegyek meg ne szédítsék, 
sem az élet ama veszélyei, -bajai, melyek az akaraterőt 
megzsibbasztani, megtörni szokták, el ne csüggeszszék : ne 
a mellőztetés, ne a világ gyűlölködése, háládatlansága, 
rágalmai, ne végre a halál. 

Ilyennek rajzolja elénk a valódi kath. püspököt a 
nagy Cyprián eme fenséges szavaival : Sacerdos Dei evan-
gélium tenens et Christi praecepta custodiens occidi 
potest, sed vinci non potest. 

És valóban az egyház legdicsőbb korszakai minde-
nütt azok, melyekben a püspökök minden elpuhító, meg-
szédítő csáb ellen felvértezve, a változó körülmények 
szeszélyeinek fuvalma szerint nem ingadozva, nem této-
vázva ; — nem a vagyont, nem a kitüntetéseket, de az 
emberi dicsőséget tekintik legfőbbnek és nem azok kere-
sésében emésztik föl erejüket; mély és kínos bizonytalan-
ságot keltvén fel ez által a szellemekben a kötelesség 
érzete és állandósága iránt : de egyedül csak Krisztus 
ügyét védik, hogy a világ üdvét biztosítsák, mert a népek 
szabadsága, dicsősége, boldogsága Krisztus tanával függ 
össze. 

Ámde ha ön Krisztus ügyének, ha kell vértanuja, 
de árulója nem lehet soha; ugy másrészt hazánk jogai-, 
igazai s szabadságának védelmében csak a leghűbb haza-
fiak első sorában foglalhat helyet. De midőn ön a haza 
legjobb fiaival védi azt, a mi a nemzet lelkiismeretében, 
szükségeiben, ösztönében, óhajtásaiban rejlik, nem szűnik 
meg hü főpapja lenni saját egyházának sem, a melynek 
nagysága abban áll, hogy hirdetvén isten országát, ezzel 
a lelkiismeret és kötelesség szabadságát, mely a többi 

szabadságokat magában foglalja, vagy legalább azokkal 
szorosan összefügg, a világon nemcsak első követelte, de 
vérével is megvédte mindenha. Nem szűnik meg hü 
főpapja lenni azon egyháznak, melynek üdvösen közre-
ható munkássága drága hazánk megalapításának és leg-
dicsőbb napjainak fényes történetével válhatlanul összeforr 
és a melynek munkássága ma sem lehet fölösleges, midőn 
annyi kiáltó szükség vár kielégítést, annyi seb gyógyí-
tást. E nagy feladat kevésbbé hatalmi eszközök, mint az 
összes szabad erők és önkéntes áldozatok nemes szövet-
kezése által oldható meg. 

A püspöki kar kebelében is kell feltaláltatni a pol-
gári bátorság ama fajának, mely az állami és társasélet 
nagy próbáiban képessé teszi a férfiút a legnemesb erő-
feszítésekre és legszigorúbb áldozatokra, hogy engedel-
meskedjék lelkiismeretének és hü maradjon meggyőző-
déséhez. 

Tudom, ez legtöbbnyire nagy lelki szilárdságot és 
kitartást kíván, mert az igazság — helyesen jegyzi meg 
Francziaország egyik kiváló szónoka — nem hat be 
könnyen az elmékbe, miután Isten nem adott minden 
embernek szemet, mely lát, fület, mely hall — oculum 
videntem. aurem audientem. Azért is az előítélet, a hiba 
és tévely többnyire következetes tud lenni, mint a leg-
szigorúbb logika s makacs és tanithatlan, mint a szen-
vedély. 

Mily erőfeszitések szükségesek olykor, hogy a hal-
lást megnyílni kényszerítsék a szó előtt. Előre az igaz-
sággal, Méltóságos ur, s a szellem egész hatalmával el 
kell távolítani az akadályokat, melyekkel találkozik. Fiat 
via vi ! Nagy és nemes munka az, mely komoly, meg-
fontolt tevékenységünket főkép akkor hívja föl, midőn a 
szellemek lázas mozgalmában a kollizió ama sajnálatos 
esete áll be, melyben az emberi és isteni, a polgári és 
egyházi egymással ellentétbe jönek, a mikor előáll a 
kényszerűség az erősebb törvényt a kevésbbé erősnek 
elébe tenni és ismételni Sokratesnek szavait, melyeket 
ama nagy pörben, hol a lelkiismeret és állam álltak szem-
közt egymással, az atheneiekhez intézett : HsÍ60[icu fiäklov 
ta ôeco ; és amire Pál apostol is intett : Oportet Deo 
magis obedire. A lelkiismeret azon egyetlen hatalom, 
melyet az ember soha sem áldozhat fel egyezkedéseknek. 

S habár bátor bajnoka az egyháznak és jogainak, 
mégsem zárkózik el ön az újkor aspirácziói elől. Ön 
korának és honának embere lesz, melynek felismeri és 
megérti jellemét, eszméit, irányzatát. De miként a sík-
tengeren a hajós, ha czélja felé haladva csak az irány-
tűre figyel és a zátonyokat, szirteket, hidrográfikus vi-
szonyokat számba nem veszi; irányának helyessége mellett 
is czélt alig fog érni és sorsa végzetessé válhatik : ugy 
ön is igyekezni fog amazokat kellően felderíteni, helyes 
föltételeiket és határaikat megjelölni és ahol kell, vé-
szeikre rámutatva, azokat tehetsége szerint eltávolítani 
vagy legalább ellensúlyozni. S ha mint főpap s hazafi igy 
törekszik teljesíteni kötelességeit, birni fogja azon köz-
tiszteletet és rokonszenvet, mely jutalma mindazoknak, 
kik tehetségeik és erényeik által fentartják méltóságát 
azon állásnak, melyet elfoglaltak. 

S még egy szót bucsuzóul. 
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Erezhetőleg hanyatló egészségem és korom súlya 
lassan-lassan a visszavonulásra figyelmeztetnek és arra 
intenek, hogy artem caestumque reponam, és előrelépni 
engedjem azokat, kik a munka terhét és a küzdés fára-
dalmát elviselni képesebbek. Ezek közt kell Önnek helyet 
foglalni, kit kiváló tehetségei és képzettsége, főkép pedig 
teddhetlen élete és egyenes nyilt jelleme arra praedes-
tinálnak. A mire pedig főleg törekedjék fáradhatlan mun-
kával, soha sem engedve, soha sem hátrálva, keresztül 
minden áldozatokon, minden megpróbáltatásokon, az az 
eszmék, a szivek kibékitése legyen, őszinte és loyalis 
kibékítés, de egyetlen elv, remény és egyetlen nemzeti 
érdek feláldozása nélkül." 

Gyakori tetszés-zaj szakította meg az érsek e fen-
költ szavait s végül hosszas éljenzésben tört ki a hall-
gatók lelkesedése, minek csillapultával Szmrecsányi püspök 
emelte poharát az érsekre mély meghatottsággal s nagy 
hatással mondta a következőket: 

„A most elhangzott fenséges szavak, melyeknek mély 
hatása alatt állok, Uraim, a végzet csodálatos útjaira 
mutatva rá, feluji tották bennem az érzelmeket, melyek 
erőt vettek egész lelkemen ma, midőn az apostolok egyik 
méltatlan utódjává kent fel az a kéz, mely hosszú időn 
át áldva nyugodott fölöttem. 

Huszonöt év előtt áhítattal hallgatott tanárom, hat 
évre rá szepesi püspökből kegyelmes Főpásztorom, szive 
jóságában visszaemlékezve rám, legelső intézkedésével 
magához rendelt oda fel, hová most mint püspök megyek, 
hogy utódja legyek tanáromnak és főpásztoromnak, aki 
engem nemcsak az iskola tudományába, hanem az élet 
nagy iskolájába is bölcs szellemével s atyai szivének soha 
meg nem hálálható szeretetével vezetett be. 

Tizenkilencz éven át ragyogott előttem az ő nagy 
szelleme, azzal az Istentől ihletett fenséggel, mely figye-
lemmel kiséri az élet nagy és kis eseményeit, de a föld 
porából a vallás, az örök eszmék tiszta légkörébe emel 
fel mindent, mindennek csak az örök eszmék összhangjá-
ban keresve létjogot. 

Előttem állt tizenkilencz éven át a tisztes alak, 
mindenben az egyöntetű jellem keresetlen kinyomatával, 
az erkölcsök és szokások evangeliumi egyszerűségével, 
mely előtt megdöbbenve állt meg maga a rágalom és 
gyűlölet. 

Tizenkilencz éven át láttam magam előtt mint ke-
resztutakon a mértföldjelzőt, a vallási és hazafiúi köte-
lességek, a tiszta erény, a becsület és egyenesség irá-
nyára mutatva. Utálva az erény jelmezében pompázó 
bünt, soha sem szűnt meg hangoztatni, hogy ne mutatni 
akarjunk, de tenni ; nem látszani, de lenni. Távol tartva 
magától az alakoskodást és hizelgést, egy nagy egyház-
atya szavai szerint maga is inkább akart szeretni szigoru-
sággal. mint ámítani nyájassággal. 

Aki igy látta őt, az egyház jogainak rettenthetlen 
előharczosát és a haza erkölcsi haladásának apostolát, 
mint az irás mondja, gyalázat és jó hir közt jobb és bal 
felől a maga utján szilárd léptekkel haladni, bármily 
távol állott is, nem tagadhatta meg tőle a tiszteletet, 
mely a nagy ügyek önzetlen szolgálatában álló jellemerőt 
mindenkor megilleti. 

De a ki a dolgok hideg külszine mögött a lélek-
tani mozzanatokat is figyelemmel kisérhette ; a ki, ugy 
mint én, napról-napra, óráról-órára követhette az egyház 
és haza sorsán egész odaadással csüggő lelkének hullám-
zásait ; a ki látta őt nehéz óráiban küzdve a fájdalommal, 
mely a lelkek tüzpróbája, s a nagy jellemeknek bizonyos 
bevégzettséget ad ; a ki hallotta a nyomor sóhajait, me-
lyeket az ő vigasztaló szava némított el, látta a titkos 
könyeket, melyeket az ő keze szárított fel ; a ki a távol 
állók szemében ridegnek látszó külső alatt mélyen érző 
szivéhez hosszú időn át oly közel állt, mint én : annak a 
köteles tiszteleten tul a ragaszkodás és szeretet egész 
melegével kellett e nagy lélekhez vonzódnia, oly ellen-
állhatlanul, mint a mily ellenállhatlan az erő, mely a 
szív jóságában nyilatkozik meg. 

De midőn most a legbensőbb együttlét hosszú ideje 
után visszatérek oda, honnan tizenkilencz év előtt ide 
kisértem, most már nem vele, de elválva tőle, egyedül, 
hogy mint a nagy hitvilág testétől kiszakadt parányi 
meteor én legyek központja a körnek, melyet akkor az ő 
szelleme világított be, gyengeségemben Isten irgalmán 
kivül hol keressem az erőt, ha nem ott, a hol azt taná-
romtól és főpásztoromtól keresni tanultam : a hit és 
fegyelem csodálatos egységében, mely a katholikus egy-
ház életeleme és a keresztény szeretetben, mely annak 
mozgató ereje. 

A katholikus egység és szeretet ősforrásából me-
rítve erőt, gyengeségemben nem állok egyedül, egynek 
érzem magamat hitben és lélekben a világegység köz-
pontjával, Krisztus helytartójával, egynek a magyar hivő 
katholikusokkal s ezek egységének őrbadával, az egy 
hitben és reménységben, a hivatás közösségében egyesült 
püspöki karral. 

Ezen egységben találva fel az erőt, kész vagyok a 
küzdelemre, mert az igazság szolgája vagyok, melynek 
élete mindig küzdelmes. Küzdeni fogok nem földi javakért, 
nem magamért, mert hiszen, mint szent Ágoston mondja, 
püspökké nem magunkért szenteltetünk, de a keresztény 
népekért ; küzdeni fogok a lelki szent javakért, a keresz-
tény lélek szabadságaért, „mely szabadságra Krisztus 
szabadított minket fel." Küzdeni fogok az élet feláldo-
zására is kész szeretet egész hevével, lelkem rejtekében 
örülve, ha Jézusért gyalázatot szenvedhetek. De küz-
deni fogok mindig a szeretet fegyverével, sohasem a 
gyűlölet szenvedélyével, sőt küzdeni fogok mindig a sze-
retetlenség és gyűlölet ellen, mert Krisztus tanitványa 
vagyok, a ki „nem jött lelkeket veszteni, hanem üdvö-
zíteni" és nem gyűlöletből halt meg a keresztfán. A 
gyűlölet, még ha a világosság angyalává alakul is át, 
mindig rombol és pusztít: elzárja az egyház erejének 
életforrását, feldúlja az egységet, mely nélkül nincs erő, 
felzavarja és beszennyezi a szeretetet, mely nagyobb, 
mint a hit, dicsőbb, mint a vértanúság. A szeretet nél-
küli vértanúról mondja szent Cyprian : Occidi talis potest ; 
megöletheti magát, de nem nyerhet koronát. Az egység 
és szeretet szellemében kell küzdenünk, hogy erősek 
legyünk, nem harczra, hanem a békére : mert mint a 
kegyelmes főpásztortól is imént hallottuk, a feladat nem 
a harcz, hanem az eszmék, a szivek loyális kibékitése ; 
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mert a béke legbiztosabb őre az egysége tudatában 
harczra is kész erő, és semmi sem idézheti fel a harczot 
oly könnyen, mint az ellentállásra képtelennek látszó 
gyengeség. 

Az egységből és szeretetből kell erőt merítenünk, 
hogy fentartsuk és ha megzavartatott, helyreállítsuk a 
békét, mert a harcz az egyházra és hazára egyaránt üdv-
telen s egyiknek veresége sem lehet a másikra nézve 
győzelem. 

Ha van a világon föld, a magyar föld az, melyen 
egy közös forrásból fakad fel az egyház és haza testvér-
szeretete ; s ha valaki, a magyar katholikus tudja és érzi, 
hogy közös ellenséggel szemben katholikus hitünk és 
magyar nemzetiségünk közös védelmében áldjon vagy 
verjen sors keze, itt élnünk, halnunk kell. 

Az egyház és haza ügyének ajánlva fel testemet, 
lelkemet, nehéz szivvel, de Istenben vetett erős bizalom-
mal állok itt exczellencziád előtt útra készen és hálát 
rebegve jótéteményeiért, arra kérem, hogú a ki az egy-
ház és haza javáért folytatott küzdelmeiben hü kísérője 
volt, távozó fiára adja áldását, atyám és mesterem. 

Isten hozzád-ot mondva az egyházmegyének, mely-
nek anyai keblén nevelkedtem, szeretett paptársaimnak, 
Hevesmegyének és Egernek, mely nekem oly kedves ott-
honom volt, Isten hozzád-ot mondva mindnyájoknak 
Uraim, bucsuzóul lelkünk imaszerű fohászában egyesülve 
kérjük Istent, hogy hűséges szolgáját, Eger nagynevű 
érsekét az önök büszkeségére s a haza javára sokáig 
éltesse !" 

Szmrecsáuyi püspök felköszöntője után Pánthy 
Endre választott püspök, káptalani nagyprépost üdvö-
zölte hosszabb beszédben az ünnepeltet; majd ez köszönté 
fel Szele Gábor és Bende Imre segédkező püspököket, 
kik mint az égi angyal Gábor és a magyar szent Imre 
védenczei, a menny iránti áhítat és a haza iránti odaadó 
szeretet képviselői állottak ma a templomban őrangyal-
ként oldalánál. Bende püspök emelt ezután poharat 
Samassa, érsekre, ki válaszában kiemelve, hogy a ma-
gasztalás csak ott foglalhatna helyet, hol az érdem kez-
dődik. ez pedig ott kezdődhetik csak, hol a kötelesség 
végződik — de hol végződik ez ? — és azért mint saját 
életében mindig csak a kötelességek teljesítésének becsü-
letes igyekezetével elérhető, méltó önmegelégedést törek-
vék megszerezni : ugy a kötelesség utján való hü meg-
maradást becsüli másokban is : Bendét, mint a püspöki 
kar ily kötelességhü tagját éltette. Újból Bende emelt 
szót, felköszöntve az uj püspököt. Végül Zalár József 
megyei főjegyző és alispán-helyettes mondott ugyanerre 
köszöntőt, mint a magyar nemzeti állam kiépítésénél első 
sorban munkára hivatott tényezőnek, a püspöki karnak, e 
munkában hü u j tagjára, 

A „RELIGIO" T Á R C Z Á J A . 

A hgprimás sz. I.-társ. beszede a közvéleményben. 
Vaszary Kolos Ferencz hgprimás és érsek ur szent-

István-társulati beszédével elérte a czélt, a melyre imád-
ságos lélekkel törekedett. Motos voluit componere fluctus. 
A kedélyek, a szivek megnyugtatását óhajt ja szolgálni 

minden tekintetben. Be akarja hozni a közhangulatba az 
izgalomtól való mentesség, a nyugodt megfontolás, az 
ellenfeleket nemes tulajdonokkal és fegyverekkel való 
megnyerés szellemének az uralkodását. Es a hgprimási első 
fellépés sikerült neki. Legvérmesebb és leghevesebb ka-
tholikus viadorainkat is kielégítette aranynál tisztább, 
gránitnál szilárdabb katholikus hithűsége és szilárdsága 
által ; mig viszont, azokat, kik a katholikus vallás, sőt 
maga a természeti erkölcsi törvény, a természetjog által 
a gyermekek vallásos nevelésére vonatkozólag a szü-
lők számára követelt kötelességteljesithetés jogát, ra-
gaszkodva az állami önkény által (1868. LUI. tcz.) tör-
vényesített „nem szerint"-i „természetelleuesség"-hez, el-
lenzik és visszautasítják, már első ünnepélyes felszólalásával 
félig megnyerte, félig legyőzte, az által, hogy őket a „stat 
pro ratione voluntas," az önkény és egyéni tetszés teré-
ről, a kapaczitáczió, a békés eszmetisztázás és alapos 
meggyőződés küzdő-terére nemcsak áthivogatta, hanem 
első fellépésével mindjárt át is terelte, megnyugtatva őket 
is a felöl, hogy a mit Magyarország 10 millió katholikus 
lakosainak élén a hgprimás kiván, az csak jog és igazság 
lehet, a mely nemes eszközökkel, tiszteletet gerjesztő 
szellemi fegyverekkel, az igazság előtt való önkéntes meg-
hódolás által óhajt magának minden jólelkű ember előtt 
érvényt szerezni. 

Vaszary Kolos hgprimás beszédével az összes magyar 
sajtó behatóan foglalkozott. Mi a fővárosiak közöl a 
főbbekre szorítkozva, hogy szemeink előtt együttes képpé 
tömörüljön össze a magyar sajtóban képviselt vélemény-
árnyalatok minden számba veendő megnyilatkozása, kö-
zölni fogjuk itt a budapesti napilapok főbbjei nyilatko-
zatának először azt a részét, mely a hgprimás beszédére 
és egész fellépésére általános megelégedéssel és hódoló 
dicsérettel vonatkozik ; azután közölni fogjuk az egyes 
lapok kritikai nyilatkozatait a hgprimás által tárgyalt 
egyes>pontokra vonatkozólag. 

A nyilatkozatoknak mind a két csoportja meggyőz 
majd mindenkit arról, hogy a hgprimás e történeti ne-
vezetességű beszédével csakugyan czélt ért : megnyug-
vást hozott a kedélyekbe és megindította a békés szellemű 
discussiót és kapaczitácziót. 

Hall juk először a kormány lapjait ! 
A „Nemzet" vezérczikke teljes szövegében ez: 
„Valóságosherczegprimási programmbeszéd az, melyet 

Vaszary Kolos esztergomi érsek ma a Szent-István-tár-
sulat nagygyűlésén mondott. 

Talán nem sértjük a megboldogultak emlékét és az 
élők érzékenységét, ba azt mondjuk, hogy katholikus 
egyházfő ennél fontosabb. nagyobb jelentőségű és szebb 
szónoklatot hosszú idők óta nem tartott . 

Politikai esemény és egyszersmind irodalmi mű-
remek Vaszary Kolos mai beszéde. Mindkét szempontból 
méltán eláraszthatjuk a dicséretek egész halmazával. 

Pázmány Péter óta sok kiváló írót számlált a kath. 
egyház hivei közzé ; de az egész magyar katholikus iro-
dalomnak gyöngyei közzé fogják mindig számítani a 
herczegprimás mai szónoklatát. 

E beszédből nem csak egy határozott körvonalok-
kal bíró politikai karakter, hanem egy sajátos irói indi-
vidualitás is domborodik ki. 

De irói és politikai egyéniségének egyformán jel-
lemző vonásai a nemes egyszerűség, a hazafias mély 
érzés, a nyíltság, a világosság, a határozottság, a keresz-
tényi türelem s az igaz vallásosság. 

Vaszary mély vallásos érzése nem a vallásos fra-
zeológia virágaiban, nem a vallásossággal való hivalko-
dásban rejlik ; de az egész beszéd igaz keresztényi föl-
fogásában, apostoli nemes egyszerűségében. S az író 
gondolatai nem vesznek el a katholikus irodalomban szo-
kásos idézetek tömkelegében. 
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„Nincs nemesebb szolgálat a szellem szolgálatánál" 
— mondja Vaszary s rögtön példát statuál, bogy kell a 
vallásos szellem mellett egyszersmind a magyar nemzeti 
szellemet, a valláserkölcsi irány mellett egyúttal a nemzeti 
kulturát is szolgálni. 

A politikus bölcsesége, a bazafi kötelességérzete, az 
apostolok méltó utódának keresztényi türelme s a kiváló 
iró izlése nyilatkoznak meg e beszédben, mely egy magas 
röptű bevezetés után bárom részre tagolódik, a mint a 
katholikus egyház három időszerű kérdésével: az elke-
resztelési ügygyei, a katholikus autonómiával s a kon-
gruával foglalkozik. 

A szónoklat bevezető része a katholikus irodalom-
nak s különösen a katholikus sajtónak kiván irányzatot 
jelölni s uj utat mutatni.*) 

Óvni igyekszik ezt az elvadulástól s atyai feddésben 
részesiti azt a sajtót, a mely a keresztény türelem és 
szeretet tanaitól eltérve a katholikus egyházat a kath. 
vallás szellemének meg nem felelő fegyverekkel védi s 
az egyéni vélemények csalhatatlanságának igényeivel a 
türelmetlenség és szeretetlenség szellemét terjeszti. 

A lendületes irálynak és a nemes Ízlésnek remeke a 
beszéd e része, melyben Vaszary valósággal a katholikus 
irodalom izléstanát foglalta össze. 

Kíméletlenségnek tartanok rámutatni a Pisókra, a 
kiknek számára az u j Horatius e leczkéztető levelet és 
eszthetikai utasítást i r ta ; de reméljük, hogy hatása nem 
fog elmaradni. 

A három aktuális egyházpolitikai kérdés közül ki 
kell emelnünk azokat a nyilatkozatokat, melyeket a hg-
primás az elkeresztelési ügyre vonatkozólag tett . E nyi-
latkozatokból kitűnik, hogy e kérdés még tárgyalás alatt 
áll a kormány és a hgprimás között s ez az oka annak 
a tartózkodásnak, a melylyel e kérdésben nyilatkozik 
Vaszary. 

E tartózkodás, bennünket is tartózkodásra kötelez s 
ezúttal a hgprimás szónoklatának e részével bővebben 
nem foglalkozunk. 

A másik két egyházpolitikai kérdésben már határo-
zottabban és világosabban körvonalozza Vaszary állás-
pontját. 

S örömmel konstatáljuk, hogy a katholikus auto-
nomia ügyében elfoglalt álláspontja nagyban és egészben 
megegyezik a kormány állásfoglalásával, megegyezik azzal 
a korrekt felfogással, mely nem engedi az autonomia 
által felforgatni a katholikus egyház hierarchikus szerve-
zetét, nem engedi érintetni az apostoli király legfőbb 
kegyúri jogait s az egész autonómiát alulról vagyis a 
bitközségi autonómiákból óhajt ja kifejleszteni. 

A milyen korrekt felfogást tanusit Vaszary a kath. 
autonomia kérdésében, éppen olyan méltányos a kongrua 
ügyében. 

I t t nyilatkozik meg az ő nemesen érző szive legin-
kább, midőn felfogja és teljesen átérzi annak szükségét, 
hogy a papi javadalmak méltányos felosztásáról, a szegé-
nyebb sorsú lelkészek helyzetének javításáról sürgősen 
intézkedni kell. 

Teljesen igaza van a herczegprimásnak. midőn azt 
mondja, hogy nem a kongrua jogi természetének tisz-
tazasa a fő dolog, hanem az, hogy a papok javadalma-
zása javittassék, s hálával fogadja az egész katholikus 
világ a herczegprimásnak kezdeményezését, hogy a kon-
grua-ügy első sorban is nem jogi alapon, hanem a sze-
retet és áldozat alapján oldassák meg. 

Természetes dolog, hogy a kath. hit tel gyenge lábon álló 
sajtónak ez a rész legjobban tetszik. A szerk. 

A mit pedig beszéde végén jelez a herczegprimás, 
az ország fővárosában való székelését, ez is teljesen meg-
felel nem csak a kormány kezdeményezésének, hanem 
az egész ország óhajtásának. S bizonyítéka ez is annak, 
hogy Vaszary Kolos teljes mértékben és minden irányban 
föl tudja fogni azt a magasztos hivatást, melyet a király 
kegyelme reá ruházott." (Folytatjuk.) 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszte-
rem előter jesztésére: Fehér Ipoly Szent Benedek-
rendű áldozárt, k i rá lyi tanácsost és a szegedi 
t ankerü le t főigazgatóját , a Szent Márton és hit-
vallóról czimzett pannonhalmi Szent Benedek-rend-
nek főapátjává kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1892. évi márczius hó 
18-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Csáky Albin gr., s. k. 

V E G Y E S E K . 
XIII. Leo pápa a szent-Ferencz-rendjét rendki-

vüli kitüntetésben részesité. Simeoni bibornok halálával a 
rend protector nélkül maradt. Minden szerzetes-rendnek 
van ugyanis a cardinalisok collegiumában egy protectora. 
Simeoni volt a szent-Ferencz-rend protectorainak so-
rában, a rend alapitásától számitva, a 45-ik. Midőn minap 
a rend általános főnöke, P . Ludovicus a Parma a pápá-
nál megjelent, ő szentsége felszólitá, hogy válasszon a 
rendnek protectort. A rendfőnök a bibornokok közöl nem 
választott, hanem felkérte a szentayát, hogy ő maga 
legyen a szent-Ferencz-rend protektora. A pápa szívesen 
engedett a kérésnek. Ilyen eset még nem fordult elő. 

— Egyházi előléptetések. A király a váczi székes-
káptalanban : Markovich Lázár őrkanonoknak az éneklő-
kanonokságra, Jung János székesegyházi főesperesnek az 
őrkanonokságra és Kanda István pesti főesperesnek a 
székesegyházi főesperességre való fokozatos előléptetését 
jóváhagyván, C'zettler Antal váczi székesegyházi mester-
kanonokot pesti főesperessé nevezte ki. A győri székes-
káptalanban : Surányi János dr utolsó vagyis iskolás-
kanonoknak a pápai főesperességre való előléptetését 
jóváhagyván, az ekként megüresedett utolsó vagyis isko-
láskanonokságot Mladoniczky Ignácz tiszteletbeli kano-
noknak, és a győri nagyobb papnevelőintézet igazgató-
jának, végre az ily módon megüresedett tiszteletbeli 
kanonokságot Sinkó Isván dr püspöki titkárnak ado-
mányozta. 

— A kir. zene-akadémiában f. hó 27-én osztották 
ki nagy ünnepélyességgel a végzett növendékeknek az — 
okleveleket. Az ünnepélyen a kir. zene-akadémia elnöke, 
dr Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök ur fenkölt szel-
lemű buzditó beszédet intézett az akadémia végzett mű-
vész-növendékeihez. 

f Szabó István kazári plébános, a kitűnő hellenista, 
Homérosz magyar forditója, meghalt e hó 27-én Kazáron, 
Nógrádmegyében, 91 esztendős korában. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ben , in tézendők. 

Budapesten, április 2, 27. I. Félév. 1892. 
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Készüljünk 

XIII. Le« pápa 
félszázados püspöki jubileumára! 

A Szent-István-Társulat márczius 22-én ta r -
t o t t nagygyűlésében mondot t hgprimási t á jékoz-
ta tó szózat közlésével egyidejűleg, e lapnak 
márczius 23-án megjelent 24-ik számában, te t -
tünk először jelentést Magyarország kathol ikus 
közönsége előtt arról a nagy mozgalomról, a 
mely Olaszországból, magából az örök városból, 
Rómából szervezve, — az egész világon megin-
dult, Krisztus Urnnk szentegyházát dicsőségesen 
kormányzó szentséges atyánk, XIII. Leo pápa 
püspöki jubileumának méltó megünneplése végett . 

Most újból visszatérünk e magasztos eszmé-
ket és elhatározásokat keltő s a tör ténelemben 
bizonyára nyomokat is hagyó katholikus ügyre, 
közzé téve mindenek előtt legfőbb tá jékoz ta tóu l 
magának XIII. Leo pápának helyeslő levelét, a 
mely ugyan közvetlenül az Olaszországban meg-
indí to t t jubileumi akczióra vonatkozólag nyilvá-
ní t ja a szent atya örömét a kegyeletes mozga-
lom fölött, közvetítve azonban világszerte buz-
dításul szolgálhat az olasz katholikusokéihoz 
hasonló kegyeletes nyilvánulások előkészítése ós 
rendezése iránt. 

A pápa levele, a mint azt velünk a római 
ünnep-rendező bizottság elnöksége közölni szives 
volt, eredeti szövegében a következő : 

„Lettera di S. S. Leone XIII. al Prés i -
dente délia Commissione Centrale Esecutiva 
per il Suo Ginbileo Episcopale. 

LEO PAPA XIII. 

Dilecte Fűi, salutem et Apostolicam Bene-
dictionem. Etsi nos minime latebat Tibi lectisque 
viris, quibus praees creditum fuisse munus cur and i 
ut memoria Episcopalis consecrationis Nostrae so-
lemniter in Italia celebretur anno vertente ab ejus 
susceptione quinquagesimo, gavisi tamen sumus 
perlectis litteris vestris a. d. X VIII. Kalendas 
Januarias datis, quibus totam consilii vestri ratio-
nem enucleate et distincte vidimus explicatam. 
Illud enimvero Nos delectavit imprimis quod no-
bilis incepti, quod estis aggressi ad huius Apostoli-
cae Sedis ornamentum et decus, quo maqis eni-
teavt italorum fidelium filialia in earn stadia et 
devota voluntas, patrona et auspcx a vobis electa 
sit Virgo labis nescia humánum inűcientis genus, 
cui ab illustri Lapurdensi fano indita appellatio. 
Libenter autem perspeximus varium ac midtiplex 
operum genus, quae scite a vobis cogitata sunt, 
dum, eo maxime spectat, ut summa detur gloria 
Pastori aeterno per honores habitos Humilitati 
Notrae, quae vicariam Eius potestatem gerit, illuc 
simul intendere, ut multas praebeat Ecclesiae pari-
ter ac civitati opportunitates et bona, unde cum 
alii hominum ordines, tum praesertim stúdiósa iu-
ventus et operaria plebes solidas capiant utilitates 
et apta subsidia. Quod opus cum praeclarum sit 
piorumque et cordatorum omnium commendatione 
dignum, Studium et industriam vestram, in hoc 
inceptum collata, meritci honestamus laude, eius-
demque participes laudis habemus omnes qui ad 
rem perficiendam se.se vobis socios addunt prae-
bentve adjutores. I Usee universis et singulis non 
secus ac Tibi, Dilecte Fili, lectorumque virorum 
consilio, cui praesides, Apostolicam Benedictionem, 
paternae caritatis testem, per amanter impertimus. 
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Datum Romae apud S. Petvum, die XVIII. 
Januarii, anno MDCCCXCII., Pontificates Nostri 
decimo quarto. 

LEO PP. XIII. 

Dilecto Filio J acobo Radini-Tedesclii , ab 
intimo cubiculo Nostro. 

Ha ehhez a pápai levélhez hozzá veszszük 
még a következő programmot, melyet a római 
ünnep-rendező bizottság készítet t s annak a f. 
évi márczius hó 9-ón nyer t audienczián ő szent-
ségének jóváhagyásá t ós áldását nyerte meg, 
körülbelül te l jes képet a lko tha tunk magunknak 
lelkünkben egyfelől a r r a való nézve, hogy mi 
fog tör ténni Rómában, Olaszországban, az egész 
katholikus világ részéről, XIII. Leo, a bölcs, a 
nagy pápa félszázados püspöki jubi leuma alkal-
mából, másfelől pedig elégséges t á jékoz ta tás t 
nyerhe tünk különösen mi Magyarország katholi-
kusai, az iránt, hogy miképp, hol, mikor és mily 
alakban illeszszük be hazánk 10 millió kathol ikus 
hive részéről az apostoli szentszék, különösen 
pedig XIII. Leo pápa fenséges személye i rán t 
való ragaszkodásunk, kegyeletünk és hódolatunk 
nyilvánulásait . 

Hall juk t ehá t először a p rogrammot , mely 
közvetlenül ugyan Olaszországnak szól, de ugy, 
hogy valamennyi kathol ikus nemzet elhelyezheti 
benne a hőn szeretet t pápa i r án t való rendkí-
vüli jubi leumi hódolás tényei t és összes moz-
galmait . 

Aztán -— fel! a kiket első sorban illet, első 
sorban, haladéktalanul , fel t e t t r e , hogy méltó 
részünk legyen a katholikus népek legújabb 
evolucziójában, lelkesedésében és annak dicsősé-
geiben. *** 

XIII. Leo pápa püspöki jubileumának programmja. 

A központi végrehajtó bizottság által ő szentségének bemu-
tatva és o szentsége által jóváhagyva és megáldva. 

1. A különféle nemzetek római zarándoklatai ő szent-
sége püspöki jubileumának szerencsés alkalmából kezdődni 
fognak 1892-iki október hó második felében (okt. 15-én),1) 
végződnek pedig 1893-ik évi ápril végével. Az ily zarán-
doklatok fogadása a Circolo di San Pietro (a szent Péter-
ről nevezett katholikus társas-kör) gondjaira lesz bizva. 

2. Három királyok napja alkalmából 1893-ban elő-
kelő római családok gyermekei fogják megnyitni a köz-
vetlen jubileumi ünnepélyek sorát, felvive a szent atyához 

') Ezt a napot, szent Terézia napját , Spanyolország védő-
szentének ünnepét választották a spanyolok római nagy nemzeti 
zarándoklatuk fogadtatása napjául A szerk. 

karácsonyi ajándékul a maguk külön királyok napjai 
filléreit. 

3. 1893. január vége felé a Központi Végrehajtó 
Bizottság fel fogja ajánlani a szent atyának néhány olasz 
katholikus iró tudományos hódolatát (l'ommaggio scienti-
fico di alcuni serittori cattolici italiani), a melynek ren-
dezése a sz. Sebestyénről nevezett római „kör" -re lesz 
bizva. 

4. A következő február hó 11-én, a lourdesi szent 
Szűz ünnepén, ' ) ő szentségének fel fog ajánltatni a jubi-
leumi ima-ügy (Opera délia preghiera continua),2) a mely-
nek gondozása a „Circolo deli' Immaculata"-ra van 
bizva. 

5. Ugyanazon hó 13-ától 18-áig, Róma néhány 
templomában, 6, predikácziós és ima-nap lesz, hogy igy a 
hivek előkészülést nyerjenek magának a jubileumi ünnep-
napnak lelki gyakorlatokkal való méltó megszentelésére. 
A „Societá Primaria Romana per gl'Interessi Cattolici" 
fog gondoskodni ezeknek az összejöveteleknek helyes 
lefolyásáról, a jó sajtó terjesztése végett alakult „Prima-
ria Associazione di S. Carlo" pedig ingyen fogja ez 
alkalomból kiosztani a nép között ő szentsége életrajzát 
számtalan példányban. 

6. Február 16, 17, 18-án, a különféle vidékek sze-
rint külön-külön fogja fogadni ő szentsége az olasz zarán-
doklatot, a mi külön szabályozás által fog elintéztetni. 

7. Február 19-én, a jubileum napján, ő szentsége 
kegyes lesz sz. Péter templomába lejönni és ott misézni, 
megengedve, hogy azon valamennyi aznap Rómában levő 
zarándok és a Rómában élő katholikusok jelen lehes-
senek. 

8. Az ezt megelőző napok egyikén a Katholikus 
Kongresszusok rendezését gondozó bizottság valamint a 
jubileumi ünnepélyek központi végrehajtó bizottságának 
elnöksége fel fogják ajánlani ő szentségének a jubiláris 
mise stipendiumául összegyűlt péterfilléreket. 

9. Február 20, 21, 22-én a központi végrehajtó 
bizottság ünnepélyes hálaadó triduumot fog tartani a S. 
Lorenzo in Panisperna templomban, a hol ő szentsége 
püspöki íölszentelésben részesült. E templomban ez al-
kalomból hires szónokok fognak beszédeket tartani és 
pontifikális misék lesznek. 

10. Ugyanaz a bizottság 100 szegény öreg szániára 
ebédet fog rendezni ; előbb azonban a jubileum alkalmá-
ból illő ruhákat fognak az illetők kapni és a S. Lorenzo-
templomban az oltáriszentséghez fognak járulni. A római 
katholikus társulatok valamelyike fogja elvállalni a terv 
végrehajtását, magára vállalva azt is, hogy a jubileum 
napját megelőző vasárnapokon meg fogják látogatni Róma 
és a külvárosok valamennyi plébániáját, és ott a káté-
oktatásban részesülő ifjúság között szent képeket, meg-
áldott érmeket és 6000 vallásos könyvet fognak kiosztani, 
a melyeket a jó könyvek terjesztése végett alakult „So-
cietá di San Paulo" ajánlott fel ajándékba. 

') A kinek védnöksége alá van helyezve az egész jubileumi 
mozgalom és akczió. A szerk. 

*) Ez nem sokára külön lógjuk bemutatni Magyarország ka-
tholikus papságának és híveinek, hogy részt vehessünk a bőséges 
indulgencziákban. A szerk. 
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11. A „Federazione Piana" és a többi katholikus 
társulatok valamennyien szintén igyekezni fognak a jubi-
leum alkalmából fiúi ragaszkodásuknak jelét adni a szent 
atya iránt. 

12. Róma tudományos és irodalmi Akadémiái gon-
doskodni fognak, a zarándokiások ideje alatt, a szent atya 
tiszteletére különféle ünnepélyes gyűlésekről. 

13. 0 szentsége teljes kimutatást fog kapni mind 
arról az alkotásról és alapításról, a mi eme jubileuma 
alkalmából, mint ő szentsége tiszteletének örök emléke, 
Olaszországban az ifjúság és a munkásosztály javára tör-
ténni fog. ') 

14. A központi végrehajtó bizottság folytonosan 
tanulmányoz más terveket is a végett , hogy a katholikus 
világ szeretetének, nyilvánulása a szent atya iránt a lehető 
lef'ényesebben sikerüljön.2) 

Ö szentsége 

XIIL Leo pápa körlevele 
Francziaország érsekeihez, püspökeihez, papságához és 

összes katholikus híveihez. 

Kereszténységellenes köztársaság. 

Egy nehézség jelentkezik előttünk: „Ez a (franczia) 
köztársaság annyira keresztényellenes érzelmektől van 
áthatva, hogy erkölcsös emberek, annál inkább pedig a 
katholikusok, lelkiismeret szerint nem járulhatnak hozzá." 
Ime, ez a dolog okozta és fokozta a nézeteltéréseket és 
viszályokat. 

Az alkotmányos hatalmak és a törvényhozás közt levő 
különbségről. 

A fenti sajnálatos eltérések elmaradtak volna, hogyha 
az emberek gondosan figyelembe veszik a jelentékeny 
különbséget, mely az alkotmányos hatalmak és a törvény-
hozás között létezik. A törvényhozás annyira különböző 
tényező a politikai hatalomtól és ennek alakjától, hogy 
oly kormányhatalom alatt, a melynek az alakja a legki-
tűnőbb, a törvényhozás átkozott rossz lehet, és megfor-
dítva, a legtökéletlenebb kormányforma alatt a legkitű-
nőbb törvényhozással találkozhatunk. Ezt, a történelem-
mel kezünkben, bebizonyítani könnyű dolog lenne ; de hát 
minek? mikor ugy is meg van győződve róla mindenki. 
Es vájjon ki tudhatná ezt jobban mint az egyház, a mely 
kénytelen állandó összeköttetést fentartani valamennyi 

') Például, a „Circolo deli' Immacolata della Gioventü di 
Koma" már bizottságot is alakított Rómában tanuló ifjúk nemzet-
közi pensionatusának (Pensionato Internazionale per gli Studenti 
in Roma) alapítása iránt. Az aláírást már megnyitot ta . Aláírhatni 
10 vagy 25 lira minimális alapítványi összeggel, vagyis részvény-
nyel. (Aperse una sottoserizione di speciali azioni da lire 10 e da 
lire 25.) A szerk. 

2) Az egészből világosan kitűnik, hogy Olaszországban, Ró-
mában, a Vatikánban — számítanak az egész világ katholikusainak 
lelkességére ebből az alkalomból. Igen kívánatos volna, ha mennél 
előbb főpásztori körlevelek mondanák ki nálunk is országszerte, 
hogy, igenis, szentséges atyánk püspöki jubileumát megünnepeljük 
mi, Magyarország katholikusai is : 1. szent mise s más ünnepélyek 
által a jubileum napján ; 2. zarándoklás által Rómába ; 3. péter-
fillér gyűjtése által. Fiat, fiat ! A szerk. 

politikai hatalommal ? Valóban, jobban mint bármely 
más hatalom, tudná elmondani az egyház, mennyi örömet 
vagy fájdalmat okoztak neki gyakran a különféle kor-
mányformák alatt hozott törvények, a melyek a római 
birodalom óta napjainkig egymás után következtek. 

Ha az imént felállított megkülönböztetés nagy jelen-
tőséggel bír magában, ugy oka is nem rejtély, hanem 
világos. A törvényhozás -— működése a hatalommal fel-
ruházott embereknek, a kik t. i. tényleg kormányozzák a 
nemzetet. Ebből következik, hogy gyakorlatilag véve a 
dolgot, vagyis ugy a mint van, a törvények minősége 
jobban függ ezeknek az embereknek minőségétől, mint a 
hatalom formájától. Ezek a törvények jók vagy rosszak 
lesznek a szerint a mint a törvényhozók jó vagy rossz 
elvek szellemétől vannak áthatva és . vezérelve, t. i. a 
szerint a mint őket a politikai bölcseség (prudence poli-
tique) vagy a szenvedély sugalmazza. 

Hogy Francziaországban, sok év óta, a törvényho-
zás sok nevezetes ténye a vallással és következésképp a 
vallás érdekeivel ellenkező törekvésekből származának, ezt 
mindenki elismeri, és kézzelfogható tények által, sajnos, 
be van bizonyítva. Mi is, szent kötelességet teljesítve, 
élénken érzett panaszt emeltünk annak idején az előtt, a 
ki akkor a köztársaság élén állt. Ezek a törekvések, en-
nek daczára, fenmaradtak, a baj sulyosodott, és igy nem 
lehet csodálkozni, ha a franczia püspöki kar tagjai, kiket 
a Szentlélek állított az ő különféle, hírneves egyházaik 
kormányzásába, legújabban is kötelességökben lévő dolog-
nak tartották nyilvánosan kimondani fájdalmukat a fölött 
a helyzet fölött, mely Francziaországban a katholikus 
vallásnak készítve van. Szegény Francziaország ! Csak 
Isten tudná megmondani, mily mélységes mély örvénybe 
sülyedne le ez az ország, ha ez a törvényhozás, a helyett 
hogy megjavulna, megátalkodnék az igazság és jog útjá-
ról való eltéréseiben, a minek az lenne a vége, hogy 
kiszakítaná a francziák szivéből és szelleméből azt a val-
lást. a mely őket oly nagyokká tette. 

Es ime, éppen ez a tér az, a melyen, félre téve 
minden politikai nézeteltérést, minden jó lelkű polgárnak 
csatlakozni kell a többihez, hogy mindnyájan, egy ember-
ként, minden tisztességes és törvényes eszközzel legyőz-
zék a törvényhozásnak ezt a növekedő visszaélését. Az a 
tisztelet, melylyel az alkotmányos közhatalom iránt visel-
tetni tartozunk, ezt nem tiltja ; ez a tisztelet nem ró 
reánk sem tiszteletet, annál kevésbé határtalan engedel-
mességet bármely törvényhozás bármily intézkedése irá-
nyában. Ne tévessze senki szem elől, hogy a törvény 
észszerűen fogalmazott parancsolat, kihirdetve, a közjó 
végett, azok által, a kik erre való nézve a közhatalmat 
letétbe kapták. — Ebből kifolyólag, soha de soha sem 
fog lehetni helyeselni a törvényalkotásnak ama pontjait, 
melyek a vallással és Isten jogaival ellenkeznek. Ezt 
az igazságot Hippó nagy püspöke, sz. Ágoston, teljes 
világossággal vette körül a következő ékesen szóló bizo-
nyításban : „Aliquando . . . potestates bonae sunt, et 
timent Deum ; aliquando non timent Deum. Iulianus exti-
tit infidelis Imperator, extitit apostata, iniquus, idolatra : 
milites christiani servierunt Imperátori infideli ; ubi venie-
batur ad causam Christi, non agnoscebant nisi Ilium, qui 
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in coelis erat. Si quando volebat, ut idola colerent, ut 
thurificarent, praeponebant illi Deum ; quando autem 
dicebat: Producite aciem, ite contra illam gentem, statim 
obtemperabant. Distingvebant Dominum aeternum a do-
mino temporali ; et tarnen subditi erant propter Dominum 
aeternum etiam domino temporali." (Enarrat. in Psal. 
CXXIV. n. 7. fin.) Mi tudjuk, hogy a ki Istent nem 
vall, eszének s még inkább akaratának siralmas vissza-
élése következtében ezeket az elveket tagadja. Hanem 
végre is az atheizmus oly szörnyűséges tévedés, hogy — 
az emberiség becsületére legyen mondva — soha abban 
az emberek Isten-tudata és kötesességérzete nem fog 
elsülyedni, hogy ezek helyett az állam imádása kereked-
jék felül. 

Miután az elvek, a melyek életünket hivatvák sza-
bályozni Isten és a kormányok iránt, ily szabatosak és 
határozottak, részrehajlatlan ember nem fogja vádolhatni 
a franczia katholikusokat. hogyha, sem fáradságot, sem 
áldozatot nem kiméivé, mindenáron azon vannak, hogy 
hazájok számára megőrizzék azt, a mi arra nézve a jólét 
föltétele, a mi a történelem által feljegyzett dicső hagyo-
mányok özönét foglalja magában s a mit nem feledni — 
minden francziának szent kötelessége. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Róma. X I I I . Leo pápa a chicagói világkiállításról. — 
Bryan Tamás, a chicagói világkiállítás európai vo-

natkozású bizottságának elnöke, f. évi február hó 12-én 
kelt levélben felkereste ő szentségét, a római pápát is,-
kérve őt, hogy az apostoli szentszék Amerika nagy vál-
lalkozását támogatni szíveskedjék. XIII. Leo, ismert fen-
séges gondolkozásának megfelelően, az alább következő 
levélben válaszolt a felhivásra. A pápa levele méltó 
visszhang az Amerikából jöt t rendkívüli meghívásra. Az 
Egyesült-Államok és a pápa hivatásuk magaslatán álla-
nak — egyaránt. A pápai levél szövege ez: 

HONORABILI ^ I R O , THOMAE B. BRYAN. 

LEO PP. XIII. 

Honorabilis Vir, salutem. 

Quum parari certatim videamus ubique saecularia 
solemnia ad memóriám honestandam clarissimi viri opti-
meque meríti de re Christiana omnique per eam inducto 
humanitatis cultu, perlibenter intelligimus hoc laudis cer-
tamen alias inter gentes iniisse foederatas quoque Septen-
trionalis Americae civitates ea ratione quae digna sit 
amplitudine et ubertate regionis suae omnique copiarum 
genere instructae, ac nomine tanti viri cui hic honos 
habetur. Nihil enimvero splendidius iis quae nunciantur 
de spectaculo insigni et apparatissimo quod populus iste 
exhibiturus erit Chicagiae collatis apteque propositis 
rebus operibusque omne genus quae ferax natura gignit 
vel industriam conficit hominis artificiosam, cujus rei 
molitio et effectio novum profecto erit praebitura argu-
mentum vasti animi et actuosae vis istius populi ingentia 
quaeque et ardua magno felicique ausu aggredientis. 
Huic vero rei celebritati finis quo spectat nobilitatem 

i parem esse laetamur : pertinet enim ad testimonium ho-
noris gratique animi erga eum quem diximus immortalem 

I virum qui cupidus reperiendi tramitis quo veritatis lux 
et utilia civilis cultus ornamenta ad ultimas usque orbis 
plagas inferrentur, nec deterreri potuit periculis nec defa-
tigari laboribus donec instaurata quodammodo necessitu-
dine duas inter jamdiu sejunctas humani generis partes 
tanta utrique benefacta praestitit ut par haberetur paucis 
nemini fortasse secundus. 

Dum itaque eam ob rem peramplae Reipubliae cives 
mérita ornamus laude, fervida vota facimus ut nobile 
eorum incoeptum ceteris faventibus populis suasque con-
ferentibus opes, prosperos habeat successus, hominumque 
acuendis ingeniis, fovendis naturae studiis, bonisque arti-
bus cunctis provehendis proficiat. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XXVII 
Februarii anno 1892. Pontificatus Nostri XV. 

LEO PP . XIII. 

Bécs . Vallás és tudomány. — 
Azon per alkalmából, mely Bécsben február 18-án 

két tanitó ellen vallásháboritás czimén lefolyt, dr Schindler 
Ferencz bécsi egyetemi tanár egy előadást tartott , mely-
nek folyamán ő az osztrák Leo-társaság alapitó főgyülé-
sén azon régi (vagy tán u j ?) mesének, hogy a tudomány 
és a hit egymásnak ellentétei, teljesen alaptalan voltát 
kimutatta. Azon épen most újból lábrakapott kísérletek 
láttára, melyeknek czélja az, hogy a hitetlenség „modern 
filozófiáját" a vallás rovására felmagasztalja, nem győz-
zük Schindler tanár előadásának ama pontjait, melyek az 
isteni hitnek a tudományhoz való viszonyára vonatkoz-
nak, szószerint eléggé kiemelni. Mellékesen megjegyezve, 
Schindler tanár az ő tárgyát olyan népszerű alakban, 
világosan és érthetően fejtegette, hogy az értelem fonalát 
még egy kevésbbé müveit ember sem képes ennél telje-
sen elveszteni. 

Schindler tanár ezeket mondotta : 
„A mi ellen mi tőképen sikraszállni akarunk, az 

nem más, mint azon régi állítás, hogy a tudomány és 
hit egymásnak ellentétei, nevezetesen hogy igazi tudo-
mányról a kinyilatkoztatás hitelességének egyidejű el-
ismerése mellett szó sem lehet. 

Engedjék meg, hogy három kérdést tehessek, s az 
ezekre adott rövid feleletek ki fogják mutatni, hogy 
amaz állítás teljesen alaptalan és nyilvánvalóvá teszik 
azt, hogy a kinyilatkoztatásnak hitvallásul való elfogadá-
sával a tudomány jogosult hatásköréből és szabadságából, 
valamint annak fejlődéséből semmit fel nem áldozunk, de 
sőt az utóbbinak kiszámíthatatlan előnyöket biztosítunk. 
Három kérdésünk ez : „Kizárja-e a hit fogalma a tudo-
mány fogalmát? Vájjon a tudományt a maga sajátképeui 
birodalmában a hit korlátozza s akadályozza-e? Vájjon 
vannak-e a hitnek olyan lényeges pontjai, melyek a tu-
dományra s annak kifejlődésére előmozditólag hathatnak ? 

„Kizárja-e a hit fogalma a tudomány fogalmát?" 
— Semmi esetre sem. A hit nem egyéb, mint igaznak 
tartása az istenileg kinyilatkoztatott, s az egyház, mint 
hiteles közvetitő által elénk tár t vallási igazságoknak, 

; melyek az isteni kinyilatkoztatás hitelességére irányulnak. 
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A tudomány, mint az emberi szellem működése, nem 
egyéb, mint kutatása és biztos megismerése a létezőnek 
ennek lényege, alapokai és törvényei szerint. Ha e két 
működést egymással összevetjük, bennük semmi olyast 
nem találunk, mely kölcsönös ellentmondást foglalna ma-
gában. Mindkettő értelmi működés az igazság felfogása 
érdekében, melyet ott a hiteles isteni kijelentés, itt pedig 
a tárgyak belső okaiba való saját bepillantásunk alapján 
állapítunk meg. Ellentmondás-e egy hitelt érdemlő sőt 
csalhatatlan tanú kijelentése alapján elfogadni azt, a mi 
az igazság összes feltételei szerint is ilyennek bizonyul, 
majd ismét saját belátásunkat követve igaznak tartani 
azt, a mi mellett a belső okoknak nyilvánvalósága szól, 
melyet magunk is felismerünk? Bizonyára nem. Vagy 
lehet-e eset valaha arra, hogy a vallásról valaki azt 
kívánja, hogy az olyas valami legyen, a mi a tudományos 
kutatás biztos eredményeivel ellentétben ál l? Époly 
kevéssé. Azon szó, melyet az isteni kinyilatkoztatás közvetít 
hozzánk, csakis az igazságot foglalhatja magában, mert 
isteni eredetű, és Isten maga az Igazság ; hasonlóképen 
igazságok a tudomány komoly és biztos eredményei is. 
Az igazság azonban csak egy. Miért is azon ellentmon-
dás, melyet egyesek a hitnek tanai és a tudománynak 
biztos eredményei között keresni akarnak, mindig csak 
látszólagos lehet, mely a kinyilatkoztatott igazságnak 
hamis megértésében, vagy pedig abban gyökerezik, hogy 
a tudományos uton felismert igazságból, alaptalan követ-
keztetéseket vonunk. Tudomány és hit tehát lényegileg 
egymást ki nem zárja. 

De vájjon nem akadályozza-e az utóbbi az előbbi-
nek szabad fejlődését? 

Ez az eset sem áll. Ha a tudományos kutatás terét, 
sajátos módszereit, s a rendelkezésére álló lényeges sza-
badságot tekintjük, ugy találjuk, hogy a bit seholsem 
okoz annak legcsekélyebb rövidséget sem ! A tudományos 
kutatás tere olyan messze terjed, mint a lét : Isten és a 
világ, a szellem és az anyag, a tulajdon lényeg, s a mi 
ezen kivül van és lehet, mindez nyitva áll a tudományos 
kutatás előtt, s a hit nem von eléje korlátokat. A tudo-
mányos kutatás módszere az, hogy ez. kiindulva a lét 
alaptörvényeiből, melyek egyúttal az értelmes gondolkozás 
alaptörvényei, végső következtetés utján nyeri a tapasz-
talat segélyével a maga vívmányait. A hit itt sem gátol, itt 
sem akadályoz ; nem követeli ez az értelmi élvek feláldo-
zását, nem háborgat bennünket a tapasztalati tények 
megfigyelésében, nem hatol be a gondolkozás munkájába, 
mikor ez a maga végső következtetéseit megállapítja. 
Vájjon nem gátolja-e hát a hit legalább azt a szabadsá-
got azon dolgokra nézve, melyek a kinyilatkoztatott tanok 
tartalmát teszik, hogy ezekről másképen gondolkozzunk, 
mint a hogyan ezeket ez feltünteti ? Minden bizonynyal. 
De vájjon a gondolkozást szabadsága korlátlan-e áltálá-
ban? Ez még magára az Istenre nézve sem az. Az okos 
szellem a gondolkozásban és megismerésben a dolgok 
tárgyi valóságához (realitásához) van kötve természete 
szerint pedig az igazság felismerésére rendelve ; a tévedés 
ellenben ellentétben áll a szellem eme rendeltetésével. 

Az emberi szellemhez, mint véges szellemhez, min-
denesetre hozzá tapad a tévedés lehetősége s az ember 

annálfogva, hogy akaratával visszaél, a felismert tévedés-
hez ragaszkodhatik is, azonban ezzel a szabadsággal, 
melynél fogva tévedhet, csak a szellem természetes ren-
deltetése ellenére élhet, mely rendeltetés az igazság felé 
vonza ezt. XIII. Leónak egyik mondása szerint a hit és 
az ész jogait egyszerre megvetni neki annyit jelentene, 
mint egy olyan mondatot elfogadnia, melyről tudja, hogy 
az a kinyilatkoztatásnak ellene mond. Megvan abban az 
a rá nézve lényeges kötelesség, hogy a kellően eléje tárt 
igazságot elfogadja; s a h o l az Isten határozottan beszélt, 
ott az igazság. Es a hit semmiképen sem korlátozza azon 
szabadságot, mely a kutató emberi szellemnek sajátja. 

S nemcsak hogy nem korlátolja, sőt éppenséggel 
előmozdítja azt, hogy helyesen éljünk vele, s igy előmoz-
dítja a tudomány fejlődését is. 

Müller M. ezeket mondja Keplerről : (A nyelvtudo-
mány, bevezetés) „Kepler mindakettőt felhasználta (a 
képzelet fáklyáját és a tanulmányok lámpáját) sőt még 
ennél is többet, a hit csillagát is, hogy ez legyen veze-
tője, mely az éj sötétjén keresztül a világosságra vezette 
őt az összes dolgokban." S csakúgy a vatikáni zsinat is 
igy nyilatkozik (de fide cath. cap. 4.) „A hit megszaba-
dítja az észt a tévedésektől, megóvja azoktól s különféle 
ismeretekkel gazdagítja azt." A hitnek befolyása a tudo-
mányokra tényleg nem más, mint az, hogy világossága, 
kalauza, támogatója és segítője ennek azon az uton. mely 
a sötét perezek komor éjén keresztül az igazság birodal-
mába vezet." Ez a lámpa és kalauz mellette mindazon 
kérdésekben, melyek a természeti, vallási és erkölcsi ren-
det illetik. Itt a tiszta és zavartalan igazságot tűzi a 
kutató emberi szellem czéljául, mely után az ő eszközei-
vel és elveivel kell törnie, megmutatja ennek a kérdések 
helyes megoldását és megőrzi azt saját gyengeségének, a 
képzeletnek és szenvedélyeknek zavaró behatásaitól, kö-
rülsugározza azt azzal a fénynyel, melyet a természetfeletti 
rendből fakadó igazságok vetnek a valláserkölcsi rend 
tanaira. A hit szokott segédtársa és támogatója lenni 
mindazoknak a tudományoknak, melyek az értelem körébe 
esnek. Az emberi szellem, ha szilárdul ragaszkodik azon 
kinyilatkoztatott igazsághoz, mely a valláserkölcsi kérdé-
sek körül forog, szabadabbnak és akadálytalanabbnak 
érzi magát bármely más téren az igazság kutatásában, 
mert tudja, hogy a mi a legfontosabb és legfőbb élet-
kérdéseket illeti, ezekre nézve nyugodt lehet ; ekként 
könnyebben megtalálhatja a kulcsot ahhoz, hogy a ter-
mészet lényegét, a világi dolgok vonatkozásait, s az em-
beri sors és az emberiség történelmének kapcsolatát 
megismerje ; összes törekvéseinek eszményi lendületet köl-
csönöz az, mely a túlvilági és örök dolgok szemléletéig 
emeli őt fel ; s igy a hit a tudomány legfőbb megdicső-
ülésévé lesz. 

Es mi ebben az értelemben veszszük is ezt a szót, 
hogy „keresztény tudomány," melyet társaságunk czéljául 
jelölünk ki, t. i. hogy olyan tudomány az, melyet a ke-
resztény hit világosit fel, vezérel, támogat és dicsőit 
meg, s e vallás az emberi ész legmagasabb szárnyalása, 
és az isteni igazság fényével való betelése. 
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A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A hgprimás sz. I.-társ. beszéde a közvéleményben. 
(Folytatás.) 

A képviselőházban napirenden van a budget-vita. 
Az ellenzék már előre fente a fogát rá, hogy az u. n. 
elkeresztelési ügyben a kormányt „tétovázó" eljárása 
miatt támadni fogja. Minthogy pedig ez a vita egész 
friss anyagot fog szőnyegre hozni, sietnünk kell a her-
czegprimás Sz.-I.-T. beszédére vonatkozó publiczisztikai 
nyilatkozatok bemutatásával. És pedig kénytelenek vagyunk 
csakis a legérdekesebb és legégetőbb tárgyra, t. i. az 
u. n. elkeresztelési ügyre szorítkozni. E tekintetben vala-
mennyi lapnak meg van a maga sajátságos felfogása, a 
mely világosan mutatja, hogy e tekintetben, — pedig az 
elkeresztelési ügyben 10 millió katholikus hitének és 
vallásának szabad gyakorolhatási jogáról van a szó, — 
az elmékben nagy zavar vert fészket, ugy hogy azokat 
vajmi nehéz lesz a világos jogok egyik legvilágosabbiká-
kának, a kath. hit szabad követhetése jogának a tiszte-
letére megtanítani. 

A kormánynyal tartó szabadkőműves „Pesti Hirlap" 
ezt irja : 

„Ezekkel véget ért azon meleg helyeslés, melylyel 
a herczegprimás beszédét kisérni örömünkre szolgált. 
Nem oszthatjuk az 1868 : 53 t.-czikkre és az elkereszte-
lési rendeletre vonatkozó nézeteit. Érvelésének súlypontja 
nem az utóbbit, hanem az előbbit támadja. Szinte az 
látszik ki szavaiból, hogy nem a jelenlegi kormányt, nem 
Csákyt és Szapáryt akarja felelőssé tenni az elkereszte-
lési rendelet következtében támadt konfliktusért, hanem 
a magyar közjog egyik legsarkalatosabb tételét, mely 
imperativ rendelkezéssel akarja biztosítani a felekezetek 
békéjét, midőn meghagyja, hogy a vegyes házasságból 
származó gyermekek nemszerint és 18-dik életévükig 
szülőik vallását követik. Ezt a nagy fontosságú törvényt 
teszi felelőssé mindenért s ugy látszik, ennek megvál-
toztatásától teszi függővé az egyház és az állam közti 
béke helyreállását. Nyilatkozata szerint Róma is ezen 
nézetben látszik lenni, hol szintén in radice akarják gyó-
gyítani a bajt. 

De nekünk, midőn magyar közjogi, sőt egyáltalán 
bármely törvényről van szó, semmi (!) közünk Rómához. 
Éppen most bizonyítgatjuk a parlamentben, pártkülömb-
ség nélkül, a magyar törvényhozás teljes függetlenségét 
és souverainitását még a dualizmusra, az Ausztriával 
való kiegyezésre vonatkozólag is ; annál függetlenebbnek 
és souvarainebbnek kell tartanunk, szintén pártkülönbség 
nélkül, a magyar törvényhozást Róma irányában. 

És minket meg nem (!) győznek a herczegprimásnak 
azon igen tudományos és látszólag igen liberális érvei, 
melyeket az 1868 : 53. t.-czikk ellen felhoz. Ritkán láttuk 
azokat ily tetszetős és nemes formában ; de mégis az a 
nézetünk, hogy a Rotteck- vagy Eötvös-féle ekon t libe-
ralizmus, melyre Vaszary Kolos ügyesen hivatkozik, ez 
esetben csak külső formájában az, lényegében azonban 
nem felel meg sem a valódi liberálizmusnak, sem a fe-
lekezetek békéjének. A század elejének invencziója, hogy 

az ultramontanizmus a liberálizmustól kölcsönözte leg-
erősebb fegyverét. A szabad egyház szabad államban — 
liberális formula, de ultramontán tan. Lamennais és Mon-
talembert találmánya, melyet annyi naiv liberális politi-
kus beverklizett, holott legújabban kitűnt, hogy ezt az 
elvet még a republikánus és radikális Francziaország sem 
fogadhatta el, azért kellett buknia a minap a Freycinet-
kabinetnek. 

A szülők rendelkezési joga látszólag igen liberális 
tan, mely a természet jogán alapszik ; de eltekintve attól, 
hogy a természet joga, a mennyiben ez létezik, (!) nem 
mindig felel meg a liberálizmus követelményeinek, (! !) gya-
korlatilag éppen nem bizonyult, legalább nálunk, libe-
rálisnak és a felekezetek közt való békére nézve kedve-
zőnek. 

Ismerjük ezt a tant a reverzálisok korából s keserű 
tapasztalatokat tettünk vele. Kaput nyitott a felekezeti 
befolyásnak, s ez által létrehozta a családok belső vil-
longását. A vallási és felekezeti viszályokat, melyek most 
a közélet nyugalmát rontják le, bevitték a házi tűzhely-
hez, magába a család szentélyébe, az alkovba. 

A magyar törvényhozás elég bölcs volt, bölcsebb (?) 
a legtöbb nyugati törvényhozásnál, melyre a herczegprimás 
szintén hivatkozik és az 1868 : 53. t.-czikk megalkotása 
által helyreállította (?) a felekezetek belső békéjét. 

Nem elmélet, nem szürke doctrina, hanem hosszú 
tapasztalat (?) és történeti fejlődés áll e törvény mögöt t ; ép 
azért azt senki kedvéért, még az egyház és állam külső 
nyugalma miatt sem változtathatjuk meg. 

Nem képzelhető kormány vagy törvényhozás, mely 
e változtatást végre akarná vagy végre merné hajtani. 
Ha tehát Róma és a herczegprimás részéről ultimátum 
az 1868: 53. t.-czikk megváltoztatása, akkor nem lesz 
béke a kath. egyház és a magyar állam közt. (!!!) 

De ugy látszik, nem az. A hgprimás békés hangja, 
annyiszor és oly szép szavakban kifejezett hazafisága 
bizonyságot látszik képezni erre ; sőt Vaszary Kolos ha-
tározottan azon reményének ad kifejezést, hogy a békés 
kiegyenlítés létre fog jönni. Egyelőre csak ideiglenes 
modus vivendit helyez kilátásba. Hogy miben áll ez az 
ideiglenes modus vivendi, nem tudjuk, nem is ku ta t juk ; 
ha létre jő, már ez is valami. De ez nem vonatkozhatik 
egyébre, mint az elkeresztelési rendeletre, a törvényre 
semmi esetre. (!) Egy sereg modus vivendi valóban kínálko-
zik is az egyház és az állam közt. 

De közjogunk egyik leglényegesebb alaptételét, po-
litikai bölcseségünk egyik legfényesebb bizonyítványát, az 
1868: 53. t.-czikket nem áldozzuk föl soha, semmi körül-
mények közt. 

Ehhez nem szabad nyúlni senkinek, nyúljon bár 
akármiféle elv, vagy akármiféle fontos érdek nevében. 
Mert semmiféle elv nem lehet magasztosabb az állam 
alapelvénél és nem képzelhető fontosabb érdek a magyar 
állam érdekénél." (Despumantes suas confusiones.) 

A szintén kormánypárti „Magyar Újság" ezt mondja : 
„Nem czélunk ezúttal a kérdés tüzetes tárgyalásába 

belemenni. Egyet, reméljük, el fog ismerni mindenki, hogy 
azok a katholikusok, a kik a 23 év óta fennálló törvény-
nek megváltoztatását nem tart ják czélszerünek éppen a 
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mostani időkben, az még korántsem áll antikatholikus 
állásponton, mert ezzel a merész okoskodással mindazon 
püspökök, kik 23 évvel ezelőtt a főrendiházban megsza-
vazták azt s mindazon katholikus egyháznagyok, kik két 
évtizeden keresztül fel nem emelték szavukat a törvény 
ellen, rég antikatholikus állásponton állottak volna. Ily 
mereven nem is lenne helyes a tételt felállítani, mert 
ezzel szemben arra is lehetne utalni, hogy a szülők termé-
szetes jogának biztosítása is ellenkeznék a kath. felfogással, 
(no-no) mert a kath. egyház a leghatározottabban eltiltja 
még a felfogást is, hogy egy vegyesházasságban a kath. 
félnek minden gyermeke protestáns lehessen. Már pedig 
ha a szülőknek joga leend a gyermekek vallását megál-
lapítani, a kath. félnek minden gyermeke prot lehet. ') 
De eltekintve ettől, nagy kérdés, hogy a fentirt esetben 
nem e jönne vissza a reversalisok ismert keserű vitája, 
mely oly heves harczot szült egykor nemzetünk törvény-
hozásában ? Nagy kérdés : hogy a szülők természetes 
jogukat mikor gyakorolhatnák, a házasság előtt-e, vagy 
után ? Nagy kérdés, hogy ki védené meg a gyengébb 
felet az erősebb egyoldalú akaratától ? Nagy kérdés, hogy 
csak egyszer s mindenkorra határozhatnák-e el a szülők 
gyermekeik vallását, vagy bizonyos koron belül bármikor 
is? Mert ha C3ak egyszer határozhatnának a szülők, mi-
csoda szabadság lenne az, mikor később a szülők belátva 
első helytelen intézkedésüket, később egyetértőleg más-
kép szeretnének határozni éppen a szülők természetes 
joga alapján ? Ha pedig a szülőknek megadatnék e jog 
állandó érvényesitése, nem-e chaos támadna a szabadság-
ból, ha minden 2 — 3 évben a szülők más-más vallást vá-
lasztanának gyermekeik számára? 

De mindezek mellett f'enmarad még azon kérdés 
eldöntése is, hogy mi történjék akkor, ha a szülők nem 
tudnak, vagy egyáltalában nem akarnak egyetértésre jutni 
gyermekeik vallását illetőleg. Ez esetben kétségtelenül 
törvénynek kellene dönteni, s akkor aligha lehetne más 
intézkedést találni, mint azt, melyet a jelenleg érvényben 
álló törvényben találunk. 

De azt sem lehet e helyütt elhallgatnunk — mely 
tény tagadhatlanul erős érv a hgprimás, illetve a katho-
likus egyház felfogása mellett, — hogy a pár év előtt 
behozni szándékolt zsidó házasságnál a törvényjavaslat a 
szülőknek tartotta fönn a jogot, a születendő gyermekek 
vallásának kölcsönös megegyezés alapján leendő megvá-
lasztásában. E törvényjavaslat világot vet az akkori poli-
tikai tényezők felfogására ily fontos és nagy horderejű 
kérdésben, hol a szülők természeti joga hiteles törvény-
nyel jönne összeütközésbe és consequentiáiban kiszámit-
hatlan lenne. De még a zsidó házasság behozatalakor is 
gondoskodni kellett volna a törvénynek a szülők kölcsö-
nös megegyezésének hiánya esetén a gyermekek vallásá-
nak megállapítását illetőleg. 

Mindezeket csak felvetjük e helyen. Véleményünk 
szerint minden esetre nagyon megfontolandó, hogy egy 
23 éves törvény megváltoztattassék ! E törvény százados 
vallási küzdelemnek akart befejezője lenni, e törvény az 
élettapasztalatok alapján és gyakorlati uton kivánta meg-

11 Hiába magyaráztuk, magyarázzuk és fogjuk mag.yarázni a 
szülők jogát. Falra borsót hányni, kinek lehet kedve ? ! A szerk. 

oldani a vegyes házasságokban született gyermek vallási 
hovátartozandóságát ; e törvény — miként az akkori 
képviselőház központi bizottságának indokolása szólt — 
előre látott zavart, viszályt, keserűséget, és súrlódásokat 
akart megszűntetni ; eltávolítani idegen befolyásokat a 
családi szentélyből, s biztosítani az összes keresztény val-
lások érdekeit. Valóban azt hittük, hogy erre a tör-
vényre jobban rá fog illeni az a kifejezés, a mit az 1791 : 
XII . törvény mond, hogy: „fine stabiliendae perpetuae 
harmoniae et unionis." (Már az igaz!) 

A törvény kivánt megváltoztatásánál azonban el-
végre is egyet kell eldönteni, s ez az : — biztosithatjuk-e 
egyfelől ez országnak a békét, s a nyugalmat a megvál-
toztatás által ; s ki áll jót érte, bogy a 23 éves törvény 
megváltoztatása nem hoz-e a parlamentben, az országban 
a protestáns felekezeteknél, melyek e törvény fentartása 
mellett foglaltak állást, oly elkeseredést, mely meg fogja 
bontani teljesen a békét, és egyetértést ! ') Azt a békét, 
melynek éppen legszeretetteljesebb apostola maga a fen-
költ szellemű herczegprimás !" 

A független álláspontu „Budapesti Hirlap" vélemé-
nye ez: 

„Az elkeresztelés kérdésében az álláspontja ket tős : 
egy a múltra, egy a jövőre vonatkozik. A múltra nézve 
— egész az ominózus miniszteri rendeletig, — ugy szól-
ván felmentést és abszolucziót ad a kormánynak. A tör-
vény törvény, a rendelet csak a törvény végrehajtását 
czélozta, nem oka volt a keserűségeknek, sőt inkább csak 
okozatja a felmerült differencziáknak. A jövőre nézve a 
törVény megváltoztatásában látja a végleges megoldást. 
Addig is azonban modus vivendire van szükség s erre 
nézve ő, a pápától felhatalmazást nyervén, tárgyalásokat 
folytat a kormánynyal. 

E kérdést Vaszary Kolos öröksége legnehezebb részéi-
nek nevezi. Hogy ma is még annak nevezi, a nélkül, hogy 
módjában volna valamely irányban a megoldást körvo-
nalazni, az mint felhő ül különben derült szellemű, nyá-
jas hangú beszéde felett. Annyiból, a mit ma mondott, 
alig lehet mást következtetnünk, mint hogy ma is ott 
vagyunk, a hol eddig voltunk e kérdésben és senki sem 
tudja, miképpen gázolunk belőle ki. Némileg kecsegtető 
azonban az ő emelkedett álláspontja, konciliáns szelleme 
és nyájas őszintesége, a mely beszédét épp oly vonzóvá, 
mint világossá teszi." 

A szabadelvüségben radikális csapásokon járó „Ma-
gyar Hirlap" következőleg vélekedik : 

„És ezzel eljutottunk oda, hogy szóljunk a primás 
beszédének legfontosabb és egyúttal legkényesebb részé-
ről. arról, mely az elkeresztelési kérdéssel foglalkozik. 

A mióta Vaszary Kolos Magyarország hgprimása, 
egyre hangoztatják, hogy az u j érsek megtalálta a nagy 
arkánumot, a mely véget vet az elkeresztelési háború 
keserveinek ; olyan arkánumot talált, a mely lecsillapítja 
a klérust, a nélkül, hogy csak hajszálnyira is csorbítaná 
az állam és a kormány tekintélyét. 

Ne vegye hát rossz néven senki, ha a mai beszéd-
ben legelőbb ezt az arkánumot kerestük. De ne vegye 

') Hát a kath. hit sértegetése semmi ! ? A szerk. 
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rossz néven senki azt se, hogy ezt az arkánumot nem 
találtuk meg. 

A primás szól arról, hogy mily viszolyokat okozott 
az 1868: LIII . t.-cz. 12. §-a ; szólott arról, miként he-
gyezte ki ezt a viszályt a hírhedett elkeresztelési rende-
let ; előadta a strikt, dogmatikus katholikus álláspontot, 
mely az emiitett törvényes intézkedés megváltoztatását 
követeli ; hangsúlyozta, hogy az egyház és állam között 
békés viszonyt kell teremteni ; de kijelentette azt is, hogv 
egyházelvi álláspontjából szemernyit sem tágit, de nem 
emiitette egy szóval sem, hogy miként lehetne kipusztí-
tani a világból ezt az odiózus ügyet. Megemlítette, hogy 
tárgyalások folynak ideiglenes modus vivendi létesítése 
czéljából, de nem mondta meg, hogy mi legyen ez a 
modus és mi kövesse azt a végleges rendezés alkalmával. 

A magyar államhatalom szempontjából tehát ott áll 
a kérdés, a hol azt a haldokló Simor János kiejtette 
kezéből. Nem mondjuk, hogy a kérdés azóta egyáltalán 
nem fejlődött, mert hiszen ma megtudtuk az első magyar 
főpap precziz véleményét a kérdés végleges megoldása 
íelől, de hogy mi történjék a magyar államhatalom meg-
sértett t e k i n t é l y é v e l , a z t ma épp oly kevéssé tudjuk, mint 
tudtuk azelőtt. 

Fönnáll ma is és ki tudja, még meddig, az a hal-
latlan anomália, hogy a kormány kibocsátott egy rende-
letet, a melyet se végrehajtani nem tud, se visszavonni 
nem akar. Létezik egy rendelet, a mely feltétlenül tör-
vényes, :i) mert a törvény következménye és létezik egy 
állapot, a mely feltétlenül törvénytelen, mert a törvény 
megtagadása ; és létezik egy kormány, mely ezt az álla-
potot se törvényesíteni, se megmásítani nem tudja Az 
államhatalom a maga tekintélyével eljutott egy zsák-
utczába, a melyet se áttörni nem tud, se elkerülni nem 
tudott. 

Vagy hajtsák végre azt a rendeletet, vagv vo^-ík 
vissza, de elég volt már a pellengérből, a melyre 189U. 
február 26. óta a kormányzati hatalom állítva van. Elég 
volt már abból a siralmas helyzetből, a melyben két év 
óta van az állam az egyházzal szemben, s a mely — 
félő — előbb-utóbb úgyis az állam kudarczára fog ve-
zetni." 4) (Vége köv.) 

H I V A T A L O S . 

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére : Degen Titusz budapest-erzsébetvárosi plébá-
nosnak a Bold. Szűz Máriáról nevezett egresi czimzetes 
apátságot ; Podhragyay Pál selmeczbányai plébánosnak 
pedig a Bold. Szűz Máriáról nevezett turóczi czimzetes 
prépostságot adományozom. Kelt Budapesten, 1892. évi 
márczius hó 23-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky 
Albin, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem 
előterjesztésére, az erdélyi károly-fehérvári székeskápta-
lanban az üresedésben levő olvasókanonokságot : Fábián 

') Persze, ha az urak behunyják a szemöket, hát a napot se 
lát ják meg. -A szerk. 

! ) Ki sértette meg ? Azaz megsértették a rossz törvényt és 
rossz rendeletet alkotó államférfiak ! A szerk. 

3) Mivel maga a törvény sem törvényes — beleütközvén a 
term, erkölcsi törvénybe, nem tekintve azt, hogy a ker. hit positiv 
isteni törvényébe is beleütközik, — a rendelet sem lehet törvé-
nyes ! A szerk. 

4) Az igazság, az Isten törvénye előtt meghódolni s a hibát 
jóvá tenni nem kudarcz. A szerk. 

Sándor éneklőkauonoknak és az egyházmegyei alapítvá-
nyok gondnokának, — az ekként megüresedő éneklő-
kanonokságot pedig Bálint Károly czimzetes apátnak, 
székesegyházi espereskanonoknak és egyházmegyei tan-
felügyelőnek adományozom. Kelt Budapesten, 1892. évi 
márcz. hó 23-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Gróf Csáky 
Albin, s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** A budapesti érsek i helynökség ügyében azt 

a jelentést tehetjük t. olvasóinknak, hogy f. hó 7-ére már 
össze van híva a bizottság, a mely ő hgsége a prímás 
meghagyása alapján tanácskozni van hivatva a helynökség 
felállításának módozatai felől. 

== Dégen Titusz erzsébetvárosi plébános, a kinek 
apáttá történt legk. kir. kineveztetését a Hivatalos rovat-
ban olvasta a m. t. olvasó-közönségünk, a fővárosban 
33 év óta működik s ezen hosszú idő alatt már mint 
káplán buzgósága és humánus bánásmódja által a fővá-
rosi polgárság osztatlan tiszteletét és szeretetét vivta ki 
maganak. Különösen 1864-ben, midőn a hagymáz, 1866 
és 1872-ben, midőn cholera dühöngött a fővárosban, lan-
kadatlan buzgóságával annyira felkeltette világi elöljá-
róinak figyelmét, hogy ezek e téreni működését a leg-
elismerőbb bizonyitványnyal jutalmazták meg. 1881. évben 
a főv. képviselő testülete öt 241 szavazattal választotta 
meg erzsébetvárosi plébánosnak, itt rendkívüli tevékeny-
séget fejtett ki, az ideiglenes pleb. templomot teljesen és 
gazdagon szerelte fel és pedig gyűjtés utján, a magyar 
isteni tiszteletet „saját felelőssegére kezdette meg." A 
Hermina-kápolnát restauráltatta, alatta épült Rákosfalván 
a szép templom, melyet szintén mindennel ellátott. Sziv-
jósága őt a legnépszerűbb plébánosok sorába emelte. 
Szüleitől öröklött vagyonának legnagyobb részét jótékony 
kulturális és közművelődési czélokra fordítja Igy hogy 
csak a főbbeket említsük: 1. az erzsébetvárosi pleb. 
templom felszerelésére 1000 frt. 2 a Rákosfalvi tem-
plomra 300 frt. 3. a pesti „vakok" intézetének 100 frt. 
4. a „Stefánia" gyermek-kórháznak 100 forint, 5. az 
„Erzsébet" főv. leányárvaháznak 400 frt . 6. orsz. gazda-
asszonyok egyletének 100 fr t . 7. a főv. nemzeti zenedé-
nek 100 frt. 8. a szent István társulatnak 100 frt. 9. az 
orsz. kath. tanitók árvaházának 100 frt. 10. az eszter 
gomi főm. kath. tanitók nyugdijalapjának 100 frt . 11. a 
3 főmegyei alapnak 300 frt. 12. a magyar orsz. kath. 
tanitók segélyalapjának 100 írt. 13. az irodalom és mű-
vészetek előmozdítására 2800 frt. 14. a budapesti jóté-
kony nőegyletnek 500 frt . 15. a bukovinai szeminárium 
felépítésére 100 frt. 16. a hírlapírók nyugdij-intézetének 
100 frt . 17. a siketnéma intézetnek 100 frt . 18. az izrae-
lita árvaháznak a VII. kerületben 100 frt. 18. Egy sze-
gény de kitűnő tehetségű orvosnövendéknek szigorlatai 
és oklevelének kiváltására 500 frt. 19. szegény iskolás 
gyermekek felruházására, vizár és tűzvész által sújtot-
taknak, ovodákra az állatvédő egyletre 500 forint. Kí-
vánjuk ezek után, hogy az isteni gondviselés ő ngát 
egyháza diszére, az emberiség javára s hívei őszinte 
örömére még igen soká éltesse ! 

Szerkesztőségi telefon. 

Ungvár. Hiányzik 1892. — Zalaapáti. F. T. Megkaptam, Né-
hány nap múlva sorát kerítem. — Nyitva. Dr. T. J. Várom. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
kén t kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l lető minden kül-

deménv czimzendő. 

R E L I G I O . 
k a t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f 0 l y 0 i r a t . 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

: Előtizctiietni 
minden 

: kir . postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Rndnyánszky 
: A. könyvnyomdájában , 
i IV., Papnövelde-u tcza 
: 8. sz. a lat t , hova a ne-
î taláni reclamatiók is, 
\ bé rmen tes nyi to t t levél-
1 ben , in tézendők. 

Budapesten, április 6 28. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Keltsünk érdeklődést világi híveinkben az egyházi irodalom iránt. — Ö szentsége XIII. Leo 
pápa körlevele. — Egyházi Tudósítások : B é c s : A katholikusok Boszniában. — M ü n c h e n : A berlini krizis mélységes hatása. — 
P á r i s : Szakadás a katholikusok között — A „Religio" Tárczája: A hgprimás sz.-I.-társ, beszéde a közvéleményben. — Kath. Egyleti 

Élet : A budapesti Katholikus Kör közgyűlése. — Vegyesek. 

Keltsünk érdeklődést világi hiveinkben az 
egyházi irodalom iránt . 

Az irodalommal való foglalkozás, a tevékeny 
érdeklődés i rán ta élénk szellemi életre vall. 
Tudni óhaj t juk a tünemények okai t , k u t a t j u k a 
mul t idők emlékeit , tanulmányozzuk a je lent , a 
vallási, társadalmi, politikai, tudományos életet, 
de még a jövőbe is szeretnénk bepillantani. E 
szellemi tevékenységet az irodalom közvet i t i , ez 
szolgál tat ja az anyagot és a fo rmát a folyton 
munkálkodó léleknek, mely bár ismeri ha tá ra i t , 
de azt is tudja, hogy lankadat lan tevékenysége 
a tudás nagy b i roda lmát t á r h a t j a fel előt te . Az 
eszmék ha ta lma megragadja a szellemeket, bizo-
nyos irány felé tereli a kor gondolkodását , á t h a t j a 
minden törekvését. S mi által tö r t én ik ez? Az 
irodalom által. Az élő szó behat ugyan a lé-
lekbe, de maradandó csak akkor lesz, ha az 
i rodalomban megjegeczedik. 

Az egyházban a tudományok oly nagy gaz-
dagsága, kincse van felhalmozva, hogy abból 
minden nemzedék nyerhet szellemi tápot . A 
hitigazságok tudományos fej tegetésére megkíván-
ta t ik a bölcselet s ezzel minden tudomány isme-
re te ; az egyház tör ténelme á tvonul az egész 
vi lágtör ténelmen, fe l tá r ja a magasabb szempon-
t o k a t ; joga kiterjed az összes jog tö r t éne lemre ; 
erkölcsi elvei örök elvek, melyek nélkül a nagy 
társadalmi és állami problémákat megoldani nem 
lehet. Irodalma magában foglalja mindazt , ami t 
az ó- és ú jkor fenköl t magas röptű eszmékben, 
szép, kel lemes formában lé tes i teni tudot t . A 
szentírás fenséges könyvei, a sz. atyák i ra ta i , 

az egyházirók müvei, az a változatos, minden 
fel tűnőbb eszmére kiható irodalmi munkálkodás, 
mely évezredek óta napról-napra ter jed, — 
mindez egy gazdag kincses bánya. 

S vájjon e dúsan virágzó irodalom, e nagy 
szellemi kincs tár csak azért létezik-e, hogy a 
t an i tó egyház tag ja i i smer jék a mul ta t , magya-
rázzák, fejtegessék az igazságokat, megvédjék a 
támadások ellen, felvilágositsák a tévelygőket? 
Igen, főképen azért . Ámde minden müveit hive 
az egyháznak köteles oká t adni ama hi tnek, 
melyet val l ; 1 ) köteles t ehá t az egyház szellemi 
k incs t á rá t fölkeresni, min t a bányász mélyen 
behatolva ku ta tn i , hogy gazdagon terhelve emel-
kedjék föl a kor á ramla tának szinvonalára. Váj-
jon nem kivánhat ja -e az egyház müveit fiaitól, 
hogy némelyek katholikus szellemben i r t böl-
cseleti és te rmésze t tudományi munkák tanulmá-
nyozására szenteljék az i rodalomra szánt idejök 
egyrészét, mig mások az egyháztör ténelmet t a -
nulmányozzák, egyházjogot, hi tvédelmi munkáka t , 
ka thol ikus tá rsada lmi müveket olvasgassanak 
üres órá ikban? Ezt k iván ja ama kathol ikus ér-
zületből származó kötelesség, hogy a hitigazsá-
gokat műveltségi ál lapotukhoz képest bővebben 
ta r toznak megismerni , késznek nyilatkozván azok-
nak védelmére is kelni, ha szükséges. Lehete t len 
elképzelnünk, hogy a műveltség, tudomány kép-
viselői megelégedjenek az egyházról, hitökről 
azon ismeretkörrel , melyet a középiskolákban 
nyer tek ; a ka thol ikus szellemű művel tség meg-
követeli, hogy ismerjék meg az egyháznak, eme 

világra szóló in tézménynek múl t já t , je lenét , 
• • 

1 •) I. P e t r . 3, 15. 
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tanai t , viszontagságait, ismerjék meg irodalmát , 
mely a legnagyobb szellemek alkotásai t őrzi. 

A profán irodalom a tudomány minden 
ágában ezerféle i rodalmi te rmékkel árasz t ja el 
a müveit közönséget. De ezek nemcsak figyel-
men kivül hagyják ama magas dogmat ika i és 
e thikai szempontokat , melyeket a katholikus 
egyház fiának mindenüt t keresnie kell, sőt éppen 
ellenkezőleg e magasabb szempontok ellen tá-
madnak és ellenséges elveket hintenek el. A 
természet tudósok el térnek tárgyuktól és az örökké 
igaz természeti törvények fejtegetése mellet t 
hamis természetbölcseleti elveket ter jesztenek. 
A kulturbölcselők egyéni felfogással tá rgyal ják 
a világ eseményeit, a nemzetek, államok életét, 
az egyház működését. A hamis elvek, melyeket 
a t évú t ra j u t o t t tudomány hirdet, mindenüt t 
érvényesülnek. 

Ezek ellenében tennünk kell. És teszünk is. 
Fe l tá r juk könyvtá ra inka t és kérve-kér jük világi 
híveinket , jöj jenek, tekintsenek be i rodalmi éle-
tünkbe , tanulmányozzák az egyházat önmagában, 
a t iszta forrásnál és ne adjanak hi te l t ama 
munkáknak, melyek sokszor csábitó i rmodorban 
fortélyos szavakkal ugy tün t e t i k fel az egyházat, 
mintha irodalma csak ma születet t volna, min tha 
nem is l á t t a volna a modern i rodalmak bölcső-
jét , min tha i rodalma nem te r jedne ki az egész 
világra. Az igazságot h i rdet jük mindenüt t , ahány 
ágra szakad a tudomány, annyi i rányban szál-
lunk sikra. munkálkodunk folyóirata inkban, a 
tanszéken, tollal és szóval, pártolással és lelke-
sitéssel. Igen ám, de a nagy közönség százfelé 
van igénybe véve. Terjedelmes munkák olvasá-
sára nem hajlandó, legnagyobb része a napi 
lapokból böngészi össze szellemi táplálékát . Ra-
gadjuk meg tehát, a saj tót , lapok u t j án igyekez-
zünk az egyházi i roda lmat megkedveltetni . Ha 
szivesen veszik ez irányt , észrevétlenül magukba 
szivják az él te tő szellemet s velünk fognak 
érezni. Vezessük be a társadalmi és pol i t ikai 
életbe ő szentsége bölcs in te lmét : „Minthogy 
az á l ta lánosan bevet t d ivatnál fogva a hir lap-
kiadás úgyszólván szükséggé let t , a ka th . Írók-
nak most már a r ra kell törekedniök, hogy a 
t á r sada lom és az egyház javára fordítsák azt, 
a m i t az ellenfelek mindket tőnek megrontására 
használnak. Mert noha a kath. írók nem élhet-
nek azon fogásokkal és p ikantér iákkal , melyek-
ben az ellenfelek ugyancsak nem ta r tózkodók: 

de egy színvonalon ál lhatnak velük változatos, 
élénk írásmódra s az újdonságok érdekes előadá-
sára nézve, — sőt messze túlszárnyalhatják őket 
hasznos ismeretek közlése s az igazság hódító ha-
talma által, mely oly nagy, oly kiváló és vonzó, 
hogy a lelket, mely előtt fölcsillámlik, még akarata 
ellenére is megadásra bírja." ') 

A magasztos czélt azonban csak egyesült 
erővel érhet jük el, a szellemek egyesülésére és 
egyönte tű működésére van szükség. Induljon 
meg minden egyházmegye központjában katholi-
kus szellemű közlöny; a lakul jon irodalmi társa-
ság, melyben az egyháziak és világiak együtte-
sen eszméket cseréljenek, kath. egyesületi életet 
fejleszszenek, felolvasásokat t a r t s anak ama ne-
mes szándékkal, hogy az egyház i rodalmában 
e l r e j t e t t kincseket a müveit világiak előtt fel-
t á r j ák . Ha minden egyházmegyében ily i rányú 
közlöny ós egyesület alakul, az egyházi irodalom, 
a kath. vallás ismerete az egész országban ter-
jedni fog s vele együtt fellángol világi híveinkben 
a vallási, az egyházi ügyek i ránt az érdeklődés. 

Dr Kádár Ambrus. 

Ő szentsége 

XIII. Leo pápa körlevele 
Francziaország érsekeihez, püspökeihez, papságához és 

összes katholikus híveihez. 

A Concordatum. 

Mielőtt levelünket befejeznők, érinteni akarunk még 
két, egymással összefüggő pontot, a melyek, mivel igen szo-
rosan függvén össze a vallási érdekekkel, a katholikusok 
között némi megoszlásnak szolgáltak okul. — Egyike 
ezeknek a Concordatum, a mely annyi évek óta köny-
nyüvé tette Francziaországban az egyház és az állam 
összhangját. Ennek az apostoli szentszék által mindig 
hűségesen megtartott ünnepélyes, kétoldalú szerződésnek 
fentartására nézve a katholikus vallás ellenségei maguk 
sincsenek egyetértésben. A legerőszakosabbak szeretnék 
azt eltörölni, hogy az állam teljesen szabad kezet kapjon 
Jézus Krisztus egyházának zaklatására. Mások ellenben, 
nagyobb furfanggal, azt akarják, vagyis állítják hogy azt 
akarják, miszerint a Concordatum fenmaradjon : nem mintha 
elismernék, hogy az államnak kötelessége megtartani az ab-
ban az egyházzal szemben aláirt kikötési pontokat, hanem 
egyedül azért, hogy az állam által kihasználtassák a Con-
cordatumban az egyház részéről adott engedményeket; 
mintha bizony szabad volna valakinek kénye-kedve sze-
rint a nyert engedményeket a kikötött kötelességektől 

' ) „Ingenti sane laetitia" 1879. febr. 22. Dr Prohászka Otto-
kár ford. Sz.-lstv.-Társ. 

'') „Sapientiae christianae" 1890. jan. 10. i. h. 
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elválasztani, akkor, midőn e kettő egy egységes egyez-
ménynek lényeges alkatrésze együttvéve. Az ily emberek 
számára a Concordatumból nem maradna más, mint lánczaz 
egyház szent szabadságának megkötésére, a mely szabadságra 
az egyház Istentől nyert mégpedig elidegeníthetetlen jogot. 
Eme két vélemény közöl melyik fog uralomra emelkedni? 
Mi nem tudjuk. Mi csak figyelmeztetni akartunk reájok, 
hogy a katholikusoknak szívökre kössük," högy szakadást 
maguk között ne támasszanak oly dologra nézve, a mely-
lyel az apostoli szentszéknek hivatása döntőleg foglal-
kozni. 

Az egyház és az állam elválasztása. 

Nem ilyen módon akarunk beszélni a másik pont-
ról. mely az egyház és az állam elválasztásának elvére 
vonatkozik, a mi tudvalevőleg egyértelmű az emberi tör-
vényhozás elszakitásával a keresztény és isteni törvény-
hozástól. Mihelyt az állam vonakodik megadni Istennek 
a mi az Istené, szükséges következetességgel elmulasztja 
megadni a polgároknak is. a mi őket mint embereket 
megilleti ; mert, akár tetszik valakinek akár nem, az 
ember igaz jogai éppen az Isten iránti kötelességből szár-
maznak. Amiből világosan következik, hogy az állam, 
midőn e tekintetben alapításának főczéljától eltér, tényleg 
nem tesz egyebet mint meghamisítja önmagát s megta-
gadja saját létének alapokát. Ezeket a nagy igazságokat 
maga a józan ész szózata oly hangosan hirdeti, hogy 
azokat minden ember kénytelen elismerni, hacsak a szen-
vedély erőnek-erejével nem teszi vakká. A katholikusok, 
következésképp, nem vigyázhatnak eléggé önmagukra, 
nehogy az ily elválasztás mellett keljenek sikra. Valóban, 
azt akarni, hogy az állam váljék el az egyháztól, logikai 
következetességgel azt jelenti, hogy az egyház csupán 
arra a privát szabadságra legyen visszaszoritva, a mely 
minden polgárnak közös joga. Ilyen helyzet, igaz, talál-
ható némely országokban. Ez oly létezési mód, a mely-
nek. habár számos és súlyos illetlenség jár is vele, mégis 
némely jó oldala is szokott lenni, kivált ha a törvény-
hozó, szerencsés következetlenséggel, csakis keresztény 
elvek által sugalmaztatja magát ; és ezek a kedvező kö-
rülmények, habár egyátalában nem igazolhatják az elvá-
lasztás téves elvét, sem senkit nem jogosíthatnak fel 
annak védelmezésére, mindazáltal tűrhetővé (digne de 
tolérance) teszik az ügyek oly állapotát, a mely gyakor-
latilag véve nem éppen a legeslegrosszabb állapot. 

Hanem Francziaországban, ') ebben a hagyományai 
által és fiai nagy többségének jelenlegi hite által katholi-
kus nemzetben, az egyházat nem szabad engedni oly ké-
tesbecsü (précaire) állapotra szoríttatni, a milyennek más 
nemzetek körében van alávetve. A katholikusoknak annál 
kevésbé szabad hirdetni az elválasztást, minthogy igen 
jól ismerik az ellenségek szándékait, kik azt kívánják. 
Ez utóbbiak szerint, és ők ezt elég világosan kimondják, 
ez az elválasztás nem egyéb mint teljes elrugaszkodása a 
politikai törvényhozásnak a vallási törvényektől, nem 
egyéb, mint az állami hatalom teljes érdektelensége a 

') Nálunk is, a mult, a hagyomány, a lakosság többsége — 
katholikus. Ebből csak a gyávaság és gyengeség, vagy a tudatlan-
ság engedhetnek. A szerk. 

keresztény társadalommal, vagyis az egyházzal szemben ; 
szóval : tagadása ez egyház kötelező létjogának az álla-
mi hatalomra nézve. — Védői egy fentartást is vallanak, 
és azt igy adják elő : Mihelyt az egyház, kihasználna az 
általános polgári jog által a legcsekélyebb francziának 
adott forrásokat, ősi tevékenységének fokozása által képes 
lenne virágzásra emelni működését, a mindenbe beavat-
kozó államnak lehetni is fog, kötelessége is leszen a tran-
czi katholikusokat az általános polgári jogon a kivül 
helyezni. -—• Hogy mindent kimondjak: ezeknek az em-
bereknek az eszménye a pogányságba, vagyis oly álla-
potba való visszatérés, a melyben az állam nem gondol 
az egyházzal csakis akkor, mikor az az ötlete támad. 
hogy az egyházat üldözni kell. 

* 
* * 

Megmagyaráztuk, tiszt, testvérek, röviden de vilá-
gosan, ha nem is valamennyi, bizonyára a legfőbb pon-
tokat, a melyekre nézve a franczia katholikusok és min-
den jó gondolkozású emberek kötelesek egyetérteni és 
egyetértésben közreműködni arra, hogy a Francziaorszá-
got sújtó bajok, a mennyire lehet, megorvosoltassanak és 
hogy ennek az országnak erkölcsi nagysága visszaállíttas-
sák. Ezek a pontok : a vallás és a haza, a politikai ha-
talom és a törvényhozás, a polgárok magatartása evvel 
a hatalommal és evvel a törvényhozással szemben, a 

i Concordatum, az egyház és az állam elválasztása. Abban 
a reményben élünk, hogy ezeknek a pontoknak megvilá-
gítása sok jóhiszemű ember előítéletét meg fogja szün-
tetni, a szellemnek békéjét meg fogja könnyíteni és az 
által teljessé fogja tenni a katholikusok összetartását, 
hogy lelkesen védjék Krisztusnak nagy ügyét, a ki sze-
reti a franeziákat. 

Mily öröme telik szivünknek abban, hogy titeket 
ezen az uton bátoríthatunk, és midőn tanulékonyságtokat 
szemléljük, a melylyel felhívásunkat követitek ! Ti, tiszte-
lendő testvérek, tekintélyetekkel és azzal a világosan látó 
buzgóságtokkal az egyház és haza ügyei iránt, a mely-
lyel tündököltök, ti ennek az én békéltető müvemnek 
hatalmas támaszai lehettek. Mi szeretjük azt is hinni, 
hogy azok, kik az állami hatalmat gyakorolják, szívesen 
fogják venni és méltányolni a mi szózatunkat, a melynek 
czélja Francziaország jóléte és boldogsága. 

Az alatt, mint atyai szeretetünk zálogát, reátok, 
tiszt, testvérek, papságtokra, valamint Francziaország ösz-
szes katholikus híveire, apostoli áldásunkat adjuk. 

Kelt Rómában, 1892. év február hó 16-án, pápasá-
gunk tizennegyedik évében. 

XIII. Leo pápa. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Bécs , márcz. 30. A katholikusok Boszniában, — a 

mint azt már nem egyszer voltam kénytelen említeni, 
nem lehetnek megelégedve az ottani csász. és kir. kor-
mányzással. Az ok a mohamedán elem iránt való túlsá-
gos előzékenység. Ez a túlhajtott szívesség, a melyet a 
mohamedán lakosságra mintegy rátukmáltak, s melyet 

' 2 8 * 
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az niost már egészen természetesnek és elmaradhatatlan-
nak tart, a katholikus lakosság igényeinek okvetlen hát-
térbe szorítására vezetett, a miről azonban a nyilvá-
nosság elé kevés dolog k e r ü l . E z ú t t a l ismét néhány 
panaszos ügyet emiithetek fel. A zágrábi érseki megye 
lapja, a „Katolicki List" Jajczából a következő tudósítást 
kap t a : „Mi katholikusok itt azt hittük, hogy legalább 
is egyenjogúságot kapunk más hitvallások mellett; saj-
nos, az ellenkezőről kellett meggyőződnünk. Itt van reá 
a bizonyíték. A vallási áttérésekre vonatkozólag a kormány 
néhány év előtt egy „Verordnung"-ot adott ki. Utasítá-
sok foglaltatnak benne az eljárásra nézve. Tény, hogy 
ezek az utasítások nincsenek teljes összhangban a kath. 
egyház elveivel, hanem hát eddig még a nyilvános discus-
siót nem hívták ki. Azt gondoltuk, hogy valami rendelet 
mégis jobb — mint a semmi, vagyis a teljes rendetlenség. 
És a hivatalnokok még ezt a csonka rendeletet sem tart-
ják meg. Ha valaki a kath. vallásra akar áttérni, egyik 
akadályt a másik után emelik útjába, mig aztán a sok 
huza-vona után az egész ügy dugába dől Ellenben, ha 
valaki a kath. hittől elszakadni készül, minden törvény-
ellenesség szabad, csakhogy az illető a kath. egyháztól 
elszakadjon és hitét megtagadja. Igy például f. hó elején 
Ceivan aga titokban egy kath. leányt rabolt el és vitt 
Banjalukába, hogy ott az izlamra térítse át. A leány 
testvérei hiába emeltek panaszt a csász. és kir. hatósá-
goknál. És ilyen esetek gyakran fordulnak elő. Jelenleg 
5 mohamedán leány kiván a kath. hitre térni. Meg 
vagyok győződve, hogy egynek sem fog sikerülni az át-
térés. Vagy sietve fognak sietni őket mohamedánhoz 
férjhez adni, vagy elhurczolják őket más vidékre, más 
városba, vagy legalább is megszigorítják körülöttök a 
mohamedán rokonság, szomszédság és a csász. és kir. 
hatóság őrködését, nehogy valamiképp áttérjenek." Mint-
hogy a boszniai katholikusok hangulata ilyes eljárások 
miatt nyugtalan kezd lenni, jó lesz a legközelebbi dele-
gáczióbau ezt a dolgot szóba hozni és Kállay Béni mi-
niszternek komolyan szivére kötni, hogy a katholikusokat 
épp oly jogvédelemben részesítse, a minőt a zsidók és 
mohamedánok élveznek az occupált területen. 

München, márcz. 29-én. A berlini krizis mélységes 
hatása. — 

Ma Berlinből, udvari körökben jól értesült oldalról, 
azt a hirt veszszük, hogy ott azok a messzemenő követ-
keztetések, melyeket a szabadelvű sajtó az utóbb lefolyt 
eseményekből levont, igen kinos benyomást tettek ; sőt 
hogy irányadó helyen még — bizonyára csak átmeneti-
leg — a megtörtént elhatározások visszavonását is mér-
legelték volna. A császár állítólag egészen felháborodva 
nyilatkozott arról a tökéletes irányváltoztatásról, melyet 
neki tulajdonítottak. Ez a beszéd nem is hangzik valami 
hihetetlenül. Mindazonáltal alig szükség külön megemlí-
teni, hogy azon erős összeütközés, mely a miniszterek 
közt történt, a legvilágosabb bizonyítékát szolgáltatta 

') Ezt a túlságos, mondhatni feltolakodó előzékenységet 
élvezik a Budapesten levő mohamedán bosnyák bakák is. Külön 
mohamedán kávéházat tar tanak fenn számukra a kaszárnyában. 

annak, hogy mekkora elvi horderőt tulajdonítottak a bel-
politikában hirtelen bekövetkezett ingadozásnak éppen 
azok az államférfiak, kiket eddig a császár legbizalmasabb 
tanácsadóinak tartottak. 

Ma még egyszer elolvastuk azokat a szivet vidá-
mító beszédeket, melyeket Caprivi és Zedlitz vallásügyi 
miniszter, az iskolai törvényjavaslat érdekében tartottak ;') 
ezek a beszédek forma szerinti programmot tartalmaztak, 
a keresztény-konzervatív államfelfogásnak nyilt bevallását 
ellentéteül annak a közönyös, sőt egyenesen hitetlen élet-
iránynak, melyet legszélsőbb túlzásában az atheizmus 
mutat. Akkor a két államférfiú mindegyike nem egy 
arany szót ejtett ki a száján, s egy bizonyos magasállásu 
egyházfejedelemnek igaza volt, midőn Caprivi beszédének 
egyik fordulatára nézve ezeket mondotta: „Az Istenben 
való hit fontosságának még egy hitszónok sem adhatott 
volna magasztosabb kifejezést. ?nint a hogy azt ez a porosz 
tábornok megcselekedte."-

Magától érthető, hogy azokat a fontos fordulatokat, 
melyek az iskolai törvény kérdésének további fejlődésében 
felmerültek, a császár is nagy figyelemmel kisérte. Miért 
is nem egyéb a közvélemény czéltudatos félrevezetésénél 
az, ha most a liberális sajtó el akarja hitetni a világgal 
azt. hogv a császár a javaslat czéljára és horderejére 
nézve csalódásban volt, sőt hogy •— a mi egészen sértő 
inszinuáczió — a császár, illetőleg Poroszország királya 
az általa aláirt javaslat tartalmát egyáltalán nem is 
ismerte. Akkor hát bizonyosan az az okos Miquel, a ki a 
javaslatot szintén aláirta, hogy háta mögött a rábeszélés-
nek és korteskedésnek, izgatásnak minden játékát meg-
engedje, szintén nem tudta igazán azt, hogy mi az a mit 
az ő neve el takar? Ezek már a lehető legméltatlanabb 
manőverek, melyeket a liberális sajtó elkövethet. 

Semmi sem renditheti meg a tényállást, hogy a 
császár a képzelhető legerősebb befolyások következtében 
— liberális források szerint Miquelnek „kollegáin" kivül, 
a jól ismert Hintzpeter dr, Helldorff, Rauchhaupt, és a 
bajor udvarnál (!) működő porosz követ, Eulenburg gróf 
szintén együtt működtek a Caprivi-Zedlitz-féle irány ellen 
— változtatta meg az iskola-javaslat iránt kezdetben 
táplált szándékát. Egyébiránt azok a kísérletek, melyek 
oda irányulnak, hogy a berlini események alkalmából 
élét vegyék annak, mintha azokban valami következmé-
nyekben terhes elvi ingadozás mutatkoznék, mind hajó-
törést szenvednek, ha meggondoljuk azt, hogy Caprivi 
nem tartotta többé becsületével megegyezőnek azt, hogy 
továbbra is porosz miniszterelnök maradjon. Ha csak olyan 
napi kérdésről lett volna szó, melynek élesen árnyalt 
elvi és politikai háttere nincs, akkor egyszerűen elkép-
zelhetetlen, hogy ez a kanczellár- és miniszterválság, 
mely az egész müveit világot izgalomba hozta, létre 
jöt t volna. 

Lehetséges, hogy irányadó helyen ezen önkéntes 
szándékváltoztatás hordereje iránt már eleve tisztába nem 
jöttek. Még az itteni „Allgemeine Zeitung"-nak is szóról-
szóra elhiszszük, hogy az a látogatás, melyen Caprivi a 

') A melynek visszavonása II. Vilmos császár életében a 
leggyászosabb tény. A szerk. 



RELIGIO. 223 

maga lemondását akarta benyújtani, bizonyos köröket a 
legnagyobb zavarba hozott. Annyi azonban bizonyos 
marad előttünk, hogy valamint Caprivi neve a legújabb 
időkben a legfontosabb belügyi kérdésekben egy kész 
programmot jelentett, ugy az a körülmény is, hogy e név 
a porosz kormány éléről hirtelen eltűnik, jó vagy rossz 
értelemben, de programmnak magyarázandó. 

Azt, a ki a miniszterelnöki méltóságban utánna kö-
vetkezik, valóban nem irigyeljük állása miatt, legkevésbbé 
akkor, ha egyike lenne azoknak, kiknek keze a Caprivi-
Zedlitz-féle irány megbuktatására irányzott mozgalomban 
közrejátszott volna. A Centrum-párt sem Poroszországban, 
sem a birodalomban nem fogja a haragot tanácsadóul 
venni maga mellé, ab irato nem szokás politikát csinálni. 
De az bizonyos, hogy az a kemény támadás, melyet a 
Centrumnak csak az imént volt alkalma tapasztalni, hogy 
azok a borzasztó sértegetések és gúnyolódások, melyek a 
következő napokban szükségkép a fejére zudulnak azért, 
mert az összminisztérium által a király nevében beterjesz-
tett javaslathoz legjobb tehetsége szerint minden erejét 
odakölcsönözte, e pártnak jövendő magatartására nézve 
hathatós befolyás nélkül nem maradhatnak. 

Az a nagy, a népben mélyen gyökeret vert párt, 
mely a kormánynak ugy Poroszországban, mint a biro-
dalomban már igen lényeges szolgálatokat tett, s mely 
nélkül már évek óta egyetlen fontosabb politikai vállalat 
sem jöhetett létre, hosszú időre nevetségessé van téve, 
ha arra a csodás tapasztalatra jut , hogy a kormány a 
parlamenti kisebbséggel, a maga javaslatai és eddigi 
többsége ellenében hirtelen állást foglal. Az olyan gyer-
mekek, kiket a tüz már megégetett, irtóznak a tűztől, és 
a Centrum nem egy könnyen fogja majd elhatározni ma-
gát a törvényhozásban való tényleges együtt munkálásra, 
hanem nyújtanak neki bizonyos biztosítékokat aziránt, 
hogy a kormány szilárd irányt fog követni, és tulajdon 
iavaslatait azon módon meg nem fogja tagadni. 

A Centrum-párt a legerősebb párt a birodalomban. 
S ennek daczára sem kivánt a kormányzatban egyéb be-
folyást annál, mint a melyet a nép mandátuma adomá-
nyozott neki. Eddig csendesen nézte a többivel együtt, 
hogy egy a népszavazat által elitélt és megtizedelt párt-
nak, melynek tagjai számra nézve alig haladják tul az 
országgyűlésen a szocziál-demokrata pártot, a legfőbb 
állami hivatalokban annyi képviselői akadnak, mintha a 
nemzet nagy többsége nemzeti szabadelvűekből állana. A 
német katholikusok a maguk szerénységében és igényte-
lenségében jó képet vágtak ezekhez a dolgokhoz. De 
hogy most ők, és választott népképviselőik, a kormánynak 
tett önzetlen és tényleges támogatásukért a diadalmaskodó 
kisebbség részéről gúnyt és gyalázatot és rúgásokat tűrje-
nek el, az már tul megy a katholikus kedélyességnek meg-
engedett határain. A kath. nép nem fog ehhez továbbra is 
jó képet vágni.1) 

') A legnagyobb veszteséget a krizis e nagy kitörésében a 
császár tekintélye szenvedte. 0 maga kiabálta tele a világot, bogy 
Németországban ő az egyedüli ur, a kinek az akarata — törvény, 
s most kisült, hogy ő bizony titkos kotteriák bábjátéka. 

A szerk. 

Páris, márcz. 31. Szakadás a katholikusok között. — 
A konzervativek közt állandóan duló viszály egyre 

bonyolultabbá kezd válni. A „keresztény Francziaország 
unió '- jának szervező bizottságából legújabban négy kiváló 
férfiú kilépett. Kiléptek t. i. de Mun gróf, Thellier de 
Poncheville, Ancel és Roquefeuil. A kilépésre okot a kö-
vetkező dolog adott. Richard bibornok, párisi érsek palo-
tájában értekezletet tar tot t a bizottság. Egy felhívás ki-
bocsátása iránt jöttek össze tanácskozni. Heves vita támadt 
a tagok között az iránt, a pápa legújabb körleveléből, mely 
részeket kelljen a felhívásba átvenni. Ez a vita szaka-
dásra vezetett a fent említett 4 tag és a Richard bibor-
nokkal tartó többi tagok között. Hogy miben nyilatkozott 
az eltérés, kitűnik, az „Univers" és a „Monde" polémiá-
jából, a mely ez alkalomból kitört. Az „Univers" kije-
lentve azt, hogy ő a kilépett négy tag álláspontját he-
lyesli, azt követeli, hogy a tervezett felhívásba szó-szerinti 
értelemben kell felvenni a pápai nyilatkozatot a fennálló 
kormányformára nézve. Ebből világosan következik, hogy 
a 4 bizottsági tag azért lépett ki, mert a Richard bibor-
nok által javasolt felhívás a pápai levél világos utasítá-
sához képest színtelen és túlságosan kedvez a royalista 
felfogásnak. Az „Univers" a többi között igy nyilatko-
zik : „Mi részünkről soha se tartottuk helyesnek azt, 
hogy „Francziaország keresztény uniója" csak arra szo-
rítkozzék, hogy a katholikusok jogos követeléseit csopor-
tosítsa ; a mi meggyőződésünk az, hogy egyúttal köteles-
sége az uniónak a czélt és a harcz terét is kijelölni. 
Annyi bizonyos, hogy a pápai encyklika nem csupán azt 
mqndja, hogy egyesüljenek ; hanem azt is parancsolja, 
hogy működjenek is, és megmondja azt is, mely uton kell 
járnia a politikai akcziónak. Ez oly részletes utasítás, a 
melyet figyelmen kivül hagyni nem szabad." 

Midőn e sorokat irám, érkezett kezemhez a jól 
értesülő „Courrier de Bruxelles" római tudósítójától egy 
levél, a melyben igen gyengéden bár, de igen erős 
szemrehányás van téve Richard bibornoknak. A szent 
atya igen nagyra becsüli a párisi bibornok személyét és 
erényeit, de arra a nagy feladatra, a melyre ő szentsége 

j őt kiszemelte, elégtelennek, gyöngének, bátortalannak 
bizonyult be. 0 szentsége még január elején bizalmas 
(nyilvánosság elé nem szánt) levelet intézett Richard 
bibornokhoz. Ebben a levélben bizalmas utasitást adott 
a pápa a párisi érseknek két irányban : először, hogy 
maga az érsek megtudja a szent atya felfogását, másod-
szor, hogy azt a franczia püspöki karral közölje, kiváló 
tekintettel azokra a kátészerü utasításokra, a melyeket 
némely püspökök a választások idején való magatartásra 
nézve híveiknek adtak. Ez körülbelül 15 nappal történt 
a franczia bibornokok ismeretes nyilatkozatának megjele-
nése előtt. A Vatikánban zokon vették Richard bibornok-
nak, hogy míg a franczia bibornokok declaratiója a nuntius 
tudta nélkül történt, ez alatt Richard bibornok egy másik 
mulasztást is elkövetett, elmulasztotta t. i. a pápai bizal-
mas levél tartalmát a püspökökkel, sőt a bibornokok 
declaratióját aláíró cardinalisokkal is közölni. Hat hét telt 
bele, mig Richard bibornok elszánta magát arra, hogy a 
pápa levelére válaszoljon és pedig — akkor is kivonva 
magát ő szentsége megbízása alól. Ekkor a pápának más 



224 

útról kellett gondoskodni, hogy a püspökökkel szándékait 
tudassa. 0 szentsége nagyra becsüli Richard bibornokot; 
de ez az eset igen fájdalmasan meglepte öt is, és min-
denkit Rómában. Szándékától azonban el nem tér. Azt 
kívánja, hogy a franczia katholikusok minden viszályt 
szüntessenek meg maguk között, hogy vallási és társa-
dalmi téren egyöntetű akczióba tömörüljenek, hogy tör-
vényes alapon támadják a vallás ellenségeit. E mellett 
azonban kiki megtarthat ja lelkiismeretében kedvencz po-
litikai eszméit, például a kormányformára nézve. Bármily 
akadályok gördülnek is a szent atya szándéka elé, az 
meg fog valósulni ! 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A hgprimás sz. I.-társ. beszéde a közvéleményben. 
(Vége.) 

Az országos vélekedés tolmácsai közöl az „Egyet-
ér tésben van a sor. Halljuk a kormánypártoló függet-
ségi lapot! 

„Az aktuális egyházpolitikai kérdések közül először 
az elkeresztelés ügyéről adta elő a primás álláspontját. 
Maga mondja, hogy ez az ügy örökségének legnehezebb 
részét képezi. Véleménye szerint az ismeretes februári 
rendelet nem annyira oka, mint okozata annak a bajnak, 
mely az 1868. évi 58. t.-cz. 12. §-ában gyökerezik. A 
primás a természeti jog álláspontját fogadja el s azt 
óhajtja, hogy a szülőknek adassék meg gyermekeik val-
lási nevelése dolgában a természetes jog. A februári ME-
deletnek visszavonása nem szüntetné meg az 1868. óta 
felmerült bajokat, ennélfogva a bajoknak tulajdonképen 
való okát kell megszüntetni, vagyis a 1868. 53. t.-cz.-et 
kell megváltoztatni. Mindazáltal addig is ideiglenes mo-
dus vivendi megalkotása válik szükségessé. A primás arra 
nézve, hogy ez mi lesz, nem tett határozott nyilatkozatot. 
Nem is tehete t t ; mert közte és a kormány közt még 
folyamatban vannak a tárgyalások a római szentszéktől, 
mint az egyház dogmái szerint a hit és erkölcsi kérdé-
sekben egyedül illetékes forumtói kikért utasítások alap-
ján. Fontosnak tartjuk itt a prímásnak azt a nyilatkozatát, 
hogy „habár egyházelvi álláspontjából egy szemernyit 
sem engedhet," nem adta fel a reményt, hogy eljárását 
siker koronázza. Minthogy ismerjük ezt az egyház-elvi 
álláspontot, azt hiszszük, hogy a modus vivendi megalko-
tásánál az államhatalom lesz kénytelen az engedékenység 
útjára térni, ha a primás ebből az elvi álláspontból egy 
szemernyit se enged. Mindenesetre elvárjuk és joggal 
elvárhatjuk, hogy a kérdés megoldásánál tisztán fönma-
rad az állam és törvényhozás souverainitása, mert ellen-
kező esetben a megoldás az egyik félnek diadalával járna, 
a minek az egyház és állam viszonyára kedvezőtlen ha-
tása lehetne." 

Teljesen a kormánynyal való ellenzéki álláspontra 
helyezkedve nyilatkozott a „Pesti Napló." A kath. hit 
tanai szempontjáról igasyat ad a hgprimás követelésének. 
Az államkormányzás szempontjából korholja a kormány 
tétovázó, vallási dolgokban nagy tájékozatlanságot tanu-
sitó eljárását : 

„Hogyne lett volna a kíváncsiság nagy, olvasván 
egész Magyarország, hogy az esztergomi érsek beszédé-
nek szerkesztésével levén elfoglalva, annak politikai pasz-
szusait a miniszterekkel közli, minélfogva ezen enuncziá-
czióját most is ugy tekintjük, mint nem csupán a 
herczegprimás. hanem egyszersmind a Szapáry-kormány 
nézetét és programmját. 

Igy Ítélve meg a fontos nyilatkozatokat, melyeket 
az elkeresztelési kérdésben Vaszary primás teve, nagy 
meglepetésünknek adunk őszinte kifejezést. Nem tudtuk, 
mit várjunk, de ezt nem vártuk. Nem vártuk nevezetesen 
azt, hogy az elkeresztelési kérdésben Vaszary a katholi-
kus alsó papság ismeretes álláspontját fogadja el teljesen 
és fentartás nélkül, mely az 1868. LIII. t.-cz. revízióját 
követeli. Még inkább meglepne bennünket, ha a Szapáry-
miniszterium is ugyanerre változtatta volna álláspontját. 

Mert mit mond a herczegprimás? Azon kezdi, hogy 
polemizál az 1868. LIII . t.-cz. 12. §-ával, okolván azt „az 
ebből eredő izgatottsággal, mely sokak kedélyi nyugalmát 
megzavarta." Súrlódások fejlődtek ki, úgymond, más val-
lások papjaival s a katholikus lelkészek dogmatikus Össze-
ütközésbe jutot tak kötelességeikkel. A primás azután a 
külföldi példákra hivatkozva, helyteleníti a magyar tör-
vény intézkedéseit, de nem helyteleníti — s ebben sokak-
tól eltér — a február 26-iki miniszteri rendelet, sőt azt 
menti azzal, hogy „nem annyira oka, mint okozata a 
bajnak." Ekként a primás a baj kutforrását a törvényben 
látván, annak módosítását követeli éppen ugy, mint a 
magyar alsó papság. S hozzáteszi, ha valaki tudni akarja, 
hogy a módosítás minő legyen, hogy a törvény revíziójá-
nál „egyházelvi álláspontjából egy szemernyit sem en-
gedhet." Ezen álláspont pedig nem a fennálló törvény 
álláspontja, hanem azonos „a katholikusok álláspontjával, 
a szülők természeti jogának biztosítása iránt." Ez nem 
egyéb, mint követelése, hogy a szülök kívánságára az 
elkeresztelések szabadsása törvénybe igtattassék. Vájjon 
ez-e a Szapáry-kormány nézete is, kérdjük nyugodtan. 

A primás szavaiból világos ugyan, hogy alkudozá-
sai, melyeket „a római szentszék felhatalmazása alapján 
haladéktalanul megkezdett hazánk kormányával", s me-
lyekről azt vallja, hogy „a tárgyalások azóta haladékta-
lanul folynak," mindekkoráig nem vezettek eredményre, 
sőt még „az ideiglenes modus vivendi" sem találtatott 
meg, mely modus vivendire békének okáért nagy szükség 
volna addig is, mig a törvény módosítása megtörténik. 
Nem jutot t eredményre s a megoldás nem találtatott 
még fel, mert máskülönben a primás kihirdetné a meg-
oldást, a mint ezt tőle vártuk. E helyett azt tanácsolja 
mindnyájunknak, hogy türelemmel várjuk be e tárgyalá-
sok eredményét", ő — úgymond — „nem adta föl a 
reményt, hogy eljárását siker koronázandja", ő — úgy-
mond — „törekedni és mindent elkövetni fog azon czélra, 
hogy az egyház és az állam között a békés viszony 
mielőbb biztosittassék." Igen szép, nagyon dicséretes, 
egészen helyes, ámde a szomorú valóság mégis csak az, 
hogy az esztergomi érsek kénytelen bevallani, hogy az 
elkeresztelési kérdésben a megoldás nincs meg, a törvény 
revíziójára vonatkozólag a szentszék és a magyar kor-
mány között egyetértés nem jött létre, a februáriusi ren-
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íieletet illetőleg pedig az ideiglenes modus vivendi sem 
volt megállapítható. 

E szerint ott állunk, a hol voltunk, de mégsem 
egészen. Ott állunk, hogy Róma nem engedett semmit, a 
Szapáry-kormány pedig, mely azért engedett a primás-
kérdésben, hogy az elkeresztelési kérdésben konczessziót 
kapjon, kész ujabb konczessziót tenni, a legnagyobbat: 
a törvény revízióját. Mert hisz a prímás az alkudozásokat 
folytatja s a sikert reméli, az egyház álláspontjából „egy 
szemernyit sem engedve." S midőn ily módon a törvény 
revízióját sürgeti, a minisztérium beleegyezésével teszi, 
melylyel előzetesen közölte beszédének szövegét. 

A prímás álláspontja katholikus szemponthói egé-
szen korrekt, de a kormányra nézve végzetes és lesújtó. 
Mert a primás semmi reményt nem nyújt arra, hogy az 
1868-iki törvény végrehajtható, és hogy a jelenlegi 
alapon kiegyenlítés jöhessen létre. Az elkeresztelési ügy-
ben tehát a kormány politikája megbukott s ezt hirdeti 
ki az esztergomi érsek. És most már hátrálás kimarad-
hatatlan és ezt helyezi kilátásba a primás. 

Ámde futni nem oly könnyű, mert a Szapáry-kor-
mány háta mögött ott van a Szivák-féle határozati ja-
vaslat, melyet a minisztérium és a kormánypárt megbízá-
sából, mint bizalmi nyilatkozatot terjesztett be 1890. 
nov. 20-án. Ennek első pontja a február 26-iki rendeletet 
„helyesli, mint a mely az 1868. LUI. t.. cz. 12. §-ának 
végrehajtását czélozza, törvényeinkkel összhangban van 
és törvényessége az 1879. XL. t.-cz. 1. §-ban gyökered-
zik:" továbbá, mert „ennek kibocsátása a felmerült ta-
pasztalatokkal szemben indokolt és szükséges volt." — A 
második szakaszban a határozat igy szól, és ez most a 
fontos: „A ház az 1868. LIII . t.-czikket, mint a mely 
egyrészt az állam és a vallásfelekezetek és másrészt a 
vallásfelekezeteknek egymás között annyira szükséges 
békéjét biztosítja, módosítani nem kívánja." A harmadik 
szakasz „esetleg a polgári anyakönyvek behozatalára vo-
natkozó törvényjavaslat beterjesztéséről" szól. 

A Szivák-féle határozatot a szabadelvű többség meg-
szavazta. A miniszterek közül Szilágyi, Csáky és Szapáry 
szóltak mellette s különösen a második pontot névsze-
rinti szavazással fogadta el a ház 213 szavazattal Apponvi 
és pártjának 47 szavazata ellenében. 

Következik ebből, hogy Apponyinak az elkereszte-
lési vitában elfoglalt álláspontja talán összeegyeztethető 
a herczegprimás kiindulási pontjával, hogy törvénynyel 
kell a törvényt módosítani, nyilt kérdés maradván, hogy 
minő módosítást tervez a herczegprimás : azonban a jelen 
kormány és a szabadelvű párt szavukkal és szavazatukkal 
kötve vannak az 1868. LIII. törvényt nem módosítani. 
Szivák határozati javaslatát aláírták többi közt Andrássy 
Gyula és Tivadar, Fenyvessy Ferencz, Hieronymi, Urá-
nyi, Beksics, Szabó Imre, Nopcsa Elek, gr. Horváth-
Tholdy, gr. Eszterházy Kálmán, Beöthy László, Vargics, 
Nákó, Sipeky, Zsámbokréthy képviselők, kik most is mind 
ott ülnek a szabadelvű pártban. 

Ez hát a helyzet a primás beszéde után az elkeresz-
telési kérdésben : egyfelől a primás nyilatkozata a Szapáry-
kormány beleegyezésével, másfelől a képviselőház Szivák-
féle határozata a Szapáry-kormány osztentativ jóváhagyá-

sával és támogatásával. Ezt a kettőt pedig összeegyeztetni 
nem lehet. 

Tessék tehát választani a két politika között. Nem 
mi, a kormány kénytelen a primás nyilatkozatára nyilat-
kozni. A minisztérium válaszszon, s ha a primás politi-
káját fogadja el, a Szivák-féle határozatot törülje ki, ha 
pedig a Szivák-féle határozathoz ragaszkodik, ösmerje be, 
hogy az elkeresztelési kérdésben megoldást nem talált, s 
az állam és egyház közötti békét helyreállítani nem 
képes. 

Valóban ez ma a legnagyobb esemény, a primás 
beszéde. Azok csalódtak, kik abban reménykedtek, hogy 
az u j primás zsebében hozta az elkeresztelés kiegyenlíté-
sét. Mi azonban nem csalódtunk. A budget-vita alatt ez 
lesz a legélénkebb vitának anyaga." 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

A budapesti Katholikus Kör közgyűlése . 

A „Katholikus Kör" egyre nagyobb sulylyal dobja 
tekintélyét Magyarország társadalmi életének mérlegébe. A 
gróf Eszterházy Miklós Móricz elnöklet ealatt tartott III-ik 
közgyűlése is u j és fényes bizonyíték ez örvendetes törté-
neti nevezetességű tény mellett. A közgyűlésen megjelent 
férfiak száma és tekintélye, a pengetett eszmék minden 
katholikus ember szivében visszhangot keltő életrevaló-
sága, a közgyűlés ügyeinek tárgyalásaiból kibontakozott 
nagy katholikus erő és elhatározás bemutatkozása : mindez 
az felismerés és remény érzelmeivel fogja eltölteni minden 
lelkes katholikus ember keblét országszerte, a hová csak 
hire eljut a budapesti Kath. Kör eme III. közgyűlésé-
nek. — A papság élén ott voltak b. Hornig Károly 
veszprémi és Márkus Gyula cz. püspök urak ; a világi 
tagok sora élén gr. Zichy Nándor fényes neve tündöklik. — 
Gr. Eszterházy Miklós Móricz elnök megnyitó beszéde 
tartalmára nézve igazán találó, hatásra nézve pedig való-
ban gyújtó beszéd vala. Hódolván mindenek előtt a kör 
alapitója és volt elnöke, Lévay Imre k. t. r. tart. főnök 
érdemei előtt, kifejté az okokat, a miért ő a kör elnöksé-
gét tavai elfogadta. 

„Minden nép, úgymond, és minden ország belső 
élete, fejlődése és haladása csak akkor volt természetes, 
szilárd és állandó, ha abban nem egyesek kezében össz-
pontosult minden hatalom, minden befolyás, hanem a 
társadalom minden tényezője, minden faktora részt vett a 
közös munkában, részt vett a nemzet belső életében. A 
társadalmi rétegek képviselőinek együttműködése, meg-
akadályozza egyrészt egyesek zsarnok túlkapásait, más-
részről pedig megnehezíti a gyengébb fél lebilincselését, 
nemcsak anyagilag, hanem a szellemek harczában is. 

De a történelem azt is bizonyítja, hogy a társada-
lom csak akkor érvényesítheti befolyását és csak akkor 
bírja a kellő képesítést erre a munkálkodásra, ha a kath. 
vallás tanaitól el nem tér, ha a kath. vallás tanaitól el 
nem szakad. (Lelkes és hosszas tartó éljenzés.) Az a tár-
sadalom, uraim, mely szakított a kath. vallással, mely 
szakított a kath. eszmékkel és felfogással, az ezáltal elve-
szítette a kellő képesítést arra, hogy a nemzetek életében 
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magát érvényesítse, arra befolyást gyakoroljon. Az a tár-
sadalom erre a feladatra többé nem képes. (Lelkes él-
jenzés.) 

A mai kor, m. t. közgyűlés, világszerte hangoztatja 
az érdek-szövetségek, az érdek-képviseletek szükségét, 
mely az összetartozó társadalmi tényezők közreműködését 
igényli és feltételezi. Ez a kor uralkodó eszméje, melyet 
mindenütt érvényesülni látunk. De ha ez minden téren 
jogosult, akkor csak nekünk katholikusoknak nem lenne 
jogunk érdekeink képviseltetésére a társadalmi erőket, a 
társadalmi tényezőket felszólítani? Hiszen nekünk katho-
likusoknak is vannak érdekeink, (lelkes éljenzés) melynek 
kivivására szövetkeznünk kell egymással, melynek érvé-
nyesítésére ki kell fejtenünk, meg kel! valósitanunk a 
katholikus érdekszövetkezeteket, a katholikusok érvénye-
nyesülését a társadalmi tevékenység minden ágában. (Zajos 
helyeslés.) 

Ez képezi, m. t. közgyűlés, a kath egyletek tár-
sadalmi feladatát és jelentőségét. 

Eszembe jut itt, uraim, egy jelenet egyik külföldi 
utazásomból. Meg fogják engedni, ha itt röviden fölem-
lítem (Halljuk!). Svájcz egyik városában, a város köze-
pén egy századokat átélt terebélyes fát őriznek, mely a 
városnak legdrágább kincsét, legdrágább birtokát képezi. 
Annak árnya alatt szoktak századok óta már tanácsra 
összegyűlni a város vénei, annak árnyában esküdött egy-
másnak örök hűséget a város fiatalsága. Erről a fáról 
beszélte útitársam, ki egyúttal kalauzom is vala, a követ-
kező érdekes történetet : Egykor, évtizedek előtt ez a 
terebélyes ía, a város eme kincse és szentsége mintegy, 
minden ok nélkül sorvadni, hervadni kezdett. Levelei sár-
gultan hullottak le, ágai nem hajtottak ki többé s már-
már azon a ponton volt, hogy teljesen kiszáradjon ; kép-
zelhető a város lakosságának fájdalma és szomorúsága. 
Ehhez járult még az is, hogy egyszer ellenséges kezek 
tüzet élesztettek a fa alatt, hogy annak lobogó lángjai 
végkép elemészszék, végkép megsemmisítsék azt ; a város 
lakói látva ezt, fájdalomtól gyötörve, remegéssel a szi-
vükben siettek a fa oltalmára. Szegény és gazdag, kicsiny 
és nagy, ifjú és öreg, sőt még a betegek is sietve hord-
ták a vizet, hogy a lobogó lángokat elolthassák. Es ime, 
uraim, a lázas munka, a fa tövébe hordott nagymennyi-
ségű viztömeg, nem csak a tűztől mentette meg a fát, 
de annak tövébe is u j életet, u j erőt oltott be. S a fa 
azóta is áll, díszlik és virágzik s árnya alatt ma is ott 
tanácskoznak a város vénei, s ott esküszik egymásnak 
örök hűséget a város fiatalsága. 

Ez a fa jelképe ma, uraim, a kath. társadalomnak is. 
Minden oldalról támadva, minden oldalról fenyegetve, 
kell, hogy mindnyájan védelmére, oltalmrzására siessünk. 
(Zajos éljenzés.) Hogy a társadalom minden rétege, annak 
minden tagja tegyen meg maga részéről annyit, ameny-
nyit tehet kiki a maga módja, a maga tehetsége szerint 
s akkor a kath. társadalmat újból meg fogjuk menteni, 
újból fel fogjuk virágoztatni. 

Ebben a reményben, ezzel az óhajtással nyitom meg 
a „Budapesti Katholikus Kör" mai közgyűlését." 

Zajos taps és éljenzés fogadta a nagyhatású beszéd 
bevégzését, mely után Lévay Imre mondott az elnöknek kö-
szönetet. Következett dr Gyiirky 0 . titkár jelentése, melyben 
kiváló buzgósággal beható ismertetést nyújtott a kör beléle-
téről és a társadalmi életre való kihatásáról. A körnek össze-
sen : 44 alapító, 643 rendes és 155 pártoló, összesen 842 
tagja van. Gabler Lajos pénztáros jelentése szerint a 
Körnek a mult esztendőben 7392 frt 96 kr bevétele 
volt. Vagyona 6000 frt . Következett az igazgató választ-
mány megválasztása s Vaszary Kolos hgprimáshoz üdvözlő 
távirat küldésének elhatározása. A jegyzőkönyv hitelesí-
tésére dr b. Hornig K. püspök és gr. Zichy N. urak 
kérettek fel. 

V E G Y E S E K . 
*** A magyarországi katholikus kongresszus 

előkészítő százas bizottsága által kiküldött szűkebb választ-
mány f. hó 7-én d. u. 6 órakor a Katholikus Kör helyi-
ségében ülést tart. 

— Püspök szentelés. Főt. Firczák Gyula munkácsi 
püspök ur, folyó hó 10-én virágvasárnapján fog Eperjesen 
fölszenteltetni. A fölszentelő püspök dr Vályi János ő 
méltósága lesz. Jelen lesznek a szentelésnél főt. Meszlényi 
Gyula szatmári róm. kath. és főt. Pável Mihály, nagy-
váradi gkath. püspök ő méltóságaik. Az ungvári kápta-
lanból mint meghívottak Gebé Viktor káptalani vicarius 
és Fejér Emmánuel kanonok lesznek jelen a szentelésnél. 
A fölszentelést megelőzőleg a szentelendő püspök pár 
nap Eperjesen lelkigyakorlatot fog tartani. Székfoglaló-
jának határideje biztosan még meg nem állapitható, 
annyi azonban már most is jelezhető, hogy a húsvét 
után legközelebb eső egyik vasárnapon lesz a szék-
foglaló ünnepély. Hátrá l ta t ja a székfoglalást a püspöki 
palota folyamatban levő belső és külső lényeges javi-
tása, melynek befejezése előre láthatólag több időt vesz 
igénybe. 

— A képviselőház kultus-budget-vitája előtt, a mely 
alatt az u. n. elkeresztelések ügyét is meg fogják hányni-
vetni a képviselők, érdekes lesz tudni, mit híresztel leg-
újabban a bécsi „Neue freie Presse" arról, hogy miképp 
akarja a kormány a katholikus hit ellen az 1868 iki tör-
vény és az 1890-iki min. rendelet által elkövetett sérel-
met orvosolni. Szerinte az ügy ugy lesz megoldva, hogy 
a Csáky-féle rendelet irott malaszt marad s követni fog-
ják az 1890-ig dívott praxist. Majd elválik a képviselőház 
vitája alatt, mi lesz. 

— Keserű ébredés lesz az, mikor mi is itt Magyar-
országban tapasztalni fogjuk a szabadkőművesség befolyá-
sának hatalmát. J a j lesz akkor — nem egy tekíntben. 
Németországban a hatalmas német császárt megijesztette 
a mozgalom, melyet a vallásosság ápolása végett előter-
jesztett és általa melegen pártolt u j iskolai tvjavaslat 
vallásos, a keresztény vallásnak hódoló szelleme keltett. 
A német katholikus sajtó, pedig ez tudni szokta mit 
beszél, meg van győződve róla, hogy a nevezetes tvjavas-
lat bukása, bár a parlamenti többbség biztosítva volt 
számára, a szabadkőművesség aknamunkájának a müve. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,.Ecce Sacerdos magnus." 

A Kárpátok alat t , magas bérezek között , s 
lej ebb, szelid haj lású virágos völgyek ölén, o t t 
lakik egy nép, a mely k ipróbál t hi thűsége és 
szertartásaihoz való ragaszkodása, va lamint fé-
nyes példákban gazdag hazafisága ál ta l hivatva 
van, o t t fenn a határon, őrizni a kath. hi thűség és 
hazafiság nagy kincseit. Ez a h iva tás természet és 
isteni rendelés következtében mintegy öröksége 
e népfajnak. E r t em a görög szertartású ru thén 
népet, a melynek jó nagy része, emberemlékezet , 
t a lán az ország alapitása óta, beszéli a magyar 
nyelvet, egész nagy tömege pedig hűségesen 
ragaszkodik kathol ikus hitéhez és magyar ha-
zájához. 

Ennek a hűségben kipróbált , erkölcseiben 

szelid, vágyaiban szerény, munká jában k i t a r tó 
népnek szentelik fel holnap Eper jesen első püs-
pöki székhelyére az uj főpásztor t dr Firczák 
Gyula volt munkácsi székeskáptalani nagypré-
post országszerte t isztelt személyében dr Vályi 
János eperjesi, Pável Mihály nagyváradi g. k. és 
Meszlényi Gyula szatmári püspök urak. 

A Kárpá tokon tul a ru thén néppel rokon 
nép lakik, egy darab földön apostoli fejedelem, 
azon tul a szakadárságot erőszakkal te r jesz tő 
czár u ra lmának ala t ta . Az apostoli gondoskodás 
és az apostol iat lan czári erőszakoskodás ké t egy-
mástól oly messze eső dolgot jelent , m in t ég és 
föld. Itt a hitvallás Is tentől adot t szabadsága 
érvényesül ; amott a pogány caesarismus zsarnok-
sága erőszakoskodik. A ruthén népfaj mind a 
ke t t ő a la t t t i sz te le te t gerjesztő magatar tássa l 
halad a kötelességek teljesítésének u t j á n : ná-
lunk buzgón él a hi tval lásnak és az ő szer tar tásai-
nak garan t i rozo t t szabadsággal: a m o t t hősiesen 
szenved és vérez az ősi hit szabadságaért . 

A szomszédos Galicziában az orosz fondor-
la toknak s ikerül t zavarokat támasztani a ru thén 
nép kathol ikus hitéletében és aspiráczióiban. 
Nálunk, bár a csábítás soha sem hiányzik, a 
hűtelen törekvések eddig elszigetelt tünemények 
valának, a melyek csirájokban hozták magukkal 
a meddőséget. Ruthén népünk hi thűségén és 
hazaflságán minden katholikusellenes és hazafiat-
lan kisérlet ha jó törés t szenved. 

Magyarország e nemeslelkü, becses népfa ja 
számára kennek fel holnap főpásztorrá egy fér-
fiút, ki a nagyemlékű ősök hagyományainak 
fo ly ta tására nagy és t iszta kathol ikus tudomá-
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mánya, a társadalmi élet kormányzásában való 
jár tassága, mindenek fö lö t t pedig az Isten oltá-
ráról táplálkozó papi, apostoli buzgósága által, 
kiváló hivatással bir. Minden jók véleménye 
kedvező ós megegyező abban, hogy az uj mun-
kácsi püspök a derék ru thén nép zömének 
lelki üdvét a hithűség és hazafiasság összhangzó 
ápolása által fogja gondozni. 

Adjon az Isten neki nagy kegyelmet, sok 
örömet s az u tókor á l ta l is majdan áldva emle-
ge tende t t szerencsés kormányzás t ! 

Sion őrei vigyázzatok! 
Honnan fenyeget a kizárólagos állami képe-

sítés veszé lye? ) 

A Religio f. é. 3. számának vezérczikke alapos fé-
lelemmel nagy veszélyre hivja föl a katholikus intéző 
körök figyelmét. Az államiak ugyanis mind sűrűbben emle-
getik, hogy a tanitó- és tanitónőképző-intézetektöl a képe-
sítés jogát meg kell vonni s egyes állami orsz. bizottsá-
gokra ruházni színleg oly czéllal, hogy a képezdék szín-
táját emelje, valóban pedig azért, hogy ily módon végső 
csapást mérhessen egyházunk utolsó jogmaradványára is, 
mely a mindkétnemű tanítók kath. szellemű nevelésének 
lehetőségét részünkre eddig biztosította. 

Régen lestem erre a czikkre, de nem volt, ki meg-
ír ta volna. Schultz Imre barátom vállalkozott rá. Sajná-
lom, hogy éppen ő ; de örülök másrészt fölötte, mert 
alkalmat szolgáltat nekem evvel, hogy bemutassak egy 
mély sebet, mely a magyar kath. egyház legújabb szülöt-
tének szivén tátong, s a mely seb gyilkosa lehet egész 
kath. nevelésünknek. 

Ki ez a legújabb szülött ? Honnan raj ta a seb ? 
Mindkettőt röviden megmondom : 

Legújabb szülötte a magyar egyháznak a magasabb 
nőnevelés czéljaira alkalmas egyéneket törvényszerű kva-
lifikácziókkal előkészítő és képesítő polgári tanitónőképző-
intézet. 

Es a seb ? . . . Sebét önfiai vágták. Hogy fájdalma-
sabb ez, mintha ellenséges kéz cselekedte volna, azt 
mindenki érzi. Mindazáltal nem a fájdalom nagyságáról 
akarok értekezni, nem részvétet kelteni a szenvedő iránt, 
hanem orvosokat keresek, a kik meggyógyítsák s a leány-
nyal megmentsék, — ha még lehet — az anya életét. 

Ime bemutatom betegemnek származását, itju, de 
áldásos életét, egész természetét és . . . a seb okait é s . . . 
fenyegető következményeit. 

A mint az 1868. XXXVIII . t.-cz. életbelépett, mind 
sűrűbben keletkeztek állami és községi felső nép- és 

') Más sürgős tárgyak halmaza miatt késett eddig. Schultz 
Imre tanár úrra nézve valószínűleg félreértés forog fenn e czikk-
ben. Egyébiránt, nyitva áll az ő érdemei előtt e lap hasábjain a 
védelem mindenkor. A szerk. 

polgári iskolák ugy fiuk, mint leányok részére. Az állam 
a törvény 103. g-át rövid idő alatt odafejlesztette, hogy 
állított fel polgári képző-intézeteket is : férfiak részére a 
budai Paedagógiumban. nőknek „Zirzen intézetében" 
(ma Andrássy-uti tanitónőképezde), melyekben az emlí-
tett magasabb iskolák ellátására készíttetett elő és képe-
sített alkalmas tanerőket. 

Folytak az évek és évtizedek, s mig az állam éven-
kint seregestül bocsátotta szárnyra a felső nép- és polg. 
iskolák okleveles tauitóit és tanítónőit: a kath. egyház — 
az egyetlen b. e. Haynaldot kivéve — semmit se tett e 
téren. 

Kath. polg. képezdénk férfitanitók részére ma sincs 
egyetlen egy se. No, erre talán nincs is nagy szükség (?) 
De annál sürgősebben szükséges a keresztény kath. szel-
lemű magasabb nőnevelés. Es ez ? Maga se tudta hol van, 
mintha se törvény, se iskolaszervezet, se tanterv nem 
létezett volna. Pedig ott volt mindkettő a püspökkari 
rendszabályokban. A legelsőrangu zárdai nevelő-intézetek 
érezték ugyan a korral lépést tartó, emelkedettebb női 
műveltség szükségességét ; tanítottak is jóval többet, 
mintsem az elemi iskola kerete megengedi vala: de nem 
fejlődtek ki annyira, hogy szervezetükben a törvényszabta 
iskolarendszer magasabb fokát megütötték volna. 

Arra pedig, hogy ily iskolák ellátására magasabb 
ismeretekkel és ügyességekkel előkészített és törvénysze-
rüleg képesitett tanerőket kellene beállítani, alig gondolt 
valaki. Holott a tanügy fejlődött tovább, a leányok, meg-
értvén vagy érezvén a kor irányát, mind sűrűbben jelent-
keztek a tanítónői pályára. 

Kezdődött a zavar, mely a katholikus nőiskoláknak 
nem válhatott előnyére. 

1887. jul. 7-én kirepült a czélszerü miniszteri ren-
delet, mely szerint az állami tanitónőképzőbe csak oly 
növendékek vehetők fel, a kik. a felső népiskola II. vagy 
a polg. isk. IV. osztályáról bizonyítványt mutatnak fel ; 
sőt ily bizonyítvány hiányában egyáltalán a fölvételi vizs-
gálathoz sem bocsátható senki. Ezt a rendeletet — nem 
tudom, vájjon egyebütt is — a kalocsai érsek is saját 
képezdéjében életbeléptette. Most tűnt ki a katholikus 
nőnevelő-intézetek hátramaradottsága. Az összes szerzetes 
nevelő-intézeteknek egyike sem adhatott (a Miasszonyunkról 
nev. kalocsai iskolanővérek anya és fiók-intézeteit kivéve) 
ilyen iskolákról bizonyitványt. A legjelesebb zárdai nö-
vendékek bámulva és lesújtva vették észre, hogy daczára 
a müveit szerzetesnőktől nyert szép tanultságuknak, bizo-
nyitványuk — mert csak elemi iskoláról szólhatott — 
nem részesül kellő méltánylásban s vissza kell vonulniok, 
mig valamely állami vagy községi polgári iskolánál ujabb 
bizonyitványt nem szereznek. 

Igy volt ez nálunk is Kalocsán, és mélyen fájlaltuk 
az ország első nőnevelő-intézeteiből kikerült növendékek 
körül szerzett szomorú tapasztalatainkat, kik képezdénkbe 
fölvételre jelentkeztek. Ekkor jelent meg e sorok írójá-
tól egy hosszabb czikk a Kalauz-hanl) „Kath. Nőneve-
lésünku czimen, mely föltárja a bűnös mulasztás képét s 
— mint egyik kritikus megjegyezte — sok kemény igaz-
ságot tár elé. 

') 1880. III. évf. 145. 1. 
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E czikk ugyanis a felső nőnevelésben a kath. hitélet 
fölébresztésének oly tényezőjét mutat ja be, mely noha 
eddig is dicsekedhetett kegyelmes főpásztoraink magas 
érdeklődésével, de a mely tényezőnek fejlődöttsége, a 
mai szükséghez képest, még nagyon csekély ; melynek 
tovább-fejlesztése épp ugy megérdemli a nagylelkű áldo-
zatokat, mint az elemi nevelő oktatás. Ennek kifejtésével 
kapcsolatosan meghirdette a magyar kath . világnak, hogy 
nőnevelő-intézeteink törvényszerű berendezésére, okleveles 
tanerőkkel való ellátására van Kalocsán katholikus pol-
gári tanítónőképző intézet ; egyetlen az egész országban. 

Ez az intézet 1875-ben keletkezett b. e. Haynald 
érsek éber gondoskodása alatt. Eleinte, csupán a kalocsai 
anyaház s a hozzátartozó 13 fiókház magasabb műveltségi 
igényeinek kielégítésére szolgált, ott levén az utóbbiak 
között : Baja, Szabadka, Zombor, Újvidék is. 

Felhívó szózatom azonban nem hangzott el nyom-
talanul. Legelőször a nemes angolkisasszonyok fogták föl 
és siettek a kínálkozó alkalmat fölhasználni, hogy inté-
zeti iskoláikat a törvény követelményeinek megfelelőleg 
berendezhessék. Megindultak üdvös példájok nyomán ha-
zánk többi nőszerzetei is. 

Pár év leforgása alatt a következő nőszerzetek 
küldték Kalocsára egyes tagjaikat, kik részint teljes ok-
levelet, részint egyes tárgyakból képesítő bizonyítványt 
nyertek ; némelyek egyes tanfolyamokból állottak ki elő-
leges szakvizsgálatot : 

1. Angolkisasszonyok az egri, veszprémi és eperjesi 
házakból 11-en; 

2. A szatmári anyaházhoz tartozó irgalmas nővérek 
különböző házakból 16-an. 

3. A Sz. Vinczéről nev. irg. nővérek (szürkenénék) 
Pápáról és Yáczról 6 -an . 

Többen előre jelentkeztek már a f. isk. év végén 
tartandó képesítőre. 

B. e. Haynald bíboros érsek lelkendező örömmel 
látván, mily nagy szükséget pótol a magasabb nőnevelés 
ügyében ezen egyetlen kath. képző-intézet, 50 éves pap-
ságának jubileuma alkalmával tett jótékony alapitványait 
avval koronázta be, hogy az intézetet mintegy 100 ezer 
forintos épülettel kibővítette s megadta a lehetőséget, 
hogy halála után az egyházi hatóság az eddig fokozatosan 
három tanfolyamu intézetet, szakokban .és tantermekben 
évenként teljessé szervezhette, a tanárok számát pedig 
ehhez képest szaporította. 

Es íme! 
Csodálkozzam-e vagy sir jak ? ! 
A Magyar Tanítóképző 1891. nov. számában 542. 

lapon ezt olvasom : 
„Suppan Vilmos volt elnöke a vallás- és közokta-

tásügyi miniszter ur által kinevezett azon vizsgáló bizott-
ságnak, mely előtt a pécsi zárda 8 tanítónője letette a 
polgári iskolai tanítónői vizsgálatot. — Egy más ily bi-
zottság Wolafka Nándor osztálytanácsos elnöklete alatt a 
temesvári zárdában levő és polg. isk. tanítónői oklevelet 
szerezni kívánó apáczákat vizsgálta meg." 

Először is eddig hallatlan dolog, hogy oklevelet ad-
hasson valakinek egy egészen idegen testület, mely sem-

miféle joggal felruházva nincsen. Se Pécsett, se Temes-
várott nem levén polg. tanitónőképző-intézeí, jogtalan 
volt a miniszteri megbízás, melyet a heterogén elemekből 
összetákolt két testület kapott. 

Nem ismeretlen előttünk a törvény 103. §-ának 
rendelkezése, melv szerint azok, kik felső nép- és polg. 
iskolai tanitói állomásra akarják magukat képesíteni, 
azoknak az elemi iskolai képesitő-vizsgálaton kivül a 
felső népiskola vagy polg. iskola tantárgyaiból és azok-
nak tanítási módszeréből a „kormány által arra rendelt 
hatóság előtt még egy szigorlatot kell kiállaniok." E tör-
vény akkor vette létét, mikor még a polgári képezdék 
két és három tanfolyammal még ideában sem voltak 
meg. Ma azonban, mikor az intézmények már egy egész 
korszakon át kifejlődtek, az állam a maga embereire se 
alkalmazza ezt a törvényparagrafust, hanem utasítja a 
kérelmezőket a szerint a mint férfi- vagy nőta'nitók, a 
megfelelő intézetekhez. Nem is elégszik meg a felső nép-
vagy polgári iskola tantárgyaival, hanem legalább is oly 
magas követeléssel áll elő, mint az érettségi vizsgálaton. 

Csak némely kath. vezéremberek vetemednek annyira, 
hogy meglevő intézményünknek kicsinykedésből eredő 
megvetésével az állam rongyos kaftánjába kapaszkod-
janak. 

Másodszor. Miért jajgatunk uton-utfélen, hogy meg-
rabolnak bennünket jogainktól, mikor maguk a katholikus 
vezérférfiak kérelmeikkel járulnak ahhoz a mindenható 
„állam-istenhez," eszmét, módot adván kezébe a végre-
hajtáshoz : jöjjön, tegye rá mindent szentesítő kezét e kis 
jog-omladékra s egészen hatalmába keríthet bennünket. 
Éppen Schultz Imre barátom volt egyike azon tanárok-
nak, kik a pécsi apáczákat a polgári képzőre előkészí-
tették. 

A Religio 3. számában irt vezérczikkét olvasva azt 
hinné felőle az olvasó, hogy él-hal az egyház jogaiér t : 
pedig épp ő tőle került ki az eszme, hogy az államtól 
kell kérni a pécsi apáczák részére bizottságot ; ha ez 
sikerül, nem szükséges Kalocsára menni. Ez a kérelem 
adta aztán később s kormánynak azt a reform-eszmét, 
a minőnek a kormány szolgálatában álló egyházférfiak 
mint a „békés elintézés" alkalmas eszközének kiválóan 
örülni szoktak ; ő adta azt az eszmét, melyet „a magyar 
tanítók orsz. bizottságának nagygyűlésén" György Ala-
dár indítvány alakjában ekkép terjesztett elő : 

1. Állítson fel az állam egyelőre az egyetemek 
székhelyein, vagy ha másutt is, de legfeljebb 4—5 az 
egyes tanítóképző-intézetektől teljesen független tanitó-
képesítő bizottságot, kizárólag az állam által kinevezett 
szakférfiakból . . . Más testület ilyenek kiállítására ne 
jogosittassék fel. 

2. E bizottságok életbeléptetése után fokozatosan 
megkövetelendő, hogy nyilvános népoktatási tanintézetek-
ben ezentúl csak általuk képesített tanitók működjenek. 

3. A felső nép- és polg. iskolák tanitói, valamint a 
tanítóképző-intézetek tanárai szintén ily külön vizsgáló 
bizottság előtt tehessenek képesítő szigorlatokat." 1) 

Schultznak, ki az attentátummal idejekorán tisztá-

') Népt. Lapja 1891. évf. 69. sz. 
•29" 
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ban volt. nem elősegítenie kellett volna a jogsértő lépést, 
hanem minden módon megakadályoznia. Nem menti az ő 
eljárását az, hogy az illető apáczák szigorú klauzurával 
birnak. A temesváriak nem ilyenek s mégis állami bizott-
ságot kértek. De hát mi lesz a szigorú klauzurás szerze-
tes nőkkel akkor, ha Schultz barátom eszméjét az állam 
valóban keresztül ha j t j a ? Nem lehet-e ily esetekre a leg-
felsőbb egyházi hatóságtól a klauzura alól fölmentést 
kérn i? 1 ) Aztán meg hol érezhetik magukat a vizsgálat 
ideje alatt is inkább otthon a szerzetesnők : idegen helyen-e, 
vagy zárdában, hol a vizsgálat által igénybe vett pár nap 
alatt is rendszabályaik szerint élhetnek ? Hát a temes-
váriak mivel védekezhetnek ? Tán költségkíméléssel ? Le-
het ; de azonföliil, hogy nem hihetem, hogy az állami 
bizottság krajczárka nélkül fungált, kérdem : mennyit ér 
egy fönnáló kath. intézménynek törvénybiztositotta joga? 
Mennyit ér az egész kath. egyháznak isteni küldetésen 
alapuló joga? Vagy tán a kalocsai oklevél érvényét von-
ták kétségbe a pécsi és temesvári apáczák bölcs vezetői ? 
No, ez volna még a legszebb! Ontekintélyünket magunk 
fitymáljuk s jogunkat semmit érőnek valljuk ! Azonban 
tudni kell ehhez azt is, hogy Kalocsán szintén a kor-
mánybiztosnak ellenőrző jelenlétében folynak le a képesitő 
vizsgálatok; bár az igaz, hogy direktiv, vagy bármilyen 
befolyást szereznie még eddig nem sikerült. 

Szabad legyen mellesleg megjegyeznem, hogy az 
angolkisasszonyokat nagyon meleg szavakkal édesgették 
annak idején Zirzen intézetébe, mint ki maga is az 
angolkisasszonyok növendéke volt : de ők többre becsül-
ték a katholikus jelleget, hogysem bármily ideiglenes, 
személyi kedvezmények árán egyházuk ügyét eladták 
volna. Kalocsán szigorúság uralkodik, az bizonyos; de 
bizonyosabb az, hogy nőnevelésünket csak ugy emeljük 
versenyképes erőre és tekintélyre, ha nem maszkírozunk, 
hanem a hivatottak tényleg megszerzik maguknak azt a 
műveltséget, melyet a haladó kor kath. vallásos szellem-
ben tőlük megkövetel. 

Befejezésül csak ennyit : az állam szemei nyitva 
vannak. Látja, mennyit érnek jogaink után való epeke-
déseiuk. Nem üdvös az egyházra nézve, ha azok kiabál-
nak segítségért, kik a tüzet csinálták. 

Boromisza István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Gör. kath. hitközség és plébánia alapí-

tása ügyében — Budapesten serényen folynak az elő-
készületek. Egy ily előkészítő lépésről ad hirt az ungvári 
„Kelet" következő tudósítása Budapestről: 

„Az É g kegyelméből ügyünk immár ismét továbbra 
haladt. A szűkebb körű értekezlet, a mely Popovics 
Jenő, kúriai biró ő méltósága elnöklete alatt heteken át 
lankadatlan buzgalommal tanácskozott a község miképen 
való szervezéséről, működését folyó hó 27-én befejezte. 
Örökre emlékezetes marad előttem ez este. mert magam-
mal együtt ezrek szive vágyának teljesülését látom kö-
zeledni. 

') A mint biztos forrásból vett értesülésünk szerint a nagy-
szombati Orsolya-szüzek meg is kapták. 

E döntő értekezleten, a melynek tagjai d. u. 5 óra-
kor gyűltek össze a biró ur Damjanich-utczai lakásán, 
dr Demjanovics Emil, fővárosi orvos, Nóvák Sándor, 
Legeza Viktor, fővárosi tanárok, Popovics Theodoz vasúti 
mérnök, dr Babár Endre, monori aljárásbiró, Csurgovich 
György és e sorok írója vettek részt. De a mit mindjárt 
elején kellett volna megemlítenem, az értekezletnek kiváló 
diszt és fontosságot kölcsönzött az, hogy eszmecserénket püs-
pökünk ő méltósága is nemcsak kegyesen végig hallgatta, 
hanem a tanácskozás folyamán szavakat ejtett, a melyek 
ügyünknek lehetőleg gyors, s az óhajoknak megfelelő 
nyélbeütését teszik nagy valószínűséggel remélhetővé. 

Az értekezleten mindenek előtt az alapszabály ter-
vezetet vitatták meg még egyszer mindenre kiterjedő 
figyelemmel, s azt végleg elfogadták. Erre elhatározták, 
hogy április 3-án délután 4 órakor a „Ferenczvárosi-kör" 
helyiségében általános előértekezletet tartanak, a melyre 
a budapesti hivek közül 60-at hívnak meg. A meghívás 
ugy történik, hogy a fővárosi görög katholikus társada-
lom minden rendű és ratigu eleme képviselve legyen ; 
tehát nemcsak a honoratior, hanem az iparos osztály is. 
Ez előértekezlet fogja majdan azt is elhatározni, hogy 
javaslatukhoz képest húsvét másod napján megfelelő 
helyen a hitközség megalapítása ezéljából alakuló gyűlés 
tartassék. 

Végül némi módositással elfogadta az értekezlet a 
hitközség alakítása érdekében szétküldendő felhívás szöve-
gét is, melynek fogalmazását az értekezlet megtisztelő 
bizalmából csekélységem lehetett szerencsés végezni. 

A megjelentek azután egyideig kedélyes társalgás 
között töltötték idejöket; s este abban az édes remény-
ben váltak szét, hogy egyházközségük alakulása rövidest 
a nagy közönség közreműködésével fog gyors tempóban 
megvalósulásához közelegni. 

Isten áldása és kegyelme kisérje további lépéseinket ! 
Kecskóczi Ödön, 

fővárosi tanár." 

Debreczen, márcz. 27. Nyilatkozat a debreczeni 
kath. gymnasiumról. — 

Régi óhajtásom, jelenleg pedig komoly törekvésem, 
hogy a Debreczen sz. kir. város keblében másfélszázad 
óta fennálló kath. gymnasium elavult épülete necsak meg-
ujittassék, hanem fokonkint nyolcz osztályúvá fejlesztes-
sék. Azt reméltem, hogy ezen óhajtásom és törekvésem 
közhelyesléssel és támogatással találkozik, mert ezáltal 
városunk egy közintézettel fogna gazdagodni. 

Reményemben csalatkoztam ! 
A „Debreczeni Hírlap" f. é. 70-ik számában y. s. 

aláírásával valaki szükségtelennek jelenti ki azt, hogy 
Debreczenben harmadik középiskola szerveztessék ; sőt 
hivatkozva egy meg nem nevezett előkelő kath. mondá-
sára kételkedik, hogy az átalakitás és tovább fejlesztés-
hez szükséges pénzösszeg előteremthető lesz. 

Nem kicsinylem a sajtó hatalmát, s ugy tekintem 
ezen közleményt, mint hideg zuhanyt, mely a buzgóság 
szikráját feléledése első perczében szándékozik kioltani ; 
mert ki támogatna egy meddőnek vélt törekvést? ki 
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volna hajlandó anyagi áldozatot hozni egy szükségtelen 
tanintézet alapitására ? 

Azt hiszem, sikerülend nekem a zuhany hatásának 
gátot vetni, mielőtt az eloltaná az ébredező buzgóságot. 
E tekintetben — ugy gondolom — nyilvános tárgyalása ez 
ügynek felfrissitőleg fog hatni s régi óhajtásom és jelen 
törekvésem még nagyobb pártolásban fog részesülni. 

Először is beszéljenek a számok : 
Debreczen szab. kir. város kebelében a kath. val-

lású lakosok száma a következő fokozatos arányban nö-
vekedett : 1806-ik évben volt 900; 1827-ben 1232; 1850-
ben 2200 ; 1870-ben 5887 ; 1880-ik évben a hiteles országos 
összeirás szerint 7047; 1890. évben a legújabb adatok 
szerint lat. szert. kath. 8725, gör. szert. kath. 1029 s igy 
összesen a kath. lelkek száma ^754. Megjegyzendő, hogy 
ez a szám minimális ; s ha tekintetbe vesszük a helyi 
körülményeket s az összeírásnál előfordulható hiányokat 
s végre azt, hogy egy év alatt nevezetes betelepedések 
történtek, a fenti számot 10,000-re nagyítás nélkül ki 
lehet kerekíteni. 

A lefolyt iskolai évben a katb. tanintézetekben ösz-
szesen 847 tanköteles iratkozott be, kik közül csak 318 
a leány, 529 pedig fiunövendék volt ; tekintve azt, hogy 
ha fiúiskoláink tanhelyiségei kifogástalanok, a gymnasium 
pedig nem csonka intézet volna, s nem széledne sok 
helybeli ifjú más tanintézetbe, a vidékiek pedig többen 
csoportosulnának : ezen számot is ki lehet nagyitás nél-
kül 1000-re egészíteni. 

Azt kérdem : azon hitközség, melynek 10,000 híve s 
1000 tanköteles tanulója van, nem igényelheti-e azt, hogy 
kiegészitett s minden törvény követeléseinek megfelelő 
középtanintézete legyen. Sőt a helyi viszonyokat tekintve 
nem kötelesség-e még áldozatok árán is arra törekedni, 
hogy ilyen tanintézetet, ha eddig nem lett volna, most 
már létesítsen. 

Egyházi, vallási speciális érdekeinket ez alkalommal 
nem fejtegetem ; nem emlitem fel, hogy kath. vallású 
növendékeink csak kegyképen, csakis kétszeres tandíj-
fizetés mellett és csak azon esetben vehetik igénybe a 
más hitvallású középtanintézeteket, ha a kellő szám 
saját vallású növendékeikből bizonyos határidő alatt nem 
gyül össze ; nem hivatkozom a protestánsok azon tö-
rekvésére, hogy a nagy többség még a létesitendő 
egyetemet is felekezeti jellegűnek óhajt ja s minden te-
kintélyesebb város ugyancsak felekezeti felsőbb leány s 
közép fiu-tanintézeteket igyekszik felállítani ; csak azon 
tényre hivatkozom, hogy a ref. jellegű tanintézet tul van 
népesítve s csak a nevelésügy nyer az által, ha városunk 
a parallel osztályok felállítása helyett egy méltó, nemesen 
vetélkedő társintézettel gazdagodik. 

Ezen megokolásom erejéből látszólag sokat levon 
y. s. czikkiró urnák azon felemlítése, hogy az évtizedek 
óta vajúdó, most is csekély számú tanitványnyal rendel-
kező, a jelen évben a város által nagy áldozattal felépülő, 
államivá vált reáltauintézet, a középiskoláknak kilátásba 
helyezett egységitésekor a mostani gymnasiumokkal tel-
jesen egyenlő tanintézet lesz, s igy felesleges, szükség-
telen a kath . gymnasiumot harmadikul fejleszteni. 

Debreczen városának, talán nem egészen alaptalanul, 
hibául lehet betudni, hogy különösen a tanintézetekkel 
szemben mindig csak a jelent tekinti s a jövővel nem 
számol ; lassan intézkedik s mire egy-egy iskolát felépít, 
már akkorra ujabb szükségletek támadnak. Igy leszünk a 
középiskolákkal is. 

á. város — különösen kath. vallású — lakosainak 
száma nem egyedül születés, hanem még inkább betele-
pülés által szaporodik. — A vasúti hivatalnokok össze-
pontositása, a dohány-gyár létesítése, a királyi tábla be-
helyezése, a katonaság létszámának felemelése sok családot 
telepit ezen város kebelébe ; s igy nem lehet attól tar-
tani, hogy a három középiskola, különösen ha az igé-
nyeknek megfelel, néptelen marad. 

A tízezer lélekből álló debreczeni kath. hitközség 
nem mondhat le azon előnyről, hogy a ref. felekezeti és 
állami tanintézet mellett saját vallásos jellegű középisko-
lája legyen s tovább ne fejleszsze azon tanintézetet, me-
lyet a hitbuzgóság még azon időben dapi to t t , mikor ezen 
városnak csak egypár száz kath. vallású lakosa volt. 

Bővebb indokolást fölöslegesnek tartok ! Nem kelt 
ez bizalmatlanságot az úgynevezett állami, közös, feleke-
zetnélküli tanintézetek iránt. Nem vonom kétségbe, hogy 
a középiskolák egységesítése sikerülni fog és czélszerünek 
bizonyul, de nyiltan kimondom azon meggyőződésemet, 
hogy a kath. hitközség önmaga ellen vétene, ha lemon-
dana középiskolájának tovább fejlesztéséről s nem követné 
a ref. felekezet példáját. 

A vallási, egyházi, erkölcsi és specziális indokokat 
itt nem sorolom fel ! Csak még azt emlitem meg, hogy 
a magasabb műveltségű s nagyobb igényű szülők méltán 
kívánhatják, hogy ezen város kebelében különféle jellegű 
tanintézetek létesíttessenek s gyermekeiket azon taninté-
zetbe helyezhessék el, melynek iránya, nevelési rend-
szere, vallási jellege egyéni óhajtásaiknak leginkább 

j megfelel ! 
A szükséges pénz összegyűjtését sem tartom lehe-

tetlennek. Nem egy uj tanintézet alapításáról, hanem csak 
már egy létezőnek fokozatos fejlesztéséről van szó. A 
négy osztály további fentartása biztosítva van, hogy alkal-
mas helyiséget sem kell keresni s nem kell lebontandó 
házakat kétszeres árakon összevásárolni. Az épület elő-
állítási költsége tetemes ugyan, de nem képzelhető, hogy 
a főpapság áldozatkészségét és jótékonyságát ki ne ter-
jeszsze a debreczeni róm. kath. hitközség részére is. A 
hivekről sem tehető fel, hogy részvétlenül egészen el-
zárkózzanak ; sőt remélni lehet, hogy a városi hatóság 
is, mely soha semmiféle tanintézet iránt nem tanusitott 
rideg részvétlenséget, legalább építkezési anyaggal segíteni 
fogja a 10000 lélekszámból álló hitközségét. A tanulmánvi-
s a szerzetesek vagyonából alakult s per eminentiam 
hasonló czél elősegítésére rendelt vallásalapra is lehet 
appellálni ! Ha a kormány azon összeget, melyeket a 
nagyváradi egyházmegye a tanulmányi alapba évenkint 
befizet, ezen intézet javára utalja, s ezen tanintézetben 
szedendő tandijak ugyanezen gymnasium fentartására 
lesznek fordíthatók, a felső négy osztály fentartási költ-
sége biztosítva lesz. 

Végül nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy 
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egy város műveltségi állapotának határozott hévmérője 
az, hogy minél több és jól szervezett középiskolával 
birjon, s megvalósulás esetén egy kath. gymnásium fel-
állítása Debreczen városának kulturális fejlődését is ha-
talmasan dokumentálja, mert egy oly városban, melynek 
lakossága pár évtized múlva megközelitendi a 100,000 et ; 
két gymnásium létesítése még akkor is nagyon hézag-
pótló, ha a tervezett középiskolai reform következtében a 
reáliskola is gymnásiumi jelleggel ruháztatnék fel. 

Miután y. s. czikkiró ur a katholikus felső leány-
iskoláról igen jóakarólag nyilatkozott : legközelebb ezen 
tervbe vett tanintézetről én is tájékoztatni fogom az érdek-
lődő közönséget. ') Szakszó Rezső, 

prépost-pleb. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

A kolozsvári r. kath. hitközség fögondnokának beig-
tatása hivatalába. 

Dr Groisz Gusztávnak, a kolozsvári róm. katholikus 
bitközség újonnan megválasztott fögondnokának ezen 
méltóságba való beigtatása április 3-án délelőtt ment 
végbe ünnepélyesen a plébánián tartott népes közgyűlés-
ben. Az ünnepélyt az elnöklő plébános Biró Béla apát-
esperes-kanonok az erd. róm. kath. püspöktől leérkezett 
két leiratának felolvastatásával nyitotta meg, melyeknek 
egyikében értesíttetik a hitközség, hogy a püspök dr 
Groisz Gusztáv megválasztását megerősíti, a másikban 
pedig utasittatik a hitközség, hogy a Szt. Erzsébet agg-
ház az u j főgondnoknak leltár mellett haladéktalanul 
átadattassék s a leltár egyik példánya felterjesztessék. 
A közgyűlés a megerősitő leiratot zajos éljenzéssel vette 
tudomásul, a másik leiratnak elintézéséül pedig Cseh Lajos, 
Tamásy Sándor és Boros Lajos személyökben az átadás 
teljesítésére bizottságot kfildötí ki. Ezután az elnöklő 
plébános indítványára Páll István ig. tanácsi előadó 
vezetése alatt dr Tutsek Sándor és Bákk Lajos szemé-
lyeiben bizottság küldetett ki avégre, hogy dr Groisz 
Gusztávot a közgyűlésbe a kinevezési okmány ünnepélyes 
átadása és a beigtatás eszközlése végett meghívja. Dr 
Groisz Gusztávot a közgyűlés hosszantartó lelkesült éljen-
zéssel fogadta, minek elhangzása után elnöklő plébános 
az u j főgondnokhoz hosszabb, meleg hangú üdvözlő 
beszédet intézett, mely után az uj főgondnoknak a kine-
vezési okmányt nyújtotta át, mire dr Groisz Gusztáv 
meghatottan válaszolván, többek közt ezeket mondta : 
„Nekünk, világiaknak, egyházközségi autonomiánk értel-
mében hivatásunk a nevelésügynek fejlesztése, ápolása s 
gondoskodás egyházközségünk vagyonáról.2) Es mindkét 

') Várjuk. A szerk. 
') Kitűnően van e szavakkal eltalálva a világi ka th . hivek 

hivatása a katholikus hitközségi, egyházmegyei és országos auto-
nómiai szervezet körében : a nevelésügy ápolása, fejlesztése s gon-
doskodás a hitközségi stb. egyházi vagyon — sértetlenségéről, 
gyarapodásáról. Ha Magyarországban ezen a kánonjoggal összeillő 
alapon kezdődött volna 1848-ban éa folytatódott volna 1867—71-ben 
az autonomiai mozgalom és szervezkedés, most már talán készen 
állna a katholikus egyház nevelésügyi és vagyonügyi auto-
nómiája. Hja de kezdet óta mindjárt , nagy tévedés folytán, bele-

irányban kiváló jelentőségűek feladataink éppen Kolozs-
várt. Az erdélyi részek központja lévén e város, nekünk 
mindkét irányban jó példával kell előljárnunk, hogy 
mintául szolgálhassunk az erdélyrészi többi római katho-
likus egyházközségnek, de e városban versenyre kellvén 
kelnünk három felekezeti népiskolával, nekünk fokozott 
erővel és odaadással kell azon lennünk, hogy a verseny-
ben mindig győztesek maradjunk, erre ösztönözvén minket 
saját jól felfogott érdekünk, hisz saját gyermekeink val-
láserkölcsi neveléséről van szó." A vallásos hévtől átha-
tott beszédet zajos éljenzéssel fogadván a hallgatóság, a 
jegyzőkönyv hitelesíttetett, mire a gyűlés véget ért. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

A Szent-István-Társulat 

választmányának ülése 1892. április hó 7-én. 

A Szent-István-Társulat választmánya tagjainak 
élénk részvéte mellett tartotta meg havi ülését. 

Az ülésen gróf Zichy Nándor és dr Kisfaludy A. 
Béla elnököltek. Elnök üdvözölte a választmányt, annak 
u j tagjait s kérte, bogy a társulatot törekvéseiben támo-
gassák. 

Felolvastatott Vaszary Kolos hgprimás leirata, mely-
ben a társulat részére a tankönvvvizsgáló bizottságot 
kinevezte, megtevén annak elnökévé a társulat alelnökét 
dr Kisfaludy A. Bélát. 

Felolvastatott Császka György kalocsai érsek levele, 
melyben a társulatnak székfoglalása alkalmából kifejezett 
üdvözletét megköszöni. 

Előterjesztetett dr Fraknói Vilmos cz. püspök levele, 
melyben a társulatnak az elnökség által kifejezett üdvöz-
letét megköszöni, kifejezvén levelében azt, hogy a társu-
lat üdvözletében nemcsak az elismerés kitüntető nyilat-
kozatát találja, hanem azon megnyugtató biztosítást is, 
hogy az általa Isten segítségével Rómában létesítendő 
intézet a Szt.-István-Társulat hathatós támogatására szá-
mithat. ígéri, mihelyt a terv valósággá lett, azt a társu-
latnak bejelenti és az alapitó oklevél tervezetét és előle-
gesen bemutatja. 

Ezután az igazgató-választmány megválasztá a tár-
sulat számvizsgáló bizottságát és a gazdasági bizott-
ságot. 

Társ. igazgató jelentést tett az u j kiadványokról. 
Társ. titkár jelenti, hogy u j alapitó tagok let tek: 

őrgróf Pallavicini Ede s szobbi Luczenbacher Pál főrendiházi 
tag ; a rendes tagok sorába belépett 24 u j tag. — Jelenté 
továbbá, hogy a társulat 21 intézetnek adott ajándék-
könyveket. 

vegyült autonomiai mozgalmainkba egy Krisztus egyházának elvei-
vel össze nem egyeztethető protestáns .,vívmány a világi hivek 
kormányzó hatalmi igénye, a mi nem egyéb mint az egész világon 
ismeretlen kánonjogi ,non-sens." A kolozsvári róm. kath. hitközség 
tudós fögondnokának ajkain kipat tant meghatározás a világi 
hivek hatásköréről a kath. autonomikus működés körében — vajha 
hatásosan hozzájárulna az anyaországban az autonomikus szervez-
kedés megindultával majd az eszmék és törekvések korrekt meg 
állapodásához. A szerk. 
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Társ. pénztárnok jelenti, hogy a Társulatnak f. é. 
február és márczius hónapokban bevétele volt: 20,378 
f r t 60 kr, kiadása 18,708 frt 9 kr, — plusmaradék 1670 
frt 51 kr. 

Bemutattatott Szent-Irány Zoltán alapító tag levele, 
melyben köszönetet mond a választmányba való beválasz-
tatásáért s hálája jeléül százötven frtot küld oly czélból. 
hogy ezen összeg előbb tett alapítványához csatoltassék. 

Dr Kisfaludy A. Béla alelnök indítványára a tár-
sulat elhatározta, hogy ha a II. Rákóczy Ferencz által a 
törökországi Rodostóban alapított templom restaurálása 
ténynyé válik, a költségekhez a társulat egyszáz forinttal 
járul s ily értelemben értesiti a Történelmi Társulat tit-
kárát, kihez ezen ügyben Beszédes Kálmán hazánkfiá-
nak nyilt levele volt intézve s a Fővárosi Lapokban 
közzé téve. 

Lubrich Ágoston indítványára a társulat elhatá-
rozta, hogy néhai Szabó István kiváló tudós sírja fölé 
emelendő emlék iránt a kezdeményezést megteszi, maga 
egyszáz forinttal járulván ahhoz. 

A vatikáni okmánytárra befizettek : a kalocsai fő-
káptalan 150 frtot , a zirczi apátság 150 frtot. 

Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérettek : 
dr Timon Ákos és K. Császár Ferencz tagok. 

IRODALOM. 

= A Mária-havi ájtatosságnak eredete , czélja, 
haszna é s terjesztésének módja. A székesfehérvári 
püspöki hatóság engedélyével. Székesfehér, 1892. 16-r. 
54 lap. 

A Boldogságos Szűz Mária havának, a májusi 
ájtatosságnak minél szélesebb körben való megünneplése 
és a májusi ájtatosságnak egyetemes meghonosítása elő-
mozdítására íratott e könyvecske, mely a székesfehérvári 
püspöki hatóság jóváhagyásával jelent meg. 

Szerzőt ugy mint a kiadót azon magasztos czél 
ösztönözte a könyvecske kiadására, — hogy általa a leg-
kisebb községben is megismertethető és meghonosítható 
legyen a májusi ájtatosság : — ez okból van annak ára is 
a legolcsóbban 10 krra megállapítva. 

Hasznos szolgálatot tesznek a szent ügynek azon 
tehetősebb hitbuzgó urak és hölgyek, kik a könyvecské-
ből — hogy azt a szegényebb sorsuak is olvashassák — 
nagyobb számú példányokat rendelnek meg s azt a serdülő 
ifjúság és a szegényebb néposztály között szétosztatják. 
Bármily mennyiségű példányokat készséggel küld bárhova 
Klökner Péter könyvkereskedése Székesfehérvárott. 

A könyvecske széles körben való szives terjesztését 
és megismertetését tisztelettel kéri 

Székesfehérvárott, 1892. Gyümölcsoltó-boldogasszony 
napján a szerző és kiadó. 

= Magyar Paedagogia. A „Magyar paedagogiai 
Társaság" folyóirata. Felelős szerkesztő Csengeri János. 
Budapest, Franklin-társulat, 1892. I. évf. 1892. márczius 
1—2. szám. 8-r. 128 1. 

Gazdag, érdekes tartalma lépést tart a napirenden 
lévő paedagogiai feladatok sokféleségével. Legfőbb pae-
dagogiai tényező a vallás levén, figyelemmel fogjuk ki-

sérni valamint magát a „Magyar paedagogiai társaság" 
működését általában, ugy különösen ezt a sokat ígérő folyó-
iratát különösen, a melyen meglátszanak a gondos szer-
kesztés nyomai. 

— A katholikus családok körében való terjesztés 
végett melegen ajánljuk Nóvák Ödön sz. Ben. r. áldozó-
pap „Kath. Anyák Lapja" cz. tervben levő folyóiratát, 
valamint nevezett nt. úrtól dr Cramer münsteri püspök 
„Keresztény Anya" cz. művének magyar forditását. Ez 
utóbbi ára 65 kr. Megrendelhető Nóvák Ödönnél Kis-
Czellben, Vasmegyében. 

V E G Y E S E K . 
XIII. Leo pápa a Ravennában épitendő Dante-

emlék ügyében buzditó levelet irt Galeati ravennai bibo-
ros-érsekhez, a melyben helyesli azt, hogy nemzetközi 
gyűjtést rendeztek a nagy költő tiszteletére emelendő 
mausoleum költségeire, mert, úgymond, nagy férfiaknál, 
kik feltűnőbb érdemeket szereztek mint mások a népek 
közös czivilizatiója körül, nem annyira a hazát kell te-
kintetbe venni, a hol születtek, mint ezeket a nagy, az 
egész emberiségre tartozó érdemeket. A levél további 
szövegében a nagy pápa fényes, történeti nevezetességű 
tanúságot tesz Dante kifogástalan keresztény és katholi-
kus hite mellett. „A mi minket illet, úgymond, mi min-
denek előtt arra gondolunk, hogy mily fényes az a di-
csőség, a melyet ő a kereszténység fölött szétárasz-
tott ; mert, habár néha ítéleteiben a számkivetés és 
a vpártszellem elkeseredettségre ragadta is el őt, mégis 
soha a keresztény bölcseség igazságával ellenkezésbe nem 
került Sőt ő a vallás mélységeiből enyészhetetlen és 
fenséges gondolatokat merített ; és lángeszének szikráit, 
melyeket a természettől nyert, szakadatlanul az isteni 
hit sugallatai által élesztette, ugy annyira, hogy az ő 
ajkain a költészet versekben oly dolgokat énekelt meg, 
a melyekről addig soha sem hallatszott még költemény, 
t. i. a legfenségesebb hittitkokról." Ezután kijelenti a 
pápa. hogy a Dante-emlékre az érsek kezeihez 10.000 
lirát küld, a ravennai biblioteca classense számára pedig 
egy példányát a Divina Commediának, a melyet egy 
vatikáni Codex nyomán a pápa rendeletére adott ki egy 
szakértő. 

— Boldog Belgium! E hatalmas kis országnak 
katholikus életereje nem fér el az anyaország szűk határai 
között. Afrikába és Á?siába önti ki életerejét; amott u j 
országot alapit, uj missiókkal, emitt Chinât s annak 
különösen mongol részét látja el missionáriusokkal. Goos-
sens malinesi érsek két missió-semináriumból 33 theologust 
szentelt fel e napokban áldozópapokká a congói és chinai 
missiók számára. 

— A külföldi sajtó sűrűen foglalkozott Vaszary 
Kolos hgprimás programm-beszédével, különösen annak 
az u. n. elkeresztelésekre vonatkozó részével. A „Moniteur 
de Rome" nagy melegséggel száll sikra a bécsi „Neue 
freire Presse" ama felfogása ellen, mintha az uj hgpri-
más elődjénél engedékenyebbnek mutatkoznék. „Elég, 
úgymond a római lap, elolvasni az esztergomi érsek ur 
beszédét, hogy az ember meggyőződjék arról, hogy ő 
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főméltósága egyetlen katholikus elvet sem fog feláldozni 
békés aspiráczióinak." (Márcz. 30.) 

— Az első apát, kit méltóságába az u j hgprimás 
felavatott, Dégen Titusz apát, budapest-erzsébetvárosi plé-
bános ur. Ad multos annos ! 

— Uj plébánia. Hivei lelki üdvét szivén viselő ft. 
dr Császka György kalocsai érsek ő nagyméltósága, alig 
hogy elfoglalta érseki székét, egyházmegyéje plébániáinak 
számát egygyel máris megszaporította. Ugyanis Felsőhegy 
községet kikerekítette a zentai plébániából, a község-
helyek nagy örömére külön plébániává szervezte s az első 
pályázatát ápril 15-kére kihirdette. Nagy az öröm Felső-
hegyen, hogy külön papjuk lesz s lelkük táplálékát oda-
haza is megtalálják. 

— Budapest legnagyobb harangja. A lipótvárosi 
bazilika 75 métermázsás harangját, mely Budapest sőt 
talán az egész ország összes harangjai között a legna-
gyobb, csütörtökön délelőtt szállították a bazilika udvarába. 
A harangot a Walser-gyárban előbb egy bizottság jelenlé-
tében kipróbálták 3 konstatálták, hogy hatalmas zengő 
hangja van. Próba utáu egy e czélra készített társzekérre 
tették s fellobogózva hat lóval vontatták először a ferencz-
városi pályaudvarra, melynek nagy mérlegén pontosan 
megállapították a súlyát. Onnan szállították a harangot 
a bazilikához, melynek tornyára e hó 19-én délelőtt 11 
órakor húzzák föl. Előbb azonban Schopper György 
rozsnyói püspök, az ajándékozó, fölszenteli a harangot, 
mely azután Szent György napján, e hó 23-án este és 
24-én szólal meg először. A harang dekorativ része 
művészi. „ v 

— A protestánsok hamarább jutnak hazánkban tu-
domány-egyetemhez, mint mi katholikusok. A debreczeni 
collegium javára egyre folynak az adományok, hogy 
azok alapján tud. egyetemmé fejlesztessék ki. Az eddig 
begyült adományok összege már vagy 100,000 forintra 
emelkedett. 

— A Vatikán és Oroszország megegyezésre jutottak 
a legnehezebb kérdés, a mohilewi gör. kath. érsekség 
betöltése iránt. Márczius hó 27-én vette át mgr Koslowski 
mohilewi érsek, a sz. pétervári kath. templomban, az érseki 
palliumot. Ez alkalommal az érsek orosz nyelven tett 
hűségi esküt a czárnak . . . A katholikusok hű alattvalói 
a czároknak, ámde ő felségeik, a czárok, nem méltóztat-
nak hűséges szótartók lenni katholikus alattvalóikkal 
szemben. 

— Egyházi zenetörténeti előadások. Két egyházi 
zenetörténeti előadás lesz április hóban a budavári hely-
őrségi templomban. Az érdekes előadásokat a Mátyás 
templom énekkara rendezi, Wawrinecz Mór karnagy ve-
zetése alatt. Előadásra kerül Palestrina, Orlando Lasso, 
Lotti és Gabrielli müvén kivül Liszt Ferencz, Jámbor 
Jenő és Szabó Xaver Ferencznek egy-egy müve. Ezen 
kivül a régi magyar egyházi énekek közül is minden szá-
zadból egyet-egyet ad elő ft. Bogisich Mihály prépost-
plébános. Az első előadás április 15-én, a második 24-én 
délután 4 órakor lesz. 

— A Haynald ösztöndijak. Császka György kalocsai 
érsek ő excziája azokat az alapitványi ösztöndijakat, 
melyeket a megboldogult Haynald Lajos kalocsai bíbo-
ros-érsek az egyházi művészet előmozdítására létesített, a 
pályamüvek megbirálására felkért országos bizottságok 
elfogadott javaslatához képest adományozta. E szerint 
három-három évre a zenészeti ösztöndijat (évi 300 frt.) 
Vavrinecz Mór budavári, Szantner Zsigmond belvárosi és 
Farkas Ödön kolozsvári egyházi karnagyok egyenlőrész-
ben, a szobrász ösztöndijat pedig (évi 350 frt) Spissák 
Imre egyházi szobrász nyerte el. 

— Prépost- és apátválasztás. A herczegprimás ő 
főméltósága folyó hó 7-én reggel avatta föl Podhragyay 
Pál selmeczi plébánost thuróczi préposttá és Széchenyi 
Miklós grófot jáki apáttá, az esztergomi primási palota 
házi kápolnájában. 

— Igen ajánlatos a Genuábau IX. Pius pápa jóvá-
hagyásával b. e. Rivara Antal alapította „Propostá Pro-
videnziale" vagyis a „Gondviselés intézménye" czimü 
mise-egylet. Tagokul felvétethetők gyermekek és meghol-
tak is. Tagsági dijat egyszer, a belépéskor kell fizetni. 
Az egész 50 kr. Minden tag in solidum részesül ama 12 
sz. mise gyümölcsében, a melyek naponkint egész a világ 
végéig Genuában a b. Szűz tiszteletére szentelt társulati 
templomban naponkint bemutattatnak. Ezenfelül részesül 
minden tag az ugyanazon templomban mindennap vég-
zett egyéb ajtatosságok és imák gyümölcseiben. Bővebb 
felvilágosítással szolgál a lapunk mai irodalmi rovatában 
közlött irodalmi ismertetés a Mária havi ajtatosságról. 

— Richard bibornok párisi érsek siet jóvá tenni a 
pápával szemben elkövetett s e lap előbbi számában jel-
zett mulasztását. A franczia lapok közlik ő emjának hosz-
szu főpásztori levelét, mely szórói-szóra közli ő szentsége 
nagyhatású encyklikáját a franczia katholikusokhoz és 
azt helylyel-közzel magyarázó megjegyzésekkel kiséri. 0 
emja ezen felül húsvét után Rómába megy ad visitanda 
limina apostolomra. 

— Az uj bittsei plébános. Dr Teszelszky József, a 
nyitrai papnevelő intézet tanulmányi felügyelője és tanára 
e napokban prezentáltatott br Popper ügyésze által a 
bittsei plébániára. A bemutatást Venczel Ferencz kápta-
lani helynök ur ő méltósága április hó 7-én erősítette 
meg s igy dr Teszelszky nemsokára fogja már szép 
hivatását betölteni a kies Vágvölgy egyik legjobb plé-
bániáján. 

Szerkesztőségi teleion. 

Bakonyiéi. Nekünk is feltűnt. Most már rendben van. — 
K. N. A mit a hgprimás sz.-I.-t. beszédében a kath. sajtóról mon-
dott, az csak egy kis töredék abból a nagy akczióból, a melyet 
XIII. Leo pápa a kath. sajtó rendbeszedésére és nagyra nevelésé-
ben kifejt. Erről mi tavai őszszel „Valami a kath. sajtóról ' és 
..XIII. Leo pápa utasításai a kath. sajtó számára" czimű czikkso-
rozatban kimeritően szólottunk. Olvassa el e czikkeket, s azután 
még a velők egyidejűleg megjelent „A német katholikus sajtóról a 
párisi „Correspondant" vezérczikke" czimü czikksorozatot : akkor 
fogalma lesz önnek először arról, hogy XI II. Leo tanítása és ren-
delete szerint, mily szellemmel kell birnia a kath. sajtónak ; má-
sodszor arról, hogy mily óriás nagyhatalom a kath. sajtó, ha meg-
teszi mind azt, a miknek törvényeit a katholikus sajtó számára 
adagonként összeállította é< kihirdette. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .'Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

deménv czimzendő. 

R E L I G I O . 
k ä t h . e g y h á z i s i r o d a l m i f 0 l y 0 i r a t . 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

: Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál ; 
: Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Rudnyánszky 
= A. könyvnyomdájában. 
: IV., Papnövelde-utcza 
= 8. sz. alatt, hova a ne-
: taláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott levél-
Ë ben, intézendők. 

Budapesten, április 13. 30 I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Krisztus Urunk halálának éve. — Egyházi Tudósítások: f Simonyi Rezső.— B u d a p e s t : 
A vallás- és tanulmányi alapokról. — U n g v á r : Áldott , ki az Ur nevében jó ! — Kath. Köztevékenység : Nyil t levél a központi 

növendékpapsághoz. — Vegyesek. 

Krisztus Urunk halálának éve. 
Krisztus Urunk születésének ós ha lá lának 

évét tüzetesen meghatározni mindig nagy és 
kedves tárgya volt a v i lág tör ténelem időszámí-
tásával foglalkozó tudósoknak. Az ez i rán t folyt 
vitatkozások előtt egészen uj s tádiumot n y i t ó t t m e g 
egy véletlen esemény. Dr Georgiades görög tudós 
a Chalkiban levő pá t r iá rká i iskola könyvtárában 
ráakadt a római szent Hippolytus ál tal Dániel 
próféta könyvéhez i r t Commentar iusnak negye-
dik könyvére és azt 1885-ben ki is adta. Ebben 
a könyvben Hippolytus tüzetesen megjelöli a 
világ Megváltója születésének és halálának évét, 
hónapját ó s napját, t o v á b b á élete éveinek számát, 

összefüggésbe hozva ez adatokat a római csá-
szár, Augusztus és Tiberius uralkodásának évszá-
maival. 

Sz. Hippolytus eme tanúskodása, a ki a 
2. század vége ó ta Rómában élt és 235-ben on-
nan számkivetésbe volt kénytelen menni, a ke-
resztény időszámításra nézve annyiban bir je len-
tőséggel, minthogy ő sz. Irenaeus által, akinek 
tan i tványa vala, ugy áll e lő t tünk min t szent 
János evangélistának lelki dédunokája , t ehá t 
mint az apostoli hagyománynak nagytekin té lyű 
átszármaztatója . Emeli tanúbizonyságának jelen-
tőségét nagy tudományosságának sulyj et es ciz ä 
körülmény, hogy mint kor tá r s , részt vett a hús-
véti idő meghatározásának v i tá iban is, és igy 
tanúbizonysága, mint tudósé i s , kiváló figye-
lemre méltó. 

Szt. Hippolytus tudvalevőleg görögül i r t . 
Felvet t t á rgyunkra nézve nyi la tkoza tának szö-
vege ez: ,/H yàç Ttoioti] TtaoovGÍa zov Kvqíov f^iáv, tj 

ivGuQxos, év j] yEytvvrjzai, év Btjdlsèfi, syévexo tcqö öxtco 

y.a/.avàiov iavovuçicov,i]gÉQa ZEZQÚdi$K<3Ú.EvovTog Avyovözov 

TEOGaQaxoOzbv xcà ôevzeçov êzoç, ejícc&e öe zoiay.oőziö 

; roíxco TtQo öxzco xa/.avóiúv ártoű.íov, r)fiéça TCciçccGXEvfj, ùx-

zcJxaiÖExaTa étel Tifitoíov Kcdőccrjog, vitáz evovtoç 'Povipov 

xccl TovßeUiavog." l) Magyarul : „A mi Urunk első, 
tes tben való eljövetele, a mely szerint Bethle-
hemben született , t ö r t én t J anuá r hó Kalendái 
előtt nyolcz nappal , a negyedik napon, Augusztus 
uralkodásának negyvenket tedik évében; szenve-
de t t pedig harminczhárom éves korában, Április 
Kalendái előt t nyolcz nappal, Rufus és Rubellio 
consulok alatt ." 

A mily rövid ez a tudósi tás , fe lvet t t á r -
gyunkra nézve épp oly fontos. Igyekezni fogunk 
az a lábbiakban kísérletet tenni a kronologiai 
v i ta megoldására. 

Midőn Hippolytus Krisztus születésének évéül 
Augustus császár uralkodásának 42. évét jelöli 
meg, u ja t nem mond. Száz évvel u tána Eusebius 
is, Egyházi t ö r t éne tének 1. k. 5. fej., Augusztus 
ura lkodásának 42. évét jelöli meg a Megváltó 
születésének évéül, hozzá téve, hogy ez az év 
egyút ta l 28-ik éve Augustus uralkodásának 
Egyptomban, Antonius és Kleopátra halála után. 
Egészen uj adat Hippolytus időmeghatározásában 
K. U. születésére nézve a nap megjelölése, t . i. 
hogy a világ Megváltójának várva-vár t születése 
a hé t negyedik napján, vagyis szerdán (êfiéça tetqköí) 

t ö r t én t , a mi eddig e lő t tünk ismeret len volt. 
A keresztény időszámítás 4. századának közepe 
óta közönségesen el ismert tény volt, hogy az 
Ur születése deczember hó 25-én ment végbe; 
a Chronicon Liber ianumban 350-ig betöl tve kö-

') Dr Bra t tke kiadásában. Bonn, 19. 1. 
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'/ölt pápai névsor vagyis catalogus szerint pedig 
Kr. U. márczius hó 25-én hal t meg.1) Ezt a két 
adatot , a min t lá tn i fogjuk, Hippolytus tanúbi-
zonysága mind a ke t t ő t igazolja. Egyébiránt a 
halál napjának sz. Hippolytus ál tal más tek in-
t e tben is adot t meghatározása, t. i. hogy az a 
zsidók jraQc/.6y.£vrí napján t ö r t én t meg, teljesen 
megegyezik az evangélisták elbeszélésével. Krisz-
tus Urunk, Hippolytus tanúsága szerint továbbá 
halálakor 33-ik évében volt, vagyis, mivel az idő 
decz. 25-étől márczius 25-ig éppen egy negyed-
évre rug, éppen 32 és Vi évet t ö l t ö t t be. 

A sz. Hippolytus Commentar iusában nyer t 
időmeghatározásoknak tör ténelmi becse abban 
rejlik, hogy a most már kétségbe vonhata t lanul 
márczius hó 25-én t ö r t é n t halál napjában oly 
szilárd ponto t nyer tünk, a melyről a Krisztus 
Urunk idejére vonatkozó chronologiát a maga 
egészében, és egyes részeiben is, megnyugta tó 
biztossággal lehet megi té lni és megál lapí tani . 
Ugyanis, minthogy az evangéliumokból tud juk 
azt, hogy K. U. a zsidók páskájának ünnepén 
feszi t te te t t meg; ez a páska-üunep vagyis Nisan 
hó 15-ike pedig Krisztus Urunk halálának évé-
ben pénteki napra, márczius 25-ére ese t t : emez 
adatok, min t szilárd és meginga tha ta t lan törté-
net i alapok alapján abba a helyzetbe jutunl í , 
hogy bá t ran megkísérelhet jük ugyanezen és K. 
TJ. életére vonatkozó időmeghatározásoknak az 
a k k o r i juliáni időszámítás, v a l a m i n t a csillagá-
szati utánnyomozás ál tal való teljes igazoltságá-
nak fe l tünte tésé t és megvi lágí tását . 

Julius Caesar tudvalevőleg reformálta az időszámí-
tást, a naptárt (Calendarium). Ez a Calendarium Julianum 
Róma alapítása után 709. január hó 1-én lépett életbe, 
a midőn éppen újhold vala. Julius Caesar Calendariuma 
egy 19 évre terjedő napcyklusra van alapítva, a melynek 
lefolyása után mindig Január 1-én ujul meg a hold, *) a 
mi után ismét uj 19 év napcyklusa következik. Az ily 
cyklus évei 365 napból, 6 órából állottak. E maradék 6 
óra minden negyedik évben szükségessé tet t egy toldalék 
nappal egy-egy szökő évet. 

Minthogy azonban a hold már 354 nap alatt fordul meg 
tizenkétszer a föld körül, vagyis minthogy a hold forgá-
sára alapított 12 hónapos évben csak 354 nap van, a 
föld pedig a holddal együtt csak 365 nap és nem egészen 
6 óra alatt fordul meg egyszer a nap körül : ennélfogva 
a hold a 19 évből álló napcyklusban, a melynek letelte 
után a föld és a hold ismét ugyan abban az időben, leg-

alább ugyanazon a napon, forgásukat újra kezdik, mindig 
más és más napon éri el a hónapok körében az ő fény-
változásait vagyis fázisait A 19 évre terjedő napcyklusok 
másodikában például az újhold 11 nappal előbb jelenik 
meg mint az elsőben, a harmadik évben már 22 nappal 
előbb. A hold földkörüli és a föld napkörüli forgása 
idejének ezt a 11 napból álló (365 — 354 = 11) különbö-
zetét a Calendarium epacta-nak nevezi. 

Minden újhold napja a zsidóknál ünnepnap volt. 
Kiváló jelentőséggel birt a tavaszi újhold, melylyel Nisan 
hava kezdődött, a melynek 15 ik napján kellett a páska-
ünnepet tartani, 14-ikén estve pedig a páska-bárányt 
elfogyasztani. A 19 évre terjedő napcyklus évei folytán a 
tavaszi újhold különféle napokon, márczius 6-ika és ápril 
4-ike közt szokott beállani. Annak feltüntetésére, hogy a 
tavaszi újholdak évenkint mely napokon jelennek meg, 
következőleg, hogy a tavaszi újholdak különféle feltűnése 
szerint a zsidók Nisan-hó elsejét s ebből kiindulva az ő 
husvétjök napját hogyan határozták meg, álljon itt a 
következő táblázat, a melyen a Calendarium Julianum 
első cyklusa vagyis 19 éve van egymásután feltüntetve, 
a tavaszi újhold, Nisan-hó elsejének *) és tizenötödikének 
feltüntetésével. 

Ev 

a Jul. 
p. U. c. Cyklus-

ban 

A tavaszi 
újhold 

beállása 

Nisan-hó Páska-ünnep 
kezdete Nisan 15-én. 

709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

márcz. 31. ápril 1. ápril 15. 
márcz. 20. márcz. 21. ápril 4. 
márcz. 9 márcz. 10. márcz. 24. 
márcz. 28. márcz. 29. ápril 12. 
márcz. 17. márcz. 18. ápril 1. 
márcz. 6. márcz. 7. márcz. 21. 
márcz. 25. márcz. 26. ápril 9. 
márcz. 14. márcz. 15. márcz. 29. 
ápril 2. ápril 3. ápril 17. 

') Kraus, Roma sotterranea, 532. 1. 
2) Ez tényleg nem vált be pontosan ; azért időről-időre vál-

toztatni kellett a cyklusokon. 

718 (10) márcz. 22. márcz. 23. ápril 6. 
719 (11) márcz. 11. márcz. 12. márcz. 26. 
720 (12) márcz. 30. márcz. 31. áprii 14. 
721 (13) márcz. 19. márcz. 20. ápril 3. 
722 (14) márcz. 8. márcz. 9. márcz. 23. 
723 (15) márcz. 27. márcz. 28. ápril. 11. 
724 (16) márcz. 16. márcz. 17. márcz. 31. 
725 (17) ápril 4. ápril 5. ápril 19. 
726 (18) márcz. 24. márcz. 25. ápril 8. 
727 (19) márcz, 13. márcz. 14. márcz. 28. 

Ebből a táblázatból, mely a felvett 365 napból és 
6 órából álló normális évek számítása alapján készült, 
világos lőn az, hogy e cyklusos számítás szerint a zsidók 
páska-ünnepe vagyis husvét-napja soha márczius 25-ére 
nem eshetett, hanem esett a cyklus harmadik évében 
márczius 24-ére, a cyklus 11. évében márczius 26-ára, a 
cyklus 14. évében márcz. 23 ára. Hogyha tehát K. U. a 
zsidók páska-ünnepén vagyis husvétnapján, márcz. 25-én 
halt meg, egyfelől világos, hogy halála évének kiszámí-
tásánál a Calendarium Julianum akkor érvényben volt 
19 éves napcyklusának alapján, csakis az imént kijelölt 
3 cyklus év vehető tekintetbe, másfelől azonban kutatnunk 
kell az okot, hogy miért esett K. U. halálának napja, a 

') A mely mindig az újhold beállta után való napon kez-
dődött. 
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mely a zsidók husvétnapja vala, márcz. 25-ére, holott a 
zsidók húsvét napja a cyklusi év számítás fentebb közlött 
táblázatos kimutatása szerint — soha sem eshetett már-
czius 25-ére. Mi magyarázza meg a Julius-Caesar-féle 
naptár számítása (márcz. 24.) és a történelem meg-
ingathatatlan adata (márcz. 25-ike) közti eltérés okát és 
módját ? 

Minthogy K. U. életének 33-ik évében (321/4 éves 
korában) halt meg és a Calendarium Julianum vagyis az 
évek számításának napcyklusa K. U. születése előtt a 
45-ik évben kezdődött, hogy Urunk halálának évét, vagyis 
azt az évet, a melyen a zsidók husvétnapja a tavaszi új-
hold után 15 nappal éppen márczius 25-ére esett, meg-
találjuk, kénytelenek vagyunk a 19 éves cyklusokat, 
kezdve azoknak kezdeténél vagyis p. U. c. 709. évnél, 
körülbelül 78 — 80 évre kihatólag megállapitani, mit a 
következő táblázat fog feltüntetni : 

Cyklus Evsorozat Összeg. 

Az I. cyklus p. U. c. 709—727 = 19 év. 
A II. cyklus p. U. c 728—746 = 19 év. 
A III. cyklus p. U. c. 747—784 = 19 év. 
A IV. cyklus p. U. c. 766—784 = 19 év. 

Összesen 76 év. 

Mivel K. TJ. születése előtt ebből a 76 évből 45 év 
folyt le, ezt a számot amabból levonva marad 31, vagyis 
világos, hogy a Julius-Caesar-féle IV. cyklus utolsó, p. U. c. 
számítva 784-ik, kezdettől véve pedig 76-ik évétől már 
nem messze eshetik K. U. halálának az éve, t. i. mint-
hogy ő életének 33 ik évében halt meg, tehát hozzávető-
legesen p. U. c. ez az év vagy a 786. vagy a 787., a 
Calendarium Julianum kezdetétől (p. U. c. 709) számítva 
pedig vagy a 78-ik vagy a 79-ik lehet csupán. 

Tüzetesb áttekintés végett lássuk tehát most az V. 
cyklus szóba jöhető éveinek táblázatos kimutatását érte-
kezésünk első táblázatának mintája szerint : 

Év A cyklus Nisan-hó Tavaszi A Páska-
p. U. c. éve kezdete újhold ünnep napja. 

785 1 márcz. 31. ápril 1. ápril 15. 
786 2 márcz. 20. márcz. 21. ápril 4. 
787 3 márcz. 9. márcz. 10. márcz. 24. 
788 4 márcz. 28. márcz. 29. ápril 12. 
789 5 márcz, 17. márcz. 18. ápril 1. 
stb. stb. stb. stb. stb. 

Hozzávetőleges számítás szerint az V. cyklus 2-ik 
évének, vagyis p. U. c. 786-nak kellene lenni K. TJ. ha-
lála évének. Ez az év a cyklusi évek sorában a 78-ik. 
Ha a történeti adatok szerint K. TJ. születése előtt szá-
mítunk 45, születése után halálaig pedig 33 a Calenda-
rium cyklusaiban lefolyt évet: akkor ezeknek az ösz-
szege éppen 78 évre, vagyis p. U. c. a 786-ik évre, mint 
K. TJ. halála évére egészül ki. Ámde az imént közlött 
táblázaton látjuk, hogy 786-ban a tavaszi újhold csak 
márcz. 20-án jelent meg, ennélfogva a zsidók husvét-
napja akkor ápril 4-ére esett. Ezt az évet tehát már csak 
a csillagászati számítás sem igazolja K. TJ. halála nap-
jául, hátha még hozzá vesszük azt a megingathatatlan 
történeti tényt, hogy ő nem ápril-hóban, hanem márczius-

ban, és pedig márczius 25-én halt meg! Világos, hogy a 
p. TJ. c. 786-ik évet mint K. TJ. halálának évét, el kell 
ejtenünk. Következik a 787-ik év, az V. cyklus 3-ik éve. 
Ebben a zsidók húsvétja márcziusba esett. A hónap tehát 
összevágna. De a napra nézve van eltérés a fentebb ki-
tüntetett Julius-Caesar-féle cyklusos számítás és a ke-
resztény hagyomány megdönthetetlen adatai között, t. i. 
ama számítás szerint 787-ben a zsidók húsvétjának márcz. 
24-ére kellett esnie; tényleg azonban 25-ére esett, a mi 
onnan tűnik ki, hogy Krisztus Urunk, a kinek a halála 
a zsidók husvétnapjára esett, márczius 25 én halt meg : 
tehát a zsidók husvétnapja K. U. halálának évében már-
czius 25-ére esett. És ezt a Calendarium Julianum törté-
netéből, vagyis tüzetesebben szólva az eme naptár idő-
számításának hiányossága miatt szükségessé vált olykori 
pótlások és toldások történetéből historice és astronomice, 
történelmi és csillagászati bizonyítékokkal lehet megma-
gyarázni, illetve igazolni. 

Julius Caesar, mikor naptárát felállította, egyúttal 
elrendelte, hogy a 365 napon tul évenkint fenmaradó 
körülbelüli 6 óra mia t t l ) minden 4-ik év végén egy pótló 
nap vétessék fel. Azonban, a naptár kezelésével meg-
bízott római papság a pótnapot már a negyedik év elején, 
sőt a harmadik végén vették fel, a mikor pedig egy nap-
hoz csak 18 óra fölösleg volt összegyűlve. Ez a három-
három évi, 18 órát egy-egy napnak vevő szöktető eljá-
rás okozta aztán azt, hogy 12 év alatt az évnek egy 
nappal többje lett a csillagászatilag megengedhetőnél. És 
ezt a tulszámitást csak 36 év múlva vették észre a 
Calendarium Julianum behozatala után. Ekkor már a 
polgári év három nappal ment tul a csillagászati éven. 
Augustus erre azt rendelte correctivumul, hogy a 745. évtől 
kezdve 12 éven át, vagyis, három fölösleges nap levén, 
háromszor, egész 756-ig maradjon el a szöktető vagyis 
pótló nap. Igy akarta a polgári év 3 napi többletét el-
tüntetni. Azután, ugyancsak Augustus rendelete szerint, 
csak minden ötödik évben volt szabad szökő évet szá-
mítani, vagyis egy nappal az évet megtoldani. Örök 
emlékezet okáért ezt a rendeletet ércztáblára vésve 
tették el.2) 

Eme rendelet következtében a juliánus polgári évbe 
ismét hiba csúszott be. Ugyanis 757-től 787-ig, tehát 31 
év alatt csak 6 szökőévet csináltak, holott egészben véve 
7 napot kellett volna pótlólag közbeszurniok. Mert szá-
mítsunk csak! 709, vagyis a Calendarium Julianum első 

') Tulajdonképpen nem hat óra, hanem csak 5 óra, 49 
perez, 12 másodperez. 

2) Macrobius, Satnrnal. 1. 1. c. 12 : ,.Quum oporteret diem, 
qui ex quadrantibus (egy nap negyedrésze — 6 óra) confit, quarto 
quoque anno confecto, antequam quintus inciperet, intercalare : 
illi quarto non peracto, sed incipiente, intercalarunt. Hie error sex 
et tríginta annis permansit : quibus annis interealari sunt dies 
duodecim, quum debuerint interealari novem. Sed hunc quoque 
errorem sero deprehensum correxit Augustus, qui annos duodecim 
sine interealari die transigi iussit : ut illi très dies, qui per annos 
triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excreverant, sequen-
tibus annis duodecim nullo die intercalato devorarentur : post hoc, 
ununi diem secundum ordinationem Caesaris quinto quoque inci-
piente anno interealari jussit : et omnem hunc ordinem aereae 
tabulae ad aeternam custodiam incisione mandavit." 

30* 
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évétől kezdve a 786. év végéig, a lefolyt 78 polgári év-
nek összesen 18 napból, 21 órából, 57 perczből, 36 
másodperczből álló csillagászati fölöslege gyűlt össze. 
Minthogy pedig csak 18 napot szúrtak pótlólag az alatt 
a hosszú idő alatt közbe, a 787-ik év elején csillagászati 
fölösleg volt 21 óra, 57 perez, 36 másodpercz, vagyis a 
787 ik év csaknem 22 órával előbb kezdődött polgárilag, 
mint csillagászatilag, azaz a természet rendje szerint. 
787-ben tehát az újhold megjelenéseit, a fenti fölösleges 
idő folytonos növekedését is tekintetbe véve, kell perezre, 
napra kiszámítanunk 787. évi január 1-től márczius 
9-éig a csillagászati fölösleg 1 órát, 3 perczet, 39 másod-
perczet tett ki, ugy hogy márcz. 9-én tényleg már 23 óra, 
1 perez és 15 másodpercz volt a fölösleg. Habár tehát a 
19 évre terjedő napcyklus normális számítása szerint, a mely-
nek V ikében a 787-ik év p. U. c. a 3-ik volt, 787-ben a 
tavaszi ujboldat márczius 9-ére kellett jelezni, holott az 
csillagászatilag, vagyis a természet rendje szerint, tehát 
valóban, 23 órával, 1 perczczel és 15 másodperczczel 
később jelent meg a római Calendarium jelzésénél ; 
vagyis, mivel a zsidó Nisan hónapot az újhold megjele-
nése után való nap kezdték meg; 787-ben pedig az új-
hold a Calendarium Julianum számításától eltérőleg nem 
márcz. 9 én, hanem 23 órával, 1 perczczel, 15 másod-
perczczel később, azaz márczius 10-én jött fel : ennélfogva 
Nisan-ho 1-ét egy nappal később vagyis márczius 11-én 
érte el a természet rendje, és igy a csillagászati, vagyis 
egyedül helyes és mértékadó számítás szerint 787-ben 
Nisan-hó 15-ike, vagyis a zsidók húsvétjának napja, csak-
ugyan márczius 25-re és nem 24-ére esett. 

És igv elértünk czélunkhoz. Bebizonyítva látjuk 
magunk előtt, mint tényt, azt, hogy Krisztus Urunk ha-
lálának éve, csakis Róma alapítása után a 787-ik év 
lehet. Er re vall minden, erre vonatkoztatva lehet össz-
hangba hozni egymással mindent, a minek K. U. chrono-
logiájára nézve szava lehet : evangéliumot, hagyományt, a 
zsidók páska-törvéuyét, a római Calendáriumot s a zsidó 
és római időmérés korrektivumát, az időnek csillagászati 
végkiszámitását. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f 
S I M O N Y I R E Z S Ő . 

Simonyi és varsányi Simonyi Klára mint testvér, 
úgyszintén özv. szentmiklósi és óvári br. Pongrácz An-
selmné szül. simonyi és varsányi Simonyi Sarolta, simo-
nyi és varsányi Simonyi Dénes és Kálmán ; továbbá 
simonyi és varsányi Simonyi Géza és Dóra, valamint az 
összes rokonság fájdalomtól megtört szivvel tudatják, a 
szeretett testvérnek, nagybátyának illetve rokonnak, nagy-
ságos és főtisztelendő simonyi és varsányi Simonyi Rezső, 
cL. kanonok, esperes-plebános stb. urnák 1892. évi ápri-
lis hó 11-én reggeli 3 órakor, élete 80-ik évében, végel-
gyengülés következtében történt gyászos elhunytát. A 
boldogult hűlt tetemei e hó 13-án délelőtt 11 órakor 

fognak az engesztelő szent-mise után beszenteltetni és a 
drégely-palánki sírboltban örök nyugalomra tétetni. Béke 
hamvaira ! 

— — — 

Budapest, április 10. A vallás- és tanulmányi ala-
pokról. — 

Egyelőre szó nélkül közöljük a vallás- és tanul-
mányi alapokra felügyelő bizottság albizottságának alább 
következő jelentését, a mely különös figyelmet érdemel. 
A bizottság ugyanis a jelentésben kihagyását indítvá-
nyozza mindazoknak a tételeknek, melyek a vallásalap 
főrendeltetésével ellenkeznek. E tételek közt legnevezete-
sebb a papnevelő-intézetek segélyezésére kimutatott majd 
nem 80.000 frt évi kiadás. A jelentés ez : 

Jelentése a vallás- és tanulmányi, alapokra felügyelő 
és azok kezelését ellenőrző időleges bizottság albizottsá-
gának a vallás- és tanulmányi alapok 1892. évi költség-
vetései tárgyában. 

A bizottság a f. évi márczius hó 4-én tartott 
XXXVII. rendkívüli ülésből nyert utasításnak megfelelve, 
tételenkint is ujabb, beható tárgyalás alá vettük a val-
lás- és tanulmányi alapok 1892. évi költségvetéseit. Je -
lentésünket ezekre vonatkozólag következőkben terjeszt-
jük elő. 

1. Vallásalap. 

1. A rendes bevételek 1. czim, 18 tételére nézve 
megnyugvással jelezhetjük, hogy kamatnélküli előlegek 
nem nyújtatnak s a nyújtott kamatnélküli előlegek is 
apasztatnak, illetőleg törlesztetnek. 

2. A rendes bevételek 2. czim, 2. rov. 3. tételével 
kapcsolatosan felkérendőnek tart juk a vallás- és közokt. 
miniszter urat, hogy az üvegfestő intézetre fordított 
37,000 forintot meghaladó összeg megtérítése iránt kilá-
tásba helyezett intézkedéséről a bizottságot mielőbb érte-
síteni méltóztassék. 

3. Nem kerülheti ki figyelmünket, hogy a fiumei 
vallásalap tőkéje a vallásalapból hasittatott ki s hogy 
Fiume Magyarországhoz tartozván, a bizottság hatásköre 
a fiumei vallásalapra is kiterjed. E nézetünket támogatja 
a bizottság által a múltban elfoglalt álláspont is. Egye-
zőleg tehát ezzel, s hivatkozva a bizottság 1882. évi decz. 
17-én 4. sz. alatt hozott határozatára, és mivel a fiumei 
káptalan és plébános a vallásalapból tetemes támogatás-
ban részesülnek : felkérendő volna a vallás- és közokt. 
miniszter ur, hogy a fiumei vallásalap költségvetéseit és 
zárszámadásait szintén juttassa a bizottsághoz. 

4. A rendes kiadások I. czim. 1. rov. 5. tétele alatt 
a sárospataki felsőbb elemi iskolai hitoktató részére 
előirányzott 700 frtot, a népokt. törvény határozmányaira 
figyelemmel ugy a jogezim, mint a mérv tekintetéből fel-
világositandónak és igazolandónak véleményezzük. Ugyan-
ezen czim és rovat 6. tétele alatt a nagyváradi g. sz. 
kath. káptalani jegyző részére 315 ; 7. tétele alatt 
ottani ügyésznek 262 ; 8. tétele alatt a szamosujvári 
egyházmegyei ügyésznek 300 forint irányoztatik elő. 
Minthogy a kiadások az alapnak legtágasabb értelemben 
vehető rendeltetésével is ellenkeznek, ezeket beszünteten-
dőknek véleményezzük. 
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5. A rendes kiadások 3. czime alatt „Papnöveldék 
javadalmazására" 188.954 forint irányoztatik elő. Nem 
kerülheti ki ugyan figyelmünket, hogy papnöveldei czé-
lokra 3 millió forint tőke fizettetett annak idején a val-
lásalapba a főpapság által. — Ámde tekintetbe veendő, 
hogy a tridenti zsinat határozmánvai szerint a püspök 
csak jövedelmének nem elégséges volta esetén hárí that ja 
el magától a papnövelde fentartásának terheit. Minthogy 
pedig a horvátországi vallásalap kihasitása folytán a fen-
nebbi 3 millió f r t is több mint 400.000 frt tal csökkent s 
igy a papnöveldei jelenlegi hozzájárulás a mondott tőke 
kamatait messze meghaladja ; minthogy továbbá a szegé-
nyebb egyházmegyék papnöveldéi az egyházi nevelés 
jogosult igényeinek megfelelőbb javítása és berendezése 
szempontjából nagyobb igényeik kielégítését méltán vár-
hatják, mi kétségtelenül a kiadások jelentékeny emelke-
désével kapcsolatos : nyilvánvaló, hogy a támogatásra nem 
szoruló püspökségeknek adott hozzájárulás a mellett, hogy 
egyházjogellenes, a jelzett 3 millió forint alapitványnval 
szemben a szegényebb egyházmegyék érdekébe méltán 
ütközik, miután egyáltalában fel nem tehető, hogy a 
magyar főpapság e nagyobb adományát, adományának 
jótéteményét azon egyházmegyékre is kiterjesztette volna, 
a melyek ilynemű segélyre az egyházi törvények értel-
mében nem tarthatnak semmi igényt. Hogy tehát a val-
lásalap tulajdonképpeni rendeltetésével és az egyházjoggal 
ellenkező kiadásoktól mentesüljön, a szegényebb egy-
házmegyék pedig azon helyzetbe hozassanak, hogy pap-
növeldéiket az e czélra igénybe vehető alapítványból az 
egyházi érdekek megfelelőbb kielégítésével berendezhes-
sék, tiszteletteljesen javasoljuk, hogy a vallás- és közokt. 
miniszter ur kéressék fel a következő segélyezések 
mielőbbi beszüntetésére. 

1. a 3. tétel (kalocsai érsekség) 7,610 fr t 
2. az á. és 6. tétel (csanádi püspökség) . . 17,353 „ 
3. a 8. tétel (győri püspökség) 7.968 „ 
4. a 13. és 14. tétel (nagyváradi latin szemi-

nárium) 1,7 85 „ 
5. a 15-—18. tétel (nagyváradi görög szemi-

nárium) 10,059 „ 
(i. a 19. tétel (nyitrai püspökség) . . . . 8,201 „ 
7. a 24. és 25. tétel (szatmári püspökség) . 10,819 „ 
8. a 30. tétel (váczi püspökség) 8,622 „ 
9. a 31. tétel (veszprémi püspökség) . . . 6,800 „ 

79,317 fr t 
6. A rendes kiadások 7. czim, 2. rovata alatt az 

apáczák segélye fejében felvett 12,263 frt a vallásalap 
rendeltetésénél fogva annak költségvetésében csak annyi-
ban állhat meg, amennyiben megfelelő mérvű alapitvány-
nyal van ellensúlyozva. Minthogy minden ezen túlmenő 
támogatásnak természetszerűleg a püspökségek terhére 
kell esniök, azok a költségvetésből kihagyandók vol-
nának. 

7. Minthogy a képezdei hitszónokok javadalmazásá-
nak átvállalása csak a szegényebb egyházmegyékkel szem-
ben lehet igazolt a rendes kiadások 12. czim, 1. rovat, 
9. tétele alatt előirányzott 630 fr t ellenében csupán az 
ungvári képezdei hitszónok 105 fr t javadalma foghat 
helyt. 

8. A székesegyházakról való gondoskodás minden 
püspöknek saját káptalanával együtt főkötelességeik 
egyike. Az e részbeni terheket a más rendeltetéssel biró 
vallásalapra átháritani nem lehet. — Figyelemmel erre, 
beszüntetendőknek tar t juk a rendes kiadások 14. czime 
alatt a következő tételeket : 

19. tétel : Eperjesi székesegyháznak . . 1850 frt 
42. tétel : Munkácsi székesegyháznak . 999 frt 74 kr. 
46. té tel : Nagyváradi gör. szert. kath. 

székesegyháznak 315 fr t 
65. tétel : Szatmári székesegyháznak. . 600 fr t 

9. A rendes kiadások 16. czim. 2. tétel alatti 125 
frtot. mely a nagyváradi gör. szert. kath. püspöki szék-
lak fentartására van előirányozva, mint indokolatlant tör-
lendőnek véleményezzük. 

10. A rendes kiadások 20. czim. 2. rovata alatt az 
aggpap-intézetek javadalmára előirányzott 3631 forinttal 
szemben felmerül annak szükségessége, hogy a további 
támogatás indokoltsága egyes intézetekkel szemben azok 
vagyoni jelenlegi állásának beható méltatásával ujabb meg-
fontolás tárgyává tétessék. 

II. Tanulmányi alap. 
1 A rendes bevételek 2. czim, 2. rovata, 2. tétele 

alatt a 350,000 fr tnál többe került mintarajztanoda és 
rajztanárképezde épületére 1.109,000 forint irányoztatik 
elő. Minthogy ez épület megfelelő jövedelmet nem haj t 
s a tanulmányi alap feladata akkor, midőn saját intézetei 
elhelyezésére alig hozhatja meg a kivánt áldozatokat, 
nem lehet, hogy körén kivül álló intézetet támogasson : 
felkérendő volna a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
újból, hogy a kérdéses épületet az állam részére az elő-
állítási áron mielőbb átvenni méltóztassék. 

2. A vallásalap rendes kiadásai 3. czimére tett meg-
jegyzések folyományaként a rendes kiadások 2. czime 
alatt a győri hittani intézetre felvett 3600 forint, mint 
csakis az illető püspököt terhelhető kiadás, e helyt tör-
lendő volna. 

3. A tanitó és tanitónőképezdék fenntartási költ-
ségeinek átvállalása csak a szegényebb egyházmegyék 
irányában jogosult. Ennek folytán a rendes kiadások 5. 
czime alatt előirányzott 26,591 forint csak annyiban áll-
hat meg, amennyiben a kassai, továbbá az ungvári és 
nagyváradi görög sz. kath. képezdékre vonatkozik. Az 
ezt meghaladó, valamint a 6. czim alatt előirányzott 
1848 frt kiadás törlendő volna. 

4. A rendes kiadások 9. czim 2. rovata alatt női 
tanitórendek részére felvett 1708 forint továbbá a ren-
des kiadások 11. czim 1. rovata alatt előirányzott 472 
forint a vallásalap rendes kiadások 7. czime 2. rovatára 
nézve mondottak értelmeben foglalhat helyt a költség-
vetésben. 

Budapest, 1891. márczius hó 17-én. 
Jegyezte : Rudnyánszky József báró s. k. előadó. 

Ungvár, április 10-én 1892. Áldott, ki az Ur nevé-
ben jő ! — 

A Melkizedek rendje szerinti örök főpapnak, Krisz-
tus Jézusnak, egy u j lelki sarjadéka támadt ma. Az eper-
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jesi székesegyház volt a fönséges szentély, ahol ez meg-
valósult. Munkács-egyházmegye uj püspökének, Firczák 
Gyula <5 méltóságának, fölszentelése ma ment abban 
véghez. 

A krizma szent olaja és e szavak ereje: „Kenessék 
fel fejed és szenteltessék meg mennyei áldással a püs-
pöki méltóságra," — az apostolok utódjává avatták őt és 
azon magaslatra emelték, a melyről szent Ambrus mondja : 
„Honor et sublimitas episcopalis, nullis poterit compara-
tionibus adequari : si regum fulgori compares et princi-
pum diademati, longe erit id iuferius, quam si plumbi 
metallum ad auri fulgorem compares." 

A consecrator dr Válvi János eperjesi püspök volt; 
a coconsecratorok pedig Pável Mihály nagyváradi, Mesz-
lényi Gyula szatmári püspök urak voltak. A szentelésen 
Drohobeczky Gyula körösi püspök is jelen volt. A mun-
kács-egyházmegyei káptalant Gebé Viktor káptalani hely-
nök és Fejér Emánuel kanonok urak képviselték. 

Szent hitünk fénysugarai mellett szemlélve e szent-
ségi cselekményt, a legnagyobb öröm já r ja át sziveinket. 
Mint a mindenható jó Isten földi szent városának, az 
egyháznak igaz és hű gyermekei, a püspöki méltóságot 
és hatalmat alkotó kegyelmek és áldások özönét most is 
ugyanazon titokteljes isteni forrásból látjuk kiáradni, 
melyet maga Krisztus Jézus : „a szent, ártatlan, szeplő-
telen, a bűnöktől elkülönzött és az egeknél fönségesebb 
főpap fakasztott és melyből az apostolok, a legelső püs-
pökök is merítették a szükséges égi erőt és segélyt. 

De örömünknek e természetfölötti szemponton kivül 
más oka is van. 

És ez az, hogy a férfiú, kit immár fölszentelt püs-
pökünknek vallunk, ki életünket irányítani és őrizni fogja, 
a legerősebb biztositéka reményeinknek. Az annyira ma-
gasztos jogar nála legméltóbb kezekben van. Egyénisé-
gének egész mivoltát tekintve, őt a legteljesebb értelem-
ben megilleti a püspöki korona. A ragyogó és megható 
nimbus, mely e magas méltóság és hatalom lényegéhez 
fűződik, méltón övedzi és sugározza őt körül ; mert an-
nak üditő árnyékában Isten dicsőségét, édes magyar ha-
zánk üdvét és szeretett egyházmegyénk jólétét fogja a 
legjobb Atya munkálni és virágzásra emelni. 

Áldott lelkét Istennel a legerősebb hitben való szo-
ros egyesülés uralja és ihleti. Már pedig egyedül és ki-
zárólag e legfőbb erény képezi azt a fénytengert, mely-
nek mélyén teremnek ama gyöngyök, a melyek birtokában 
az apostoli küldetés, a püspöki hivatás legszentebb czélja 
elérhető és megvalósitható. Az Istennel való ezen egye-
sülésnek érzete emeli az embert az igazi erkölcsi nagyság 
ama színvonalára, a bol a legszebb erények boldogitó 
forrása fakad, a hol nagy és dicső alkotások épülnek, a 
melyeknek századokra kiható üdvös eredménye nemzedék-
ről-nemzedékre fennen hirdeti a halhatatlan érdemek em-
lékezetét. Csak ezen egyesülés folytán áradhatnak szét a 
lélekből azon sugarak, a melyek a hivők ezreire áldást 
hintenek, leikeinkre üdvöt árasztanak ; életünknek világot 
gyújtanak, s földi vándorlásunk sokfelé elágazó s néha 
igen is veszélyes utain előttünk vezető lángoszlopként 
fénylenek. 

Minthogy e nagy, e legnagyobb kincs birtokosának 

tudjuk és ismerjük méltóságos atyánkat : azért e napon, 
a melyen ősi egyházmegyénknek mindörökre eljegyezte-
tett, annak dicsőségére fölszenteltetett, szivünk igaz vi-
dámságával, lelkünk lángoló hevének minden melegével 
üdvözöljük őt. 

Fiúi legbensőbb kegyelettel, alázattal és törhetetlen 
hűséggel borulunk le atyai szine előtt. 

Hosannát kiáltunk felé ! Áldottnak nevezzük, mert 
valóban az Ur nevében jő, az 0 dicsőségének szomjuho-
zásával lép föl Sión ormára ! 

A szeretet legszentebb csókjával köszöntjük őt trón-
jának zsámolyánál. 

Kormányzásának aegise alatt lelkünk nem rendül 
meg, de megifjul, megszilárdul és megdicsőül. Ösi föl-
dünk u j szint ölt és talaján az öröm és boldogság friss 
virágai nyílnak! 

Isten, éltünk hatalmas Istene ! Tartsd meg őt orszá-
godnak terjesztésére, a Szentlélek igazságának, békéjének 
és örömének megtestesitésére, lelkületének ismert szépsé • 

j gében és ékességében soká! igen soká! 
Mindenható Isten ! Hallgasd meg szívbeli imádsá-

gunkat ! Boldogságos és Szeplőtelen Szűz Mária ! Légy 
kérelmünknek hatalmas pártfogója Szent Fiad előtt ! 

Matyaczkó Theodor, 
lelkiigazgató. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 

Nyilt l evé l 

a központi növendékpapsághoz. 

Szeretett Pályatársak ! 

A magyar kath. egyház mindinkább súlyosbodó 
helyzetének komoly meggondolása gyakran elszomorodást 
és aggodalmat okozott nekünk. Nem csoda ! Sebei van-
nak, melyek, jóllehet nagyon óhajt juk gyógyulásukat, 
hegedni nem akarnak, sőt egyre mérgesebbek lesznek, 
elszomorító képeket tárva elénk. E szomorú képek sötét-
ségébe élénkebb szineket vegyiteni aligha képes a mi 
lelkesedésünk is, hiszen mindig elénk áll a kérdés, vájjon, 
ha az életbe lépünk, ha előbb vagy utóbb tőlünk is meg-
kívánja Krisztus Anyaszentegyháza s papi áilásunk a 
tetteket pro Ecclesia s. pro animabus, pro patria, vájjon 
egyetértő bajtársak csapatjában fogunk-e küzdeni ? Egye-
süljünk, imádkozzunk egymásért, tanítsuk, buzdítsuk egy-
mást — igy vigasztalt bennünket a ti fölhivástok s mi 
ifjú szivünk lelkesedésének engedve, örömmel csatlakoz-
tunk a legnemesebb mozgalomhoz. Örömmel, mert 

a) jól ismerjük az egyesüléssel, a közös munkával 
járó előnyöket általában ; jól ismerjük 

b) az ígéretet, melyet Krisztus Urunk különösen a 
közös imára nézve tett s tisztán látjuk 

c) a felette korszerű Papi-Egyesületre való előké-
szülés szükségét már a szeminárium falai között is. 

Lelkesedéssel magunkévá tesszük az általatok ki-
adott hármas jelszót is ; hisz „életszentség, elvszilárdság, 
tetterő" az, mi nagygyá tette s nagygyá teheti az egy-
házat s gyávaság az, mi minket megront. 
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Sokat foglalkoztunk az általatok tervbe vett egye-
sületekkel s fölszólitásotokhoz képest közöljük veletek 
fölfogásunkat. 

Az általatok közrebocsátott Javaslatból látjuk, hogy 
az egyesület legközelebbi czélja „egyesíteni a papnöven-
dékeket szellemben, elvekben és törekvésekben. ' Ezt az 
egyesítést kettős irányban fogjuk fel: 

a) egyesiteni az egyes intézetek növendékeit egy-
értelmű törekvésre, és 

b) egyesiteni a különböző intézeteket közös mun-
kálkodásra. 

Az előbbi irányban az egyesület rendeltetése lesz : 
elősegíteni, támogatni, éltetni az igazi szemináriumi szel-
lemet az egyes szemináriumokon belül; az utóbbi irány-
ban : összefűzni az öntudatos és tervszerű közremunkál-
kodás kapcsával az összes magyar papnevelőket. Az előbbi 
szempontból az egyesület belsővé fogja tenni azt a néha 
csak külső egységet, mely egy szeminárium növendékei 
között van ; az utóbbi szempontból hivatva lesz éleszteni 
s ébren tartani az összetartozóság érzetét az egész ma-
gyar kispapságban. A vezéreszméket mindkét irányban 
megadja hármas jelszavatok: „Életszentség, elvszilárdság, 
tetterő." 

E kettős iránynak megfelelőleg a Javaslatban aján-
lott segédeszközöket is két csoportba oszthatjuk : a) olya-
nokra, melyek a szemináriumi szellem intenzivitását emel-
nék és b) olyanokra, melyek e szellem extenziv fejlesz-
tésére, terjesztésére lennének hivatva. 

a) Az előbbieknek alkalmasaknak kell lenniök arra, 
hogy a kispap szivét fogékonynyá tegyék a szeminárium 
által nyújtott nevelési- és jellemfejlesztő tényezők kész-
séges felhasználására. Ezek közt veletek együtt kiválóan 
hangsúlyozzuk a szellemben és szándékban közös imát s 
a közös áhitatgyakorlatokat, melyekhez azonban közös 
erénygyakorlatoknak s közös munkának kell csatlakoznia. 
Ora et labora — mondja a régi axióma. És legyen mindez 
közös ; szervezzük egy határozott terv szerint ! Azt hisz-
szük pedig, hogy nem szervezhetnők czélszerübben, mint 
a Novem officia amoris erga SS. Cor Jesu — néven is-
meretes ima-egyesület mintájára. Természetesen hármas 
jelszavunk alá eső imaszándékok és erénygyakorlatok 
vétetnének föl, melyek a tagok között csapatok szerint 
felosztva időszakonkint váltakoznának, s melyeknek gya-
korlatában a tagok egymást ellenőriznék. A közös áhitat-
gyakorlatok között az öt társulati ünnepen kivül is több 
közös áldozást lehetne tervbe venni : talán az „örökös 
engesztelő sz. áldozás" mintájára szervezhetnők e tekin-
tetben egyletünket. Hogy az egyesek e nemes szolgálat 
teljesítésében mennyiben vesznek részt, nyilván még min-
dig az illető lelkivezetők ítéletétől függne. Máskülönben 
talán nem ajánlatos a sok társulatba való belépés ; ez a 
figyelmet igen sokfelé osztja és rendesen több lelki zavar-
nak mint lelki haszonnak forrásává lesz. — A mi végre 
a közös munkát illeti, fősúlyt kell fektetnünk a szemi-
náriumi kötelmek hű teljesítésére s a kötelező tanulmá-
nyok lelkiismeretes végzésére. Igy p. o. a tagok, ha va-
lamikor véteni találnának a szemináriumi rendszabályok 
ellen, esetleg önmagukat vádolnák az illető elöljárónál 
vagy legalább a spirituálisnál ; továbbá egymást figyel-

meztetnék, egymást ellenőriznék abban is, hogy első sor-
ban a köteles tanulmányokkal foglalkozzanak. 

b) Az eszközök második csoportjában két hatalmas 
tényező emelkedik ki, mely kiválóan alkalmasnak látszik 
a közös czél tudatát, az összetartozóság érzetét ébreszteni 
és fejleszteni. Az első a tervbe vett egyleti közlöny. 
Ennek okvetetlenül rögtön az egyesület megalakulásával 
kellene megindulnia, bármily szerény alakban s bármily 
csekély terjedelemmel is. Nem tekintjük ezt az értesítőt 
tisztán csak hivatalos Közlönynek, hanem teret akarunk 
nyitni érdekeinkbe vágó kérdések megbeszélésére. Ezért 
két részből kellene állania az értesitőnek : hivatalosból, 
melyben a Javaslatban jelzett tárgyak foglalnának helyet, 
és nem hivatalosból, melybe maguk a tagok imának 
aszketikus dolgozatokat. Azért a papi-egyesület közlönyé-
től is el kellene választani ezt az értesitőt ; hadd legyen 
palesztrája az ifjú nemzedéknek az aszketikus irodalom 
terén, melyen oly szégyenletesen hátra vagyunk. A fő-
szerkesztést azonban szükségképen egy tapasztalt, ilv 
dolgokban jártas áldozópapra kellene bizni. 

A második idetartozó eszközt a szünidei összejöve-
telek képezik. Ezeknek veletek s minden tapasztalt lelki-
vezetővel együtt rendkivüli fontosságot tulajdonítunk 
mi is. Nem bátoríthat, nem lelkesíthet a közös czél felé 
való törekvésre semmi sem oly hathatósan, mint ezek az 
összejövetelek. Tűzhelyek lesznek ezek, hol egyik lángba-
boritja a másiknak lelkét és a résztvevők hazaviszik a 
tüzet a szeminárium falai közé, kevésbé szerencsés tár-
saik szivébe. 

Ezek az eszközök, azt hiszszük, igazán azzá fogják 
tenni az egyletet, a mivé az általatok megjelölt távolabbi 
czél szerint lennie kell : előkészítő iskolává az egyetemes 
papi-egyesületre. Hogy azonban a czélba vett módozatok 
mennyiben fognak a tagokra kötelességeket róni : ezt mi 
növendékpapok bajosan dönthetjük el, ezt, ugy hiszszük, 
a legtapasztaltabb szemináriumi lelkiigazgatók ítéletére 
kell bizni. 

Igy fogtuk fel, Testvérek, szándéktokat. Legfeljebb 
azt jegyezzük még meg, hogy mindezek után talán nem 
egészen találó az „imaegyesület" elnevezés, mint a mely 
nem foglalja magába az egyesület egész működési körét. 
A papi egyesülethez részletesebben hozzászólnunk nem 
lehet ; erre nézve a szükséges tapasztalatokkal nem ren-
delkezhetünk. 

Ennyit a Javaslathoz való hozzászólásul. Örömmel 
és érdeklődéssel várjuk a szorosabb körvonalozást s a 
szervezés praktikus módozatainak közzétételét. 

Isten velünk ! 
Több pazmanita. 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos hgprimás és esztergomi érsek 

ur Bécsen át Rómába utazott. A Vatikánba való mene-
tel jelentőségét kiemelni fölösleges. Magyarország a val-
lásügyi politika tekintetében váluton áll. Csak egy lépés 
kell még, hogy gyökeresen ki legyen forgatva nemcsak 
katholikus múltjának minden hagyományaiból, de még 
keresztény jellegéből is. Az egyház és az állam közt 
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nagy ügyet kell korunknak rendezni és tisztába hozni. 
Es erre az úttörő lépések megtevése a hgprimást illeti 
meg, Vaszary Kolos hgprimás adott szavához képest 
buzgón kiveszi a maga részét a kötelességek teljesité-
séböl. 

— Díszpolgári oklevél. Szabadka sz. kir. város tör-
vényhatósága Császlca György kalocsai érsek ő excziáját 
tudvalevőleg egyhangúlag díszpolgárává választotta. A 
művészi díszpolgári oklevél szövege, ez: Mi, Szabadka sz. 
kir . város közönsége adjuk tudtára mindeneknek, kiket 
illet vagy jövőben illethet, hogy nagymélt. és főtiszte-
lendő Császka György urat, kalocsai érseket, ő csász. és 
apostoli királyi Felsége v. b. titkos tanácsosát, az I. oszt. 
vaskorona rend tulajdonosát, a szent '• sir rend nagy ke-
resztesét, római grófot, pápai házi fijpapot és trónállót, 
a magyar országgyűlés főrendiházának tagját stb. stb. 
tekintettel a haza és egyház szellemi és anyagi érde-
keinek előmozdítása körül kifejtett , kitoagasló érdemeire, 
városunk iránt táplált nagybecsű érdeklődésére és tapasz-
talt jóindulatára, — a szenvedő emberiség nyomorának 
enyhítésére irányuló emberbaráti működésére, különösen 
pedig szék foglalója alkalmából a város árvái és sze-
gényei javára tett adományaira, mai napon tar tot t tör-
vényhatósági bizottsági közgyűlésünkben Szabadka szabad 
királyi városunk díszpolgárává közlelkesedéssel megvá-
lasztottuk, s mindazon jogok, kiváltságok és szabadal-
makban, melyekkel ezen város polgárai régi koronás 
királyaink, különösen pedig dicső emlékű Mária Terézia 
királynénk 1779. évi január 22-én kelt kiváltságlevele 
szerint élnek vagy élhetnek, részesíteni elhatároztuk. — 
Miről jelen díszpolgári oklevelünket kiadtuk. — Kelt 
Szabadkán, 1892. évi márczius hó 10-én tartott r.'íiides 
havi közgyűlésünkből, Mamuzsich Lázár, polgármester. 
Vojnics Félix, főjegyző. 

— Az egyházi ének a tanítóképzőkben. A közokta-
tásügyi miniszter körrendeletet intézett a tanfelügyelő-
ségekhez az egyházi ének és zenének az állami tanító-
képző intézetekben való tanítása ügyében. Hangsúlyozza 
a rendelet, hogy a legtöbb néptanítónak kántori teendő-
ket is kell végezni, kívánatos tehát, ha a preparandiában 
megfelelő kiképzést nyer az egyházi ének és zenében. A 
miniszter által ennek érdekében megállapított tanterv 
szerint ezentúl a III. és IV. osztályban külön óra lesz 
hetenkint az egyházi ének és zenéből. A rendes ének-
tanár megadhat ja ebből is az oktatást a római katholikus 
és protestáns növendékeknek a görög katholikus és görög 
keleti vallású növendékeknek egyházi énekeik nyelv- és 
dallambeli sajátosságai fotytán bejáró tanár adjon okta-
tást . A kántori teendőkhöz tartozó egyéb ismeretek elsa-
játítása végett szükséges, hogy a növendékek az illető 
felekezet templomában lehetőleg gyakran segédkezzenek 
a szertartásoknál. A miniszter rendeletét e hó 8-iki szá-
mában közli a hivatalos lap. 

— Életre való indítvány nyal lépett elő dr Kiss 
János, a Szent-István-Társ. igazgatója az általa oly lel-
kesen szerkesztett Bölcseleti Folyóirat ezidei első füzeté-

ben. Ajánlja, hogy Magyarországban, Budapest szekhely-
lyel „Szent-Tamás-Társaság"-ot alapítsunk, a scholastic» 
philosophia, a keresztény bölcselet ápolására. Mintául a 
párisi Szent-Tamás akadémiát ajánlja, a melyet még 
1884-ben a „Religio" szerkesztője mutatott be alapsza-
bályaival együtt Magyarország katholikus tudomány-
mivelő közönségének az általa akkor szerkesztett és 
kiadott „Kath. Theol. Folyóirat" 2. évf. a 4. füzet végén. 
A fődolog nem a hosszas tervezgetés, minden negyed 
évben egy u j ideával, sem valamely sokszakaszu szabály-
zat, hanem a cselekvés; az eszméhez való csatlakozások, 
azután pedig a munka : értekezések, felolvasások. Nyilat-
kozatokat mi is szivesen közlünk. 

— A reformátusok a millennium emlékére akar ják 
a debreczeni collegí,im^*' tudomány-egyetemmé kiegészí-
teni. Há t mi katholikusok, mit teszünk a millennium 
emlékére? Megörökíteni akar juk talán tespedésünket?! 

— A budapesti esperesi kerület papsága f. hó 11-én 
reggel testületileg végezte a húsvéti gyónást a szerviták 
templomában. Ez alkalommal Weninger P . jézustársasági 
szerzetes misézett. 

— Miniszteri köszönet. A közoktatásügyi miniszter 
br. Hornig Károly megyés püspök urunk ő méltóságának, 
ki a javadalmához tartozó Gerezd pusztán 1600 forinttal 
iskolát s tanitói lakást épít tetet t és rendes tanitói állo-
mást szervezett, elismerő köszönetét nyilvánította. 

— Ebben is megelőztek a protestánsok: a népszerű, 
vallásos és tudományos nyilvános felolvasások ta r tásában! 
Konstancz városa a bódeni tó par t ján csak kis pont, cse-
kély provincziális város, és mégis van benne minden 
télen át kathol ikus népszerű tudományos felolvasások 
cyklusa, a mely termékenyítőleg, buzditólag és lelkesitő-
leg ha t a város és vidéke kath. értelmességének a szel-
lemére. Budapest világváros, országos középpont, a mely-
nek szellemi uralkodása az ország összes vidékei fölött 
kétségbevonhatatlan, mert kézzelfogható tény. Egy-egy 
sz.-István-társulati, vagy sz.-László-társulati elnöki beszéd-
nél, azt is rendesen zártkörbe beszorítva, többre nem 
tudtuk eddig vinni. A Szent István-Társulat tudományos 
és irodalmi osztálya tevékenységében inkább összeszorit-
kozik, mint hogy kifejlesztkednék. P rogrammjában benne 
van a nyilvános felolvasások rendezése is. 

— A budapesti oltáregyesület kiállítása. A pesti 
oltáregyesület kiállítást rendez minden évben azokból az 
egyházi tárgyakból, melyeket hazai szegény templomok 
közt való szétosztás czéljából gyűj töt t . Az idei kiállítás 
a kegyesrendi főgymnasium első emeleti dísztermében 
április 15-től 18-ig lesz nyitva s délelőtt 9 órától dél-
után 4 óráig tekinthető meg. 

— Kinek a kezébe való a szentírás ? Vöröstón egy 
földműves asszony az öreg biblia olvasása folytán meg-
tébolyodott. A bibliát széttépte és pőrén szaladgált roko-
naihoz. A szükkörü látás — mint az eset igazolja — 
nem igazodik el a szent iratokban, mert a biblia nem 
közönséges, hanem isteni tudomány. Luthernak sohase 
lesz igaza, hogy mindenki olvashatja és magyarázhat ja a 
bibliát. (V. K.) 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Alleluja! — Simor János bib. beszédeiből egy, húsvét ünnepére. — Egyházi Tudósítások: 
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A L L E L U J A ! 

Húsvét a keresz tény világ legnagyobb ün-
nepe, is teni Megvál tónk dicsőséges fe l támadásá-
nak nagy nap ja . E bámulandó csodát, amelye t 
a keresz tény egyház alapigazságul hisz ós vall, 
h i rde t i az i smere tes régi ének : „Feltámadt Krisz-
tus e napon ! Alleluja! Hála legyen az Istennek !" 

Az egyháznak ez ö röm kiá l tása visszhangzik 
a természet nagy országában is, amely a té l i 
fagyos föld kérge a l a t t szenderget t és mos t u j 
é le t re t ö r ki. Ime, megu ju l az erdő ós lomb-
sá to ra a l a t t l akóinak ezrei, szivhez szóló han-
gokon h i rde t ik az Alleluját . A csöndes völgy 
m a g á r a kezdi ö l teni zöld szőnyegét, mely a l a t t 
a szerény ibolyák emelik fe je iket ég felé. — A 
kis p a t a k vig csörgedezéssel ömlik alá a begy 
le j tő jén , a hosszú völgy ú t j á b a n a bizalom halk 
csevegésével beszéli el a p a r t füveinek és bokra i -
nak, hogy m e g j ö t t az örvendetes Alleluja. 

És az egyház és a te rmésze t ez ö römhang ja i 
mily érzelmeket , mily gondo la toka t kel tsenek a 
magya r nép szivében ós l e lkében? . . . 

* 
* * 

Midőn az első egyházi Alleluja a négy 
fo lyam környékén elhangzot t , a ha ladásban való 
h i t meg fogamzo t t magyar földön és rendi the t len 
meggyőződéssé vál t . 

A pogány m a g y a r nem ismer te a haladás 
tö rvényé t , m e r t nem i smer te a szere te te t . 

Az önző ember csupán önmagával foglalko-
zik és ezenfelül az önző azonnal a k a r élvezni. 
Már pedig a ha ladás fe l té te le i az önfeláldozás 
és tü re lem. 

A haladás korszaká t a kereszténység nyi-
t o t t a meg, a m i t legnagyobb ellenei is beval lanak. 

A kereszténység t a n i t á meg a m a g y a r t a 
t es tvér i ség vigasztaló t aná ra . 

A keresz ténység j e l en té ki az erőseknek, 
hogy a gyöngéknek is vannak jogaik , melyekór t 
egy mindenha tó I s t en áll boszut. 

A keresz ténység ny i l a tkoz ta t á ki őseinknek 
a j ó t e t t szépségét ós t i t k o s édességét, a feleba-
r á t u n k n a k t e t t szolgála tot az I s tennek t e t t szol-
gá la t t a l azonosi tva. 

A kereszténység nemesi té meg a munká t , 
egy I s tenre m u t a t v a , aki arczának veri tékével 
keresé kenye ré t : a kereszténység vigasztalá meg 
a munkás t , a földi j u t a l m o n kivül, mely e lma-
radha t , örök j u t a l m a t igérve, mely el nem m a -
radha t . 

A kereszténység b iz tos i to t t a m a g y a r n a k 
ál landó hazát . 

A kereszténység a d t a meg nemze tünknek 
azt a r o p p a n t erőt , me lye t ezer esztendős éle-
t é n e k a n n y i viszontagságai közepe t te k i fe j t en i 
képes volt . 

A kereszténység erősi té meg országunka t , 
hogy azt nem söpörhe t ték el az idők fergetegei 
és viharai , hogy a magya r nemze t szent ö röm-
mel készülhet nemzet i föná l lásának ezredéves 
ünnepélyére . 

Eszer int a haladás eszköze a keresz tény 
tá r sada lom volt. A keresztény tá rsada lom t izenöt 
századon á t egyedül a ka tho l ika egyház volt és 
nap ja inkban a p ro t e s t áns felekezetek csak azér t 
élnek, hogy a ka th . egyház ellen p ro t e s t á l j anak , 
mi közvetve annyi , m in t a ka th . egyházér t élni. 

* 
* * 
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Az örvendetes Alle luja az egyházban és a 
t e rmésze tben e gondo la toka t ke l t e t t e bennünk . 
A kereszténység örök elveinek köszönhet a ma-
gyar mindent . Ezeket továbbra is buzgón ápolni 
és t i sz te le tben t a r t a n i — minden igaz hazafinak 
legszen tebb kötelessége, nehogy a r o p p a n t anyagi 
és tudományos haladással szemben az erkölcsi 
ha ladásban megfeneklessünk, zá tonyra j u s sunk! 

A keresz ténység szent földén tenyésznek 

csak a béke és emberszere te t áldásai. És e ke t -
t ő t v a l a m i n t a múl tban, ugy a jövendőben is 
csak a keresz ténység is teni ere je fogja biztosí-
t a n i nemze tünk számára. 

Ezt a „boldog Al le lu já t " k ívánom hazám-
nak és nemze temnek! 

Dr Hahnenkamp Sándor. 

Simor János bib. beszédeiből egy, 

l i u s v é t ü n n e p é r e . 1 ) 
rA megfeszített názáreti Jézust 

keresitek : feltámadott, nincs itt." 
Márk 16, 6. 

Négy ezer esztendeig várta a világ az Üdvözítőt, 
négy ezer esztendeig sóvárgott utána az emberiség. Szü-
letik végre egy kisded. Van öröm születése felett a 
mennyekben s a földön egyaránt. „Dicsőség a magasság-
ban Istennek, és a földön békeség a jóakaratú emberek-
nek." 2) Ezt éneklik az angyalok: s hogy az örömben az 
embereknek is részük legyen, a kiknek üdvösségeért szü-
letett a kisded, szintén örömre buzdítja őket az angyal, 
mondván: „ N a g y örömet hirdetek nektek, mely leszen 
minden népnek, mert ma született nektek az Üdvözítő, ki 
az Ur Krisztus, Dávid városában•') A kisded, valamint 
korban, ugy bölcseségben és kedvességben, Istennél és 
emberek előtt, felnövekedett. A tizenkét éves gyermek 
bölcsesége bámulatra ragadja az Írástudókat. Elérvén a 
férfikort, soha nem hallott tanítással, soha sem látott 
erővel és hatalommal lépett föl. „Soha ember igy nem 
szólott, mint ez az ember," 4) mondák azok, a kik taní-
tását hallották. „Kicsoda ez, hogy a szelek és tenger en-
gedelmeskednek neki ?" 5) — kérdezték azok, a kik rend-
kívüli cselekedeteit látták. Utolsó ut ja Jeruzsálembe va-
lóságos diadalmenet volt. Az örömittas nép egy része 
ruháját, más része a fákról levagdalt lombos ágakat 
hányta az útra, a melyen a fővárosba vouult. „Hosanna 

') Mutatvány „Simor János János Szent beszédei. Kiadta 
dr Csernoch János apátkanonok. Esztergom, 1892." cz. műből, a 
melyről külön tanulmányt fogunk nemsokára közölni, bemutatva 
abban Simor bibornokot egyéniségének egyik legkiválóbb tulaj-
donságában, az általa magas fokra vitt egyházi szónoklásban. 

A szerk. 
") Lukács 2, 14. 
3) ü . o. 2, 10—11. 
*) Ján. 7, 46. 
s) Máté 8, 27. 

Dávid fiának! áldott ki az Ur nevében jő!1) kiáltának 
mindnyájan annak, a kit kevéssel ezelőtt királyukká akar-
tak választani. 

De valamint minden jónak, nagynak, dicsőnek még 
vannak a maga ellenségei, ugy meg voltak az Ur igye-
kezetének is. A nép elüljárói, a papi fejedelmek, az írás-
tudók nemcsak megvetették, de üldözték is őt, sőt nem 
nyugodtak addig, mig őt mint gonosztevőt a halálnak 
legkínosabb, leggyalázatosabb nemével ki nem végezték. 
Két gyilkos közt feszitették keresztre, s ő két gyilkos 
közt adá ki lelkét a keresztfán. Tehát ilyen vége, ilyen 
gyalázatos vége lőn annak, a ki Messiásnak, a világ 
Megváltójának adta ki magá t? Tehát meghiusult az ő 
beléje helyezett bizalom ? Tehát mindaz, a mi születése-
kor történt, nem volt egyéb szemfényvesztésnél ? Tehát 
férfikori bámulatos tettei nem voltak egyebek, mint 
bolygó csillagok ? S az ő oly nagyot, oly dicsőt ígérő 
fellépése nem volt más, mint a szappanbuborékhoz ha-
sonló tünemény ? S azoknak, a kik őt tolakodó újítónak, 
népcsábitónak, bujtogatónak, Mózes törvénye megszegő-
jének nevezték, igazuk lett volna ? Ugv van, igazuk volt 
nekik, ha pályája, ha története a gyalázatos kivégeztetés-
sel véget ért. Ámde a koponyák hegyén végbement véres 
eseménynyel legkevésbé sem végződik pályája és törté-
nete ; a megváltás nagy müve, mely egyedül az övé, 
tulajdonképen csak halálával veszi kezdetét, ez teszi a 
mű fénypontját, ettől kölcsönzi az mindenható erejét. És 
a halál, ez az iszonyú, kegyetlen, gyalázatos halál 
a megváltás munkájához tartozott. Öröktől fogva el 
volt határozva, rendelve, s a legkisebb részletekig meg 
volt jövendölve. Az Üdvözítőnek ily halállal kellett ki-
múlnia; azért a mi Üdvözítőnk, mert érettünk oly ki-
mondhatlan kínokat szenvedett, mert miattunk igy halt 
meg! 

De mi kezeskedik nekünk arról, hogy halála által 
bennünket csakugyan megváltot t? Hogy kínszenvedése és 
halála által bűneinkért valóban eleget t e t t ? Hogy a mi 
bűneinkért általa adott elégtételt az Atya elfogadta, hogy 
tehát ő, és egyedül ő a mi Üdvözitőnk ? Mi kezeskedik 
nekünk erről ? Talán bölcs tanítása ? Nem ! Mózes is 
bölcs volt, s azért még sem volt Üdvözitő. Talán csodái ? 
Más próféták is müveitek hatalmas csodákat, ha nem is 
saját erejükkel, hanem Isten ereje által, s közülök egyik 
sem volt Üdvözitő. Mi biztosit tehát bennünket arról, 
hogy Jézus Krisztus és nem más a mi Üdvözitőnk ? Az 
az esemény, a melynek emlékére a mai nap szentelve 
van. Jézus Krisztusnak halottaiból való feltámadása. Azért 
mondja sz. P á l : „Ha pedig Krisztus fel nem támadott, 
akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, hiábavaló a ti hite-
tek is.u 2) Az Üdvözítőnek meg kellett halnia, nem ma-
gáért, hanem, az emberi .nemért, de nem volt szabad a 
sírban i?íw!íaán^fC*meg Kellett halnia, de tel is kellett 
támadnia. Urunknak feltámadása tehát a legnagyobb, a 
legfontosabb esemény a kinyilatkoztatás országában, mert 
feltámadása az, a mi az isteni igazságnak, az isteni te-
kintélynek, a csalhatatlanságnak pecsétjét nyomja rá a 

') Máté 21, 9. 
2) I. Korint. 15, 14 
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megváltás munkájára. Krisztus Urunk megtestesülésének, 
földi életének jelentősége és ereje az ő föltámadásán 
nyugszik. A mi hitünk ő benne, a mi reményünk Ígére-
teiben, mindaz, a mit szent nevében müvelünk, szenve-
dünk, mindaz, a mit tőle várunk, az ő föltámadásán 
alapszik. Elegendő okom van tehát arra, bogv ma ismét 
szivem legnagyobb örömével hirdessem nektek a dicső 
ünnep tárgyát, Urunk dicsőséges föltámadását. 

* 
* * 

Ha a mi hitünk Jézus Krisztusban, mint Isten Fiá-
ban, ha mindaz, a mit mi ezen szent névben remélünk, 
cselekszünk, szenvedünk, ha egy szóval a megváltás nagy 
munkája Urunk föltámadásán alapszik, szükséges, hogy 
az elvitázhatlanul be legyen győzve, és mi arról rendit-
betlenül meg legyünk győződve. Szemeitekből olvasom, 
hogy ti mindnyájan erősen hiszitek, hogy Krisztus oly 
igazán föltámadt halottaiból, mint a mily igaz az, hogy 
egy Isten van a fejünk fölött. Ha tehát én ma mégis az Ur 
föltámadásának igazságáról szólok hozzátok, ezt azért 
teszem, hogy hü emlékezetetekbe hozzam azon okokat, a 
melyeknek erejénél fogva hiszszük és valljuk, hogy Krisz-
tus föltámadt. 

Honnan tudjuk tehát, még pedig a legnagyobb biz-
tossággal, hogy Jézus Krisztus halottaiból föltámadt? 
Erről ő maga győzte meg a világot. Lássuk, miként te t te 
ezt. Mindenekelőtt arról kellett a világot bizonyossá ten-
nie, meggyőznie, hogy igazán s nem látszólagosan halt 
meg, hogy senki se mondhassa: k i t u d j a ? talán meg sem 
halt. Halálát igy bizonyította be : nem magán uton, ha-
nem a legfőbb egyházi és polgári hatóság parancsára, a 
katonai hatóság közbejöttével, nem zárt ajtónál, hanem 
nyilvánosan, a gonosztevők kivégzésére rendelt helyen 
számtalan ember szemeláttára végeztetett ki ; a főváros-
ban, húsvétkor, ezerek előtt hajtotta le fejét, és adá ki 
lelkét. Legdühösebb ellenségei állanak őrt keresztje alatt, 
s legeltetik szemeiket előbb iszonyú kínjain, azután ret-
tenetes halálán. Ezek tanúskodnak haláláról is. Midőn a 
vele fölfeszitett ket gonosztevő lábszárait megtörték, a 
lábtörő római katonák tanúsága szerint Krisztus már meg 
volt halva, azért az ő lábszárait meg nem törték, hanem 
ehelyett egy másik katona szivébe döfte lándzsáját, mire 
abból vér és viz folyt. Ha tehát a lábtörő katonák hibá-
san állították volna is halálát, a lándzsadöfésre meg kel-
lett volna halnia. Ember , kinek szive lándzsával vagy 
tőrrel átszuratik, ugy hogy abból vér és víz foly ki, 
életben nem maradhat, mert az ily seb ellen nincsen 
orvosság sem a természetben, sem a gyógyszertárban. 

Ellenségei nem is kételkedtek azon, hogy végleg 
megszabadultak tőle, kit annyira gyűlöltek ; megemlékez-
nek ugyan jövendöléséről, hogy harmadnapra föltámad, 
mit több ízben is tudatott velük, de attól, hogy ez telje-
sedésbe menjen, a legkevésbé sem tar tot tak ; csak az 
aggaszt ja őket, hogy tanítványai el találják lopni a meg-
holtnak testét, s azt fogják majd hirdetni, hogy csakugyan 
halottaiból feltámadt. Arra kérik tehát Pilátust, hogy 
állítson katonákat a sirhoz, a kik megőrizzék a testet az 
apostolok merészsége ellen, a kik mindnyájan gyáván 
megfutottak, mihelyt elfogták Mesterüket, örülvén, hogy 

saját magukat megmenthették minden veszedelemtől. 
Bezzeg, ha a sirnál a harczias, a katonai fegyelemben 
annyira szigorú és pontos római katonák, kiknek kivá-
lasztása a főpapokra volt bizva, őrt nem állottak volna, 
akkor hirdették volna még csak a zsidók tele torokkal, 
hogy Krisztus nem támadt fel, hanem a tanítványok 
rabolták el testét ! Most is ezt hirdetik ugyan, s ezt 
állítják, de mily nevetségesekké teszik magukat, midőn a 
pénzzel megvesztegetett őröket arra taní t ják, hogy mond-
ják, miszerint ők mindnyájan elaludtak, s ez alatt eljöttek 
a tanítványok, s ellopták a testet. Ugyebár derék tanu-
kat állítanak elő ? Midőn erről van szó, hogy Jézust 
elitéljék, akkor a nép söpredékét csődítik össze a tanús-
kodásra, ugy hogy maga az egyébként igazságtalan biró 
is megsokalja a zsidók szemtelenségét, s elveti az elő-
állított tanuk vallomásait ; most pedig, midőn az forog 
szóban, hogy eltagadják föltámadását, alvó tanuk bizony-
ságára hivatkoznak. 

Ime ! igy győzte be az Ur saját halálát, melyet még 
ellenségei sem mertek tagadni soha. Ki akarná tehát 
lehetségesnek tar tani azt, a mit sem tisztelői, sem ellenei 
még csak képzelni sem mertek soha, s annál kevésbé 
mertek állítani, hogy t . i. igazán nem halt meg légyen? 

De miként bizonyította be föl támadását? Tanuk 
által, a kiknek fő kötelességük volt föltámadását az egész 
világon hirdetni, s arról bizonyságot tenni. Ezek voltak 
az ő tanítványai. Vizsgáljuk csak meg, vájjon azok, a 
kiket az Ur arra választott ki, hogy föltámadásáról sze-
meik, füleik, tapintásuk által biztos tudomást szerezzenek, 
hogy azután arról az egész világ előtt tanúskodhassanak, 
képesek voltak-e a valót a valótlanságtól megkülönböz-
tetni ? Ha az Ur oly embereket választott volna tanukul, 
a kik hajlandók lettek volna ott is látni, a hol semmit 
sem lehetett látni, vagy a kik föltámadását várták, s 
azért készek lettek volna minden erre vonatkozó hirt. 
várakozásuk beteljesüléseül venni, vagy ha a tanuk a 
föl támadottnak első megpillantásakor annyira zavarba 

; jöttek volna, hogy elveszítik eszméletüket, akkor Krisztus 
oly kezeseket választott volna föltámadásának bizonyítá-
sára, a kik becsületes emberek lehettek ugyan, de a 
kikről bizonytalan marad, képesek voltak-e nem csak 
vélni és hinni, hanem maguknak biztos tudomást és meg-
győződést is szerezni a nagy fontosságú eseményről. 

Az Ur Jézus által kiválasztott tanukban azonban 
mindennek ellenkezőjét lát juk és tapasztaljuk. Ok az Ur 
föltámadását éppen nem várták, s az iránt oly kevéssé 
voltak elfogulva, s oly kevés reményt tápláltak felőle, 
hogy midőn a testet a sirban nem találták, még csak 
eszükbe sem ju tot t a föltámadásra gondolni, hanem azt 
vélték, hogy a sírból más helyre vitetett. Sőt oly kevéssé 
voltak hajlandók a föltámadást elhinni, hogy midőn 
Mesterüket saját szemeikkel lát ták, tulajdon szemeiknek 
sem hittek, hanem a látványt álomnak tekintették mind-
addig, mig testének és teste tagjainak megtapogatása 
által életének, és pedig testi életének valóságáról meg 
nem győződtek. És megdöbbentek ugyan Mesterük várat-
lan megpillantásakor, de oly kevéssé jöttek zavarba, s oly 
annyira nem veszítették el eszméletüket, hogy igen is jól 
tudták, miszerint egy ifjú vala a sirnál ; sőt azt is jól 

31* 
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tudták, hogy mit szólott, s a lepedőket s egyéb fehérne-
műt is, mit a sirban láttak, nagyon jól megkülönböztet-
ték. Nincs tehát abban kétség, hogy Jézus föltámadásának 
tanúi a legnagyobb mértékben képesek voltak a valót a 
valótlantól megkülönböztetni, s maguknak a valóról csal-
hatat lan bizonyságot szerezni. 

A ki oly rendkívüli eseményről, mint a feltámadás, 
biztos tudomást akar magának szerezni, azt az eseménynek 
meglepnie nem szabad, hanem kell, hogy arra előkészítve 
legyen, mert csak akkor vizsgálhatja a jelenetet nyugodt 
kedélylyel, csak akkor láthat, hallhat, szóval csak igy hasz-
nálhat ja érzékeit háboritlanul. Már pedig igy történt az apos-
tolokkal. Mielőtt a halottaiból feltámadt Krisztust látták 
volna, előbb a sirhoz kellett menniök, látniok kellett, hogy 
az üres ; a lepedőknek szép rendben való találása által meg 
kellett arról győződniök, hogy itt ellenséges kezek mű-
ködéséről, s igy a testnek elrablásáról szó sem lehet. 
Előbb asszonyoktól kellett hallaniok, hogy az Ur él, 
hogy feltámadt. Igy engedett az Ur nekik időt arra, 
hogy a nehezen hivők a föltámadás felőli gondolattal 
megbarátkozzanak, s megbarátkozván vele, szemeiket, 
füleiket, kezeiket s eszüket jól használják akkor, a midőn 
majd nekik is meg fog jelenni. 

A ki a föltámadásról biztos, rendithetlen tudomást 
akar szerezni, annak meg kell a dolgot tüzetesen vizs-
gálnia s meg kell neki győződnie affelől, hogy a ki meg-
halt, elevenen, testestől-lelkestől áll-e előtte. Jézus min-
denekelőtt erről győzi meg tanítványait . Nem csak sze-
meiknek muta t ja meg magát, hogy lássák őt, hanem beszél 
velük, hogy szavát hallják, sőt megengedi, megparan-
csolja nekik, hogy kezeikkel tapogassák meg őt és igy 
győződjenek meg arról, hogy csontja és husa van. De 
még ennél is többet tesz: a mint ugyanis észre veszi, 
hogy a tanítványok saját szemeiknek, füleiknek, kezeik-
nek sem mernek hitelt adni, felszólítja őket, hogy hoz-
zanak számára eledelt, és eszik előttük a föltálalt ételből. 
S hogy arról se kételkedhessenek egy cseppet sem, hogy 
nemcsak egy igazán eleven ember, és pedig természetes 
testben áll előttük, hanem a ki előttük áll, az ő maga, 
az ő Urok és Mesterük, a ki három nappal előbb a ke-
resztre feszíttetett, megmutat ja nekik a sebek helyeit 
kezein, lábain és oldalán s felszólítja őket, hogy e seb-
helyeket kezeikkel érintsék. 

Nem szenved tehát kétséget, hogy az apostolok 
Krisztus föltámadásáról rendithetlen meggyőződést szerez-
hettek, és valóban szereztek is maguknak. S most már 
ért jük, mit akar mondani sz. János, midőn első levélében 
i r ja : „ A mi kezdettől volt, a mit hallottunk, a mit sze-
meinkkel láttunk, a mit néztünk, és kezeink tapintottak, 
az életnek igéjéről (Krisztusról)— azt hirdetjük nektek.ul) 
Igen ! az Ur Jézus Krisztus föltámadását nem oly tanuk-
kal akarta a világnak begyőzni, a kik csak becsületesen 
hitték azt, a miről tanúskodtak, hanem olyanokkal, a kik 
azt tudták, tudták pedig határtalan biztossággal. Kell-e 
ennél több ? Ha szemmel látott, füllel hallott, kézzel 
tapasztalt tanuknak nem adunk hitelt, kinek fogunk ak-
kor hinni ? 

') 1, 1 - 2 . 

De az Ur Jézus még ennél is többet tett , hogy 
föltámadását bebizonyítsa. Az volt az apostoloknak ren-
deltetése, hogy Krisztus föltámadásáról bizonyságot te-
gyenek ; tettek is nem csak szóval, hanem cselekedettel 
is. Pé te r hirdeti a fővárosban, hogy Krisztus föltámadt, 
s hogy nincs másban üdvösség, mint ő benne, és ezt 
nemcsak mondja, de be is bizonyítja. A születése óta 
sánta koldushoz, ki a templom pitvarában számos év óta 
alamizsnát koldulgatott , igy szól: „a názáreti Jézus ne-
vében kelj fel és járj,* *) s a sánta abban a pillanatban 
tökéletesen meggyógyul, fölkel és jár . Összesiet az egész 
nép, csodálják, bámulják Péter t , ki igy szól hozzájuk : 
nem én műveltem a csodát, hanem a názáreti Jézus, a 
kit ti megfeszítettetek, de a ki halottaiból föltámadt. A 
názáreti Jézus az, a kinek nevében, erejével, hatalmából 
já r ez a sánta ember. A többi apostol is hasonlóan cse-
lekedett ; hirdették Krisztus Jézus föitámadását, nemcsak 
szóval, de cselekedettel is. Az ő nevében ördögöket űznek 
ki, soha nem tanult nyelveken beszélnek ; a mérges ki-
gyók marása nem ár t nekik, ráteszik kezeiket a betegekre, 
s azok meggyógyulnak, sőt elég volt a betegeknek Pé-
ternek árnyékába ju tn i , hogy egészségüket visszanyerjék. 
Az ily tanuk bizonyságát, a kiknek hitelességeért, midőn 
Krisztus föltámadását hirdetik, maga az Ur Isten csodák 
által kezeskedik, — nem hinni annyi volna, nrint a hitet 
magától Istentől megtagadni . 

Az apostoloknak Krisztus föltámadását hirdetniük 
kellett nemcsak itt-ott, zárt, bizalmas körökben, hanem 
mindenütt, az egész világon ; ezt parancsolta nekik az 
Ur, s vájjon mit igért nekik a bizonyságtételért ? Talán 
kényelmes életet, földi kincseket, hivatalokat, vagy azt, 
hogy ezen tanúskodásukért tiszteltetni és becsültetni fog-
nak ? Ellenkezőleg, igy szólt hozzájuk : minden ember 
gyűlölni fog benneteket az én nevem miatt, egyik itélő-
széktől a másikig fogtok hurczoltatni, meg fogtok osto-
roztatni, tömlöczre vettetni, üldöztetni, halálra kínoztatni, 
sőt gyilkosaitok azt fogják képzelni, hogy éppen az által, 
mert t i teket üldöznek és leölnek, kedves szolgálatot mi-
velnek Isten előtt. Es mindezen Ígéretek daczára, mégis, 
miként teljesítették tanúi t i sz t jüket? Talán visszaléptek? 
meggyőződésük ellenére eltagadták az igazságot, Jézus 
föl támadását? Vagy miután mint becsületes emberek ezt 
nem tehették, talán elhallgatták az t? A sok közül, ám-
bár egymástól elválva, az egyik a világ egyik, a másik 
a világ másik sarkán, a legnagyobb kinok és gyötrelmek 
közepette hirdetik az evangéliumot, Jézus föltámadását 
egyetlen egy sem hallgatta el, fennen hirdetik mindany-
nyian, bár jól tudják, hogy ezért meg kell halniok. Ok 
ugyanis annyira meg voltak győződve Krisztus föltáma-
dásáról s ezen meggyőződésükben annyira megvetették a 
világot s az ördögöt minden cseleivel együtt , hogy csak 
azt az egyet óhaj tot ták, miszerint föltámadt Mesterükhöz 
hivek maradhassanak, s valaha ők is eljuthassanak hozzá, 
a mennyei örök dicsőségbe. Mit kívánunk egyebet? 
Lehet-e tanuktól többet kivánni és követelni? Valóban, 
vagy azt kell mondanunk, hogy soha a világon senkinek 
sem hiszünk, vagy hinnünk kell az olyan tanuknak, mint 
az apostolok. 

l) Apóst, cselek. 3, 6. 
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/ H a azonban valakinek az előadottak sem lennének | 
elegendők arra, bogy higyjen, talán fog hinni oly tanú-
nak, a ki maga is megrögzött hitetlen volt, de a ki végre 
is kénytelen volt az igazság előtt meghódolni. Ilyen 
tanúról is gondoskodott az Ur, s e tanú nem más, mint 
sz. Tamás apostol. Tizen az apostolok közül erősitik neki, 
hogy látták saját szemeikkel az Urat, hogy kezeikkel 
érintették őt, hogy beszéltek, ettek vele. Tamás ismeri 
apostoltársait, tudja, hogy mindannyian becsületes, igaz-
ságszerető, szentéletü férfiak és még sem hisz nekik. 
Tanuságuk ellen mitsem hozhat föl, ellenvetést nem tehet, 
nekik, de nem hisz, sőt kijelenti, hogy ő, bárki tanús-
kodjék is a föltámadásról, senkinek sem fog hitelt adni. 
s egyedül saját szemeinek, kezeinek akar hinni. Ö nem 
akar semmi áron hinni, ő tudni, látni, kézzel tapogatni 
akar. „Ha csak — mondja társainak egész konoksággal 
— nem látom az ö kezein a szegek liggatását, és ujjamat 
a szegek helyére nem bocsájtom, és kezemet az ő oldalába 
nem bocsájtom, nem hiszem." ') És ime ! az Ur nyolcz nap 
múlva megjelenik övéi között, midőn Tamás is köztük 
vala, és igy szól neki : „Ereszd ide be ujjadat, és lásd 
kezeimet ; és hozd ide kezedet, és bocsásd az én oldalamba, 
és ne légy hitetlen, hanem hivő:1 Mire Tamás meggyő-
ződvén a valóról, fölkiál t : „Én Uram, és én Istenem Z"2) 

Sz. Péter ötven nap múlva hirdeti a föltámadt 
Krisztust Jeruzsálemben, s egyszerre öt, nemsokára három 
ezeren lesznek hivőkké, a népek vénei, az Írástudók s a 
papok közül is sokan. Kinek nevében kereszteltettek meg 
ezek ? Miért hittek Krisztusban mindezek ? Miért enged-
ték magukat ezen órától fogva üldöztetni, tömlöczbe vet-
tetni, halálra kínoztatni ? Miért áldozták fel addigi nyu-
godalmukat, szokásaikat, javaikat, életüket? Ok Jézus 
Krisztus nevében lettek megkeresztelve ; hittek benne 
föltámadása miatt, mely által magát igaz Üdvözítőnek, 
Isten Fiának mutatta. Ók üldöztetni engedték magukat, 
s föláldoztak mindent azon reményekért, melyekért Krisz-
tus föltámadása által kezeskedett, s vájjon nem győződ-
tek-e meg arról, hogy Krisztus valóságosan föl támadt? 
Vagy talán oda dobták volna javaikat, szabadságukat, 
nyugalmukat, becsületüket, nevüket, életüket egy remény-
ségért, egy hitért, anélkül, hogy hitük s reményük oka, 
alapja, igazsága felől tökéletesen meggyőződtek? Vagy 
talán az az ezer és ezer és ezer hivő, ki századok során 
át Jézus hívévé szegődött, mind könnyelműen ajándé-
kozta oda hi tét? 

Nem, ezek nem alapos okok, nem szigorú vizsgálat 
nélkül hódolnak meg a megfeszített Jézusnak. Ok felkeresték 
azokat, a kik tanúbizonyságuk igazsága mellett rendkívüli 
tettekkel bizonyítottak. Ezek tanúságát vizsgálták ők meg, és 
hittek, mert a történelmi igazság alapokainál fogva hinni 
kénytelenittettek. Azon ezernyi ezrek, kik az apostoloknak, 
kiket láttak, hallottak, kiknek csodatételeit bámulták — 
hittek, s azon milliók és milliók, kik tizenkilencz századon 
keresztül e hitet egymástól örökölték, a mai napig, tehát 
mi is mindannyian eleven tanúságai vagyunk annak, hogy 
az apostolok azt, a mit felőlük olvasunk, szemeikkel lát-
ták, kezeikkel tapogatták, hogy mindazt szóval hirdették, 

») Ján. 20, 25. 
2) U. o. 20, 27—28. 

s azért vérüket ontották. A kereszténység Jézus föltáma-
dásának eredménye, de egyszersmind ezen föltámadásnak 
tanúsága is. 

Ha meghalt és föl nem támadt Jézus, akkor az 
evangéliumnak nem voltak bátor, minden veszélylyel, ma-
gával az ördöggel is daczoló hirdetői, akkor az apostolok 
nem széledtek el az egész világon hirdetni az evangé-
liumot, akkor az apostolok csodákat nem müveitek, akkor 
Jeruzsálem el nem pusztult, a zsidók nem szórattak szét 
az egész világban, a mint ezt Jézus megjövendölte, akkor 
a világ Krisztus hite által át nem alakult, akkor a vilá-
gon nem voltak szentek, nem voltak vértanuk. Mindez 
nem volt, nem lehetett, mert holtak nem működnek. Már 
pedig ez mind meg volt, sőt meg van : tehát föltámadt 
Krisztus, mert mindez csak élőnek müve lehetett. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április hava. A görög katholikus hitközség 

megalakításának ügye Budapesten. — 
Az ungvári „Keletben", „a magyarországi görög 

katholikusok érdekeit képviselő hetilap"-ban, következő 
közérdekű tudósítás látott napvilágot: 

„Április hó 3-án, vasárnap, a „Ferenczvárosi kör" 
fényes helyiségében délután 4 órakor a szűkebb érte-
kezlet által meghívott hivek legnagyobb részben megje-
lentek, s kölcsönös ismerkedés után élénk társalgásba 
merültek. Természetesen a szóban forgó ügyről. Alig 
lehetett fél öt óra. midőn a megjelentek Popovics Jenő 
kúriai biró ur ő méltósága szíves hívó szavára a kör óriási 
tanácskozási és hangverseny termébe mentek, a hol a 
gyűlés csakhamar kezdetét vette. 

Mielőtt azonban a gyűlés lefolyásáról lehetőleg 
hiven számot adnék, álljon itt a megjelentek névsora azon 
sorrendben, a mint nevét kiki a köröző ívre feljegyezte. 
Tehát : Popovics Jenő kúriai biró, Pásztélyi János kúriai 
biró. Roskovics Ignácz kanonok, ifj. Roskovics Ignácz 
festőművész, Illyasevics Jenő tábla-biró, Orintsay László 
fővárosi rendőrkapitány, Barna Miklós bankhivatalnok, 
Popovics Theodózius vasúti mérnök, dr Demjanovich 
Emil fővárosi orvos, dr Rabár Endre aljárásbiró Monor-
ról, Dzubav István vasúti tiszt. Drohobeczky Miklós fő-
városi közmunka-tanácsi hivatalnok, Kecskóczi Ödön fő-
városi tanár, dr Dzubay János pénzügyminiszteri fogal-
mazó, Váry Ágoston kereskedő, Legeza Pál joghallgató, 
Vaszkó Endre jogszigorló, Tabakovics István joghallgató. 
Szabó Román ügyvédi irodavezető, Hrabár Sándor minisz-
teri számtiszt, dr Pásztélyi István aljegyző, dr Pásztélyi 
Jenő fővárosi ügyvéd. Szabó Miron joghallgató, Dankánics 
Miklós fővárosi tanitó, Nehrebeczky János asztalos mes-
ter, Prámer Elek fővárosi tanár, Legeza Viktor fővárosi 
tanár, Nóvák Sándor fővárosi tanár, Illyasevics Andor 
jogszigorló, Karpinecz Cyril pénzügyigazgatósági fogal-
mazó, Nóvák Bertalan állami mérnök, Csurgovich György 
joghallgató. Neviczky Sándor pénzügyi fogalmazó, Laurisin 
Miklós adófelügyelőségi hivatalnok, Neviczky Tivadar 
miniszteri számtiszt, Berlányi János miniszteri számtiszt, 
Holosnyay Irén bölcsész és dr Bacsinszky Vladimir köz-
jegyző jelölt. 
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A gyűlést Popovics Jenő kúriai biró ur nyitotta 
meg, a ki az elnöki helyet volt kegyes elfoglalni. 

Mintha csak delej-folyam vonult volna át idegeinken, 
— oly mohón lestük a biró ur ajkairól a szót, s kisértük 
végig lelkes helyesléssel és éljenzéssel. Hisz annyian, oly 
hosszú idő óta, oly epedve vártuk e pillanatot! Nem 
csoda tehát, ha az ember szivét a lelkesültség legmaga-
sabb fokozata hatja át. 

A hol — kezdé ő méltósága — ketten, hárman 
összejövendetek az én nevemben, én is ott köztetek leszek. 

Az Üdvözitőnek e boldogitó Ígéretére gondolva, 
minthogy mink is az 0 nevében jöttünk össze, mindenek 
előtte fohászkodjunk egész bensőséggel ő hozzá, a kegye-
lem Urához : hogy végtelen szeretetének szellemével me-
legítse fel kebleinket, világosítja fel lelkeinket, hogy a 
magunk és testvéreink, valamint az utódok, a jövendőség 
erkölcsi épségének megóvását, tentartását és gyarapítását 
czélzó kezdeményezésben találjuk el a czélhoz vezető igaz 
utat és a sikert biztosító módot. 

Kegyelem Istene ! Erősítsd gyenge gyarló híveidet ! 
Vezéreld, irányítsd imádásod boldogitásának biztositását 
czélzó törekvésünket ! 

Testvérek ! Mindenek előtt ismert átérzett valóság 
ugyan, de mégis helyén valónak tartom fölemliteni, hogy 
atyáink, kik nagy általánosságban nagyon szerény sőt 
mostoha viszonyok között éltek, az életért való küzde-
lemhez, és a mostoha helyzetben való megnyugváshoz 
szükségelt erkölcsi erőt szent vallásunk malasztjából 
merítették ; szívósan ragaszkodtak az ősöktől örökölt 
szertartáshoz, és azon egész lélekkel annyira csüggtek, 
hogy abban az erre nem kedvező időben is hívei meg-
maradtak. Enuek a történelmi ténynek okát kutatni nem 
feladatom. De azt hiszem nem tévedek ha állítom, hogy 
ez az anya természettől nyert és ivadékról-ivadékra át-
származott a kegyelet érzetének kifejlődésére kedvező 
dispositióban gyökerezik. Atyáink kebelében is sajgó 
érzést támasztott annak tudata, hogy az ország fővárosá-
ban nem volt egyház, melyben lelkünk az ahhoz forrt 
szent szertartás imáinak hangjaival emelkedhetett volna a 
mindenség Urához. Atyáink kebelében is élt az az óhaj-
tás, vajha az ő szertartásuknak is volna a haza fővárosá-
ban bármily szerény kis otthona. Ezek az érzelmek át-
szállottak a most élő nemzedékre, átszállottak ránk is. 
Sőt nemcsak átszállottak, hanem a viszonyok fejlődésével 
fejlődtek, növekedtek. 

A főváros ma jogosan nevezhető a haza szivének. 
I t t van közéletünk izomszálainak góczpontja ; ide törek-
szik és viszont innen árad vissza a haza legtávolabb 
zugába is a társadalmi élet erejének lüktetése. Érthető 
tehát, hogy a haza távol vidékén élő testvéreink kebelé-
ben is fokozódott az óhajtás, hogy a haza szivében nekünk 
is legyen egy szerény vallási otthonunk. Ezen óhajtás 
élénkségének jelzésére helyén valónak tartom felemlíteni, 
hogy a fővárosban görög katbolika egyház létesítésére a 
haza távol vidékein lakó hitsorsosaink egyesei áldozatok 
tételére ajánlkoztak. Itt hálás szeretet érzetével nevezem 
meg Varga Czecziliát, Grigássy Mihály tokaji lelkész 
nejét, ki e czélra pár év előtt tényleg letett a munkácsi 
egyházmegyei közalapok pénztárába 100 frtot. Mink, kik 

ismerjük papjaink helyzetét, és csakis mink vagyunk 
képesek megérteni annak a jelentőségét, hogy egy sze-
gény papné megkuporgatott filléreiből 100 forintot képes 
áldozni közóhajtásunk megvalósításáért, azért, hogy a 
görög katholikusoknak a haza szivében is legyen templom-
juk. Hasonló nem kis jelentőségű jelenség az is, hogy a 
mint azt az Amerikában napszámoskodó testvérek egyik 
papja egy barátjának legközelebb i r ta : testvéreink az 
Oczeánon tul a nehéz munka közben sem feledkeznek 
meg a hazáról és a kérdéses czélra készeknek nyilatkoz-
tak nehéz veritékes munkával keresett pennyeikből ál-
dozni. Talán nem tévedek, ha azt vélem, hogy felekezeti 
testvéreink közóhajtásának a betelés fokozódásában, rom-
lásban gyermeteg lelkületük egészséges sejtelmének is 
része és pedig nagy része van. Ugyanis kétségtelen, hogy 
korunkban a keresztény hitelveket gúnyoló atbeismus 
hódítóan terjeszkedik. Az atheismus útját a vallási közöny 
egyengeti, helyesebben a vallási közöny első fok az 
atheismushoz vezető lejtő meredélyén. 

A vallási közöny veszélyeinek legbiztosabb elhári-
tója a kegyelet érzésének ébrentartása. A vallásos kegye-
let leginkább sőt mondhatni csakis a gyermekkorban ked-
vessé lett, a lelket áthatott szertartás gyakorlásának 
hatása tar that ja ébren. A haza távol vidékein a természet 
ölén szerény egyszerű életet folytató testvérek sejtik a 
veszélyt, a mely fenyegeti templomuknak, a leiküknek 
enyhületet nyújtó árnyékából távozott és távozó szeretet-
teiket. A sejtelem abban az arányban növekszik, a mely 
arányban nő a vidékről a fővárosba állandóan megtele-
pülő, vagy hosszabb tartózkodásra ide az életért való 
küzdelem forgatagjába jövő hitsorsosok száma. A mit a 
természet ölén élő lelkülete csak sejt, azt mink itt lakók 
érezzük, a vallási közöny veszélye terjedésének tudatával 
bírunk. Ez az érzés, — ez a tudat kötelezettségünkké 
teszi, hogy az önmagunk, de még inkább a társadalom 
alsóbb rétegeiben kíizködő testvéreket, a kortársakat és 
legkivált a jövendőséget fenyegető veszély elhárítására 
a tőlünk telhetőt megtegyük. — Ez a kötelességérzet, 
továbbá ugy az itt lakó — valamint a haza távol vidé-
kein élő testvérek részéről hova tovább hangosabbau 
nyilatkozó közóhajtás, és saját lelkünknek hő vágya, hogy 
magasztos szép szertartásunk hatásával atyáinktól örökölt 
vallásos érzelmeinket ápolta, az élet küzdelmei közben 
lankadó erélyünknek is a vallás malasztjában keressünk 
és találhassunk üdülést, ezek buzdítottak minket, kik 
titeket ide kérni bátorkodtuuk a kezdeményezésre. 

Kezdeményező eljárásunk eredményét a követke-
zőkben terjesztem elő. (Vége köv.) 

Francziaország. A dynamit. — 
Ha akkor, midőn egész figyelmünk a végzetes belső 

krizsisek fejlődésmenetére irányul, s midőn a képet, mely 
a jelennek látköréből tegnap még felénk sugárzott, egy-
szerre csak váratlan meglepetések torzitják el teljesen : 
— akkor eszünk egy pillanatra megáll és ugy iparkodik 
az uj helyzetbe beletörődni, hogy hasonlatokhoz folya-
modik. Ha ezelőtt néhány héttel Páris felé tekintettünk, 
akkor azt láttuk, hogy ott a mérsékelt és a radikális 
liberálisok mind el vannak telve a rémülettől, melyet a 
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„klerikális vész" támasztott . Attól remegtek, hogy a for-
radalom nagy vivmánvai fognak rövidséget szenvedni. A 
reakczió kísértetet látták kikelni sírjából, mely a repub-
likánusokból keresztényeket, a keresztényekből pedig 
republikánusokat akar csinálni. A „szocziális és katholi-
kus propaganda" ligáját gyanúsítgatták, melyet Albert de 
Mun a montmartrei „Jézus szent szivé"-re szentelt bazi-
likából alkotott, hogy a paraguayi theokratikus társasá-
got, és azt a papi államot akar ják ú j ra életbe léptetni, 
mely máj. 16. előtt fennállott. A vallástalan iskolák kezd-
tek népszerűtlenekké lenni, melyekbe összes reményüket 
vetették az iránt, hogy ezek a világi szellemet fogják 
terjeszteni, s a népies felfogásból minden istenes gondo-
latot kitörülni. A papoknak sikerült megnyerni a nagy 
tömeg bizalmát és befolyásra tenni szert közöttük. A 
polgári osztály (bourgeoise) most a katholikus demok-
racziától kezdett remegni, mely akadályként állhatott volna 
út jába a „szabad" kutatásnak, a haladásnak, s mindenek-
előtt a tőke kapzsi nyerészkedésének. Már a végső csa-
pást akarták megadni, hogy az egyházat, mint „a modern 
formák és a modern erkölcsiség legnagyobb ellenségét" 
Francziaországból kiűzzék, a mikor az opportunizmus, 
mely épolv égő gyűlölettel viseltetett a vallás, mint a 
radikálizmus ellen, ez utóbbinak ütésre emelt karjaiba 
vetette magát, a mennyiben megjelenitette előtte a 
Bourbon-palota menyezetén azon jövőbeli képeket, melye-
ket a Uronstadti politika fog okvetlenül megvalósítani, 
megérlelni. A kulturharcz tehát lekerült a napirendről. 
Ezt az engedményt a közvélemény követelte, s az állam 
érdekének ezzel mindig számolnia kell. A sovinizmus 
lehelete átsuhant a kedélyeken, s meg-megrezdült még 
ama vitákban is, melyek a színházi czenzura és az egye-
temek kérdése felett támadtak. Megindultak a régi pár-
toskodások. A boulevardok megélénkültek. Szokatlan 
időben vette kezdetét a szezon megnyílása. Az emberek 
ettek-ittak, és átengedték magukat mindazon élvezeteknek 
és örömöknek, melyekkel a vagyonos és müveit osztály 
élete egybe van kötve. Midőn egyszerre az első tavaszi 
napok egyikén kora hajnalban, mikor még Páris alig 
ébredezett, midőn a cabaret-k boltjaikat nyitogatták, a 
házmesterek a lépcsőket seperték, s a diákok, munkások 
és varrólányok éppen műhelyeik felé iparkodtak, hirtelen 
csak egy csattanás hallatszott a St. Germain boulevard 
felől, melyet a robbanás tompa döreje követett . Dynamit 
töltényeket helyezett el valaki titkon és művészien a 
házak alá, s csak azon csodálkozik az ember, hogy hatá-
sukban még nem mutatkoztak pusztitóbbaknak, s hogy 
egy ember sem sérült meg. Nemsokára ezután jött a 
második robbanás éjjeli 1 órakor a Lobau nevü kaszár-
nyában, a hol a diszgárda, s az összes utczák kedvencze, 
a „köztársasági gárda" van szálláson. Az a gondolat 
kezdett most lassankint derengeni az elmékben, vájjon 
nem az anarchisták módszere rejlik ezen durva kihágás 
mögött. Milyen gyorsan tov£. rebbentette a dynamitnak 
az a mérges szava azt a félelmet, mely a „klerikális 
veszély" nyomán t ámad t ! Milyen hirtelen elhalványult az 
a fény, melyet a hizelgő trikolor képek támasztottak 
arczaikon. Remegés szállotta meg a munkakirályok egész 
seregét. A rémületet csak növelték a fenyegető levelek, a 

zavaros hirek. A politika hallgat és az ijedtség művésze-
téhez folyamodik. A közfigyelem egyetlen tárgyban, a 
dynamitban összpontosul, s erről beszél mindenki. „— ! 
Mikor fog ismét robbani" ? — ez az egyetlen kérdés, 
mely mindent tulkiált. Az emberek folyton valami uja t 
akarnak hallani a merényletekről, és Lozé rendőrfőnök 
e mellett még azt a szigorú parancsot adta ügynökeinek, 
hogy azokról a házmotozásokról, kutatásokról és elfogá-
gásokról, a mit eszközölnek, semmit se engedjenek a 
nyilvánosságba kiszivárogni. Epp igy. a hivatali titok 
teljes megőrzése mellett, járnak el dolgaikban a vizsgáló-
bírók is. Csupán annyi bizonyos, hogy nagy razziákat 
rendeltek el a valódi és állítólagos anarchisták ellen. 
Egy nagy csinyt, complotot neszelnek, a milyet a volt 
rendőrfőnök, Andrieux, szokott s tudott képzeletéből 
elővarázsolni, ha a kamarák a titkos alap elfogadása elé 
nehézségeket gördítettek. Tudjuk az ő emlékirataiból, 
hogy az úgynevezett anarchisták harmad részben kémek-
ből és agent provocateur-ökbol állottak. Ez a rendszer 
Constans uralma idején még inkább kiélesedett, csak az 
a baj, hogy gyakran megtörténik, hogy azok a rendőrség 
zsoldjában álló feljelentők és beugrasztok, gyakran saját 
szakállukra elvtársaik javán működnek, és csak post fes-
tum állanak elő a bizonyítékokkal. Ostobaság Constansot 
állítani oda a merényletek hátterébe, a kuliszák mögé, és 

j époly nagy balgaság, ezt az ő elbocsátásával csak össze-
köttetésbe is hozni, ámbár rá állanék a dologra a mondás: 
Is fecit cui piacet. Feltűnő, hogy a dynamit töltények 
nem a soissy-sous-etiolle-i lopásból valók. I t t tehát az orosz 
nihilisták felé közeledtek az illetők, a mennyiben maguk is 
tanulmányozták és alkalmazták a vegytant és erőmütant. 
A franczia anarchisták is, épugy mint az oroszok, jobbára 
elzüllött és kétségbeesett egyénekből, desperádókból álla-
nak ; azonban egyes rajongó, exaltált lelkek is akadnak 
közöttük, a kikre a polgári osztály romlottsága, és a 
társadalom elvetemültsége különösen leverő és elkedvetle-
nítő hatással volt. Ezek a Gondviselés hivatott eszközei-
nek tekintik magukat ebben az esetben, s némelyikük, 
mint pl. Babeuf Grachus, Buonarotti , Bakunin, Krapot-
kin, nincsen biával bizonyos hősiességnek sem, mely 
buddhaszerü fatalismussal egyesül bennük s Oroszország-
ban az egész dynamit időszak alatt 1877. márcz. 13-átóI 

í 1881-ig összesen 26 merénylet történt a kormány és 
annak szövetségesei ellen, melyeknek következménye 15 
gyilkosság és sebesülés volt, eltekintve azoktól az árulók-
tól és kémektől, kik felett a nihilisták a maguk táborá-
ban ültek törvényszéket. Ezen 4 esztendő alatt 31 nihi-
lista végezte életét a vérpadon. Azon gyanúsítottak és 
vádlottak száma, a kik öngyilkosság által vagy pedig 

; Szibéria bányáiban és hómezőin vesztek el, egy egész 
légiót tesz ki. Legtöbbjük méltósággal viselte el vérta-
nuságát, sokan pedig nevüket, boldogságukat és becsüle-
tüket áldozták fel rettenetes meggyőződésüknek. Most 
ugyan még azzal vigasztalja magát a polgári osztály, 
hogy a német és francziaországi anarchisták a társada-
lom söpredékéből, melyet az magából kivetett és közön-
séges betörőkből állanak, a kiktől a lakosság és a szo-
cziáldemokraczia jobb szelleme egész távol esik. A 
„Köln. Zeitg." is azt ir ja, hogy ezek az ő tettleges pro-
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pagandájukkal nagy károkat okozhatnak ugyan egyes 
személyeknek, de az államot és társadalmat kapcsaiban 
megrázkódtatni képtelenek. De hogy ha azt a rettegést, 
pánikot tekintjük, melyet Párisban csupán ez a két rob-
banás okozott, mely vértelenül végződött, ha látjuk azt, 
hogy a törvényhozás és a kormány drákói visszatorló 
intézkedésekre és óvrendszabályokra engedik magukat 
ragadtatni, s hogy a két dynamitlövés az egész politikai 
helyzetet befolyása alatt tart ja : — akkor azok között, a 
kik a dolgot szivükön hordják, bizonyára az cselekszik 
helyesen, a kinek a lelkiismerete szükségképen azt su-
gallja, hogy a modern társadalom a maga Ítélőszéke felé 
közeledik. A társadalom oszlopai korhadt támaszokon 
nyugosznak s a liberális elv napról-napra azon dolgozik, 
hogy ezt mélyebben aláássa. Mi mások ezek a merény-
letek, mint a mi tudományos vivmányaink következései ? 
A vegytan és a mechanika egyszerűsítették a rombolás 
eszközeit és erejüket megezerszerezték. Könnyen előállít-
ható, láthatatlan anyagok segítségével, melyet mindenki 
elrejthet a maga ruhájában és feltűnés nélkül dughat az 
épületek alá, — mihelyt koczkáztatni akarjuk a veszélyt — 
uraivá lehetünk mások életének és vagyonának. Ez a visszája 
ennek a nagy haladásnak, melyekre az újkori élet olyan 
nagyon büszke. Nehogy annak elvei közt elszendereg-
jünk, egy dynamit-bomba, mely az utczákon széjjelrobban, 
felébreszti bennünk tulajdon bűneink tudatát és messze 
visszhangra talál az utakon, a melyeken a nép haragvó 
tömegei újból és újból meg fognak jelenni, hogy aztán 
végre is a liberalizmus örökébe lépjenek. Abban a zené-
ben, azokban az Offenbachiádákban, melyeket a bourgoise 
élvez, a trombita a carabinierik közeledését jelenti ez&íi 
haramiák előtt. Ma a dynamit jelzi ezen zsiványok és a 
nemzet szellemi javainak megrontói előtt az Ítélet óráját, 
és szava átokká lett az evolucziónak ama természeti törvé-
nye szerint, melynek Darwin az ő prófétája. A liberaliz-
must azokkal a természetes furkósbotokkal fogják agyon-
verni, melyet önmaga metszett magának. Minden egyes 
épés, melyet a kulturharcz felé teszünk, egy-egy állomás 
a társadalmi forradalom felé. E felett Budapesten is gon-
dolkozóba eshetnének, különösen ezekben az időkben! 

V E G Y E S E K . 
*** Nagypéntekről ezt irja a „Budapesti Hirlap 

„A ki ma látta, az igazi keresztény városnak látta Buda-
pestet." Szinte jól esik az embernek ez a konstatálás. 
Pedig hát az egész még mind — kevés. Mert Budapest-
nek tulajdonképpen katholikus városnak kellene lenni. De 
ebhez kettő hiányzik : katholikus királyi udvartartás, 
zöldcsütörtöki királyi lábmosással, nagypénteki királyi 
te>zület-imádással, nagyszombati királyi Ur feltámadásá-
val, a melyeknél Magyarország állami méltóságainak, 
államférfiainak kellene kisérni a királyt, midőn keresz-
tény katholikus isteni szolgálatát végzi, — és hiányzanak 
ezenfelül még mindig a püspöki szertartások is. Lesz idő 

! — és vájjon miért volna lehetetlen ? — midőn a katho-
likus szertartások nagysága és fénye hirdetni fogja Buda-
pesten és az egész ország felett a kath. szellemnek jogába 
történt belépését. 

= SürgŐS kérelem. Szeretettel kérjük ama t. pap-
növelő-intézetek növendékeit, honnét a szétküldött alap-
szabályzati „Javaslat"-ra a kért hozzászólás még be nem 
küldetett, hogy, amennyiben a most már részletezett terv-
vel is egyetértenek, — kért válaszaikat az idő rövidsége 
miatt lehetőleg egy hét alatt beküldeni szíveskedjenek. 
Ugyanennek figyelembe vételére kérjük egyúttal ügyünk 
nemes jóakaróit is, a mennyiben becses utasításaikkal és 
tanácsaikkal segélyünkre lenni kegyesek és készek. Buda-
pesten, 1892. április 15-én, a „magy. orsz. papnövendékek 
imaegyesület,ének" szervező bizottsága. 

— Az elkeresztelések kérdése, ugy látszik, csakugyan 
közeledik a megoldás felé. Egy félhivatalos lap szerint a 
kormány kész belemenni az 1868. 53. t.-cz. revisiójába 
és elfogadni a szülők természetes jogát, de nem ingyen ; 
ennek árába azt kívánja az egyháztól, hogy fogadja el a 
teljes vallásszabadságot és a polgári házasságot. — A 
dolog ke/.d bonvolodni ! 

— Zsidó gimnázium. Amint az „Egyenlőség" cz. 
zsidó érdekeket képviselő lap irja, egy fővárosi zsidó 
emberbarát félmilliós alapítványt tesz egy zsidó gymná-
zium létesítésére. A tárgyalásokat dr Kohn Sámuel rabbi 
vezeti. Tekintve, hogy a hazai 55,000 unitáriusnak két 
gymnáziuma van, a hétszázezernyi zsidóság bizonyára szí-
vesen látja majd, ha neki is lesz gymnáziuma. — Bizony, 
itt az ideje már ! 

— Megtérés. Igen szép ünnepély folyt le f. hó 8-án, 
hétfájdalmu sz. Szűz ünnepén a füleki zárdatemplomban. 
Buda Akos vasúti távirótiszt hagyta el az eretnekséget, 
a reform, vallásból visszatérvén az egyedül üdvözítő kath. 
anyaszentegyház kebelébe. A hivők szép száma jelenlété-
ben a hitvallást Kapás Arnold h. plébános kezeibe tette 
le, ki vallásuuk isteni eredetéről, egyedül üdvözítő voltá-
ról oly meggyőzőleg beszélt, hogy nemcsak a megtért, 
hanem minden jelenvolt mintegy újból megerősödött az 
igaz vallásban. 

f Gyászjelentés. „A jászóvári prémontrei kanonok-
rend peczeszentmártoni társháza az egész rend és rokonai 
nevében legbensőbb fájdalommal tudatja főtiszteletü Panesó 
Károly prém. r. kanonok, aranymisés áldozár, tiszteletbeli 
háznagy, és kiérdemesült plébánosnak, élte 79-ik, áldozár-
ságának 54-ik s lelkészkedésének 42-ik évében, április hó 
11-én reggeli 8 órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos 
felvétele után végelgyengülésben történt gyászos kimul-
tát. Az elhunytnak földi maradványai az április hó 13-án 
reggeli 9 órakor a peczeszentmártoni plébániai templom-
ban bemutatandó sz. mise-áldozat után fognak örök nyu-
galomra tétetni. Mely végtiszteletre az elhunytnak volt 
tanítványai, barátai, ismerősei s tisztelői meghivatnak. 
Pecze-Szent-Márton, 1892. évi április hó 11-én." Ny. b ! 

— Boldog ünnepeket kívánunk t. olvasóinknak ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Simor János szent beszédei, i) 

Nagy és erős szellemek, mindenre a mihez 
fognak, r á n y o m j á k egyéniségüknek bélyegét. 

Simor J á n o s bibornok is ezek közé t a r -
tozik. 

Az U r Isten igen vá l toza tos pá lyán vezet te 
végig az ő tevékenység tő l duzzadó, a lko tásokban 
gazdag é le té t . 

Volt káplán, volt plébános, papi t a n u l m á -
nyok igazgatója , t a n á r , udvar i pap, minisz ter i 
osztálytanácsos, püspök, Magyarország p r imása , 
pápaválasztó bibornok, a k inek egyetemes zsina-
ton is nyi l t a lka lma I s t en egyházának j a v á r a 
hasznos i tan i a lapos h i t t u d o m á n y á t és ragyog-
t a t n i nem közönséges tu l a jdonokka l ékes szó-
lás-művészeté t . 

Az embereke t t e t t e ik , a lkotása ik , je l lemzik ; 
ezek teszik haláluk u t á n is enyészhe te t l enné 
emiékezetöket . „Opera en im i l lorum sequun tu r 
illos." 

Simor J á n o s b ibornok te l jes é le tén á t maga 
a megtes tesül t , fo ly ton foglalkozó t evékenység 
vala. Még az oly ügyekben is, a melyekben m i n t 
az ország hgpr imása Fab ius Cuncta tor szerepét 
j á t s zo t t a , a számitó ész m u n k á j a lá tszot t meg a 
legyőzhetet len akadályok megkerülésében, a mé-
hökben még nagyobb b a j o k a t r e j t ő veszélyek 
e lhár í tásában. Az meglehet , hogy a mely feladato-
k a t ő megoldat lanul h a g y o t t maga u tán , t a l á n 
mégis meg l e h e t e t t volna oldani, lega lább az u j 

Kiadta dr Csemoch János apát-kanonok. Esztergom, 1892. 
Nagy 8-r. XXI, 487. 1. Ára 3 frt . A mi anyagi haszon marad, az az 
eszterg. sz. Vincze-egyleté lesz. 

idők alkotásaihoz szükséges a lapok kimérése, sőt 
t a l á n lerakása á l ta l is, a m i n t ezt, é l te a lkonyán , 
az u. n. e lkeresztelési ügyben k i f e j t e t t világos és 
ha t á rozo t t ál lásfoglalása á l ta l t e t t e ; de az tény, 
hogy Simor J ános b ibornok egész é le tén á t mun-
kás ember volt és pedig kiváló, a j avából való, 
a k inek t evékenységé t ós gya rap i tó t ehe t ségé t 
az ember i és papi fogla lkozásnak sokféle ágában 
sokféle és mindmeganny i m a r a d a n d ó becsű alko-
tás öröki t i meg. Országos hi rü j ó gazdálkodása, 
k ö n y v t á r t összehalmozó tudásszere te te — még a 
világ b á m u l a t á t is f e lke l t e t t ék ; á m d e én mind-
ezeknél le lkemben t öbb re becsülöm az imádsá-
gos Simort , a ki b r ev i á r i um á t m i n d e n n a p lelki-
ismeretesen elvégezte, és a főpapot , a ki a 
püspöki f u n k c z i ó k : ünnep i mise-mondás , pap-, 
templomszentelés , bé rmá lás a l a t t kiizzadva, ki-
merülve, vere j tékesen s ie te t t fel a szószékre meg-
i f jodva h i rde tn i Is ten dicsőségét, az embereknek 
üdvösségét , a megfesz í te t t Jézus Kr isz tus t . Mél-
tósággal , sőt megha tóan t u d o t t pont i f iká ln i ; de 
ezt mások is sokan tud ják . Prédiká ln i , I s t en 
igéjét h i rde tn i , ugy m i n t Simor t u d t a , csak ke-
vesen tudnak . 

A legbensőbb Simor János , csekély vélemé-
n y e m szerint, az ő egyházi beszédeiben nyi la tko-
zik meg leggazdagabban, legtel jesebben. Termé-
szet től fogva beszédes ember vala, a ki erős 
u r a l o m r a téve szert maga fö lö t t , a m i n t mes-
ter i leg t u d o t t a ha l lga tássa l élni, épp oly mű-
vészi töké ly re emelkede t t a szólás gyakor lásában . 
Semmiben másban nem t a l á lha t j uk meg az egész 
Simor J á n o s t annyi ra , m in t egyházi beszédeiben. 
Gazdálkodásában fe lhasznál ta a t e rmésze t erőit , 
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építkezéseiben és müszerzéseiben fog la lkoz ta tá a 
művészek tehe tségé t , k ö n y v t á r á n a k és műkincsei-
nek összehalmozásában szel lemiekre v á l t o t t a fel 
t ömérdek pénzének százezrei t ; az éltető, a lkotó 
szellem mindenben, te rmészetesen, ő maga vala . 
Azonban, m i n d e m e foglalkozásaiban vol t va lami 
S imoron kivül létező, nélkülözhete t len , a mi 
nélkül Simor nem t e h e t t e volna meg azt, a mi t 
meg te t t . Egyház i beszédeit — ezektől a mással 
és másból való a lko tások tó l elütőleg, egészen 
magából m e r í t e t t e , magából a lko t t a meg, m in t -
egy legbensőbb le lkét és egész meggyőződését , 
egész é le té t ki lehelve szent beszédeiben, hogy 
oly h i t é l e t e t te r jesszen és ápol jon hal lgatói lel-
kében, a minőt ő élt bensejében. 

Simor J ános emléké t eme beszédek kiadása 
nélkül , ennélfogva, én csonkának t a r t o t t a m volna. 
H iányzo t t vo lna emlékéből a l egbensőbb : az ő 
é le tének megér téséhez a kulcs, az összes a lko-
tások nagy a r ánya inak egységes és a lapmér-
téke. 

Ezért üdvözlöm lelkem egész melegségével a 
tudós Csernoch kanonok ur vál lalkozását . Sze-. 
rencsés és áldásos gondola t vo l t tőle Simor 
egyházi beszédeinek összegj^üjtése és kiadása. 
Talán a bo ldogul tnak , imái és alamizsnái mel-
le t t , ezekben a szent beszédekben telik moöt 
m a g á n a k is leginkább a kedve. Az a r a n y és 
m á r v á n y csillogása, mely bőkezűségét és igazi 
fe jedelmi magnif icencziá já t hirdeti , s emmi ahhoz 
az enyészhete t len fényhez képest, a mely a ma-
gyar i roda lomban Simor h i t é t és a le lkek üd-
vére való szomjazásá t fogja mind örökre ra-
gyogta tn i . Az u t ó k o r nebány beszédjét minta 
g y a n á n t fogja emlege tn i és mutoga tn i . Foga-
rassy ké t kö t e t e s beszédgyüj teménye óta h i t t u -
dástól ily gazdagon, ennyi erővel, ennyi dogma-
t ikáva l , nem vol tak fe j t ege tve h i t t i tka ink , piaczon 
megje len t könyvben, főpapi szellemből fogan-
t a tva . Fogarassy és Simor közö t t azonban az a 
különbség a több i közöt t , hogy Fogarassy püs-
pöksége e lő t t beszél te ki magá t , Simor ellenben 
püspöksége a l a t t a l ap i to t t a meg szónoki h i rne-
vé t s v iv ta k i P á z m á n y lelkes köve tő jének 
diszes nevét , az egyházi szónoklásban való buz-
gósága és beszédeinek népszerűsége á l ta l . 

Hogy m i k é p p j á r t el a tudós kiadó ur a 
beszédek szövegének kiadásában, t . i. egy-ke t tő 
kivételével, va lamennyi közlö t t beszéd te l jes mü, 
„ t ö m é r d e k sok apró jegyze t" s egyéb beszéd-

töredék k iada t lan m a r a d v á n ; továbbá , melyek 
Simor J ános egyházi beszédeinek főbb jel lem-
vonása i : mindezeket és m é g sok más érdekes és 
t anu l ságos tudn i va ló t Simor J á n o s beszédalko-
t á sa inak művészetéből — élvezetes o lvasmány-
ban fe j teget i a k iadó dr Csernoch kanonok ur 
a monumen tá l i s műhöz i r t előszóban, a melynek 
k iaknázásá t k ik i maga fogja legélvezetesebben 
végezni ; m e r t nekem az a meggyőződésem, hogy 
Simor J á n o s szent beszédeit minden magyar -
a j k u pap meg fog ja szerezni, m e r t az nemcsak 
asz ta lának fog diszére válni, hanem szellemének 
és j ó h i rnevének is j a v á r a fog szolgálni. 

Er rő l kezeskedni lehet. ') *** 

Még néhány szó a tanképesités államosítá-
sáról. 

E becses lapok f. é. 3. számában a mélyen tisztelt 
szerkesztő ur fölszólitása folytán vázoltam ama veszélyt, 
mely katholikus tanítóképzőinket a tanképesitésnek tervbe 
vett álamositása által fenyegeti. Kifejtettem czikkemben, 
hogy e veszély a szabadkőmnveses iránynak hódolók 
részéről fenyeget, mint kik arra törekednek, hogy a fele-
kezetek a tanképesités nagyhorderejű jogától megfosztas-
sanak, melyet egyedül az államra kívánnak átruházni. 
Elmondtam, mik lennének a tanképesités államosításának 
a katholikus tanügyre háramló szomorú következményei 
és fölhívtam az illetékes körök figyelmét a szóban forgó 
ügyes-bajos állapotra. 

Sőt tovább is mentem. A „Religio"-ban éppen ugy, 
mint többrendbeli más lapban leplezetlenül kifejezést 
adtam abbeli meggyőződésemnek, hogy az állam hatalmát 
egyre jogtalanul, illetéktelenül növeszti velünk katholi-
kusokkal és intézményeinkkel szemben, világosan kifej-
tettem, hogy a tanulmányi alapból segélyezett képez-
déinket nem tartom „királyi" intézeteknek, mint azokat 
nevezni liberális részről már-már szokássá vált ; nyíltan 
kijelentettem, hogy a legújabban kilátásba helyezett 
állami segélyzések árán az állam befolyása katholikus 
iskoláinkra aránytalanul növekedni fogván, ez is veszé-
lyezteti iskoláink kath. jellegét stb. Mindezekből határo-
zottan kitűnik, hogy a Hegel-féle állam-omnipotencziának 
épenséggel nem vagyok hive. Akik közelebbről ismernek, 
nagyot nevetnek is, ha arról lát ják vádolva csekélysége-
met, hogy az állami jogok mindenhatóvá növesztésének 
hirdetője volnék. 

Mégis ámulva-bámulva azt olvasom a „Religio" 
29. számában, hogy Boromisza István barátom éppen 
erről vádol. 

') Egy-két beszédjét a boldogultnak még be fogjuk itt is 
külön mutatni. Ez szerintünk e leghathatósabb rhetorikai tanitás. 
Pauca praecepta, multa lectio, — természetesen aztán : plurima 
exercitatio. Ez a szónoklás művészetének hármas aranyszabálya. 

A szerk. 
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És, megvallom, ha föltevései valók volnának, ugy 
igazán hűtlenné váltam volna eddigi teljes negyedszázados 
irodalmi és tanügyi működésem irányához, mely minden-
kor szigorúan megőrizte katholikus jellegét, tendentiáját. 
Mert aki a tanképesités államosítása ellen küzd elmélet-
ben, a praxisban mégis állami tanképesitő-bizottság után 
epekedik és ilyennek eszméjét pártolja, helyesli : az való-
ban sebet ü t a katholikus egyház tanügyi jogkörén és 
bizonyos körülmények közt — B. szavai szerint — gyil-
kosa lehet egész kath. nevelésünknek. Ha valók volnának 
B. barátom föltevései, akkor jogosak volnának abbeli 
szavai is, hogy sajnálja, miszerint éppen én voltam az, 
ki a tanképesités államosítása ellen fölemelte szavát, én, 
mint aki — szerinte — állami tanképesitő-bizottságot 
hoztam a pécsi nőzárda nyakába. 

Azonban, hála Istennek, éppen nem ugy áll a dolog. 
Amiről vádoltatom, abban cseppet sem vagyok bűnös, 
amint azt teljes hitelességgel és szavahihetőséggel rögtön 
képes vagyok beigazolni. 

Hogy a dolog egészen tisztán állhason szemünk 
előtt, szükségképpen elő kell előbb adnom, miként tör-
tént a pécsi nőzárda 8 tagjának polgári iskolákra szóló 
tanképesitése, mennyiben volt ebben csekélységemnek 
része és mik előzték meg a tanképesitést. 

1890. őszén egészen váratlanul meghivattam a 
helybeli zárdai iskolák kanonok-igazgatója által, ki tud-
tomra adta, miszerint 8 zárdanő, mint az 1890/1-iki tan-
évvel megnyitott polgári leányiskola leendő tanárnői, 
ugyancsak polgáriskolákra képesítő tanitónői vizsgálatra 
fogván az 1890/1-iki tanév alatt előkészülni, vállalnám el 
ezek előkészítését, és amennyiben szükségesnek találom 
vegyem más helybeli tanerők közreműködését is igénybe, 
és egyúttal átadá nekem a kalocsai polgárképezdei tan-
tervet, melynek alapján a zárdanőket elő vagyok készi-
tendő. Hozzátevé még, hogy lépjek érintkezésbe az ottani 
tanerőkkel az előirt tanulmányok részletezése tárgyában. 

Én elvállaltam a terhes munkát kettedmagammal. 
Egyik tudós kanonok ur a mennyiségtan előadását fog-
lalta le a maga számára, a hi t tanra egy theologiai tanár 
hozatott javaslatba, a többi tantárgyakat egyik kollegám-
mal osztottam meg, mégis ugy, hogy mig ő csakis ama 
szakokat kezelte, melyeket képezdénkben is két évtized 
óta előad, addig én két oly szakmát is kénytelen voltam 
elvállalni, melyeket képezdénkben még nem tanítottam, 
t. i. a paedagogiát minden segédtudományával (somato-
logia, lélektan, logika, neveléstörténet) és a vegytant ; 
ezeken kivül tanítottam a természetrajzot és német nyel-
vet. Elfoglaltságom tehát igen nagy és felelősségteljes, 
munkám rendkívül nehéz volt. Azonban zárdanőink szép 
képzettsége, páratlan (világiak előtt, mondhatom, ismeret-
len) szorgalma és buzgalma mellett igen szép előmene-
telt tehettünk az egyes stúdiumokban. (A 8 zárdanő közül 
5 készült a nyelvszak-történeti szakcsoportra, 3 pedig a 
mennyiségtan-természettudományaira.) Én, mint B. bará-
tom még emlékezni fog, a készülők ügyében bátor vol-
tam őt levelemmel fölkeresni, melyben a tananyag pon-
tosb kijelölésére fölkértem. E levelemre hosszasabban 
válaszolt és szó ami szó, kissé elijesztette buzgó zárda-
nőinket. 

E s most tör tént valami, ami a dolog érdemére nézv 
forduló pontot képezett. Ugyanis 1891. junius havában 
fölszenteltetvén a pécsi székesegyház, a közoktatási 
miniszter úrhoz is volt szerencsénk Pécsett . Meglátogatta 
ő ez alkalommal a nőzárdát, megtekintette annak iskoláit, 
egyéb helyiségeit is, és egyébként félénk zárdanőink bír-
tak a bátorsággal, hogy előadván tanképesittetésük közel-
gését, szivrehatólag esdettek a miniszter ur előtt az iránt, 
engedné meg, hogy e tanképesitőt ők helyben tehessék 
le, nehogy szigorú klauzurájok mellett máshová kelljen 
utazniok. És a miniszter ur jóakarólag meghallgatván 
kivánulmukat, nyomban szívélyesen megígérte annak tel-
jesítését. 

Es itt sietek ama megjegyzés koczkáztatására, hogy 
jó apáczáinkra nézve mindig borzasztó volt ama gondolat, 
miszerint ők a zárda falait vizsgázás czéljából elhagyni 
kényszerüljenek. Hányszor, de hányszor elpanaszolták a 
jó lelkek ezt nekem is, másoknak is. Igaz lélekkel állit-
hatom azonban, menten minden hamisságtól, hogy én 
mégis mindenkor mint okvetlenül szükséges dolgot állí-
tottam oda nekik a Kalocsára való rándulást, elmondtam 
nekik, hogy nincs okuk a félelemre, mivel jól vannak 
előkészülve és Kalocsán rokonszenves elbánásra bizton 
számithatnak. Sőt amikor láttam, hogy az én jelenlétemre 
oly nagy súlyt fektetnek, megígértem nekik, hogy át-
kísérem őket Kalocsára, hol én már több ízben meg-
fordulván, mindig a legszívélyesebb fogadtatásban része-
sültem az egyházi és világi tanférfiak részéről, sőt a 
boldogult Haynald bibornok-érsek ur is kitüntető elbá-
násban részesített. Mindezt kivétel nélkül mind a nyolcz 
zárdanő és a főnöknő is bizonyíthatják, kik még mind-
nyájan életben vannak. 

Evvel bekövetkezett a nagy szünidő, és én kime-
rülve az évi fáradalmaktól, falura húzódtam vissza nyu-
godni. Azalatt fölterjesztetett a 8 zárdanő folyamodványa 
a tanke'pesitő engedély elnyerése tárgyában és kijelölte-
tet t ama bizottság, mely mint examinator volt fungá-
landó. Férfi becsületemre mondhatom, hogy mindez any-
nyira tör tént az én befolyásomon kivül, hogy a helyben-
hagyás czéljából fölterjesztetett examinatorok névsorozatát 
sem ismertem, egyedül annyit tudván, hogy én kollegám-
mal is köztük leszünk. 

A vizsgáló bizottság tagjai voltak : a helybeli fő-
gymnáziumi és főreáliskola igazgatói, egy theologiai, egy 
főreáliskolai és két képezdei tanár ; elnöke volt Suppán 
Vilmos ur Bpestről. E bizottság tudomány, mindennemű 
tanügyi tapasztalatok, tekintély és lelkiismeretesség te-
kintetében semmi esetre sem esik kifogás alá, működése 
még kevésbbé adott okot megelégedetlenségre. A minisz-
teri biztos ur pl. minden vizsgálatot imával kezdetett 
meg és fejeztetett be. A taneredmény igen kielégítő volt, 
amennyiben a jelöltek közül 4-en jeles, 4-en pedig jó 
általános tanjegyü oklevelet nyertek. 

Ez a tényállás, történeti fejleményében. Megczáfolni 
senki sem fogja az előadottakat, mert tiszta valóságon 
alapulnak. Hogy azonban mindent nem adtam elő, az 
onnét van, mert magam sem tudok többet. 

De azért az előadottakból kiviláglik, hogy én 
apáczáink előkészítésében ugyan vezérszerepet játszottam, 
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de a taiiképesités módjára nézve nem folyhattam he, mert 
eziránt meg se kérdeztettem. B. barátom ama föltevése 
ennélfogva, miszerint éppen én tőlem került ki az eszme, 
hogy az államtól kell kérni a pécsi apáczák részére vizs-
gáló-bizottságot, nem felel meg a valóságnak, mert eme 
eszme bizony nem én tőlem származik, és bármennyire 
volna is hizelgő rám nézve, ha oly nagy befolyás tulaj-
doníttatik nekem, az igazság mégis azt követeli, hogy B. 
barátom föltevését egészen alaptalannak nyilvánítom. 
Világos továbbá, hogy ama szavai, melyek szerint „némely 
kath. vezéremberek annyira vetemednek, hogy meglevő 
intézményünknek (értsd: a kalocsai polg. tanitónőképzőt) 
kicsinykedésből eredő megvetésével az állam rongyos 
kaf tánjába kapaszkodjanak", én reám épenséggel nem 
illenek; hogy én nem tartozom azok közé, kik segítségért 
kiabálnak, bár maguk élesztették a tüze t ; hogy végre én 
bizony nem vágtam sebet a kath. egyház jogkörén. 

Csodálkozva kérdem ennélfogva B. bará tomtól : mily 
alapon koczkáztathatta apodicticus biztonsággal birónak 
látszó abbeli föltevését, hogy én vontam el apáczáinkat a 
Kalocsán való vizsgázástól, mikor éppen én helyeseltem, 
pártoltam azt elejétől fogva a leghatározottabb módon, 
és mikor a kalocsai intézmények fölmagasztalásának 
Pécsett éppen én vagyok leghathatósb és legőszintébb 
szóvivője ? Schnitz Imre. 

EGYHÁZI OKMÁNYTÁR. 

D e c r e t u ni. 
Feria V die 7 Április 1892. 

Sacra Congrcgatio Eminent! ssimorum ac Reveren-
dissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a 
SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONE PAPA 
X I I I Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae 
doctrinae. eorumdemque proscription!, expurgationi, ac per-
missioni in universa Christiana Republica praepositorüm 
et delegatorum, habita in Patio Apostolico Vaticano die 
7 Április 1892, mandavit et mandat, proscripsit proscri-
bitque. vel alias damnata atque proscripta in Indicem 
librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae 
sequuntur Opera : 

Conte Luigi Piauciani. — La Roma dei Papi illustrata. 
— E. Perino Editoré. — Roma. 

Les erreurs scientifiques de la Bible. Par Emile Perrière. 
— Palis, Ancienne Librairie Germer Baillière et Cie, 
Alcan Editeur. Boulevard Saint-Germain, 108. — 1879. 

Les Apôtres, Essai d'Histoire religieuse, d'après la mé-

thode des sciences naturelles. Pa r Emile Ferriere. — 
Paris. Librairie Germer Baillière et Cie, Boulevard 
Saint-Germain, 108. — 1879. 

Paganisme des Hébreux jusqu'à la captivité de Babylone. 

Par Emile Ferrière. — Paris. Ancienne Librairie Ger-
mer Baillière et Cie, Félix Alcan Editeur. Boulevard 
Saint-Germain, 108. — 1884. 

L'âme est la fonction du Cerveau. Tome premier — Tome 

second. Par Emile Ferrière. — Paris. Ancienne Librai-

rie Germer Baillière et Cie, Boulevard Saint-Germain. 

108. — 1883. 

La matière et l'énergie. Pa r Emile Ferrière. — Paris. 
Ancienne Librairie Germer Baillière et Cie. Félix Alcan 
Editeur. Boulevard Saint-German, 108. — 1887. 

La vie et Vâme. Pa r Emilie Ferrière. — Paris. Ancienne 
Librairie Germer Baillière et Cie, Félix Alcan Editeur. 
Boulevard Saint-Germain, 108. — 1888. 

Emile Ferrière. — Le Darwinisme. — Paris. Ancienne 

Librairie Germer Baillière et Cie, Félix Alcan Editeur, 

Boulevard Saint-Germain, 108. 

Catholicisme et spiritisme. Pa r J . Jesupret fils. — Paris 
à la librairie des sciences Psychologiques, rue Chaba-
nais 1. — 1891. 

Adanctus. — I Dominatori délia Chiesa — Venezia, 
Tipografia dell'Ancora. I, Merlo editore, 1891. Decreto 

S. O f f . Feria IV dii 9 Mártii 1892. — Auetor (Do-
menico Peii/.o) laudabiliter se subiecit et Opus repro-

bavit. 

Sopra una Pastorale Vescovile contro il monumento al 
Rosmini : Osservazioni storiche. — Milano, Tipografia 
L. F . Cagliati, 1889. Decreto eodem. — Auetor (Domenico 
Penzo) laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit. 

La Riforma del Clero secondo il Concilio di Trento. del 

Sac. Virginio Marchese, Canonico Prevosto di Cardè 

nella diocesi di Saluzzo. Torino, 1884. Deer, eodem. 

Difesa del libro: La Riforma del Clero secondo il Con-

cilio di Trento, del Sac. Virginio Marchese, Canonico 
Prevosto di Cardè nella diocesi di Saluzzo. Torino, 
1884. Deer, eodem. 

La Conversione dei Protestanti per mezzo del Concilio di 

Trento, del Sac. Virginio Marchese, Canonico Prevosto 
die Cardè nella diocesi di Saluzzo. Torino, 1885. Deer, 

eodem. 

Il Diaconato Cattolico e la Questione Sociale, del Sac. 

Virginio Marchese, Canonico Prevosto di Cardè nella 

diocesi di Saluzzo. Torino, 1891. Deer, eodem. 

Ruggero Bonghi : Vita di Gesit Christo, illustrata da 

86 disegni. — Decr. S. O f f . Feria IV die 16 Mártii 

1892. 

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prae-

dicta Opera damnata atque proscripta, quoeumque loco, et 

quoeumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita 

legere vel retinere audeat, sed locorum Ordinariis, aut 

haereticae pravitatis Inquisitoribus ea tradere teneatvr, 

sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI 

PAPAE X I I I per me infrascriptum S. I. C. a Secretis 

relatis, SANCTITAS SUA Decretum probavit, et pro-

mulgari praecepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae die 7 Április 1892. 

Auctoí Operis, Les Congregationis Romaines, guide histo-

rique et pratique par Félix Grimaldi, Sienne. Itnpri--
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merie San Bernardino, 1890, prohibiti ex Deer. S. Off'. 
Fer. IV die 29 Apr. 1891, laudábiliter se subiecit et 
Opus reprobavit. 

CAMILLUS Card. MAZELLA 

Praef. 

Fr. Hyacinthus Frati 

Ord. Praed. 

S. Ind. Congreg. a Secretis. 

Loco * Sigilli. 

Die 9 Április 1892 ego infrascriptvs Mag. Curso-
rum testor supradictum Decretum affixum et publicatum 
fuisse in Urbe. 

Vincentius Benaglia Mag. Curs. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április hava. A görög katholikus hitközség 

megalakításának ügye Budapesten. — (Vége.) 
A főváros tekintetes Tanácsa folyamodásomra elren-

delni kegyeskedett, hogy a népszámlálás adataiból, a 
fővárosban talált görög katholikusok névjegyzéke egyház-
község alakítás czéljából állíttassák össze. 

A fővárosi statisztikai hivatal által összeállított név-
jegyzék szerint a népszámláláskor a fővárosban talált 
görög katholikusokul beirttak lélekszáma 2442. 

E névjegyzékre vonatkozólag megjegyzem, hogy 
abban fordulnak elő téveseknek mutatkozó tételek is : a 
mennyiben vannak abban görög katholikusokul bejegyezve 
olyanok is, a kik valószínűen görög keleti szertartásuak, 
másrészről azonban több görög katholikus nincs felvéve 
a névjegyzékbe. 

A nyert általános névjegyzékből — ahhoz képest, a 
mint az abban megnevezettek származásuknál fogva más-
más püspökség joghatósága alá tartozóknak tekinthetők, 
részletes névjegyzéket állítottunk össze. Ezek szerint van 

a balázsfalvi-gyulafehérvári püspökség 
joghatóság alá tartozó 178 

a szamosujvári „ „ 362 
a nagyváradi » „ 223 
a lugosi „ 151 
az eperjesi „ „ 402 
a munkácsi „ „ 675 
a körösi „ 160 
kiskorú 65 
Egyik püspöki megyéhez sem tartozó, 

leginkább galicziai és bukovinai 
származású lélek 128 

Az előmunkálatban közreműködő társakkal folyta 
tott értekezések arra a megállapodásra vezettek : hogy a 
mennyiben a lugosi, nagyváradi, szamos-ujvári és balázs-
falvi püspökségek joghatósága alá tartozóknak tekinthető 
hitsorsosok a gyulafehérvári érsekség fennhatósága alatt 
állanak, és ennélfogva, valamint részben az oltárnyelv 
különbözőségénél fogva is az összes görög katholikusokat 
egybefoglaló egy egyházközség alakítása több különnemű 

nehézségekkel j á r n a : csak az esztergomi érsekség fenn-
hatósága alá tartozó eperjesi és munkácsi püspökségek 
joghatósága alá tartozóknak tekintendő görög katholiku-
soknak egyházközséggé alakulása mutatkozik nagyobb 
nehézség nélkül keresztül vihetőnek. 

E tekintetben forog ugyan fenn nehézség, és ez 
az, hogy Budapestet ugy az eperjesi, valamint a mun-
kácsi püspökök saját megyéjükhöz tartozóknak vindikál-
ják. Es ez ellentétes igények legfelsőbb fokban való 
eldöntése esetleg a pápa ő szentsége elhatározása alá 
lenne bocsátandó. 

E nehézséget azzal véltük elháríthatónak, a magunk 
peres voltát megszüntethetőnek, hogv a mennyiben mind 
a két püspökség az esztergomi érsekség' fennhatósága 
alatt áll, — alakulandó egyházközségünk kimondaná 
„sem a tied sem a tiedet* és az érseki megyébe való 
bekebeleztetését kérné. 

Ebből indulva ki szerkesztetett meg az egyház-
községi szervezési szabályzat tervezete, a melyet bölcs 
megbirálásotok alá terjesztünk. 

Azonban nem hallgathatom el az ügynek át meg 
át gondolása folytán utólagosan támadt azt az aggályo-
mat, nem-e velünk is megesett az, a mi rendesen meg-
esni szokott az emberen, hogy ha valamit nagyon óhajt, 
a valósulás bekövetkezését kimaradhatlannak tart ja és a 
kivitelben idegessé, lázassá lesz. 

Ugyanis ezt az értekezletet abban a vérmes remény-
ben hívtam össze, hogy húsvét másod napján az alakuló 
gyűlés is megtartható lesz. Azonban fentebb jelzett át 
meg átgondolás után a magam részéről azt a kérdést 
teszem fel és bocsátom megfontolástok alá : vájjon nem 
kell-e követnünk az intelmet ,.festina lente" nem volna-e 
tanácsos az értekezlet által, általatok a szervezésre fel-
hatalmazandó bizottságot odautasitani, hogy a szervezeti 
szabályzat és fiúi hódolatunk bemutatása mellett a her-
czegprimás ő eminentiájánál a püspöki joghatóság kérdé-
sének előzetes eldöntését és a vállalkozáshoz főpásztori 
áldását kérelmezze. És csak ezek megnyerése után fog-
nánk hozzá Isten segélyével a feladat megoldásához. 

Perczekig tartott e beszéd végeztével az éljenzés, 
míg Roskovics kanonok szóhoz juthatott . 

„Méltóságos egyházi értekezleti elnök ur ! és tisztelt 
értekezleti tagok ! Megyénknek mélyen tisztelt püspöke 
Firczák Gvula ő méltósága miután öt évi országos kép-
viseleti kitűnő működése közben a legszentebb áldozatnak 
hetenkénti bemutatásával lelkesítette a híveket, — most 
is, midőn az egyházi életnek ezen első gyűlés nyilvánu-
lásáról értesült, általam, mint küldöttje által azon szíves 
atyai üdvözletét nyilvánítja, s főpásztori figyelmével és 
imájával kiséri azt, hogy Isten az ő Szentlelkének ihle-
tével vezérelje a hiveket tanácskozásaikban, s adja áldá-
sát azokra, kik az Urnák hajlékot emelni igyekeznek, 
hogy tanácskozmányaik és igyekezetök eredménye az 
összes kath. egyházunk atyjának (Leo pápa ő szentségé-
nek) és hazánk és királyi fejedelmének (Ferencz József 
ő felségének) és legkegyelmesebb metropolitánk a biboros 
herczegprimásnak helyeslésével is találkozhasson mindnyá-
junk üdvére.® 
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Elnök : Ennek kapcsán van szerencsém egy sür-
gönyt is bemutatni, a melyet a nap folyamán kaptam 
(olvassa). 

„Wien, 2. 3 1 3 - 2 2 - 1 1 - / 2 0 . Budapest. Popovics 
Jenő kúriai biró urnák. Hitközséggé alakuló kedves 
atyámfiait testvéri szeretettel üdvözlöm, és szent mun-
káikra Isten áldását kívánom. Drohobeczky. (Viharos él-
jenzés.) — Ruby Antal kúriai biró ur, Szabó Jenő, mi-
niszteri tanácsos ur és Garancsy Mihály, miniszteri t i tkár 
ur levélben mentették ki sürgős teendőik miatt való el-
mardásukat. 

Az elnök e szavai után Pásztélyi János kúriai biró 
szólalt föl. 0 ugy van értesülve — mondá — hogy már 
alapszabálytervezetet is szerkesztettek, a melyben a község 
hovátartozandósága is kimondatnék. Nem tudja, hogy az 
értekezlet, a mely a mai meghivót kibocsátotta, hogyan, 
mi módon működött. De véleménye szerint nem tartaná 
czélszeriinek, hogy a kérdés eldöntésébe a jelen értekezlet 
menne belé. Legjobban szeretné, ha a kérdés eldöntését 
a hierarchiára biznók (helyeslés), annyival minkább, mert 
nem szeretné magát és hittársait se a munkácsi, se az 
eperjesi egyházmegyei hitsorsosoktól elkülöníteni. (Zajos 
éljenzés.) Mindezt azonban csak előzetesen jegyzi meg, 
mert az elnöki beszédből kifolyólag az alapszabályok 
végleges megvitatása ugy is egy szűkebb bizottságra fog 
ruháztatni. 

Elnök erre megjegyzi, hogy az a bizottság, a mely 
ez ügyben eddig működött, eddigelé senkinek mandato-
riusa nem volt. Összejöttünk — úgymond — miként az 
automok szoktak összejönni. — Amazokat egy ismeretlen 
természeti törvény ha j t ja össze, — bennünket hitünk és 
szertartásunk véghetlen szeretete és az a szomorú tudat 
gyűjtött egybe, hogy hazánk szivében semmink sincs, 
— s igy nemcsak magunk kallódunk el, hanem utódainkra 
is veszély vár. E férfiak csekélységem meghivására és 
elnöklete alatt minden erejüket megfeszítve tanácskoztak 
azon, hogy a dolgot mikép lehetne legjobban nyélbe 
ütni. Most rajtatok a sor, hogy reális mandatummal biró 
bizottságot küldjetek ki, a mely azután egész hivatalosan 
működjék. Egyébbiránt méltóztassanak meghallgatni az 
alapszabály-tervezetet. 

Erre Nóvák Sándor felolvasta az alapszabály-ter-
vezetet, a melyet általánosságban az értekezlet el is 
fogadott azzal a megjegyzéssel, hogy a község hová tar-
tozandóságának kérdése ; — továbbá az a pont, a mely 
a pap-választásról szól (e szerint a főváros választana), 
függőben hagyassék. 

Barna Miklós nagyon szeretné, ha az alapszabályok-
ban a patronátusi jog kifejezésének is hely adatnék. 
(Helyeslés.) 

Illyásevics Jenő táblabíró ur ezek után indítványozza : 
mondja ki az értekezlet, hogy Budapesten görög szertar-
tású katholikus egyházközség meg akar alakulni, — s 
az ügyek tovább vezetésére mandatoriusi joggal egy 15 
tagból álló bizottság külddessék ki. 

Az indítványt természetesen nagy lelkesedéssel el-
fogadták. 

A mostantól fogva immár hivatalosan működő bizott-

ság tagjai a következők: Popovics Jenő, dr Pásztélyi 
János, Leövey Sándor, dr Demjanovich Emil, Legeza 
Viktor, Kecskóczi Ödön, Nóvák Sándor, Illyásevics Jenő, 
Orincsay László, Garancsy Mihály, Ruby Antal, Bacsinszky 
Vladimir, Sirilla Iván, Chira Elek és Podhajeczky Róbert. 

Ezekben volt szerencsém referálni a legelső általá-
nos értekezlet lefolyásáról, a melynek hogy szerencsés 
kimenetele legyen, Istentől buzgón kívánom. 

Kecskóczi Ödön, 
fővárosi tanár. 

Madrid, 1882. márczius. A szt. V inti cum Madrid 
utczáin. — 

Mivel az otthonülés csak kevéssé felel meg a 
spanyol ember vérmérsékletének, s mivel a férfiak és nők 
a nap legnagyobb részét a szabadban szokták tölteni, 
könnyen megérthetjük, hogy az aránylag kevésbbé népes 
Madridban olyan óriási sürgés-forgás uralkodik. Még 
magukon a párisi boulevardokon sincs ekkora tolongás, 
melyet a mindenféle irányba szétáradó gyalogjárók, lova-
sok és a jármüvek okoznak, s az utczai lárma sem oly 
erős, mint itt a pompás Calle de Alcalán és a hires 
Puerta del Solon. Annál nagyobb az elbámulása az ide-
gennek, a ki a helyi szokásokkal nem lévén ismerős, 
egyszerre csak azt veszi észre, hogy a nagy zsivajban és 
forrongásban hirtelen halotti csend és mozdulatlanság áll 
be. Ez a tünemény annyira erőt vesz az emberen, hogy 
az első pillanatban azt hiszi, valami varázslattal van 
dolga. A vad hajsza és roham egyszerre megszűnik ; a 
lovak és jármüvek beláthatlan hosszú sorban mind az 
útnak egyik oldalán sorakoznak, a gyalogjárók a lépcső-
kön szorulnak össze, és az ut közepe szabaddá lesz. „Mi 
ez? Mi tör tént?" kérdi az idegen magasabb hangon, 
valamelyik szomszédja pedig kedvetlenül súgja oda neki : 
„El santo viatico" („a szent utieledel.") 

A tény az, hogy egy élénk csengetyü hangot hal-
lunk, és egy pap tar t lassú lépésben a Puerta felől az 
Alcala ut felé. Előtte megy a sekrestyés fiu, a ki a csen-
getyüt rázza, és az égő lámpát viszi. Az a kocsi, mely 
első a sorban, elválik a többi kocsitól, a kocsiból egy 
előkelően öltözött ur száll ki, és hajadonfővel ajánlja azt 
fel a papi személynek. Ez felszáll a kocsira, mely most 
tovább robog, s tulajdonosa, a ki városunk főnemesei 
közé tartozik, gyalog, kezében a kalappal, követi azt, 
egészen a betegnek házáig. Az uton, melyet ekként a 
pap megtesz, mig ő tovább nem halad, minden forgalom 
megszűnik ; minden járókelő ember leveszi kalapját, térdre 
esik és imádja a szentséget. Mihelyt a szt. utieledel el-
haladt, ismét megkezdődik a vak lótás-futás, s az a félel-
mes zaj, mely a fővárosban szokásos, és pedig ujjult 
erővel, mintha csak az isten-ember megjelenésekor lélek-
zetét visszafojtva egy pillanatra megállt volna, s aztán 
újra belemerült volna lihegő nyelvével a mindennapi élet 
és munka örvényébe. 

Az a szokás, mely abban áll, hogy az első kocsi, 
melyet a beteghez tartó pap előtalál, mindjárt elő áll, és 
ez utóbbit felveszi, ugy látszik II. Károly intézménye. 
Tudvalevő, hogy a spanyol Habsburgoknak emez utolsó 
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tagja, mindig beteges és gyengélkedő ember volt és 
sohasem szabadulhatott meg az orvosoktól és a sós für-
dőktől. 1685. jan. 23-án tehát, a mint a krónika jelenti, 
egy gyönyörű nap virradt a spanyol fővárosra. Egyetlen 
felhő sem homályosította el Madridnak egyformán sötét-
kék égboltját, s a szellő is oly enyhén fújdogált mint 
tavasz közepén. II. Károly, ki úgyszólván sohasem ment 
ki a szabadba, hogy a meghűlést elkerülje, miután azt a 
szokását, hogy reggeli misét hallgatott kielégítette, szo-
bájába indult, hogy méla szemlőlédésekbe merüljön. De 
midőn meglátta oda künn az aranyos napfényt, és meg-
ütötte fülét a madarak csicsergése, felszakította a palota 
ablakát, hogy utat nyisson a kikelet illatos leheletének. 
Kinézett a parkba, melyet a nép a maga szójárásával 
még ma is Campo del Moronak nevez, a melyen czifra 
lovasok nyüzsögtek, még valamivel távolabb egy csapat 
legény és leány ment dalolgatva sétálni a folyam hosz-
szában. Az uralkodónak erre a látványra eszébe jutott , 
hogy ő daczára annak a sok kincsnek, a melylyel bir, 
alapjában véve mégis csak szegény ember, s hogy leg-
több alattvalója boldogabb ő nála, a rengeteg országok 
uránál, a kinek még azt sem engedte meg a sors kegye, 
hogy a szabadba kimehessen . . . Miután pár pillanatig 
ekként elmélkedett, hirtelen arra határozta el magát, 
hogy ezúttal nem fogja a hires orvosok szabályait kö-
vetni, és a szép reggelt a többi halandók módjára ő is 
megélvezi. Befogatott tehát kocsijába, s pár pillanat múlva 
közrefogva a Schömberg-féle testőrségtől már a Prado 
nevü sétány felé robogott az tova, a hol a tarka-barka 
embertömeg, a számtalan sok kocsi, hátas ló és hordszék 
hullámzott fel s alá ! Ide érkezve észreveszi a császár, 
hogy a sétányon, mely az imént még annyira élénk volt, 
egyszerre minden mozgás és lárma megszűnik, s hogy 
testőrsége térdre borulva földre ereszti puskáját . Egy-
idejűleg megpillant egy papot is, a ki lassú lépésben 
közeledik a szent eledellel egy sekrestyés fiu kíséretében. 
A királynak eszébe jut az a példa, melyet dicső előde 
Habsburg Rudolf adott, rögtön elhagyja kocsiját, hajadon 
fővel a földre borul, és arra kéri a papot, ki a St. Marco 
templom lelkésze, hogy jöjjön foglalja el helyét a kocsi-
ban. Mikor ez ezt megteszi, a király beteszi a kocsi 
aj taját és gyalog követi azt egészen addig a házig, a 
melyben a haldokló lakott. 

Azóta e szokást a spanyol uralkodó házban folyto-
nosan követték, s a többi madridi kocsitulajdonosok szin-
tén hódoltak és hódolnak ma is neki. A székvárosban 
még a század elején is egészen sajátságos módon vitte a 
pap a szt. urvacsorát a beteghez. Mintegy husz lépéssel 
előtte számos gyertyavivő és dudás zenész haladt. Ez 
utóbbiak csendes, gyászos zenéjü dallamokba fogtak. A 
pap vastag köpenybe (capa) burkolózva ugy hogy alig 
lássák, és a széles karimájú kalapot erősen a szemére 
húzva követte őket. A legszentebb szentséget és szentelt 
olajat egy mellény zsebben tartogatta. Ennek a ritka 
szokásnak az oka a mór időkben keresendő, a mikor 
Madrid még a hitetlenek járma alatt nyögött. Ezen idők-
ben a keresztényeknek, hogy elkerüljék azokat a gyalá-
zásokat, melyekkel a mohamedánok Istent illethették, 
nagy elővigyázatot kellett tanusitaniok. Annak a felvonu-

lásnak, a melyet előbb említettünk, bizonyára csak az 
volt a czélja, hogy a hitetlenek figyelmét a papról elte-
relje. Ez a szokás aztán azon conservativ szellem alapján, 
mely minden spanyol embernek sajátja, a mórok elüze-
tése után is hosszú ideig fennmaradt. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 

— Isten áldja a tisztes Ipart! Az országos köz™ 
ponti kath. legeny-egylet f. é. ápril hó 24-én vasárna-
pon, esti 6 órakor tar t ja rendes évi közgyűlését, melyre 
az egylet t. cz. tiszteletbeli és pártoló tagjai valamint 
rendes tagjai tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgy-
sorozata : Megnyitó beszéd, Főméltóságu és Főtisztelendő 
Magyarország Herczeg-primása, az egylet magas Fővéd-
nökének képviselőjétől : Jegyzői jelentés. Pénztári jelentés. 
Az átdolgozott alapszabályok felolvasása. Esetleges indít-
ványok (legkésőbb f. évi április hó 17-éig és csak írás-
ban adandók be). Alelnök, választmányi tagok és szám-
vizsgálók választása. Budapest, 1892. márczius hó 24-én. 
Az elnökség. 

IRODALOM. 

*** Magyarország róm. kath. egyházmegyéi a 
je len időben. Készítették Ortvay Tivadar és Hrubant 
László. (Dioeceses rom. cath. regni Hungáriáé praesente 
tempore. Th. Ortvay et Lad. Hrubant fecerunt. Pozsony, 
18E2. Budapest. Kiadja Stampfel Károly cs. és kir. udv. 
és kir. akad. könyvkereskedő. Ara 1 frt 20 kr, vászonra 
vonva, léczekkel ellátva 2 frt . 

Fel vannak e mappán gondosan tüntetve minden 
érseki tartomány, minden püspökség, minden főesperesség, 
minden esperesi kerület és vármegye határai ; továbbá az 
érseki, püspöki városok a főesperességeknek és espe-
rességeknek nevet adó helyek, a plébániák, a szerzetes-
rendi birtokos apátságok és prépostságok, a világi bir-
tokos apátságok és prépostságok, az exemtus helyek, a 
társas káptalanok helyei stb. A vízrajz is teljes, csak a 
hegyrajz hiányzik. A plébániák nevének feltüntetését 
nagyrészt megakadályozta az ilv helyek helylyel-közzel 
igen tömött sűrűsége. Egyébiránt használható, jó egy-
házi mappa. 

= Üdvözlégy Mária! Imakönyv a bold. Szűz tisz-
teletére. Irta dr Walter Gyuia. Az esztergomi ftdő fő-
egvházm. hatóság jóváhagyásával. Ötödik, újból átnézett 
és bővített kiadás. Esztergom, 1892. A szerző tulajdona. 
Ara bekötésben fokozatos disz szerint 80 kr, 1 frt 20 kr, 
2 fr t , 2 frt 50 kr, 3 frt, 8 frt. 

Igazi örömmel üdvözöljük ezt az 546 lapos kis 
ájtatossági halauzt ötödik megjelenése alkalmából : elő-
ször azért mert imakönyv, másodszor azért, mert a b. 
Szűz tiszteletét ápolja, a melytől függ Magyarország újjá-
születése és jövője. Servus Mariae non peribit ! 
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V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos hgprimás római utjáró! a ,Mo-

niteur de Rome - ' eddig érkezett számainak egyikéhen 
(ápr. 15-én) ennyi foglaltat ik: „Ö kegyelmessége mgr 
Vaszary Kolos, esztergomi érsek és Magyarország prí-
mása, tegnap (szerdán) érkezvén Rómába, ma a pápai kör-
nyezet (famille pontificale) egyházi személyeivel együtte-
sen volt jelen a pápa miséjén és vette ő szentsége kezéből 
a szent áldozást." 

— Kalocsán Császka György érsek ur fáradhatatlan 
volt a nagyhéti és húsvéti szent szertartások végzésében. 
E mellett nagypénteken és húsvét első napján maga 
végezte az ünnepi predikácziót is, és mindenkit felvilla-
nyozott. 

— Egy konvertita halála. Márczius 25-én halt meg 
Londonban a bromptoni oraioriánusok kolostorában p. 
Osborne Godolfin, lord Sydeney Godolphin Osbornénak 
fia. Az elhunyt 13 evvel ezelőtt lépett át a kath. vallásra 
s azóta volt az emiitett kolostor tagja. P. Osborne majd-
nem mindazokat a tekintélyes embereket, kik Angliában 
az utóbbi években katholizáltak, egy maga téritette meg 
s ő oktatta őket a kath. vallás igazságaiban. 

— Talán jó útra akar lépni? Szinte hihetetlenül 
hangzik azon hir, hogy a pápa legközelebb tartandó 
püspöki jubileumának megünneplésében az olasz kormány 
is részt akar venni, amennyiben államköltségen akarja 
kijavíttatni a Szent Lőrincz-templomot, melyben XIII . 
Leót 1843. február 19 én püspökké szentelték. 

— Kitüntető meghívás. A bécsi kapuczinusok tem-
plomában évenként tartatni szokott Sz. István-napi ünne-
pélyre, mely ő felségének személye körüli minisztériuma, 
a magyar nemes testőrség és nagyszámú Bécsben lakó 
hazánkfia jelenlétében folyik le, az ünnepi szónok tiszté-
nek elvállalására ez idén Csiseárik János dr kassai theol. 
tanárt kérték fel. Magától értetik, hogy a tanár ur a 
megtisztelő meghívásnak eleget tesz. Gratulálunk a nem-
csak Kassán, de egyházmegyeszerte népszerű és szeretett 
tanár ur e kitüntetéséhez. (Sárosm. K.) 

— Szatmárról olvassuk a derék „Heti Szemlé"-ben, 
hogy ebben a püspöki városban is nemcsak a szertartá-
sokat végezte a megyés püspök ur, hanem nagypénteken 
és husvétvasárnapján a prédikácziót is ő méltósága mondotta 
nagy hatással. 

— A lipót-városi hasilika uj nagy harangját, mely-
ről már tettünk említést, virágvasárnapján reggel 11 óra-
kor szentelte fel maga a nagylelkű donátor, dr Schopper 
György rozsnyói püspök ur. Az uj harangot, melynek 
első meghúzására egész Budapest kíváncsi, szent György 
napja előtti estén, vagyis szombaton Avera húzzák meg 
először, másodszor pedig szent György napján, a donátor 
védőszentjének ünnepén, misére. 

— Fejedelmi lecske. Az olasz királyi pár látogató-
ban volt a minap a Rómában időző Fife herczegnőnél, a 
walesi herczeg legidősebb leányánál s e közben bejelen-
tették és be is bocsátották Rampolla kardinálist, a pápa 

államtitkárját. A király udvariasan fölemelkedett s eléje 
akart menni az uj vendégnek. De a biboros hirtelen 
visszafordult e szavakkal: „Királyi fenség, majd máskor 
jövök, ma fölösleges vagyok itt." Rómában sokat beszél-
nek erről az esetről. 

— Egy régi virágvasárnapi szokásra — emlékeztet 
az egri Egyházm. Közi. legújabb száma. „Az ősrégi egy-
házban úgymond, ezen a napon a jelenleg végeztetni 
szokott szertartásokon kivül megmosták a húsvétkor 
ünnepélyesen megkeresztelendő gyermekek fejét, a miért 
Capitulavium-nak is neveztetik a virágvasárnap. Vulgus, 
jegyzi meg Rabauus Maurus de Istitut. Clericorum cap. 
35., ideo vocat Dominicam Palmarum Capítulavium, quia 
tunc moris est lavandi capita infantium, qui ungendi sunt, 
ne forte observatione quadragesimae sordidata ad unctionem 
accederent." 

— Az esztergomi fömegye legutolsó (VIII. sz.) főp. 
körlevelében pályázat van hirdetve a lipótmezei magyar 
kir. országos tébolydában szervezendő lelkészi állomásra. 
Javadalmazása: 1. két szobából álló bebutorozott lakás. 
2. Fűtés és világítás, mosás és kiszolgálás I. osztályú 
élelmezéssel. 3. 240 frt évi tiszteletdíj, előleges havi 
részletekben. A pályázat tart t. é. május végéig. A pá-
lyázók legalább 50 évesek lehetnek és magyarul, németül 
tudni kötelesek. 

— Baltimoreban, az ottani „Catholic Miror" jelen-
tése szerint, a lefolyt évben összesen 9000 keresztelés 
volt. Nevezetes a dologban az, hogy 665 esetben kellett 
a protestantizmusról a kath. vallásra térteket megkeresz-
telni. Tehát már a keresztséget is elhagyják ! 

— Angolország prímásává, vagyis wcstminsteri ér-
sekké XIII. Leo pápa f. hó 1-én csakugyan kinevezte 
azt, a kit Manning bibornok halála után legsűrűbben 
emlegettek, dr Vatíghg^í Herbert salfordi püspököt, ki 
régi katholikus családból 1832. ápril 15-én született 
Gloucesterbeu. A londoni „Catbolic Times" azt mondja 
róla, hogy keresve sem lehetett volna alkalmasabb em-
bert keresni és találni, arra az állásra, a melyre őt XIII . 
Leo pápa meghívta, t. i. hogy utódja legyen Wiseman 
és Manning bibornokoknak — az angol nemzet szerete-
tének és lassú megtérítésének a müvében. Angolország 
u j primása, a londoni kath. néplap vallomása szerint, 
„kiválóan" (eminently) alkalmas az elődei által kifejtett 
politika folytatására. A londoni kath. néplap szavai ezek : 
„The highest tribute that can be paid to the new Arch-
bishop is to say — and it can well be said — that he 
is eminently fitted to continne the policy pursued by 
his predecessors " 

— A székesfehérvári főpásztori körlevelek Ill-ika 
már jelentést tesz szentséges atyánk, XIII. Leo pápa 
közelgő félszázados püspöki jubileumáról, közölve min-
denek előtt XIII . Leo pápa levelét az ünneprendező bi-
zottság elnökéhez, mely a Religióban is már megjelent, 
azután kijelentve azt, hogy a mélt. és ft . tudós püspök 
ur gondoskodni fog további intézkedésekről is, hogy igy 
szentséges atyánk ez ünnepélye a székesfehérvári egyház-
megyében méltóan legyen megtartva. 

— Nm. és ft. Lőnhardt Ferencz erdélyi püspök ur 
a Szóvátán építendő róm. katholikus iskola költségeinek 
fedezésére saját pénztárából 1600, ezer és hatszáz forintot 
volt kegyes adományozni. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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egyetem alapításának ügyéről. — Vegyesek. 

S C H O P P E R G Y Ö R G Y , | | 
püspök 

„La liberté et le courage à sou-
tenir la vérité sont des vertus chré-
tiennes, qui font partie de la pieté.'1 

Fleury. 

Ezzel a je lmondással , m in t zászlóval a ke-
zében, j e l en t meg Rozsnyó tudós nagy püspöke 
1866. nov. 24-én a „Religio" küzdőterén , a hol 
ö különben már régó ta o t t h o n o s vala, a követ -
kező czimü vaskos cz ikksorozat élén : „Egy vak-
merő u l t r a m o n t á n u s — a ké rdés t t isztázó t . Ballagi 
urnák." A tudós püspök u r ugyanis, akkor még 
a budapest i t udomány-egye temen az a lapve tő 
h i t t udomány t aná ra , ugyancsak az 1866-iki „Re-
l igio"-ban aug. 15-én egy vezérczikkelyt közölt, 
a melynek czime az v a l a : „Catholicismus és 
u l t r a m o n t a n i s m u s vagy ellenséges cselfogás," 
ostorozva az egyház el lenségeinek a m a szem-

fényvesztő fogását , hogy ők „nem a katholicziz-
mus t os t romol ják , hanem az u l t r a m o n t á n o k a t és 

I az u l t r amontan izmus t . " Ekkor , az e czikkely 
ál tal k e l t e t t p r o t e s t á n s e l lenmondás kifej tése 
a lka lmáva l ese t t k i Ballagi tol lából az a Schop-
per Györgyre nézve k i t ün t e tő vallomás, hogy — ő 
a m a fényes korszakban a „Rel ig io"-nak dolgozó 

j „nagyságaihoz" t a r t o z o t t . 
Miért idéztük fel a nagy idők e fényes em-

lékét m o s t ? 
Hogy k imutas sák a jogezimet , a melynél 

fogva a „Religio" Rozsnyó lángle lkü tudós püs-
pökének aranymisés nevenapja a lka lmából a mély 
t isz te le t és hála adóját meghozni különös és 
e lmulasz tha ta t l an kötelességének i smer i ; másod 
sorban pedig azért , m e r t ama f e n t idézet t je l -
mondásban van — ő m a g a által , — az ő ma-
gasröprü szelleme, mélyen j á r ó t u d o m á n y a és 
erős je l leme, szóval az ő egész múl t j a , jelene és 
jövője, a legfényesebb oldaláról fe l tünte tve . 

E s a j á t maga ál ta l ado t t jel lemzésnél azon-
ban tovább nem is megyünk ez ünnep i hódo-
la tban. Igen ide i l lőknek fogja ta lá ln i mindenk i 
Deáky püspök szavait , a melyekkel Simor J á n o s t 
üdvözölte a győri püspöki szék e l fogla lásakor : 
„Non te, i l lustr . Praesul , celebro laudibus, quí-
bus nec delectaris, nec indiges, ne modest iam, 
quam impr imis t ib i char iss imam op t ime novi, 
vel m in imum offendam . . . " 

A ker. ka th . h i t egyik legerősebb oszlopát 
Magyarországban az I s ten sokáig éltesse ! 

* * * 

>) Religio, 1857. II. 35. 1. 
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Simor János bibornok 

egyházi beszéde 

Mária nevenapjára.1) 
A Bold. Szűz sz. nevét az igaz keresztények mindig 

és mindenkor tisztelték, de különös ünnepet annak tisz-
teletére csak XI. Incze pápa rendelt el, hálául azon nagy 
győzelemért, melyet a keresztény seregek az akkor még 
hatalmas törökök fölött nagy nehezen, de mégis kivivtak 
1683-ban Bécs alatt és körül, mely várost, ha a töröknek 
elfoglalnia sikerül, alkalmasint ura lesz Európának s 
a magyar nemzet még továbbra is török járom alatt 
marad. 

Kara Musztafa török hadvezér ugyanis ez évben 
300,000 katonával indult Bécs ellen, hogy azt elfoglalja. 
Oly óriási sereg az időben, mintha ma egy millió katonát 
állitana ki a csatatérre. Az ostrom már 60 napig tartott, 
s ha segítség nem iön, Bécs városa is meghódol. A leg-
nagyobb szükségben ott termett Sobieski lengyel király 
ötvenezer katonával. Éppen szept. 12 e, Mária nevenapja 
volt. Az egész sereg misét hallgatott és „Jézus! Mária!" 
segitségül hívása mellett keltek harczra a török ellen. S 
itt leszállt a törökök hadi csillaga. Még a próféta nagy 
zászlaját is cserbehagyták, megverettek s az óriási török 
sereg nagy része elveszett, a többi megfutamodott. So-
bieski nagy diadallal vonult be a városba s egyenesen 
a templomba ment, hogy Istennek a kivívott győzelemért 
hálát rebegjen. Itt törték meg a keresztény fegyverek a 
török erejét ugy, hogy az azt többé vissza nem szerez-
hette. A Bécs melletti győzelem után három esztendővel 
következett Budavár visszavétele, s ezzel a török uralom 
az országban megszűnt. 

A keresztények e győzelmet egyenesen Mária köz-
benjárásának, esedezésének tulajdonították, s azért XI. 
Incze pápa hálául ez ünnepet elrendelte s azt az egész 
anyaszentegyházra kiterjesztette s méltán, mert ha hálás . 
szivvel megüljük minden évben azon titok emlékét, me-
lyeket Isten a Bold. Szűzben véghezvitt; ha hálás szivvel 
megemlékezünk azon csodákról, melyeket Isten Máriában 
és Máriáért mivelt; ha hálás szivvel megemlékezünk 
mindazon nagy kegyelmekről, melyekben Isten bennünket 
Mária esedezésére részesített: nem méltányos-e, hogy a 
Bold. Szűz szentséges nevét különös ünnep által meg-
tiszteljük ? 

Mária neve a Jézus szentséges neve után a leg-
szentebb, s valamint Jézus sz. neve mindazt kifejezi s 
eszünkbe ju t ta t ja , a mi miatt őt imádnunk, szeretnünk, a 
mi miatt neki engedelmeskednünk kell, — eszünkbe jut-
tatja, hogy ő a mi Istenünk, Urunk, Üdvözitőnk, bíránk 
stb.: — ugy Máriának szentséges neve eszünkbejut ta t ja , 
hogy ö az Isten Anyja, a mi Üdvözítőnknek anyja, hogy 
ő ama Szűz, ki szeplőtelenül fogantatott , — ő az az 
asszony, kiről Isten az ős-szülőknek szólott, kiről jöven-
döltek a próféták, — ő az, ki szentebb minden szentek-
nél, nagyobb minden angyaloknál, — ő az, kiben magá-
ban egyesült a csodák legnagyobbika, az anyai méltóság 

') Közeledik a Mária-hava. Akkor ezt a beszédet is fel lehet 
majd kinek-kinek használni. 

s az örök szüzesség. Ha illik, hogy a gyermekek szülőik 
nevenapját hálás szivvel megüljék, s megemlékezzenek a 
tőlük vett jókról ; ha illik, hogy egy egész ország ör-
vendjen királyának nevenapján ; csakugyan illik, hogy mi 
is örvendezzünk a mennyek királynéjának, a mi édes 
anyánknak nevenapján ! 

Kétezer esztendeje lesz nem sokára annak, hogy az 
Ur angyala a Bold. Szüzet e szavakkal köszöntötte : 
„ Üdvözlégy Mária!" Azóta legalább ezer millió emberi 
nyelv utánozta ez üdvözletet, s valamint minden pillanat-
ban kiköltözik egy lélek a testből a másik világra, éppen 
ugy minden pillanatban felrepül Máriához a mennyekbe 
egy „ Üdvözlégy Mária.u Igy fog íidvözöltetni Mária, a 
mig az igaz ker. kath. hit fennálland — azaz a világ 
végéig — sőt még akkor is, ha majd e világ alkotmá-
nya szétbomlani készül, s ha az égen az emberfiának 
jele meg fog jelenni, s ha majd az emberek félelem és 
kétségbeesés között fogják kiáltani a hegyeknek: „Sza-
kadjatok ránk! és a halmoknak: Borítsatok el minket," ') 
akkor is számtalan ájtatos keresztény ajkai fogják han-
goztatni e szavakat : Üdvözlégy Mária '. 

Az angyali üdvözlet nagyrészt magától az Istentől 
származik. Isten parancsára mondá- az angyal Máriának 
e szavakat : l rdvözlégy, malaszttal teljes, az Ur teveled, 
áldott vagy te az asszonyok között," -) s a Szentlélek su-
gallatából mondá Erzsébet Máriának : „Áldott vagy te az 
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse." s) 
Mikor tehát Máriához e szavakat intézzük, akkor a Szent-
lélek szavait intézzük hozzá, s igy lehetetlen, hogy kö-
nyörgésünket. ha az tiszta szívből fakad, a Bold. Szűz 
meg ne hallgassa, — azon könyörgést, melyben az anya-
szentegyházzal a Bold. Szűz Máriát kérjük : ,. Asszonyunk 
szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bű-
nösökért most és halálunk óráján. Amen.1' 

Ezen imádságban, mint dióhéjban foglaltatik mindaz, 
a mit hiszünk és hinnünk kell a Bold. Szűzről, mindaz, 
a miért a Bold. Szűzhöz főleg könyörögnünk kell. 

Azt mondjuuk: „Asszonyunk." Ha Krisztus Jézus, 
az Isten Fia, a mi Urunk, akkor az Isten Fiának édes 
Anyja bizonynyal a mi „Asszonyunk." Igy nevezi Máriát 
asszonyunknak az anyaszentegyház, a magyarok pedig, 
mióta keresztények, a Bold. Szüzet mindig „ Asszonyunk-
nak nevezték és tisztelték ; igy tanulták ezt sz. Gellért 
püspöktől, igy első szent királyunktól, — sőt ettől azt 
tanulták, hogy Mária a magyarok Nagyasszonya, mint 
akinek oltalmába, pártfogásába ajánlotta a magyar népet, 
a magyar földet, a koronát, az országot. 

„Szűznek" mondjuk, mert szűz volt ő szülése előtt, 
alatt és után ; már az apostoli hitvallásban is azt mond-
juk: „Születék szűz Máriától." 0 az a szűz, kiről Izaiás 
próféta szól: „Ime egy szűz méhében fogan, és fiat szül, 
és neve Emmánuelnek. fog hivatni." 4) Igen, ha ő nem 
szűz, akkor a fiu, a kit szült, nem Isten, csupán ember, 
s szülése nem lehetett csodálatos. Mária volt az első, ki 
a megváltás malasztjában részesült rendkivüli módon, — 

') Luk. 23, 30. 
2) Luk. 1, 28. 

•') Luk. 1, 42. 
4) Izaiás 7. 14. 
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csak igy volt méltó anyjává lehetni az Isten Fiának, 
igy volt méltó jegyese lehetni a Szentléleknek. 0 el-
nyerte a legnagyobb áldást, melyet Isten az ó-testamen-
tomban megígért : — anyává lón ; de benne és vele kez-
dődik az uj-testamentom fölségesb áldása, az örök 
szüzesség malasztja. Es valamint Isten és ember egy 
személyben csakis Krisztus Jézus, ugy anya és szűz egy 
személyben csakis a Boldogságos Szűz Mária. 

Azt mondjuk tovább : „Istennek szent Anyja." Szent-
nek nevezzük őt, kit nem a római pápa jelentett ki 
szentnek, hanem maga az Ur, midőn őt malaszttal tel-
jesnek üdvözöltette az angyal által. A többi szentek 
malaszttal teljesek életük vége felé, Mária malaszttal 
teljes, tehát szent volt életének első pillanatától fogva. 

„Istennek Anyja," ez legnagyobb méltósága, leg-
szebb elnevezése. 0 valósággal az Isten Anyja, a ki az 
LTdvözitőt szülte, azaz Istent szülte, a mennyiben az 
Üdvözitő Isten-ember ugyanazon egy isteni személy. A 
ki tehát az emberfiának, Jézus Krisztusnak anyja, az 
anyja az Istennek is. Ez nagyobb, fölségesebb czim, mél-
tóság, mint az angyaloké, arkangyaloké, keruboké, sze-
ráfoké. 

Nestorius, a kevély konstantinápolyi püspök az 
ötödik században tagadni merészelte Mária ezen méltó-
ságát. de ezen merénylet ellen azonnal felzudult a keleti 
és nyugoti egyház. — az atyák csakhamar fölismerték, 
hogy Mária istenanyai méltóságával egyúttal az Isten-
emberben s az emberi nemnek általa végbevitt megvál-
tásában való hit is áll vagy dűl. A tévelyt fölismerték, 
kárhoztatták, Nestoriust kiátkozták, s a szűz Anyának 
általa káromlott méltósága ünnepélyesen kihirdettetett . A 
nép az atyák határozatát határtalan örömmel üdvözölte, 
és egész Ázsia, sőt az egész keresztény világ annál in-
kább iparkodott Mária méltóságát emelni, Máriát ma-
gasztalni, minél inkább törekedett a szemtelen tévelygés 
azt kisebbíteni. 

Azt mond juk : „Imádkozzál érettünk bűnösökért." 
Hogy Jézus Krisztus Mária esedezésére nagy súlyt fek-
tet. azt tanúsítja a kánai menyegző, hol egy távoli 
figyelmeztetés : „nincs boruk" elegendő volt Jézus Krisz-
tusnak arra. hogy édes Anyja kívánságát hatalmas csoda 
által is teljesítse. Hogy miért volna most, — miután 
mind Jézus, mind Mária a mennyekben vannak, — Krisz-
tus kevesebb tekintet tel Mária esedezésére, mint volt itt 
a földön, ezt én át nem láthatom. Hiszen a szentírás 
egyenesen megjegyzi, hogy Jézus „engtdelmes vala* 
Máriának. Kétséget nem szenved, hogy most Mária 
Jézusnak nem fog, nem akar parancsolni — de az sem 
szenved kétséget, hogy Máriának szabad könyörögnie, s 
hogy a ki az előtt anyjának engedelmeskedett, most meg-
hallgatja anyja kérelmét. 

Azért könyörög az egyház a Bold. Szűz Máriához 
minden habozás nélkül, és kézzel fogható példákkal lehet 
bebizonyítani, hogy Jézus Krisztus a könyörgést meg-
hallgatja. Forduljatok ti is Máriához ; ámde arra gondo-
tok legyen azután, hogy jól is imádkozzatok, mert azért 
nem mernék ám jótállani, hogy az Isten Anyja minden 
elhadart Üdvözlégy Máriát meghallgat, és annak követ-

i) Luk. 2, 51. 

keztében szent Fiához esedezik. Azon ima, melyről a szív 
semmit sem tud, a mi csak a szájnak müve, az nem hat 
a mennyekbe, hanem a földhöz tapad. Földi méltóságért, 
kincsekért sem szabad könyörögni, — az ily könyörgés 
a Bold. Szűzhöz nem illő, s azt ő meg nem hallgatja. 
Annál kevésbé szabad tőle valami bűnös dolgot kérni. 
Ez nem volna imádság, hanem káromkodás és bűn. De 
ha bajban vagy, legyen az testi vagy lelki baj, bátran 
fordulj hozzá, hivd őt segítségül, mint gyermek az édes 
anyját . Bizonyosan nem fog semleges, egykedvű maradni 
szükséged, fájdalmad, nyomorúságod iránt, hiszen neki is 
van szive, még pedig a legjobb, mert anyai szive! 

Azt mondjuk : imádkozzál érettünk „bűnösökért." 
Mindnyájan bűnösök vagyunk, s „ha azt mondjuk, hogy 
nincs vétkünk magunkat csaljuk meg, és igazság bennünk 
nincs." Bűnösök vagyunk mindnyájan. Honnan van az 
tehát, hogy a tapasztalás szerint éppen a kis gyermekek 
s a legájtatosabb lelkek gyónnak legtöbbet, mig ellenben 
a valódi bűnösök évenkint csak egyszer, vagy akkor sem 
gyónnak, — ugy hogy az ember azt gondolná, hogy ők 
a szenteknél is jobbak ! A dolog igy van. Mig a lélek 
tiszta, addig a lelkiismeret azon a legkisebb foltot is 
észreveszi : azért tudnak a gyermekek és az ájtatos lel-
kek oly bőven gyónni, s azért gyóntak többen a szentek 
közül naponkint. Ellenben oly embereknek, kik csak a 
világnak élnek, lelke tele van porral és mocsokkal, ezek 
semmit sem látnak, s nagyon töprenkednek a felett, hogy 
hát mit gyónjanak meg húsvétkor? 

Azért is azt hiszem, hogy sokkal nagyobb azon 
bűnök száma és sulva, melyeket meg nem ismernek, meg 
nem bánnak, meg nem gyónnak, meg nem javitanak, 
mint melyek töredelmes gyónás által megbocsáttatnak. 

Azért mondjuk : Imádkozzál érettünk bűnösökért 
„most." A mit most gondolsz, mondasz, cselekszel, vagv 
kivánsz, az mind be van vésve mintegy a kősziklába, sőt 
mi több, be van irva az Isten könyvébe! Az a „most" 
oly sebesen fut , mint a villám, és mégis minden „most" 
örökkévaló, mint Jézus kínszenvedése, mint az áruló 
Júdás csókja, mint Pilátus ítélete. Minden „most" föl 
fog támadni s lelked szemei előtt fog lebegni a meny-
nyekben vagy a pokolban, ott örömedre s vigasztalásodra, 
itt szégyenedre és kínodra! Az egész élet néhány „most"-
ból áll, s azért fontosabb itt egy pillanat, mint millió 
esztendő a más világon. Azért mondjuk : „imádkozzál 
érettünk most," hogy a legnagyobb rossztól, a bűntől 
megőriztessünk. 

Mindegyik „most" — utolsó „most" lehet ránk 
nézve. Ha halálos ágyon feküdnénk, nem tehetnénk job-
bat, mint utánozni a jobb oldali latort, mondván: „Uram! 
emlékezzél meg rólam, midőn országodba jutsz." -) De mig 
egészségesek vagyunk, még másra is van szükségűnk, 
főleg igazi, istenes keresztény életre, hogy megismerj ük 
bűneinket, azokat töredelmesen megbánjuk, azokért ele-
get tegyünk ; továbbá, hogy kincseket gyűjtsünk, melyek-
minket az örökkévalóságba kisérnek, milyenek : az imád-
ság, az irgalmasság cselekedetei, az alázatosság, a béke-
tűrés, munkásság, mértékletesség. Lásd, ezért imádkozik 

') Ján. I. lev. 1, 8. 
I «) Luk. 23, 42. 
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a Bold. Szüz most részemre és részetekre, valahányszor 
kérem én, kéritek ti őt mondván : imádkozzál érettünk 
most ! 

„S halálunk óráján. Amen." Ez a legnagyobb nyo-
morúság, a melybe ember eshetik : a halállal való harcz. 
Ekkor semmi sem használ, nem az egykori erősség, nem 
a szépség, nem a pénzes láda, — millió forintért nem 
vehetsz magadnak csak egy órával sem többet, mint a 
mit Isten kiszabott, — ott semmit sem használnak a jó 
barátok, semmit a méltóság, — semmit sem használnak 
gyermekeid, feleséged sirása, jajveszéklése, sőt szorongat-
nak testedben és lelkedben! 

S mit tesz lelked? Mily rémület fogja el a gyer-
meket, sőt a férfiút, ha ez egyedül kénytelen ismeretlen 
földre, idegen, ismeretlen nép közé utazni ! S mi idege-
nebb a lélekre nézve, mint az örökkévalóság? Kihez 
akarsz ott közeledni, kihez simulni odafenn ? Az Istenhez 
nemde? Nemde azt fogod gondolni: az Ur Isten oly jó, 
oly kegyes volt hozzám ez életben, kegyesen fog fogadni 
a más világon is. De ez ám a kérdések kérdése ! A dús-
gazdagnak, Heródesnek, Annás és Kaitásnak, s annyi 
számtalan nagy és kis urnák is igen jól ment dolguk e 
világon. S most hol vannak? Az evangéliumból tudjuk, 
hol van a dúsgazdag, a szegény Lázár nyomorgatója, — 
ott vannak a többiek is. 

Jól gondold s fontold meg, hogyha oda a más 
világra jősz, nem ugy fogsz ám fogadtatni, mint a té-
kozló fiu atyjától ! Ott a másik világon nem „Isten 
hozott" köszöntés és öröm az, a mivel fogadni fognak, 
hanem az első számadás, a szigorú itélet, mert, miként 
az apostol irja : „El van végezve, hogy az emberek meg-
haljanak," s miként ismét i r j a : „Rettenetes az élő Isten 
kezeibe esni." 2) Bizhatol Istenben ; de mind az Atya, 
mind Krisztus halálod után mindenekelőtt teljes változ-
hatlan igazsággal akarnak s fognak feletted Ítélni, szoro-
san, szigorúan számba vévén minden gonosz gondolatot, 
minden rossz kívánalmat, minden haszontalan beszédet, 
minden tisztátalan pillantást, minden mulasztást köteles-
ségeid teljesítésében s az irgalmasság cselekedeteinek 
gyakorlásában. 

Ezen rettenetes órában — halálod óráján — mi-
előtt megjelennél Krisztus Ítélőszéke előtt, kit ajánlhatok 
szószólónak részedre? Gondolom, hogy sem jobbat, sem 
hathatósabbat nem találhatsz, mint azt, ki legközelebb 
áll Krisztushoz : az ő édes Anyját, Máriát, kit te gyer-
mekkorod óta ismersz, kit naponkint üdvözölni szoktál. 
Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy Isten egy 
hajótörés alkalmával sz. Pál apostol esedezésére a hajón 
276 ember életét m e g m e n t e t t e . E n n y i lelket ajándéko-
zott Isten hű apostolának ! Ki kételkedhetik a felett, hogy 
az Isten édes Anyjának is fog lelkeket ajándékozni, ki-
vált olyanokat, kik azt életükben ájtatosan tisztelték, 
segítségül hivták ? Isten ugyan ítéletét vissza nem vonja, 
meg nem másítja, azért is mi sem Júdásért, sem Kai-
fásért, sem egyéb elkárhozottakért nem imádkozunk, sőt 

' ) Zsid. 9, 27. 
*) U. o. 10, 31. 
>) Apóst. Csel. 27, 27—44. 

maga az Ur Isten sem Ítélheti s adhatja a mennyorszá-
got azoknak, kik a bűnben megátalkodottan haltak meg. 

De hát ilyenekért a Bold. Szűz nem is imádkozik, 
könyörög, s éppen azért mondjuk : imádkozzál érettünk 
most és halálunk óráján, mert még ez órában lehetséges, 
hogy a legnagyobb bűnös is kegyelmet nyer, hogy meg-
ismerje, s megbánja bűneit, hogv melegséggel, szeretettel 
teljék el szive Krisztus iránt. 

Arra kérjük tehát a Bold. Szűz Anyát, hogy a mi 
halálunk óráján is imádkozzék érettünk, s nyerje meg 
számunkra a boldog kimúlásra szükséges malasztot. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 22 Sötét felhők a magyar katho-

liczizmus egén. — 
Az egyház nem szokott, gyáva lelkek módjára, se 

ijesztgetni, se megijedni. Nec terret, nec timet. De azért 
az időváltozásokat mindig figyelembe veszi, s ha vész-
terhes felhők tornyosulnak az égen, félre vereti a haran-
gokat s figyelmezteti a híveket, hogy siessenek a csapást 
megelőzni. 

A „Religio" egy félszázad óta, a többi foglalatos-
ságai között, egy ily „felhő elé" harangozó szolgálatát 
szokta teljesíteni, ha alkalom nyilik reá, ha hí a köte-
lesség. Nem akarunk kötelességünktől elmaradni. Szét-
néztünk a szemhatáron s azt látjuk, hogy „fekete pontok ' 
mutatkoznak, vészes felhők kerekednek több irányból. 

Nevökön nevezem e veszélyeket, azután okmányok-
kal igazolom, hogy nem fantázia kápráztat, hanem szo-
morú valóság kényszerit, hogy elkiáltsam magam: „SÍOD 

őrei, vigyázzatok!" 
Az államomnipotenczia, melyet, sajnos, az ambiczió-

nak élő stréberség és a karrier-csinálásnak hódoló 
byzantinizmus segített nagyra hizlalni, uj rablókalandra 
készül a kath. egyház jogállása ellen. 

Sippal-dobbal, ünnepi marsot teljes erővel fuvó 
banda muzsikaszója mellett haladunk, azaz halad a magyar 
állam, s benne mi katholikusok is, nem pusztán már a 
dekatholizáczió, hanem már az elkereszténytelenedés utján 
a teljes atheizmus felé. 

Es a magyar katholikus papságról ily viszonyok, 
ilyen körülmények között mégis uton-utfélen azt beszélik 
sőt ki is irják, hogy nem tart össze, hanem pártoskodik. 

a) Az államomnipotenczia terjeszkedésére vonatkozólag 
ime itt az igazoló okmány. Csáky gróf kultuszminiszter 
szavait tartalmazza, melyeket a képviselőház közoktatás-
ügyi bizottsága előtt hivatalosan mondott f. hó 9-én ') : 

„A jogakadémiák fejlesztését melegen óhajtja, de e 
fejlesztés terheit a tanulmányi alap nem bírja meg. 
Éppen azért, s hogy a jogakadémiai tanárok anyagi hely-
zete is javítható legyen, előbb-utóbb kénytelen lesz állami 
kezelésbe átvenni 

Gondolom, ehhez nem kell kommentár. Tudjuk jól, 
hogy az az „állami kezelés" mit jelent. Igy kezelték el 
a kath. egyháztól az egyetemet. Állami segítség — a mi 

' ) Található e miniszteri nyilatkozat a „Bud. Hirl." ápr. 
12-iki számában. 
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iskoláinkra nézve elállamosodást, a protestáns és más 
iskolákra nézve az illető hitvallás iskolai autonómiájának 
konstatálását jelenti. ' ) Ez az az „egyenlő mérték", a 
melylyel a magyar államférfiak oxenstiernai bölcsesége 
Magyarországban a kath. egyháznak és a felekezeteknek 
mérni szokott. 

b) Következik az okmány arra nézve, hogy a magyar 
állam az elkereszténytelenedés ut ján a teljes atheizmus 
felé halad a házasságnak vallási jellegéből való lassú 
kivetkeztetése, vagyis a polgári házasságnak tervben levő 
behozása által. íme az okmány. Ismét a „Budap. Hirlap" 
ápril 17-iki száma szolgáltatja. A beavatott helyről kapott 
tudósítást közöljük szórói-szóra: 

„Néhány hét óta a félhivatalos háziforrások révén 
szűkszavú tudósítások jelentek meg a lapokban, a melyek 
hírül adták, hogv a családjog kodifikálása tárgyában az 
igazságügyminiszter által összehivott ankét ma ismét 
tanácskozott. E tanácskozások anyagáról és eredményeiről 
a következőket tudtuk meg. 

Az igazságügy miniszter lemondott arról, hogy az 
egész magánjog szabályozását egy kódexbe foglalva ter-
jeszsze a törvényhozás elé, hanem részenkint kívánja el-
végezni a nagy munkát. A dolog természeténél fogva is 
első helyre kellett jutnia a családjog szabályozásának. 
Ennek három fejezetére az igazságügyminiszter három 
jogtudóst bizott meg a tervezet elkészítésével : a házas-
sági jogra nézve Győry Eleket, a szülők és gyermekek 
közti viszony szabályozását illetőleg Králik Lajost, a 
gyámsági és gondnoksági ügyekre nézve Sipőcz Lászlót 
A házassággal összefüggő vagyonjogi kérdések tekinteté-
ben Jancsó György dr, a kolozsvári egyetem tanára, van 
a tervezet készítésére kiszemelve. 

A most összehivott ankét előtt, a melynek tagjai az 
emiitetteken kivül még Kovács Gyula és Zsögöd Benő 
egyetemi tanárok, még csak a Győry Elek munkálata 
fekszik a házassági jog szabályozásáról. Az egész mun-
kának kétségkívül ez a legkényesebb része, a melynek a 
megállapításánál a tisztán jogi momentumokon kivül po-
litikai szempontokat is tekintetbe kell venni. Ezekkel a 
szempontokkal a tervezet lehetőleg számol is és míg a 
materiális házassági jog tekintetében gyökeres reformmal 
áll elő. addig, különösen a házasságkötés formájára nézve, 
a lehetőségig kimélni igyekszik a nép erkölcsi és vallási 
érzelmeit. 

A tervezet szerint ugyanis a házasság polgári jog-
viszony, mely ugy létesülése feltételei, mint minden sze-
mély- és vagyonjogi következményei tekintetében az állami 
törvényhozás szabályozó jogkörébe tartozik. Tehát a ter-
vezet szerinti házasság teljes és tökéletes polgári házasság. 
mely minden tekintetben az összes magyar állampolgá-
rokra egységesen kiterjedő polgári jog határozatai értel-

') Igy például, a nem rég lefolyt ref. zsinaton Kiss Aron 
tetszéssel fogadta a kultuszminiszter tvjavaslatát, mely a tanitók 
fizetésének rendezése czimén az állam segítségét Ígérte meg a hit-
felekezeti iskolák számára ; de kimondotta, hogy a segítség czimén 
a prot. iskolák elállamositásáról szó se legyen. „Akarjuk, úgymond, 
mi is, hogy az állam adjon a köznevelés és közoktatás czéljaira 
segélyt ; de adja ezt föltétlenül s ne ugy, hogy olyan árt kérjen 
érte, a mit pénzzel nem lehet kifizetni, ne ugy, hogy az önkor-
mányzati jogot kérje értei-

mében ítélendő meg. Ennek a következése, hogy a há-
zassági viszonyból netán keletkező perekben való bírás-
kodás nem az egyházi, hanem a polgári bíróságokra 
tartozik. A házasság felbonthatósága tekintetében a ter-
vezet körülbelül ugyanazt az álláspontot foglalja el, mint 
a ma érvényben levő protestáns házassági jog, míg a 
tiltó akadályokat illetőleg, leszámítva a cultus disparitas 
mellőzését, közeledik a kánonjogi felfogáshoz. 

A mi a házasságkötés formáját illeti, a tervezet 
igyekszik lehetőleg mellőzni minden diszharmóniát a nép-
felfogás és a törvény között. A házasságkötés rendes for-
májául meghagyja tehát a pap által való összeesketést, e 
részben ugy tekintve a papot, mint állami mandatáriust, 
a ki a házasságkötéseket mint közhitelességü tanú tudo-
másul veszi és nyilvántartja, de természetesen nem egy-
házi lelkihatúsága, hanem a polgári törvény megbízása 
alapján. 

A tervezet számol azzal az eshetőséggel is (a mivel, 
a hitbeli különbözőség kiküszöböltetvén a házasságnak 
ugy bontó mint tiltó akadályai körül, számolnia is kell), 
hogy a pap egyes esetekben meg fogja tagadni a házas-
ságkötés tudomásul vételét. Ily esetekben a házasságkötés 
polgári hatóság előtt történik. Ez az expediens nem azo-
nos az osztrák Noth-Civilehe-vei, minthogy jogi termé-
szetét illetőleg a pap meg a polgári hatóság előtt kötött 
házasság közt semmi különbség nincs, lévén mind a kettő 
egyformán polgári házasság, a melynek létrejöttét, fenn-
állását és megszűntét a polgári jog, még pedig egysége-
sen szabályozza. 

Az ankét-tanácskozmánv már túlhaladt az általános 
elvi álláspont megvitatásán, s abban az összes meghívottak 
egyetértettek, hogy a házasságot, mint polgári jogviszonyt, 
egységesen kell a törvényhozásnak szabályozni, vagyis 
polgárivá kell tenni. Arra nézve azonban, hogy milyen 
legyen a házasság megkötésének formája, meglehetősen el-
térnek a vélemények, s épp ebben van a főoka a tanács-
kozás lassú haladásának, annál inkább, mert Szilágyi 
igazságügyminiszter, a ki az ankét minden ülésében részt 
vesz, e kérdésre vonatkozólag véglegesen még nem nyilat-
kozott. Azokkal szemben, a kik a házasságkötést kötele-
zőleg polgári hatóság előtt kivánják, ugy a tervezet ké-
szítője, mint mások is, a már emiitett szempontokon 
kivül a kellőképpen megbízható adminisztratív közegek 
hiányát s a financziális tekinteteket hozták fel. 

Ez a kérdés tehát, a mely pedig jóformán elvi, 
mind máig nincs végleg eldöntve; mindazáltal az ankét 
belement a tervezet részletes tárgyalásába s eddig az 
eljegyzésről szóló fejezet hét szakaszából ötön ment 
keresztül. Az ünnepek miatt most a tanácskozás is szü-
netel s csak szerdán kezdik meg újra." 

Ehhez az egész, mondhatni igen érdekes tudósítás-
hoz észrevételül csak annyit fűzzünk most, hogy igazán 
furfangos eszű jogászok csinálják a dolgot, igen fifikusan. 
A fifikus jogász urak arra számítanak, hogy senki észre 
nem veszi a kelepczét, a melyet a kath. papság számára 
készítenek az által, hogy „a kellőkeppen megbízható ad-
minisztratív közegek hiánya s a financiális tekintetek" 
miatt megbízzák a kath. papságot, hogy legyen szíves 
nekik eszközül szolgálni s velük cooperálni a — polgári 
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házasság behozatalára és meghonosítására az által, hogy 
a házasságkötésnél simpliciter dobja sutba egyházi állását 
és fogadja el ,financiális tekintetek" miatt, no meg 
azért, mert a magyar államnak házasságkötésnél való 
szereplésre nincsen még elég „kellőképpen megbízható 
adminisztratív közege," a pusztán „állami mandatárius-
ság" ajánlatát . Megint hitárulásféle dolgot várnak, kérnek 
és fognak követelni tőlünk ! 

Eddig a polgári házasságnak három fa j ta já t ismerte 
a világ : a kötelezőt, a fakultativot, a szükségbelit. A 
magyar jogász ész kifundált egy negyedik faj tát : a lep-
lezettet. Süssék meg mind a négyet! 

c) Az antik világban nagy hibának vették azt, mikor 
azt kellett mondani, hogy „Roma deliberante — Sagun-
tum perit," azaz, mig Róma okoskodott, Saguntumot 
elvesztette. A korholó mondás szelidségét bizonyára át-
változtatták volna más minőségre, hogyha Rómáról azt 
kellett volna mondani, hogy ott nemcsak deliberálnak, 
hanem forma szerint ellenkeznek, viszálykodnak egy-
mással. 

Mi igaz, mi nem igaz a következő közleményből, 
nem kutatom, de átveszem a közleményt a „Budapesti 
Hirlap"-ból, mint figyelmeztető jelt arra való nézve, hogy 
a zsörtölődéseknek s egyéb egyenetlenkedéseknek okve-
tetlenül meg kell szünniök, s „cor unum" s „anima 
uná"-ba kell visszasimulniok mihamarább, ha nem akar juk 
beteljesedve látni az oly régi, keserves tanúságokkal járó 
igazságot : „sero medicina paratur , cum mala per longas 
invaluere moras." 

A „ß . H." „communiqué"-je igy szól: 
„Alább olvasható római táviratunk beszámol Vaszary 

Kolos herczegprimás római látogatásának eddigi momen-
tumairól. Táviratunk teljesen illuzóriusokká teszi némely 
egyházi köröknek kombináczióit, melyeket egy félhivata-
los távirathoz fűztek, ugy, hogy e kombinácziók közlését 
mellőzhettük volna, ha nem volnának annyira jellemzők 
ez egyházi körök belső világára. 

E kombinácziók kiindulása a bécsi félhivatalos Pol. 
Corr.-nak e hó 13-án megjelent következő római távi ra ta : 

„ Magyarország herczegprimása tegnap este Rómába 
érkezett és az Anima-collegiumba szállott. Ma a pápánál 
tisztelgett Revertera gróf nagykövet társaságában." 

Azok az egyházi körök, melyek a primás engeszte-
lékeny és közvetitő természetű politikájával szemben a 
szigorú egyházi felfogással tüntetnek és sem Esztergomba 
nem mentek még el, sem a Szent-István-társulat nagy-
gyűlésén nem vettek részt, szóval azok, a kik szembetűnő 
passzivitással illeszkednek bele a Vaszary herczegprimás-
ságával beköszöntött u j korszakba, igen messzemenő 
magyarázatot adnak a fentebbi félhivatalos táviratnak. 

Reprodukáljuk ezt a magyarázatot, a nélkül, hogy 
mérlegelnők, mi van benne a valószinüség határán innen 
s mi terjeszkedik azon tul. 

A herczegprimás, mint ez egyházi körökben beszé-
lik, nemcsak azért ment Rómába, hogy uj főpapi méltó-
ságában bemutassa magát a pápának, hanem azért is, 
hogy az elkeresztelések ügyének uj fordulatot adjon. A 
primás a Szent István társulat közgyűlésén a kormány 

hozzájárulásával a vegyes házasságokról intézkedő 1868-ki 
törvény módosítását jelentette be. A módositás híre azon-
ban a protestánsok körében oly rossz benyomást tett, 
hogy a kormányra nézve kívánatossá lett, hogy más 
megoldást keressen Rómában. A herczegprimás római 
ut jának egyik főczélja, hogy a kormányról e nehézséget 
elhárítsa. 

Csakhogy a primás fölöttébb kedvezőtlen időpontot 
választott a római útra. A kánoni rend az egyházmegyei 
püspököket arra kötelezi, hogy sátoros ünnepeken, tehát 
húsvétkor is hiveik körében tartózkodjanak és az egyházi 
szertartásokat is lehetőleg maguk végezzék. A pápa oly 
szigorúan ragaszkodik a kánonhoz, hogy az ilyen nagy 
ünnepeken tisztelegni akaró főpapokat nem is fogadja. 
A herczegpri másnak alkalmasint szintén nehézségeket 
okozott ez a körülmény, ugy, hogy csakis diplomácziai 
közvetítéssel ju thatot t a pápa elé. Revertera nagykövet 
kísérete legalább azt mutatja. 

Mindazáltal a diplomácziai közvetítéssel elősegített 
látogatásnak aligha lesz pozitív eredménye. A pápa nem 
tagadhat ta meg Magyarország herczegprimásának, hogy 
egyátalán fogadja, de azt igenis, hogy érdemleges tárgya-
lásokba ne bocsátkozzék. Példa erre egy másik magyar 
főpap esete, aki más okból ugyan, de szintén csak aka-
dálylyal tehette személyes tiszteletét, de ennél többet 
azonban el nem érhete t t : politikai küldetését nem telje-
síthette. 

íme ez a kommentár. 
Ismételjük, hogy ez a pesszimisztikus magyarázat 

azokból az egyházi körökből ered. „melyek szembetűnő 
passzivitással illeszkednek bele a Vaszary herczegprimás-
ságával beköszöntött u j korszakba." 

* 

A mi föltétlenül megbizható forrásból eredő római 
táviratunk pedig igy szól — folytatja a nevezett lap : — 

Róma, ápr. 16. (Saját tudósítónk távirata.) Vaszary 
Kolozs herczegprimást, a ki a husvéti ünnepekre ide uta-
zott, a pápa nagycsütörtökön, házi kápolnájában, mise 
alatt megáldoztatta, s közvetetlen utána másfél óráig 
magánkihallgatáson fogadta. Ugyancsak még nagycsütör-
tökön több kardinálist fogadott és látogatott meg a 
herczegprimás. Nagypénteken a kongregácziók ti tkárait 
fogadta, a kik hosszabb ideig voltak nála ; mig este 
Rampólla kardinális államtitkárral értekezett körülbelül 
ötnegyed óráig. A tárgyalásokról és azok eredményeiről 
ez idő szerint semmit sem lehet tudni. Húsvét vasárnap-
ján tiz órakor ismét magánkihallgatáson fogadja a pápa 
a herczegprimást, a kit a Rómában időző főrangú urak 
és hölgyek közül már eddig is többen megtiszteltek láto-
gatásukkal." 

A kommentár az egészhez az, hogy simuljon össze 
mindenki a „svaviter in modo, fortiter in re" elv, mint 
zászló körül s ne játszuk át az egyház ügyeinek, bajainak 
tárgyalását liberális, hitközönyös lapok nagyon vegyes 
közönsége elé — érdekfeszítő tárgyul. ? ? 
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Bécs. A salzburgi katholikus egyetem alapításának 
ügyéről. — 

A „Religio" röviden már tudomást vett arról a leg-
újabb tervről, hogy mint lehetne a tervbe vett salzburgi 
egyetemet meglepő gyors módon felállítani, activálni ; néz-
zük már most az erre vonatkozó tervet, melynek megva-
lósítása bizonyára Magyarország katholikusainak is érde-
kében áll, közelebbről. 

E tervezet Hautlialler Villibald atya, csász. és kir. 
iskolatanáesos szellemes ötlete, a ki a szép műnek legfá-
radhatatlanabb előmozdítói közé tartozik. Hogy mindjárt 
rátérjünk a főkérdésre, hogy t. i. mi véleményünk a ter-
vezetről, előre is kijelentjük, hogy annak a képzelhető 
legjobb sikert jósoljuk. 

Villibald atya a gyertyaszentelő-napi főgviilésen 
pontos vázlatát adta az ő tervének, melyből mi a követ-
kező kivonatot adjuk : 

„Az egylet ez időszerűit kerek 100.000 forintnyi 
vagyon felett rendelkezik, oly összeg, a melylyel minden-
kor lehet valamit kezdeni. De minél több esztendő mult 
el ekkoráig, és minél tovább kellene még várakoznunk, 
annál nagyobb lenne a veszély, hogy a lelkesedés a terv 
iránt lelohad, hogy az adományok egyre szűkebben foly-
nak be a pénztárba, mig végre az egész vállalat úgyszólván 
csak az eddig gyűjtött alap kamataira szoritkoznék és 
csupán csak arra utaltatnék. Magától érthető, hogy ez 
a katholikusok között sokakat elcsüggesztene. A dolog 
tehát csak a körül forog, hogy mint lehetne leghelye-
sebben, leggyorsabban és legbiztosabban czélhoz jutni. 
Az dlmult hét év alatt különböző terveket és indítványo-
kat tettek egyesek a központi választmányban s azokat 
alaposan is mérlegelték ; de egyik javaslat sem talált kellő 
támogatásra. A központi választmány ülésein folyton a 
legalkalomszerübb módon foglalkoztunk azzal a kérdéssel, 
mint lehetne a vállalatot lehetőleg gyorsan megvalósítani 
és különösen megfontolás tárgyává tettük a következőket. 

1. Hogyan kellene a szabad kath. egyetemet itt 
Salzburgban annak idején megnyitni : vájjon egy, vagy 
pedig egyszerre két karral és melyikkel ? — 2. Mennyi 
pénz szükséges éveukint ahhoz, hogy pl. a két kart, ne-
vezetesen a jogit és a bölcsészetit, felállítsák, fenntartsák ? 
— 3. Mint tehetnénk legbiztosabban és legméltánvosabb 
módon szert ezen évenkinf szükségas pénzösszegre, főleg 
a nélkül, hogy ebből mások, hivatatlan emberek, hasznot 
ne húzzanak, mint pl. eg v lu tris üzlet felállításánál, a hol 
az elkerülhetetlen? 

I. Abban a kérdésben, hogyan kellene a kath. egye-
temet annak idején megnyitni, abban állapodtunk meg, 
hogy nem csupán az egyik kar felállításával, hanem a két 
karnak, a joginak és bölcsészetinek, egyidejű felállításá-
val kell a dolgot kezdenünk. Ez ugyanis azért szükséges, 
hogy az uj alapítás már kezdettől fogva egy tényleges 
egyetem kellő tekintélyével bírjon, s már megnyitásától 
fogva megfelelő számú hallgatókra számithasson ; továbbá 
azért is, hogy a legfőbb állami tanhatóságoknak már 
eleve se szolgáltassunk semmiféle okot arra, hogy ezek 
az ily módon megalapított intézménytől a nyilvános enge-
délyezést megtagadják. Arra az esetre, ha a már emiitett 

két világi tudománykar egyidejűleg állíttatnék fel, attól a 
naptól fogva, hogy ezek nyíltak, bárom olyan tudomány-
kar, létezne Salzburgban, melyeknek vezetése katholikus 
elvek szerint történik. Nevezetesen a csász. és kir. theo-
logiai kar, s aztán a két újonnan felállítandó tudomány-
kar, s azzal már kezdettől fogva rá lenne nyomva az u j 
vállalatra a kath. főiskola bélyege. A negyedik fakultás-
nak, az orvosinak, mely oly igen költséges, felállítása 
egy későbbi időpontra maradna. 

II. A második kérdés tekintetében, hogy t. i. mennyi 
pénzre lenne évente szükség a végből, hogy a két világi 
tudományszakot megindítsuk és fenntartsuk, az egye-
temi viszonyok behatóbb vizsgálata arra tanított meg 
bennünket, hogy az említett két fakultásnak puszta fenn-
tartása 100—120 ezer forintot igényel évente. Hogyan hoz-
hatnánk mi ennyit össze minden egyes esztendőben, holott 
eddig csak 10—20 ezer forintot tudtunk évente összehozni ! 

III. Épp azért a kérdés most az : Miként, biztosithat-
nók magunknak azt a 100—120 ezer forintot, mely a 
már olv sokszor emlegetett két fakultás fenntartására a 
jövőben okvetlenül megkívántatik? •— A felelet: aláírá-
sok utján, azaz önkéntes, de biztos évi adományok alá-
jegyzésével. 

A központi választmány most erre a gondolatra 
j ö t t : Adjunk ki gyűjtő iveket, a melyeken azon egyének 
és testületek nevei szerepelnek, a kik becsületszavukkal, 
megbízhatólag kötelezik magukat arra, hogy az előbbi 
két világi fakultás fellállitása esetén legalább 10 éven át 
vagy pedig élethossziglan 10, vagy 20, 30, 50, 100, 1000 
avagy még több forintot adakoznak évente azoknak 
fenntartására. Ezen személyek és testületek tehát becsü-
letszavukat adják arra. hogy a csupán két világi fakultás 
megnyitási napjától fogva az ezek fenntartására aláirt 
összegeket lefizetik. És igy a központi választmánynak 
szándéka az, hogy az egylet tagjaihoz, valamint a mellék 
és fiók egyletekhez annak módja szerint nyomtatott ive-
ket küld, és azokat lehetőleg megbízható aláírások gyűj-
tésére kéri fel. A vállalat ügynökei aztán havonta vagy 
negyedévenkint tudósításokat küldenének a központi 
választmánynak működésünk eredménye, az alájegyzések 
száma és az aláirt pénzek főösszege vagy a kettős gyüj-
tőivek felől; s annak kellene gondoskodni arról, hogy 
könnyen áttekinthető táblázatot adjon az egész elért 
eredményről. Mihelyt ekként 10 ezer nevet jegyeznek alá, 
évenként 10 forintnyi minimális összeggel, a két fakultás 
felállítása, évi 100.000 forint bevétel, már biztosítva van. 
De minthogy tényül fogadható el az, hogy sok olyan 
nevet lehet megnyerni, kik sokkal magasabb összegekre 

i is kötelezik magukat, mintegy 25, 50, 100, sőt 1000 forin-
tot is évente, azért az óhajtott végeredmény érdekében 
még 10 ezer névre sem lesz szükség, hanem sokkal keve-

i sebbre. 
i 

Ha e tervet kedvezőleg fogadják, akkor ez a lajs-
tromos gyűjtés már egy éven belül is a kívánt czélra fog 
vezetni és a két fakultás megnyitását talán már mához 

I egy esztendőre, 1893 őszére vagy legalább 1894-re biztos 
j kilátásba helyezhetjük. Mihelyt tehát ezen az uton kerek 
i 100,000 forintnyi évi bevétel érhető el, illetőleg ennyi 

biztosítottnak látszik, a két fakultás megnyitását a leg-



266 RELIGIO. 

közelebbi őszre tűzzük ki, s ha ezek már megnyíltak, az 
előjegyzések történtek, beszedjük, s van egy szabad ka-
tholikus egyetemünk. Hogy azonban a terven sem halál-
eset, sem pedig más véletlen rést ne üssön, s nehogy 
ennek folytán a megnyitott kath. egyetem háztartásában 
valami fedezetlen hiány mutatkozzék, magától érthető, 
hogy az ilyen aláírások toborzását a megnyitás kezdete 
után is folytatni fogjuk, s folytatni fogjuk már csak azért 
is, hogy a műre a mennyire csak lehetséges mielőbb rá-
illeszszük a legdrágább zárkövet és orvosi karral kössük 
össze a többi karokat. 

Önök talán azt kérdezik most : igen, de mi történik 
azon számos ideiglenes egyleti tag rendes évi adományaival, 
a kik csak 1, 2, 5 forintot szoktak adakozni megtakarított 
keresetükből? Mi történik továbbá az esetleges ájtatos 
hagyományokkal, felhatalmazványokkal és külön ajándé-
kokkal, melyek felől az egylet véleményünk szerint azt 
reméli, hogy még az eddiginél is nagyobb mértékben 
fognak szaporodni ? Mi történik végre azon kamatokkal, 
melyek az eddig egybegyűjtött tőke után gyümölcsöz-
nek s t. f .? 

Ezeknek a most említett, s évenkint szabályosan 
befolyó pénzeknek a következő czélokra kellene szolgál-
niok: 1. Arra, hogy szert tegyünk egy megfelelő gym-
naziumi épületre, akár ugy hogy egy ujat építünk, vagy 
pedig kezdetben egy ilyet bérbe veszünk, akár valami 
más módon, a mit még ezután fogunk elhatározni. 2. To-
vábbá az évenkint begyült pénz és kamatok azokra az 
első berendezésekre kellenek, melyek a tudományos inté-
zetek egész soránál felmerültek, s melyekre a mai egy1-, 
temeknek halaszthatatlan szükségük van. Végre 3. szük-
ségünk van a begyült pénzekre és kamatokra a végből, 
hogy egy tartalékalapot teremtsünk, melynek előre nem 
látott szerencsétlenségek esetén kellene a maga feladatát 
teljesítenie." 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos Magyarország hgprimása és 

esztergomi érsek ur második, búcsúzó magánkihallgatáson 
húsvét vasárnapján volt XIII. Leo pápánál. Ő hgsége 
kíséretében voltak dr Kohl Medárd titkár, gr Széchenyi 
Miklós apát, szertartó, Vaszary János festőművész és 
három esztergom-főmegyei növendékpap a Collegium 
Germanicohungaricumból. Ő hgsége magánkihallgatása 
pont tizenkét órakor kezdődött és háromnegyed óráig 
tartott. A kihallgatás után ő szentsége mage, elé bocsá-
totta a hgprimás kíséretét, mindenkihez nyájas szavakat 
intézett s devontionáléikat kegyesen megáldotta. Bucsuzá-
sul ő szentsége ülő helyzetéből felkelt és ezen szavakkal : 
„Öleljük meg bucsuzóul Magyarország herczegprimását," 
kétszer átölelte kegyelmes főpásztorunkat. Ö hgsége 
kedden indult vissza az örök városból. 

— Ö szentsége a Rómában levő külországbeli katho-
likus hivek kedveért húsvét kedjén a 8ala dúcaiéban rög-

Í tönzött oltárnál misét mondott és egy hálaadó misét 
; végig hallgatott. Körülbelül vagy ezeren lehettek jelen. 

Mise alatt a pápai hires énekkar Bainitól és Palestinától 
énekelt darabokat. Végezetül ő szentsége felvette a stó-
lát s újból az oltárhoz fölmenve áldást adott a jelen-
voltakra. 

— Zalka János győri püspök ur ő exja, a mint 
már tudva van, f. é. május hó 5-én tart ja püspökségének 
25 évi jubileumát. A város, a megyék nagy készületeket 
tesznek a nevezetes nap megünneplésére. Első sorban a 
papság igyekszik kitenni magáért. Mivel, azt nem áruljuk 
el előre ; úgyis meg fogja láthatni mindenki. 

— Az uj pannonhalmi főapát bevonulása. Fehér 
Ipoly főapát e hó 28-án d. e. ' / « I l órakor érkezik 
Győrbe és a vasútról egyenest Pannonhalmára hajtat 
Győrvármegye nagy előkészületeket tesz az uj főapát 
fogadtatására. Az érkező főapátot a vármegye határszélén 
fényes bandériummal nagyszámú küldöttség várja és ki-
séri székhelyére. Az útba eső községek is csatlakoznak a 
fogadtatáshoz. 

— Az aranyrózsát XIII. Leó pápa az idén, hir 
szerint, Amália portugáli királynőnek adományozza. A 
rózsa az ötvösségnek valóságos remeke és 50,000 franknál 
többet ér. Az aranyműves 8000 frankot kapott elkészí-
téséért. A rózsa szára aranyból való és egy méter hatvan 
czentiméter hosszú, a virágkehely drága kövekkel van 
kirakva, a levelekre ő szentsége nevén kivül a királynő 
czimei is rá vannak vésve, a levelek is tele vannak 
drágakövekkel, melyek ugy villognak, mint a harmat. Az 
értékes és kitüntető ajándékot a pápa két követe fogja 
átadni a királynőnek. 

— A vallás- és közoktatásügyi miniszter köszönete. 
A hivatalos lap jelent i : A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter dr Samassa József egri érseknek, ki Felső-
Tárkány községben 2716 forint költséggel egy tanterem-
ből és egy tanítói lakásból álló iskolaházat épittetett, 
elismerő köszönetét nyilvánította. 

— Zarándoklat Nagy-Mária-Cellbe. Pozsonyból a 
ferenczrendi atyák templomából évenkint nagy magyar 
zarándoklat szokott indulni Nagy-Mária-Cellbe. Az idén 
május 2-án reggeli nyolcz órakor lesz az indulás. Az 
útban több kegyelemhelyet is érintünk. Az egész ut, 
Pozsonytól, Pozsonyig számitva," 10 napot vesz igénybe vissza 
s miután visszafelé az ut egy részét hajón teszszük meg, 
minden résztvevőre 1 forint 50 kr terhet ró. A részt-
venni óhajtók az emiitett időben Pozsonyban legyenek, 
hogy mindnyájan együtt indulhassunk. Pozsony 1892. 
április hó. — Soóty Szaniszló sz. ferenczrendi áldozópap és 
zarándoklatvezető. 

— Sajtóliiba-igazitás. Mult számunk vegyesének 7-ikében 
virágvasárnapján helyett ápril 19-én, 12-ikében Vanghea helyett 
Vaughan olvasandó. 

Szerkesztőségi telefon. 
Sokfelé. Szivemből köszönöm a megemlékezést. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Örvendetes jelenség. 

Látsza t szer int csekélység, je len tőségre és ha-
t á sá ra nézve azonban nagy dolog, a m i t ma szóvá 
tenn i akarok. TJjra meggyőződtem a felől, hogy 
nincs semmi u j a n a p a la t t , s az emberiség éle-
tében az események i smét lődnek. Nem abban az 
ér te lemben, m i n t h a a m e g t ö r t é n t dolgokat ú j r a 
lehetne a meg tö r t énés f o l y a m a t á b a n végig sze-
repel te tn i , . hanem a b b a n az é r te lemben , hogy az 
ember iség mindig hasonló m a r a d v á n magához, 
hasonló körü lmények közöt t hasonló ha tások 
hasonló e redményeke t m u t a t n a k fel. 

„ In ter persecut iones mundi e t consolat iones 
Dei pe regr inando p rocur r i t Ecclesia." B á m u l a t 
és re t t egés szál l ja meg az ember t , ha ko runkon 
végig t ek in t . Óriás á t a l aku lás és e l t agadha t a t l an 
haladás muta tkoz ik vi lágszerte mindenfelé . Kü-
lönösen a ' m i a k é n y e l m e t s az ember i szellem-
nek az ór iás anyagvi lág fölöt t való u r a l m á t 
illeti, ezen a t é ren soha nem ha l lo t t , nem is 
képzelt , nem is s e j t e t t dolgok t ö r t é n t e k . Lá tha -
t a t l anu l nem pusz ta szavak, nem puszta gondo-
latok, hanem egész óriás élet hul lámzik fe jünk 
fölöt t azokban az alig l á tha tó d ró thuza lokban , 
a melyek az emberiség t áv i ró és távbeszélő 
tevékenységét végzik. Es az ember iség egészé-
nek e bámula tos anyagi gyarapodásában , t agad-
ha ta t l an . van egymásu tán , van összefüggés, van 
rend, van összhang. Egy felfedezőnek a szeren-
cséje százakat ösztönöz a k u t a t á s r a , s a mi az 
egyiknél csak se j te lem volt , az t a másik világos 
tudássá érleli meg, a h a r m a d i k pedig m á r elő-
á l l i t j a a gondola tból a t ény t . Igy szü le te t t meg 
Edison t e l e fon ja . Igy fog előállni még sok más, 

bámula tos ta lá lmány. Ámde m i p t az é remnek, 
ugy az ember iség é le tének is k é t oldala vagyon. 
Nem kell csak egyet fo rd i t anunk gondola ta ink 
j á rásán , és amaz óriás lendület ál tal k e l t e t t bá-
mula tból , m i n t h a villám , csapta volna meg a 
le lké t , l e i rha t a t l an f á jda lomba és r e t t egésbe ésik 
á t az ember. A modern ember i ségnek anyagi lag 
véve bámula to san gazdag életében — hiányzik 
ugyan is valami;- és e hiány ezt a fényes é s ' h a -
t a l m a s modern vi lágot re t tene tesen szegénynyé 
teszi, s ugy t ü n t e t i fel m i n t egy virágzó szin-
oen levő t e t t e rő s óriást , akinek az organizmu-
sában azonban már dolgoznak a n y o m o r t és 
ha l á l t hozó bacillusok. A modern emberiségnek 
h iányzik — az Isten, vagyis jobban mondva 
nem az Is ten, hanem az Is tenhez való "helyes 
viszony, azaz e viszonynak kö te les és lelkes be-

r 

töl tése. Es ez a. hiány oly nagy, oly á t h a t ó és 
oly veszélyes, hogy az, ezt az egész századot 
megmérgezte , és megmérgezéssel fenyeget i még 
a jövő századot is. A modern emberiség ugy él 
az élet Adójával és Uráva l szemben, m i n t h a a . 
felséges Ur Isten nem is lé teznék. Ezt a visel-
kedést , m o n d j u k ki, ezt az a theizmust , a m o d e f n 
szellem elvi á l l á spon t tá t e t t e , az agnosci t izmus-
ban ü lozofémát , bölcseleti rendszer t szentel t 
neki , és ál lam, ' t udomány , művészet , szóval az 
egész ember i é le t számára pa rag ra fusokba fog-
la l t egyedüli követendő t ö rvénykönyvvé dolgoz-
t a t t a fel az ő spi r i tus famulus "SZBij 3i l iberaliz-
mus ál tal . „ Jus t i f i a elevet gentes, miseros a u t e m 
faci t pecca tum," m o n d j a a zsoltáros. Az I s t en t 
megi l le tő t i sz te le t a legnagyobb jog, t ek in tve az 
I s ten t , s a legfőbb kötelesség a mi részünkről . 
E t i sz te le t megadásának , vagyis a val lásosság-



nak h iánya t e h á t u leernr . - 1 . ,» 

legvèszelye ' • . r, ; ; . 

m inden cselekedetót , t á j i a d é n a l f f o t á s á t naegiüé»,J 

telvezi -az e m b e ï ê f e e k : Vallásosság, aaaz i>teni-

léiotoœ. a t udomány méregg ' ' változik á t , 

n ^ l y t n é g ö l i a szivet a művészi szellem tév-
ufcakra téved, Ifl (j 3 K. kiölik a lélekből az erényt , 

it...Icn z emberek kezében gyilkos fegy-
Kul á t minden jó üldözésére, minden 

3tő rossz védelmére. A modern emberiség 
junek a feneke t len örvényben végződő meredek 
ú t n a k le j tőjén lebeg. J ó szelleme, a keresztény 
vallás, a kathol ika egyház, buzdi tó szózatával 
„quae sursum • sun t quaer i te , non quae super 
t e r r a m , " erős vonzó e rő t gyakorol a j ó lelkekre, 
hogy az ember iséget ne engedjék a rosszak pré-
dájául esni s a megsemmisülés örvényébe sü-
lyedni. A- romlás szelleme ellenben egyre esze-
veszet tebben szit ja a lelkekben az ege t os t romló 
tüzet , a mely kiéget i az agyvel 'öket, bünbar lan-
gokká teszi a szivekét s a t á r s a d a l m a t e lá rasz t ja 
a legveszélyesebb lelki miazmákka l . 

A jó és rossz e renge teg tu sá j ának közepet te 
jól esik az örökkévalóságot szeme e lő t t t a r t ó 
léleknek látni , miképp ismétlődik az emberiség | 
t ö r t éne t ében annak a régi, örvendetes igazságnak 
a megvalósulása, hogy mikor legnagyobb a veszély, 
Vagyis az Istentől való elszakadás legmesszebb 
látszik ju tn i , az Is ten van hozzánk legközelebb, 
a k k o r t e k i n t le reánk kegyelmének legbiz ta tóbb 
mosolyával , azt i smételve nekünk is, a mi t 
apos to la inak m o n d o t t a veszélyben: „Kicsiny-
h i tűek , mié r t kételkerlétek ?" 

A hi tközöny és val lás ta lanság mindennap i 
garázdálkodásai közepet t igen jól esik biztos j e le i t 
l á tn i annak , hogy Magyarországban az Isten ügye, 
a legszentebb kötelesség, a vallásosság be tö l tése 
i r á n t szemmel l á tha tó l ag emelkedik az érdek-
lődés. Csekélységnek látszik, és mégis nagy do-
log az kétségkívül , hogy l egú jabban oly müvek, 
melyek Is tenrő l és a vallásosságról szólnak, 
eddig ná lunk ha l l a t l an kelendőségnek kezdenek 
örvendeni . Nem szólva dr Prohászka. O t toká r m ü -
véről,1) a mely a tudományos vi lágnak „Is tenről és 
a vi lágról" szól s a mely alig egy év a l a t t m á r 
második k iadás t é r t el, k ivá lóan Bougaud Emil 
ö t kö te t e s müvének kelendősége kell hogj^ a 
val lás ügye i r á n t érdeklődő lelkek figyelmét 

') Isten és a világ. Különös tekintettel a természettudomá-
nyokra. Irta dr Prohászka Ottokár. Második kiadás. Kszrtegom, 
1«92, Buzárovits kiadása, 8-r. 243 1. Ára 1 fr t 20 k r . 

• •• ! . Tagadhata t lan , hogy „A 
ikorunk " ') cz. mű Dobos és Szent-

i Spet t pleb. u rak m a g y a r fo rd í t á sában ugy 
van megí rva , hogy az még az olvasmányai t ek in -
t e t ében inyenczczé e lkényezte te t tek figyelmét is 
magáva l ragadja . A s ty lus szépsége a l a t t azon-
ban besz ivárog az olvasók lelkébe az, a mi 
századunknak leg inkább h iányz ik : az é r te lmes 
és t e t t e rős vallásosság. És ez nagy vívmány, 
k ivá lóan örvendetes jelenség, m o n d h a t n i való-
ságos esemény. A vallás és val lás ta lanságról ," 
„Jézus Krisz tusról ," „A Hiszekegyről," „Az egy-
házról." „A keresz tény életről," ö t vaskos kö-
t e tnek harmadik k iadásban való megjelenése 
valóban esemény, a mely mél tó az ünneplésre . 

Örömmel kons ta t á l juk az é rdemet és szi-
vünkből g ra tu l á lunk azoknak, kik édes anyánk-
nak, az anyaszentegyháznak ilyen ö römeke t 
okoznak. — n — 

Simor János hazaliságáról 
gyönyörű tanúbizonyságot fog tenni mindenha az a szent-
beszéd, melyet az elhunyt primás a nemzet és király ki-
békülése után szervezett u j honvédség első zászlójának 
fölszentelésekor njondott. Oly hurt penditett meg a bol-
dogult bibornok e beszédben, a mely tiSzta és mély 
hazafias érzületéről tesz tanúbizonyságot. Ö szerette ha-
záját ugy mint bárki más, szive mélye telve volt hő 
óhajokkal és imával Magyarország nagysága és hatalmá-
nak kifejlődése iránt. Azoknak, a kik szerint e tekintet-
ben kevesebbet tett, mint tőle várták, tekintetbe kell venni 
azt, hogy ő a lassú haladás embere volt, nem a lázas 
sietségé. A mit 300 éves történet Magyarország nagy 
ságából megevett, azt csak késő nemzedék mind na-
gyobbat és többet alkotni szerető szelleme és erős 
akarata százados munkával teremtheti újra. Nevezetes 
marad mindörökre, hogy az első honvédzászlót, melyet a 
király és nemzet kibékülése adott a nemzet kezébe, Simor 
János bibornok szentelte fel. 

Honvédzászló szente lé sekor mondott beszéd. 

Vitéz honvédsereg ! 
A jelen hősi szent ünnepélyen t.eszszük fel a koro-

nát azon nagy horderejű intézményre, melylyel a nemzet 
akarata s Apostoli Urunk Királyunk Ö Felségének feje-
delmi bizalma az 1868-dik évi 41-ik törvényezikk erejé-
nél fogva Magyarországot felvértezte, s mely a honvéde-
lem dicső fegyverét a haza gyermekeinek kezébe adja, 
hogy a nemzet békés tűzhelyét, alkotmányos trónját és 
törvényeit megőrizzék. 

') A kereszténység és korunk Irta Bougaud Emil lavali püs-
pök. Szerző engedélyével fordították Dobos Lajos és Szentannai 
(Spett) Gyula 1. sz. nagyváradmegyei áldozár. II. köt. I I I . kiadás. 
Gyoma, 1892. Szentannai (Spett) Gyula gyomai plébános kiadása. 
12-r. 620 1. Ára 2 frt.. 
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Az e törvény által életbeléptetett nemzeti honvéd-
sereg legelső zászlajának felszentelését ünnepeljük ma. 

Nem lehet magyar kebel, melyet e magasztos pilla-
nat nemzeti jelentősége a legmélyebben át nem hatna. 

Felkelti bennünk halhatat lan őseink bajnoki hivatá-
sának kegyeletes emlékezetét, kik számunkra az Árpádok 
örökségét megmentették ; felébreszti bennünk az Isten 
által is megáldott és parancsolt ama szent kötelesség 
öntudatát, mely a hazáért ha kell, életünket is a haza 
oltárára feláldozni parancsolja. 

De éppen azért, mivel e kötelesség a nemzet min-
den fiát különbség nélkül illeti, jogom van azt nekem is 
annál inkább hangsúlyozni, minthogy főpapi elődeim s 
paptársaim sem ret tentek soha vissza, a veszélyben forgó 
hazáért sikra szállni s elvérzeni. 

S a honvédelem tartozása nemzeti fogalmaink sze-
rint mindig méltán a legnemesb polgári kötelességek 
közé tartozott, mert a magyar, mint szabad nemzet, na-
gyobb dicsőséget nem ismert soha, mint királya jogait s 
hazája szabadságát megvédeni . 

A király tehát e zászló jelképében a honvédsereg 
bajnokainak nemcsak bizalmának zálogát, hanem egyszers-
mind a legdrágább kincset küldi, melyet az isteni Gond-
viselés és koronázási esküje fejedelmi gondjaira bizott. 

E zászló ugyanis édes hazánk symboluma és képvi-
selője. 

E zászlót elhagyni tehát annyit tenne, mint édes 
anyját , hazáját elárulni, királyának tett esküjét megszegni, 
a nemzet becsületét beszennyezni, és az ország jövendő 
sorsát és függetlenségét az ellenség kezeibe szolgáltatni. 

Hála az egeknek ! a magyar nemzet a divatos kul-
túra alatt még nem korcsosult el ; s még sem a hűtlen-
ség, sem a gyávaság rut bűneit nem ismeri. 

A király és nemzet méltán azon erős hitben és jo-
gos reményben él, hogy a honvédsereg e zászlót a nem-
zeti becsület és törvényszerűség szeplőtelen tisztaságában 
mindhalálig megőrzendi s azt, a hová a koronás király 
hivja, vitéz lelkesültséggel követendi. 

E zászló szakadatlanul fogja emlékeztetni a sereg 
vitézeit nagy őseink vitéz tetteire s vérrel áztatot t cticső 
nyomdokaira, s ha veszélyes küzdelmek közepette a csüg-
gedés közelitene, — egy pillantás e zászlóra, s annak 
szent jelvényeire, u j bátorságot és önérzetet fog lövelni 
ereikbe. 

S valóban buzditó körülmények közt veszi át a 
honvédsereg ezen első zászlaját. 

Dicső királynénk, Erzsébet felséges Asszonyunk maga 
vállalta el ez ünnepélyen a keresztanyai tisztet, azon 
fejedelmi bájos hölgy, ki mint a legnagyobb királyaink, 
Nagy Lajos és Hollós Mátyás anyja, a két magaslelkü 
Erzsébet, a magyar nemzet nagyságának s boldogitásának 
szentelte életét. 

S a honvédsereg élén József főherczeg ő fensége, 
t . i. oly férfiú áll, kinek személyében a nemzet felej the-
tetlen jótevőjének s félszázados nagy nádorának emlékét 
tiszteljük, s a ki az uj honvéd-intézménynek zálogul 
hozza azon őszinte rokonindulatot , melylyel üdvözült atyja 
nemzeti létünket szilárdítani s nemesbiteni törekedett . 

Ily kedvező jelek és reményteljes érzelmek közt 

adom tehát főpásztori áldásomat e zászlóra, s általa a 
honvédsereg minden vitézére, s forró szívből kérem az 
Eget , hogy e zászlót, s mindazokat, kik azt követik, min-
dig a győzelem babéraival koszorúzza, s minden meg-
aláztatástól megkímélje ; — s hogy egyszóval e zászló a 
király büszkesége, a magyar név dísze, s a nemzeti di-
csőség és boldogság változatlan jelképe legyen. 

Éljen a király ! Él jen királyné asszonyunk ! Éljen 
a haza ! 

Dl* Sehopper György püspök életéből 
vonások. 

Bölcsészet- és hittudor, amazzá már 1837-ben avat-
ták fel a budapesti egyetemen mint 18 éves ifjút"; ennek 
a koszorúját pedig 1847-ben nyerte el a bécsi egyetemen. 
Szül. 1819. márcz. 9-én Budapesten, az ismeretes jónevü, 
vallásos és gazdag patrícius családból. Elemi iskolába 
Budapesten jár t , a gymnasiumot Tatán és Budapesten 
végezte a piaristák vezetése alatt. Már 14 éves korában 
kispap a pozsonyi Emericanumban, hol két évet töltött. 
A nagyszombati szemináriumban végezte a régi jó rend-
szer szerint a filozofiai kurzust. Ennek befejeztével mint 
18 éves pbilosophiae doctort az egyházmegyei hatóság 
azzal tüntet te ki, hogy Bécsbe a Pazmaneumba küldte a 
hit tudományokból egyetemi tanfolyamot végezni. Fiatal 
kora miat t , egy évig várnia kellett az ordinatióra. Ezt 
az időt a dogmatikai szigorlatra való készüléssel töltötte 
el. Végre hő óhajtása teljesült. 1842. márczius 29-én 
áldozópappá szenteltetett. Mint u j misés azonnal kitüntető 
állást kapott Pozsonyban, mint hitszónok az u. n. jezsuita-
templomnál. 1846-ban Bécsbe került a Pazmaneumba ta-
nulmányi felügyelőnek. Ebben az állásban találta őt a 
forradalmi időszak. A demogógia által inszcenirozott 

riadalmak köréből e növendékpapsággal együtt menekülnie 
kellett. 1849-ben visszatért állomására, de, mint bátor, 
jellemes és következetes hazafinak, sok kellemetlenséget, 
valóságos üldöztetést kellett elszenvednie. A forradalom 
alatt és után gombamódra felszaporodott renegát magyar 
honficskák őt „ultra-magyar" hirébe és ez által valóságos 
hajszba hozták. 0 türt egy darabig, azután fogta magát és 
leköszönt hivataláról s a magán életbe vonult vissza 
Budapestre. Magát minden alkalmaztatás alól fölmentetni 
kérte, viszont pedig az esztergomi főegyházmegyével szem-
ben minden jogáról lemondott. Scitovszky herczegprimás 
azonban figyelmére méltatta a kitűnő tudós hirében álló, 
jellemes papot s teljes elégtételt szolgáltatott neki. 
1854-ben az esztergomi papneveldébe kinevezte őt hit-
tanárnak. De itt pagyon rövid időt, csak egy évet töl-
tö t t Schopper ; mert már 1855-ben a budapesti kir. 
magyar tud. egyetemre nevezte ki őt ő felsége az alap-
vető hit tudomány ny. r. tanárává. A hittudományi kar 
ugyanezen évben dr Palásthy Pállal egyszerre bekeblezett 
hi t tudorrá választotta. 1860. márcz. 1-én az egyetem 
hittud. karának első választott dékánja lett. Ez az év 
nevezetes év volt az egyetem életében. 10 éven át kine-
vezett ideiglenes akadémiai senatus vezette az egyetem 
ügyeit. Legszebb autonomikus jogától meg volt fosztva. 
Az 1860-iki tanév közepén az egyetem visszanyerte sza-

34' 
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badságát hatóságainak megválasztására. A hittud. kar a 
dékán-választáson elsőnek Schopper Györgyöt tüntette ki. 
0 üdvözölte 1860. márcz. 30-án a választott első, vagyis 
u j rektort, kollegája, dr Márkfi Samu személyében. 
„Ugyanazon karnak uj dékánja, igy olvassuk a Rei. 1860. 
II . 250. 1., dr Schopper Gy. üdvözölte ő t ; elmésen alkal-
mazván rá a szentírás szavait: „Et magnificatus est Samuel 
apud Dominum." (I. Reg. 2, 21.) A „kerekded üdvözlés 
igen kellemes hatást idézett elő." Nagy reménynyel el-
telve mcftidá ekkor üdvözlő beszédében az u j dékán: 
„•nova erunt omnià, corda, voces et opera." Nem. ra j t a 
mu l t ! 1858-ban jelen volt Esztergomban a tartományi, 
és 1860 ban az egyházmegyei zsinaton. 1864/5-ben. az 
egyetem rektor magnificusa, 1865/6-ban prorektor volt, a 
mely hivatalt már előbb is mint Márkfi közbejött halála 
következtében mfegválasztott prorektor viselte. Mint rek-
tor az egyetem újjáalakításának 85-ik évfordulati ünne-
pép nevezetes beszédet mondott. A „Religio" 1865.- II. 
72. 1. e beszédről çzt olvassuk: „Megjelent f t . Schopper 
György, a m. k. egyetem nagyságos rektorának az egye-
tem újjáalakítása 85-ik évfordulati ünnepélyén mondott 
nagytudományu beszédje a' valódi tudomány főkellékeiről, 
t.' i. hogy legyen vallásos, legyen keresztény . . . Örül-
tünk ezen tárgynak az egyetemi rektor beszédjében. 
Karok szerint vált ják fel egymást a rektorok, a jogász 
jogokról, az orvos hygiéneről, a bölcsész Isten tudja mi-
ről szokott beszélni ; legyen legalább minden negyedik 
év, mikor, az egyetemi méltóság főszékéről az Isten 
dicsérete hangozzék." Ekkor Palásthy •volt a Religio 
szerkesztője, a ki ezeket mondotta. Mint prorektor 
1865/6-ban erélyes indítványával rendet hozott az egye-
temi könyvtárba. A hit tudományi kar magán könyv-
tára, a mely a hit tudományi Hungaricák tárháza, szintén 
igen sokat köszönhet szorgalmának, bőkezűségének, rend-
szeretetének. Nevét az egyetemen a Schopper-alapitvány 
is hirdeti, melyet annak emlékezetére tett , hogy ő fel-
sége az egyetemet látogatásával szerencséltette. 1866. 
ápril 26-án ő felsége esztergomi cz. kanonokká nevezte 
ki. Az egyetemi tanárságot 1868-ig viselte. Ekkor esz-
tergomi kanonok lőn s a hgprimás oldala mellé került 
az egyházmegyei és primási kormányhoz. 1868. május 
30-án neveztetett ki a tanári székben utódjává dr Bita 
Dezső. 1869-ben Simor prímással Rómába ment a vati-
káni zsinatra, honnan hazajővén 1870-ben a Pazmaneum 
rektorává neveztetett ki. 1872-ben lőn püspökké kine-
vezve, mint esztergomi apát-kanonok s a bécsi Pazma-
neum rektora. Apátságot 1871 ben kapott . Püspökké 
1872. jul. 14-én szenteltetett fel. Gyönyörűen adja okát 
.székfoglalójában, mi birta rá, hogy a csaknem teljes 
három évig üresedésben maradt (Kollárc.sik püspök 1869. 
jul. 18-án halt meg) rozsnyói püspökséget, a mely köz-
tudomás szerint aránylag mostohán van dotálva, elfo-
gadja. „Non negaverim, úgymond, fleCti me passus sum, 
quod, nunquani non recalcitrans, facile ingratitudinis ac 
defectus amoris erga Jesum. Pastorem animarum nostra-
rum supremum, argui poteram." Jézus szeretete s a féle-
lem, hogy máskülönben hálátlan lesz iránta, birta rá a 
püspökség elfogadására. Meg is áldotta Jézus az ő püs-
pökségét. Sok kellemetlenséggel kellett megküzdenie lán-

goló buzgalmának ; de ő azokat mind legyőzte. Nagy-
lelkűen gazdagította a szegény püspökséget saját vagyo-
nával ; a hitbuzgóság és egyházvédelem tekintetében pedig 
kis egyházmegyéjét hangadóvá tette az országban. A 
most lezajlott választások alkalmából kiadott főpásztori 
szózata túlharsogta a rozsnyói egyházmegye határait s az 
egész- országban erős visszhangot keltett, mély nyomokat 
hagyott hátra. Csodálatos ! A Rómához való ragaszko-
dásban van valami, a mi az embert hitére nézve a Va-
tikán alapjaihoz hasonlóvá, sziklává teszi — mások 
támogatására, a támadások ostromló hullámainak vissza-
verésére. Schopper György püspök környezetéből került 
a Religióba egy tudósitás, a mely a rozsnyói püspöknek 
IX. Pius pápa által, ennek püspöki jubileuma alkalmából, 
1877. jun. 20-án történt fogadtatását i r ja le. Ebben az 
van kimondva, hogy „hazánk részéről (ama jubileum 
alkalmából a pápa iránt) nem történt annyi, a mennyit 
kath. testvéreink példájára a szeretet és hála követelt 
volna." Erős szókimondás, kemény leczke ; de Magyarország 
1Q millió katholikusa, pásztorostul rászolgált akkor . ! ) De 
nem ezért említem most ezt a római fogadtatásról szóló 
tudósítást, hanem hogy közöljem belőle IX. Pius látnoki 
áldását, melyet az agg pápa a rozsnyói püspökre, és a 
kis rozsnyói egyházmegyére adott, jelezve és pápai ál-
dással mintegy garantirozva azt a szerepet, a melyre az 
isteni Gondviselés a rozsnyói egyházmegyét Schopper 
György lánglelke, sziklaszilárd jelleme és rettenthetetlei, 
akaraterejének vezetése alatt kirendelte. Nevezetes volt 
ez az audienczia; azért mind a püspök, mind a pápa be-
szédjének vázlatát ú j ra előadom a Religio 1877. II. 78. 
lapjáról. Schopper püspök igy szólott a pápához : „Eljöt-
tünk, úgymond, hogy személyesen átadhassuk a me-
gyémben egybegyűlt filléreket. Nem sok, mert a megye 
kicsiny és szegény ; hanem azt követve, hogy quantum 
potes, tantum aude, a keveset is elhoztuk, kérve szent-
ségedet, hogy ne annyira az adománynak nagyságát te-
kintse, mint inkább a sziveket és az azokban rejlő sze-
retetet, mely azt adta. Hogy pedig e szeretetben mind 
végig megmaradhassunk, szentséged lábaihoz borulva ese-

! dezem, miszerint engem és megyémet megáldani mél-
tóztassék." — Erre a pápa erős hangon ezt válaszolta: 
„Valamint kis házban nagy szeretet lehet, ugy a te kis 
megyédben is nagy szeretet van a szentszék iránt, mely az 
igazság központja, — irányomban, Krisztus Urunk mél-
tatlan helyettese iránt. Ez igen nagy örömömre szolgál. 
Légy ezentúl is a gondodra bizott nyájnak hű pásztora; 
legyetek állhatatosak a hitben és szeretetben és a szent-
székhez való ragaszkodásban. Mit hogy Isten malasztjával 
megtehessetek, áldjon meg téged, papjaidat, és híveidet 
az Atya stb." 

IX. Pius áldása azóta bő gyümölcsöket termett. 
Rozsnyó hite Krisztus egy igaz egyházában, a tévelyekkel 
való minden közlekedéstől menten, tisztán ragyog s az 
ott élő szeretet a pápaság iránt, s az ott működő ragasz-
kodás az apostoli szentszékhez, szólva-szól s példájává 
tündöklik az egész ország szemébe. 

') Vigyázzunk, nehogy XIII. Leo püspöki jubileuma alkalmá-
val ismét a szeretet és hála kötelessége mögött messze elma-
radjunk ! 
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Ha még fölemlítem, hogy 1887-ben XIII. Leo pápa 
jubileumára a nagy zarándoklattal együtt utazott Rómába, 
s 1888-ban pápai trónálló püspök, 1891-ben pedig val. 
belső titkos tanácsos lőn, akkor még koránsem mondtam 
el mindent, a mit Sehopper György rozsnyói püspök ál-
dásos életéről még elmondani lehetne . . . 

Ragyogjon Rozsnyó napja sokáig az égen! —y. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, 1892. április hava. A gór. kath. egyház-

község ügye. — 
Kedves kötelességemnek tartom, hogy ügyünk további 

folyamáról e lap mélyen tisztelt olvasóit, s ennek utján 
szeretett atyánkfiait minden alkalommal tudósítsam. A 
nagyobb nyilvánosság elé úgyis csak akkor akarunk lépni, 
midőn kész, bevégzett tényekkel állhatunk elő. 

Az alkalom immár újra kinálkozik. a mennyiben az 
április 3-iki nagy értekezlet által mandatariusi joggal 
kiküldött bizottság f. hó 9-én — szombaton — az ügy-
ben Popovics Jenő kúriai biró ur lakásán ülést tartot t . 
Ez ülésen ő méltóságán kivül jelen voltak : Ilyasevics 
Jenő, dr Sirilla Iván, Orincsay László, dr Pásztélyi Jenő, 
dr Demjanovich Emil, Nóvák Sándor, dr Bacsinszky Wla-
dimir és e sorok irója. — Leöwey Sándor miniszteri ta-
nácsos ur az országgyűlés közoktatásügyi bizottságában 
való elfoglaltsága miatt meg nem jelenhetett, a mit levél-
ben volt szives tudomásunkra hozni. 

Az értekezlet formaliter megalakulván, elnökévé 
Popovics Jenőt, jegyzővé pedig Nóvák Sándort válasz-
totta meg. Ezzel az egyházközség ügyében a tanácskozás 
azonnal megindult. 

Legelőször is arról kellett határozni : hová tartozzék 
az egyházközség ? Multunk, nevelésünk, a barátság és 
rokonság ezer és ezer szála vagy a munkácsi vagy az 
eperjesi egyházmegyéhez csatol. Igen, de a Budapesten 
élő görög katholikusok helyzete annyira kivételes, hogy 
pl. a bold, emlékű Simor hgprimás leiratban egyenesen 
a maga híveinek vindikált bennünket. Ezenkívül a fővá-
ros által esetleg ránk is kiterjeszthető patronatus szintén 
nagyon megfontolandó volt, a mennyiben a patronatusra 
a fővárosban csakis az esztergomi érsekség megyéjébe 
tartozó katholikus hivek tarthatnak igényt. — A kér-
dés rendkívül beható vita tárgyát képezte, a melyben a 
bizottság minden tagja kivétel nélkül részt vett. Voltak, 
a kik egyenesen a munkácsi vagy eperjesi egyházmegye 
mellett kardoskodtak — és voltak, a kik az esztergomi 
érseki egyházmegye mellett foglaltak állást. Az előbbiek-
nek az volt a főérvük, hogy ügyeinket tisztán saját 
szertartású főhatóság vezesse, — az utóbbiak kivételes 
helyzetünket hozták föl és azt, hogy ily módon a főváros-
ból teljesen elüttetnénk. Az értekezlet végtére Ilyasevics 
Jenő táblabiró ur indítványára egyhangúlag abban álla-
podott meg, hogy a főméltóságu herczegprimás úrhoz 
memorandumot intéz, a melyben bő okadatolással arra 
fogja kérni, mikép a munkácsi és eperjesi püspökök meg-
hallgatásával határozzon egyházközségünk hovátartozan-
dósága iránt. A bizottság ugyancsak egyidejűleg a mun-
kácsi és eperjesi püspök urakhoz is intéz memorandumot, 

a melyekben ő méltóságaikat felkérik, hogy bölcs tana 
csaikkal iavunkra hozzájárulni kegyeskedjenek. 

Elhatároztatott azután, hogy a bizottság a memo-
randum szövegének meghallgatására, valamint a herczeg-
primás úrhoz való felmenetel idejének megállapítására f. 
hó 23-án újra ülést tart. 

Szétváltunk ezek után boldog ünnepeket kívánva 
egymásnak, valamint összes atyánkfiainak és jó aka-
róinknak. 

Isten velünk ! Kecskóczi Ödön, 
fővárosi tanár. 

Svájcz. Egy nemeskéblü convertita. (Ered. t.) — 
Ez évi márcz. hó 9-ik napján halt meg Hyèresben 

báró Bonstetten Gusztáv csász. és kir. kamarás 79 éves 
korában. 

Az ő megtérése a kath. egyház kebelébe pár évtized 
előtt többszörös feltűnést keltett. Egyes fanatikus pro-
testánsok, kik a magas műveltségű szeretetreméltó férfiút 
azelőtt ünnepelték, nem átallották addig menni vele 
szemben, hogy nem tetszésüket vele még a magán érint-
kezésben is éreztessék. 

Bonstetten, bár jobbára Svájczban és Francziaország-
ban élt, egyes kiváló német férfiakkal mégis többféle 
összeköttetésben állt. Hiszen mint történészt mindenki 
ismerte, és Heer-en, az elhunyt zürichi tanáron kivül a 
legjobb szakértő volt Svájcz palaeontologiai és praebisto-
ricai világában. És igy jogosult dolog róla e helyen is pár 
szót ejteni, annál inkább, minthogy közeli rokon létére 
családommal folytonosan a legbarátságosabb érintkezés-
ben állt. 

A megboldogult unokája volt báró Bonstetten Ká-
roly Lajos, a kit a század elején az irodalmi körök olyan 
gyakran emlegetnek. 0 kétségtelenül a legrégibb svájezi 
uralkodó nemzetségek egyikéből származott. Kitűnő ne-
velésének kellett lennie, mert alapos műveltséggel és szé-
les ismeretekkel birt. 

Még fiatalabb korában hosszabb külföldi útra indult. 
1841-ben megkapta Bécsben a csász. és kir. valóságos 
kamarási méltóságot s ehhez képest szívesen látott ven-
dég volt Metternich salonjában. Nemcsupán az európai 
udvaroknál fogadták szívesen a szeretetreméltó, s a 
legfinomabb társalgási modorral, és e mellett még sok 
oldalú műveltséggel felruházott svájezi nemest, hanem 
szívesen fogadta Londonban lord Wellington, Szt.-Péter-
váron gróf Nesselrode, Rómában, a pápai városban, a 
főnemesség s Párisban a Faubourg St. Germaini negyed 
legitimista családjai is. 

Áttérése a kath. hitre a hetvenes évekre esik. Hogy 
mennyi idős volt a terv és annak előkészítése, s ki volt 
annak a megindítója, azt csupán gyaníthatom és nem 
akarok illetlenséget elkövetni. Fecsegtek és képzelődtek 
sokat, de a valódi okot csak kevesen ismerték ! 

Ha volt rá valaha eset, hogy az áttérés meggyőző-
désből történt, akkor ez az eset áll Bonstettennél is. 
Egyetlen rokona sem tartozott a kath. egyház hívei közé ! 
Minthogy vele együtt neje, a löwenbergi Rougemont-ok 
egyike, is konvertált, s ő maga igen gazdag volt, 
nem volt hiány a kevésbbé szeretetreméltó megjegyzé-
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sekben és kárhoztatásokban. Bonstetten egyik közeli 
rokona előtt, kivel barátságos lábon állt, ezt a nyilt és 
szabad nyilatkozatot te t te : „Most megtaláltam a békét, 
melyet kerestem" Ismerte a világot és az életet! Midőn 
idősebb lett, érezte bensőleg, hogy e kettő époly kevéssé 
képes azt a belső kényszert, mely az emberi szellem 
megismerésére törekszik, kielégíteni, mint pl. csupán a 
széles körű ismeretek. O a protestáns egyházban kereste 
ezt a békét, de hiába! A különböző irányok harcza, me-
lyeknek mindegyike egy-egy „bibliai mondatot" hoz fel 
a maga védelmére, a tekintély hiánya, az a sokféle 
irány, mely nem csupán lényegtelen dolgokra pazarolja 
erejét, hanem a keresztény hitet is alapjában ingatja meg, 
mindez ugy tűnt fel neki, mint a mi ezt a hitet lehe-
tetlenné teszi. Pedig ő hit után epedett ! Nem tudjuk, 
hogy a jelentékenyebb katholikusok közül kikkel állott 
ő érintkezésben, de hogy ezt a lépést, mely életében a 
legfontosabb volt, nem meggondolatlanul cselekedte, mu-
tat ja az a levelezés, melyet Naville Ernővel, a kitűnő 
genfi protestáns tudóssal folytatott. Bonstetten egyik 
könyvében, melyet 1881-ben, pár évvel a kath. hitre 
térése után, adott ki, s melyet különben csak baráti kö-
röknek szánt, a : „Correspoclence d'un Sceptique et d'un 
Croyant"-ban. (Egy közönyös ember levelezése egy hivő 
lélekkel), melyből a „Courrier de Genève" is ad kivona-
tot, e levelezést legalább részben nyilvánosságra is hozta. ; 
Levelet irt öreg barátjának és kitárta előtte kételyeit a 
prot. kereszténység alaptanai iránt : 

„Én nem vagyok meggyőződésből hitetlen. Ön uram, 
hivő lélek meggyőződésből, hitének erős alapja vagyon. 
A legteljesebb nyiltszivüséggel ismertettem meg önnel 
kételyeimet. Ön ezeket logikailag olyan kitűnően, olyan 
erővel és olyan nemes nyiltszivüséggel rontotta le, hogy 
én, az ön engedelmével még sokaknak meg akarom sze-
rezni azt az örömét, hogy az ön fejtegetéseivel meg-
ismerkedjenek. Azt hiszem, hogy ezzel egy jó és hasznos 
munkát is végzek egyidejűleg. Ma, midőn az atheismus 
és a keresztény vattás a háborút egymásnak megüzenték, 
az ön gyönyörű apologiáját katholikusok és protestánsok 
egyforma örömmel olvassák. A ki hitében még gyenge, 
általa megerősödik, a ki ennek birtokába jön, pompás 
védőfegyverekre tesz szert." Sajnos, e könyvet magam j 
sohasem olvastam. 

Midőn a kulturharcz Francziaországban oly sok ér-
demes szerzetes papot megfosztott hajlékától, többen 
közülök barátságos fogadtatásra találtak Bonstettennek a 
thuni, tő mellett fekvő falusi birtokán. Kápolnát építettek. 
1881-ben egészen sajátságos látvány volt nekem, mikor 
egy teljesen protestáns vidéken, fehér rendi ruhába öltö-
zött szerzeteseket láttam sétára indulni. Dicsérőleg kell 
elismerni a protestáns lakosságról, hogy sohasem botrán-
kozott meg ezen a dolgon. Sohasem lehetett hallani, hogy 
bárkinek is ezek közül az érdemes alakok közül oka lett 
volna arra, hogy kíméletlenség miatt panaszkodjék. Ez 
onnan van, hogy ekkor még az evangelikus botrányszö-
vetség ') járványa, és á „Lahrer Hinkende Bote" lapos 

') Még a bázeli „Kirchenfreund* (6. szám 88. old.) is emle-
geti az „úgynevezett evangelikus szövetséget." 

és közönséges rát'ogásai, valamint a protestáns fanatikus 
vitairatok egyéb, ehhez hasonló szomorú termékei nem 
hatoltak még el erre a gyönyörű vidékre — és remélhe-
tőleg ma sem jutottak még el odáig! 

A szegények és gyámolnélküliek iránt Bonstetten és 
neje áttérésük után is a régi jóltevők maradtak, és a 
protestáns lelkész ezután is mindig megtehette, hogy 
ügyes-bajos dolgában hozzá folyamodott. Ellenkezőleg, 
mint mondják, az adományok még bővebben folytak ke-
zeikből, s minthogy ők maguk gyermektelenek voltak, a 
maguk gyermeke helyett egy derék földhöz ragadt sze-
gény család gyermekét fogadták magukhoz. R. i. p. 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

E g y e s t e a g o n o s z t e v ő k k ö z ö t t . 

A genfi *) „Semaine Religieuse" kevéssel ezelőtt, az 
ő ismert londoni levelezője, R. tollából egy szerfelett ér-
dekes czikket közölt, melyet tartalmánál fogva szabad 
fordításban és a lényegtelenebb helyek kihagyásával e 
lapok olvasóival is megismertetek. 

London, 1891. decz. 11. 
. . . . „Néhány ismerősöm szives közvetítése folytán 

olyan szerencsés lehettem, hogy résztvehettem az éven-
kint megtartott ünnepén egy olyan egyletnek, melynek 
sajátságos működése már hosszabb idő óta felkeltette 
érdeklődésemet és kíváncsiságomat. Ez egylet nem más, 
mint St. Gilesbeli Christian mission. St. Giles az a város-
része Londonnak, mely mint a legnagyobb testi, szellemi 
és erkölcsi nyomornak egyik főfészke, Nagy-Britannia 
határain tul is messze földön szomorú hirnévre vergődött. 

„Már a megboldogult Neívmann bibornok s utána 
Manning bibornok s e nemes férfiakkal az anglikán egy-
ház több rokonérzelmü híve, papok és világiak, kijelen-
tették, hogy a bűnnek ezt a tanyáját, a gonosztetteknek 
ezt a melegágyát választják hivatásszerű színhelyévé mű-
ködésüknek. Ugyan minő sikerrel ? Várakozásunkat nem 
szabad nagyon magasra csigáznunk, de hogy- ez a műkö-
dés nem volt eredménytelen (emberek lévén nem tudunk 
az emberek szivébe belátni!) azt a következők teszik 
előttünk világossá: 

„Hatton G., egyike az intézet nemes alapitóinak, ezt 
mondja : a vállalat elején ugy látszott, mintha minden 
fáradtság, munka és pénz, melyet rá fordítunk, kárba 
veszett volna. Csak 1877-ben kezdett némi eredmény mu-
tatkozni azoknál az egyéneknél, a kiket a fegyenczházak-
ból elbocsátottak. 

„Mindenekelőtt arról van szó, hogy ezeknek az em-
bereknek eszközöket és alkalmat nyujtsunk arra, hogy 
becsületes életet folytathassanak, nehogy aztán olyan 
kényszerhelyzetbe jöjjenek, hogy vagy éhen haljanak, 
vagy pedig az úgynevezett „thieves kitchens"-ekben (tol-

') A bázeli ,.Kirchent'reund"-on kivül az egyetlen prot. egy-
házi lap Svájczban, mely a kath. egyház iránt még a kulturharcz 
idején is jóindulatúnak mutatkozott, és sikra szállt azon jogok 
mellett, melyeket az a tőle elrabolt egyházakra emelt. 
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vaj konyhák) avagy más hasonló helyiségekben u jabb 
bűntet tekre készülődjenek. 

r A keresztény hitoktatáson kivül első gondjá t ké-
pezi ezen mentő egylet vezetőinek, hogy azoknak a go-
nosztevőknek, a kik őket felkeresik, vagy a kiket mások 
hozzájuk utasítanak, megadja a lehetőségét annak, hogy 
tisztességes munkával kereshessék meg kenyerüket." 

„1877. febr. 19-én szolgálták fel az első tolvaj-
vacsorát és pedig semmi esetre sem azon tolvajókét, akik 
már egykor tolvajok voltak, és most becsületes emberekké 
lettek, nem, hanem igazi és tényleges tolvaj emberekét, a 
kik ekkor éppen azt a szünetet élvezték, mely egy el-
szenvedett és egy minden kétségen kivül csakhamar be-
következő ujabb büntetés közé esik, s a kiket a rendőr-
ség is igen jól ismert. E végből meghívókat ragasztottak 
ki barlangjaik és tanyáik falaira, melyek a leghirhedtebb 
város részekben vannak. 

„A. „Standard" igy ir t másnap a dologról : „A leg-
sötétebb hirü tolvajzugok népe, a lopás legtökéletesebb 
gyakorlati művelői, emberek, kik egész életükön át hadi-
lábon állottak a társadalommal, gyűltek össze mintegy 
500-an egy meghatározott helyiségben. „Szokás-tolvaj", 
ez volt az egyetlen igazolvány, mely a belépésre jogosí-
tott . Maguk a jelenlevők voltak azok, a kik a többi felett 
a legszigorúbb ellenőrzést gyakorolták. 400-án közülök a 
hozzájuk intézett kérdésekre készeknek nyilatkoztak és 
elhatározottaknak arra, hogy a bűnről lemondanak, ha 
megadják nekik a lehetőséget arra, hogy tisztességesen él-
hessenek. 

Az első megtett rendszabály vol t : ezen embereket 
abból a bűnös környezetből, a melyben éltek, eltávolítani. 
Ez megtörtént az által, hogy megvetették az alapját a 
„Homes for reformed thieves" (a megjavult tolvajok ott-
honáénak . Közöttük volt 1877-ben a legbuzgóbb és leg-
derekabb ügynökök egyike, kik mai napság az egylet 
czéljai érdekében működnek ; neve : Wheatley William. 

„A vállalat 14 év alatt nagyon sokat nyert jelentő-
ségben. Egyik mellék egylete igy nevezi magát Prison 
gateicork (Fogházkapu-egylet.) Ez a fogházakból kijövő 
gonosztevőket keresi fel mindjárt akkor mikor azok el-
bocsájtatnak. A hatóságok megengedik az egylet tag-
jainak, hogy a gonosztevőket, mikor a fogság már vége 
felé közeledik, czelláikban felkereshessék, hogy velük 
jövőjük felől értekezzenek. 

„1879-ben kiterjesztették a munkálkodást a fiatal 
bűnösökre is, hogy mindjárt feltartóztassák őket, mihelyt 
a bün sikamlós ut ján elestek. Sok-sok fáradtság, gond és 
kiábrándulás után néhány szép sikert is feljegyezhet az 
ember, és e müvet általában virágzónak és áldásthozónak 
jelezheti. 

„Azon 26,196 gonosztevő közül, a kiket a londoni 
fegyenczházakból szabadon eresztettek, 19,589 fogadta el 
a „tolvaj-vacsorára" szóló meghívást, s közülök 5442 
lépett be a „mértékletességi egylet"-be. 6982 olyan gyer-
mek, ki bűntet tekért már büntetve volt, ju to t t az egylet 
közvetítése mellett állásba mint hajóslegény, kézműves, 
munkás stb. vagy pedig rokonaihoz a tengerentúli orszá-
gokba 1887-ben 1267 gyermeket vettek fel, részben tör-
vényszéki uton, a „Boy-home"-ba. 

„Most olyasmit kell előadnom, a mit magam is át-
éltem. Gondolhatják magukban, hogy milyen feszült kí-
váncsisággal vártam azt a pillanatot, melyben szokatlan e 
látvány szemeim elé tárul. Egy estét tölteni a gonosz-
tevőkkel, résztvenni azon a lakomán, a melyen a meg-
hívott vendégek gonosztevőkből ál lanak! Nos, várakozá-
somat ez a látvány sokszorosan felülmulta. 

„A kijelölt ház előtt egy durva, tolongó, kiabáló 
tömegre akadtam, mely a teremben elébe adott testi él-
vezetekhez iparkodott hozzájutni. A terem maga Ízlésesen 
volt díszítve és káprázott a szép villanyos fénytől. A 
terem közepét gyermekek foglalták el, kik közül az 
idősebbek „szokás tolvajok" voltak, az empórok egyikén. 

Milyen végtelenül szomorú látvány ! Ha ezeket az 
arczokat pontosabban megvizsgáltuk, a bün nyomát 
mindegyiken megtaláltuk. A keményen rászegezett tekin-
tetet egyik sem tudta elviselni ! Másképpen volt a dolog 
a férfiakkal. 

„Egy némelyikükben csakugyan nem gyanítot tam a 
tolvajt . Néhány arczon természetesen felismerte az ember 
a bűnökben megőszült tulajdonos sivár múltjának a ki-
nyomatát , viszont másoknak előkelő s értelmes arczuk, 
fehér kezük volt, s egyáltalán nem nyers modoruk. I f jak 
s öregek, már mind- büntetés után voltak. 

Az ételek, miket ezeknek az embereknek elébe ad-
tak , kitűnőek vol tak; s hölgyek szolgálták fel azokat 
nekik, kik a jobb, részben pedig az előkelő osztályokhoz 
tartoztak. Ez szemmel láthatólag nagy hatást tett . Egyet-
len merész pillantás sem vetődött rá juk, egyetlen illetlen 
szó sem érte fülüket. Csupán csak abban a mohó éhség-
ben volt valami visszataszító, a melylyel ezek az embe-
rek az ételeket elfogyasztották ! Sokan talán először 
laktak jól közülök életükben. Az evés bevégeztével egyik 
sem hagyta el a termet. A nélkül hogy kényszerítve let-
tek volna, ott maradtak, jól tudva azt, hogy hozzájuk, 
mint ilyen sajátságos fa j tá jú vendégekhez beszédeket fog-
nak intézni. A szónokokat : papokat, hivatalnokokat és 
parlamenti tagokat, mind csendben és a legnagyobb 
figyelemmel hal lgat ták. Mindenkire nézve megható volt 
az a pillanat, midőn a már emiitett Wheat ley vette át a 
szót. Egy szónokot sem hallgattak a tolvajok végig oly 
nagy figyelemmel mint őt. Hatalmas, és mégis oly egy-
szerű közönséges szavak voltak azok. Legfőképen a fiatal 
gonosztevőkhöz intézte óvó és felhivó szózatát, hogy ne 
utasítsák el maguktól azt a segítséget, melyet az embe-
rek feléjük nyúj tanak. 

„Egy rendőrtisztvelő azt hangsúlyozta, hogy a go-
noszságot egyedül olyan nevelés képes feltartóztatni, mely 
keresztény vallási alapon nyugszik. 

„Mindenekelőtt egy olyan hajlékra volna szükség, 
melyben a szabadon eresztett gonosztevők tartózkodnának. 
Ennek felállítása érdekében van a társadalomnak. Oh ! 
borzasztó ndiéz feladat tisztességes embernek maradni, lia 
nincs meg az embernek az, a miből táplálkozzék és ru -
házkodjék ! A szabadon eresztett fegyencz a legjobb 
akarat ta l lehet eltelve, hogy becsületesen által küzdi ma-
gát az életen, de hol talál hát munkát? Nem csoda 
aztán, ha a társadalomtól megvetett egyén új ra a bün 
ösvényére téved. Sokaknál becsületesen élni nem jelent 
egyebet, mint a legkeserűbb nélkülözéseket szenvedni!" 
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IRODALOM. 
-f- Mária hava. A bold. Szűz buzgó tisztelőinek a 

májusi magánajtatosságokra ajánlva. A ft. esztergomi 
főegyházmegyei hatóság engedelmével. Kiadja Wajdi ts 
Nándor „Szt. Család" kath. mükereskedése, Budapest, 
üllöi-ut 21. 1892. 32-r. 201 1. Ára vászonkötésben 50 
kr. félvászonkötésben 40 kr, keresztkötési bélyeg külön 
5 krajczár. 

Igen csinos, kedves kis könyv, elmélkedésekkel, gya-
korlati útmutatásokkal és imákkal felszerelve minden 
napra. Terjesztését a legmelegebben ajánljuk. 

— Az 1848—49-il; szabadságharczban résztvett rom. 
és gör. kath. „Paphonvédek Albumára" nyit előfizetést 
Ambrus József kisoroszi plébános, Torontálmegyében. 
Czélja, egy bizonyos szűkkeblű váddal szemben, kimu-
tatni, hogy ,a kath. papság mit tett és szenvedett a ha-
záért."' 

Szerző jelenleg az első kötetre hirdet előfizetést, 
mely csak akkor fog megjelenni, ha elegendő előfizető 
jelentkezik, miért is kéri t. előfizetőit, szíveskedjenek 
május végéig okvetlenül jelentkezni, mert a könyv csak 
ekkor fog sajtó alá adatni. A „Paphonvédek Albuma" 
nyolczadrét alakban, finom papíron s diszes kiállításban 
fog megjelenni s 18—20 i v r e f e r j w í f Előfizetési ára 1 frt 
60 kr. Áz előfizetési pénzt vagy megrendelést, kéri szerző 
hozzá Kisoroszba, Torontálmegye, intézni. 

V E G Y E S E K . 
A herczegprimás római utjának egyik eredmé-

nyéről. t. i. az u. n. elkeresztelések ügyében, ha újságírók 
interviewolásának az egyházi ügyekben is hitelt lehet 
adni, maga a herczegprimás Esztergomban a .Magyar 
Hírlap" —„p"— jelű munkatársa előtt ugy nyilatkozott, 
„hogy a mit a lapok irtak, az mind csak találgatás. A 
bécsi lap távirata nem felel meg a tényeknek. A mit 
például irtak, — úgymond — hogy a magyar kormány 
azt a kijelentést tette, hogy behozza a kötelező polgári 
házasságot, ha a Vatikán megmarad a mellett, hogy meg-
türhetetlennek tar t ja az 1868. évi LIII. törvényczikket, 
annak egyáltalában nincs alapja. Egy részében azonban 
közel jár a közlemény a valósághoz. Abban tudniillik, 
hogy egy bíbornoki bizottság foglalkozott a kérdéssel. 
Hanem ez a bizottság az én propozicziómmal foglalkozott. 
Ez a propoziczió volna az a modus vivendi, melyről már 
gyakran volt szó. Én tudniillik tettem egy javaslatot, 
mely az egész ügyet elintézné, még pedig mind a két fél 
megelégedésére. Hogy mi ez a javaslat, arról természetesen 
nem nyilatkozhatom még ; korai dolog volna. De annyit 
mondhatok, hogy a pápa már hozzájárult propoziczióm-
hoz, s hogy most a kormány foglalkozik vele. A hírlap-
író ama kérdésére, hogy vájjon a herczegprimás javaslata 
értelmében sikeresen elintézhető-e az ügy, a herczegpri-
más megjegyzé : „Teljesen meg vagyok győződve róla. 
Az én propoziczióm ugyanis olyan, hogy az egyház érde-
keivel nem ütközik össze, de a magyar állam tekintélyét 
se sérti. Ezzel a propoziczióval foglalkozott az emiitett 
bizottság. " 

= A budapesti Katholikus Kör tizenharmadik 
felolvasó estéjét tart ja 1892. április hó 27-én, délután 6 
órakor a Kath. Kör dísztermében (Koronaherczeg-utcza 
17. sz. I. em.) Tárgysorozat : A szeretet politikája. Tabódy 
Józseftől. Költemények. Lévay Mihálytól. Az életből. 
Kádár Mariskától. Nóták. Pap Zoltántól. Felolvasás. 
Rákosi Viktortól. Budapest, 1892. április hó 20-án. 
Csapody István dr, a rend.-biz. elnöke. 

— Az erdélyi egyházmegye nagy szeretettel és lel-
kesedéssel ünnepelte meg Isten és emberek előtt kedves 
főpásztora, nm. és ft. Lönhart Ferencz püspök ur trónra-
léptének tizedik évfordulóját. Az egész ország örömmel 
veszi tudomásul királyhágon-tuli testvéreink ünnepelését 
s szívből gratulál valamint az ünnepeltnek, ugy az ün-
neplőknek. . 

— Sehopper György rozsnyói püspök ur f. hó 24-én 
mondotta aranymiséjét a budapest-belvárosi pleb. temp-
lomban, a hol ötven év előtt első miséjét bemutatta. It t 
is azt kívánjuk : ad multos annos ! 

— A gazdag Franeziaországban az 1891. év lefo-
lyása alatt 97,000 ember halt éhen, 71,000 ember nyo-
morban, és a büntettek száma 247,000 esetre rúgott föl. 

— A tihanyi benczés-zárda volt tagja : Récsey Vik-
tor, jeles fi^al régészünk, Szt.-Márián, Bubics kassai 
püspök biflkjfcn érdekes bronz- és vasleletekre bukkant. 
Vájjon a n v i j folyamán megtörténnek-e az évek óta em-
legetett Eftok e környéken ? 

— -WTAz első szent áldozásról nagy Napoleon azt 
mondotta, hogy „legboldogabb napja volt életében az, 
mikor először járult az Ur asztalához és részesült az Ur 
Jézus Krisztus szent testében és vérében." 

-—- Similis simili gaudet. Sokan nem értik, hogy 
miképp tud Francziaország és Muszkaország, az orosz 
czárság és a vörös sipkás köztársaság egymással annyira 
rokonszenvezni és barátkozni. A dolog nyitja egyszerű: 
az önérdek, és az, hogy egy húron pendülnek mind a ket-
ten ; zsarnok mind a kettő. A czár nem ismer más sza-
badságot, mint a saját önkényéét.; a franczia köztársasági 
parlamenti többség és kormány előtt szintén nincs más 
szabadság, mint az ő saját önkényöknek a szabadsága. A 
kath. egyház elleni gyűlöletből és üldözésből áll mind a 
kettőnek a vallása. Már az oly szabadelvű lapok is, mint 
például a „Pesti Napló", nevetségesnek találják a franczia 
kormány eljárását a püspökökkel és papokkal szemben. 
Csupa zaklatás, csupa üldözés, pénzbirságolás, fizetés le-
foglalás, egyházellenes ukáz kibocsátás az egész franczia 
vallásügyi politika. Meglátszik az egészen a hitetlenség-
nek az egyháztól való gyáva félelme. Legújabban a 
mendei püspök fizetését foglalta le a kormány. Miért? 
Mert a püspök kötelességéhez hiven felszólalt a vallás-
talan iskolák ellen. Hja ! de ezek az iskolák Franezia-
országban törvény. A püspök a czélzatosan csinált törvény 
ellen vétett : tehát méltó az üldözésre. Francziaország 
újra megérett az Isten nagy ítéletére ! Mily szeretettel 
akar raj ta XIII. Leo pápa segíteni ! De a tékozló fiu még 
nem akar magába szállni ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza â. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmanyok-. Üdvözlégy Mária! — „Előszó" az 1892-ik évi május havához. — Lönhart Ferencz. erdélyi 
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..Mert megtekintette szolgálójá-
nak alázatosságát ; ime -mostantól 
boldognak hirdet engem minden 
nemzedék." 

Sz. Luk. I 48. 

Nehéz volna el találni , hogy a keresztény 
időszámitás melyik százada, melyik korszaka 
tesz tu l a másikon a kedves és á ldásokban oly 
g a z d a g M á r i a - t i s z t e l e t bens'őségére és külső fényére 
nézve e g y a r á n t : az-e mikor a szeplőtelen szűz 
anya tes t szer int még i t t j á r t a földön az em-
berek közöt t , s az ő t isztelőinek legnagyobbika, 
az ő szent Fia, az U r Jézus maga o k t a t t a szeplő-
telen szűz A n y j á n a k földi t isz te lői t , az aposto-
loka t és a t an í tványoka t a Mária- t iszteletre , 
k iválasztva közőlük egyet, sz. J á n o s evangél is tá t , 
hogy a Már ia- t i sz te le tnek az U r Jézus mennybe-
mene te l e u tán hagyományos oszlopa legyen az 

anyaszentegyházban : vagy azok a századok, a 
melyek Mária dicsőséges mennybemene te l e ó ta 
nap ja ink ig l e fo ly tak ; a nagy üldözések a la t t , a 
midőn a k a t a k o m b á k homályába menekül t ke-
resztény is teni t i sz te le t egyre sűrűbben h a j t á ki 
magából a Mária- t i sz te le t ö r ö k k é zöldelő és 
virágzó ágaza t a i t ; vagy midőn a véres üldözések 
mul táva l az egyház szabadon föllélegzvén, meg-
a lkotá kiegészítésével a fe ledhetet len Ave Máriá- t , 
a művészet minden ágai pedig a Mária-ti sztélét 
szolgála tába kezdének egymásu tán haj lani , mi-
dőn bazil ikák és t emplomok emelkedének tisz-
te le tére , ') hymnuszok és ódák zendül tek meg 
magasz t a l á sá r a ; vagy a középkorban, midőn 
megszüle te t t a csodálatos rózsafüzér, h i tünk min-
den t i t k á n a k egy-egy rózsájával , s az nemcsak 
a vi lágtól e lzárkózot t szerzetesek és zárdaszüzek 
szivén, hanem a hadvezérek és k i rá lyok ka rd j á -
nak m a r k o l a t á n is he lyet foglalt , midőn orszá-
gok s ie t tek Mária védelmét örökre maguk szá-
m á r a lekönyörögni , igen, mikor Magyarország 
pénzein, zászlóin a b. Szűz képe r agyogo t t ; vagy, 
hogy az összehasonl í tás e hosszú kérdésé t befe-
jezzük, vagy, mondom, ta lán ez az u j a b b kor-
szak gazdagabb a Mária-kul tusz bensőségességére 
és külső fényére nézve, a midőn a Mária- t isztelet 
az egész m á j u s h ó n a p r a k i te r jedő mindennap i 
buzgólkodásában évről-évre megújhodva , úgy-
szólván k imer í t m i n d e n t a mi t a ker. h i t t an a 

') Az efezusi zsinaton alexandriai sz. Cyrill, zsinati beszédé-
ben, már igy kiáltott fel : „Üdvözlégy, oh Mária, a ki miatt az 
igazhitűek városaiban, falvaiban, szigetein templomok épülének !" 
V. ö. Liell, Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und 
Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben. 
Dogmen- und kunstgeschichtlich bearbeitet. Freiburg, Herder, 
1887. 41 1. 

31 



276 RELIGIO. 

keresztények életének megt i sz t í t ására előadhat , 
k imer í t m inden t a m i t a művészet t a l á l ékony-
sága szövetkezve a kegyele t te l , Mária dicsősé-
gére és a lelkek üdvösségére, szónokla tban , köl-
tészetben, zenében, szobrászatban, s a dekora t iv 
művésze t sokféle ágaza tában , va lamin t a te r -
mészet virágos, i l latos kincseinek felhasználásá-
ban e lő t e r emten i képes. 

Igen, melyik korszak gazdagabb a Mária-
t isztelet bensőségére és külső fényére nézve : ez 
igen érdekes, mondha tn i érdekfeszí tő kérdés 
lehet a theor ia , az e lméle t emberei előt t , a kik 
sz. Bernárd mondása szerint a t udás t és tudo-
m á n y t csak azért kedvelik, hogy t ud j anak , s 
t u d o m á n y u k b a n gyönyörködjenek , „qui scire vo-
lunt t a n t u m u t s c i a n t ; " a gyakor la t embere i 
e lő t t azonban ez a kérdés pusztán magában 
véve mecklő kérdés s gyakor la t ivá csupán két 
dolog ál tal válik. Elsőben az által , hogy a ke-
resz tény századoknak a Mária- t i sz te le t re vona t -
koz ta to t t emez á t k u t a t á s a végeredményében 
mindig fényesen igazol ta és fogja igazolni a 
bold. Szűznek a f en tebb i jelszóban m o n d o t t 
jövendölését : — „boldognak h i rde t engem min-
den nemzedék!" Másodszor az ál ta l , ha a Mária-
kultusz t ö r t é n e t é n e k á t k u t a t á s a bennünke t , a 
m in t kell , a r r a a meggyőződésre vezet, hogy 
Máriá t mindeneke lő t t bensőséggel, az elme és 
sziv malasztos t i sz taságával , vagy legalább is 
t i sz taságára való törekvéssel kell t isztelni , m e r t 
a külső t i sz te le t fénye és ragyogása csak jele, 
eszköze, emel tyű je lehe t az elme és sziv hódo-
lásának és kegyele tének Mária i rán t . 

Szentséges szűz A n j ' á m ! E sorok Í rásában 
k i fe j t e t t csekély fá radságom bőven meg lesz 
j u t a l m a z v a , ha mindenki , a ki e so roka t olvassa, 
e lhatározza, hogy tesz v a l a m i t arról , hogy ez a 
mai nemzedék, a mely Már iá t igazán fényes 
május i a j t a tosság-gyakor lássa l ünnepl i , mél tó 
követője legyen a nagy ősök bensőséges Mária-
kul tuszának , b i tben, erényben, á l lha ta tosságban , 
az egyházat üldöző világ el len való harczolásban ! 

* # * 

„E 1 ó s z ó" 
az 18!>2-ik évi május havához. 

Legszebb rózsáim nyíljatok ki! 
Belőletek most koszorút fonok : 
Szűz Márián fogtok ragyogni ; 
Fején hervadtok el, ti boldogok ! 

') A Wajdits-féle ..Mária-havá"-ból. 

Fehér kelyhű kis gyöngyvirágok, 
Szépen vidáman csilingeljetek ! 
Nagy öröm vár ma még reá tok: 
Mária keblén lészen helyetek. 

Kék nefelejtsek és jáczintok, 
S erdő, mező virágai, ti mind ! 
Megsúgom tinektek is a t i tko t : 
Kezem Mária oltárára hint. 

Öltözzél menyasszony-ruhába, 
Dicső természet, Isten temploma, 
S légy oly szép, — édenkertté válva, — 
A mily szép eddig nem voltál soha. 

Te szellő, sugj-bugj andalogva, 
Ringass lágy szárnyon édes illatot ! 
Pacsirta, kezdj zengő dalodba 
S himnuszt, hozsannát zengjen dalod. 

Szűz Máriának ünnepére 
Készülj szivem te is e hajnalon ! 
Áhítattal borul j eléje; 
Szűnjék meg panasz, gond, fájdalom. 

Zengje a mélység, a magasság, 
És visszhangozza millió ima, 
Hogy földön, égben meghallhassák: 
Május haván légy üdvöz, Mária ! 

Rudnyánszky. 

L ö n h a r t F e r e n c z , 
erdélyi püspök. 

— 1882—1892. — 

Az 1882-ik év, irja az erdélyi „Közművelődés", az 
erdélyi egyházmegyére nézve a gyász és szomorúság, az 
öröm és lelkesedés éve volt. Szeretett agg főpásztorunk-
nak, gyergyó szt.-miklósi dr Fogarasy Mihálynak márcz. 
hó 23 án bekövetkezett elhunyta gyászba és szomorúságba 
boritá Erdély Sionját. És méltán, mert ezen nagy főpász-
torunknak halála teljes joggal sorozható azon legérzéke-
nyebb csapások és veszteségek közé, melyek valaha egy-
házmegyénket érték. 

Ámde bármily nagy volt a veszteség s az ebből 
származott gyász, az öröm és lelkesedés csakhamar fel-
válta ezt. A feledhetetlen főpásztor gyászravatala fölött 
mélabúsan zokogó harangok zúgása alig hangzott el, s 
Erdély kies bérczein újra a valódi öröm árjai hullámzot-
tak, — s a csak rövid idők előtt oly mélyen szomorgó 
hivek arczulatán üdvmosolylyal ünnepeltek a legtisztább 
öröm sugárai. Erdély uj főpásztort, u j atyát nyert, innen 
az öröm. a lelkesedés. 

A Közművelődés 1882-ik évi 16-ik száma igy ir : 
„A vallási, egyházkormányzati, tanügyi és nemzetiségi 
tekintetben oly sajátos viszonyú erdélyi egyházmegyének 
egy tapasztalt, bölcs belátásu, kitartó erélyű és ezen 
sajátos viszonyokkal teljesen ismerős püspökre volt szük-
sége, ki a nagynevű elődöknek méltó utódja lehessen. És 
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örök hála az isteni bölcs Gondviselésnek, hogy a szent-
szék és apostoli trón kegye a Szentlélek isteni sugallata 
folytán egy oly férfiút állított ezen elárvult egyházmegye 
élére, kiben az emiitett magas tulajdonok kitűnő mérv-
ben találtatnak föl ! Ki három nagynevű püspök oldala 
mellett szerzette bő tapasztalatait , s bölcs tanácsaival és 
odaadó munkásságával működött közre az egyházmegye 
oly súlyos körülményü kormányzatában; ki a közvetlen 
elődje alatt a történelmi jogfolytonosság alapján meg-
testesült és megszilárdult egyházmegyei önkormányzat 
(autonomia) eredménydus működéseiben tényleges, hatha-
tós részt vett ; ki a tanügy és irodalom iránt mindenkor 
a legmelegebb érdeklődéssel viseltetett s a legönzetlenebb 
áldozatkészséget tanúsított , s mint az erdélyi összes ne-
velő- és tanintézetek leendő főigazgatója már többször 
érvényesített erélye által jövőre is biztos kezességet nyúj t 
e tekintetbeni önállóságunk és jogaink megvédésére; ki 
végre humános modora, finom műveltsége, bölcs tapintata 
és részrehajthatlan igazságszeretete által v a k m i n t a bel-
ügyeket a sajátos viszonyoknak megfelelő czélszerüséggel 
fogja intézni, ugy a különböző felekezetek és nemzetisé-
gekkel való külérintkezéseinkben az egyház elévülhetlen 
elveinek biztos megvédése mellett a békés együtt létre 
vezető helyes utat mindig meg fogja tudni találni, s mig 
az egyházi szellem folytonos fejlesztése — és ápolásában 
főpásztori örömét fogja találni, addig nemzeti létünk 
érdekeinek is megfelelően honfiúi kötelmeit sem fogja 
szem elől téveszteni." 

Tiz év mult el azóta, mióta Lönliart Ferencz át-
vette terjedelmes egyházmegyénknek kormányzatát . 1882. 
április hó 24-én tette le a püspökre nézve előirt esküt 
apostoli királyunk ő felsége s a pápai nunczius kezébe, — 
s ezen u. n. canonicus precessus után lépett mindazon 
jogok és kiváltságok teljes birtokába, melyek a megyés 
püspököt illetik. 

De ezen jogokkal és kiváltságokkal együtt nagy 
terhek és kötelezettségek járnak. Minél nagyobb azok 
köre, annál nagyobb és szigorúbb egyúttal az azokkal 
és azokért járó felelősség is. Felelősség Isten és embe-
rek előtt. 

S ime, alig foglalta el kegyelmes főpásztorunk 
főpapi székét, sikerdus tetteinek áldásthozó és kegyelem-
árasztó hatásai máris hervadhatlan nefelejts-koszoruban 
díszlenek püspöki székhelyén éppen ugy, mint terjedelmes 
megyéjében mindenütt. 

A jó pásztornak először is övéit, nyájá t kell megis-
merni. A helyi és személyi ismeret legelső és nélkülöz-
hetetlen kellék az egyházkormányzat mérlegében, hogy a 
suly mindig az igazság, a méltányosság felé hajol jék. 
Egyházi kormányzatunk fő jellege : szilárdság, gyors pon-
tosság és részrehajlatlan igazság. S ezért kívánta kegyel-
mes főpásztorunk egyházmegyénknek összes esperesi 
kerületeit, s az egyes kerületeknek minden egyes plébá-
niáját sőt még a filiákat is meglátogatni, a mi neki Isten 
szent segítségével sikerült is. 

Fáradalmas út jában nem tar tóztat ta vissza az idő 
viszontagsága, nem hátrá l ta t ta a saját egészségi állapotára 
való tekintet. Körül jár ta az egész megyét, jót tevén min-
denütt . Egy helyen az idők multával ejtett és titkos 

sebeket puhatolta ki s orvosolta meg, más helyen a bér-
málás szentsége után sóvárgó hű népet kente fel az 
U r n á k ; és miként székhelyén, ugy megyénkben minde-
nüt t , hol hivei szerencsések valának az Ur nevében jövő 
áldott főpásztort üdvözölhetni, édes vigaszt, erkölcsi és 
anyagi támogatást nyertek a szegények, özvegyek, árvák, 
templomok, iskolák, papok, tanitók, intézetek, egyletek. 
Azon szavak, melyeket szt. Jeromos Nepotianusról mon-
dott, hogy ő „a vakok istápja, az éhezők kenyere, a 
szegények reménysége, a szenvedők vigasztalása", kegyel-
mes főpásztorunkra is teljes mérvben illenek. 

Bámulatra való kegyelmes főpásztorunknak kőrút -
jaiban kifej tet t igazi apostolkodása. „Docuit verbo et 
opere." Még a legkisebb egyházakban is órákon át be-
szélt az ő szívhez szóló, egyszerű és azonnal hóditó elo-
cjuencziájával, — a legelhagyatot tabb iskolában is buz-
dító szózatokat intézett az ajkain csüggő tanulókhoz és 
szülőkhöz. S ezen mag csakugyan termékeny talajra hul-
l o t t ; a hallgatóság megszívlelte a főpásztori intő és vi-
gasztaló szavakat. „Erat enim docens, sicut potestatem 
habens." S bátran elmondhatjuk, azóta u j alakulásnak 
indult sokat szenvedett megyénk. Mindenütt, a hová, a 
merre csak tekintünk, mindenütt és mindenhol lelkesedést, 
buzgalmat és életet lát szemünk. „Emisit spiritum suum 
et creabantur ét renovabatur facies terrae (nostrae.)" 

Sok plébánia van megyénkben és közöttük nagyon 
sok volt olyan, a hol a lelkész nem vala egyéb, mint 
valóságos és a szó legszorosabb értelmében vett missio-
nárius. A különféle hitfelekezetek számos ezreinek köze-
pette áll ő kicsiny nyájával, gondos pásztor gyanánt foly-

—feem őrködvén, gondosan vigyázván arra, ne lupus veniens 
rapiat. unam aut aliam ex ovibus suis, s akárhányszor 
még kitéve a keserű bántalmaknak is, miket — mint 
hajdan az apostoloknak — örömmel kell eltűrnie. Ke-
resztény önfeláldozással szenteli életét embertársai földi 
és mennyei boldogságának előmozditására s minden gon-
dolata, szava és cselekedete nyáját s ennek üdvét illeti. 
Ezen lelkészeket, nevezzük őket missionáriusoknak, meg-
nyugtatni , megvigasztalni, mostoha sorsukon enyhíteni, az 
anyagiakban a tisztességes megtlhetés fokáig biztosítani 
vala kegyelmes főpásztorunknak egyik kiváló gondja. S 
megteremté ő maga a congruát. melyre évenként 5000 
frtnyi összeget ad. S akkor érzé át a megyének segélye-
zett, bánatát feledett és egy jobb jövőben bizó papsága, 
hogy az egész megye csakugyan egy nagy családdá 
alakult, a melynek szerető, gondos, édes atyja — a püspök. 

A papság fölsegélyezése mellett kegyelmes főpász-
torunk atyai gondoskodásának egyik kiváló tárgyát képezte 
a templomok és plébániák építése vagy legalább is jó 
karba való hozatala. Eltekintve a piskii templomtól és 
plébániától, mely 100,000 f r tba került s mely „aere 
perennius" hirdeti Lönhart Ferencz munificzencziáját, nem 
emlitve a bolyait, mely szintén kegyelmes főpásztorunk 
áldozatkészségének köszöni létét, hány templom és ple 
bánia kapott hol orgonát, hol oltárt, hol belső felszere 
lést, hol meg ezrekre menő összegeket . . . 

S hogy ezen bőkezűség mennyire járul t a hivő nép 
áhítatának emeléséhez és sz. hitéhez való ragaszkodásának 
fokozásához, azt mindenki beláthatja, ki meggondolja, 

3 5 ' 
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hogy a külső decorum képezi Isten belső tiszteletének 
egyik lényeges tényezőjét. 

Az egyház veteményes kertje az iskola. Itt serdül-
nek, nőnek és nevelődnek egyházunk leendő bajnokai. 
Nagyon fontos s egyházunk virágzásában a legszüksége-
sebb kellék az iskoláknak jó karba való hozatala. S ke-
gyelmes főpásztorunk jól ismerve az iskoláknak az egy-
házra, hazára, társadalomra és családra való nagy és 
átalakító befolyását, a népiskolázás terén sokat, nagyon 
sokat tett. Boicza, Szeben, Toplicza, Lövéte, Szováta, s 
még hány iskola köszöni neki létét s a kor didaktikai 
követelményei szerinti berendezését ? Hány tanitó, meg 
tanitónő hol évi teljes fizetését, hol meg állandó segélye-
zését? S mindezen adakozásokat saját, minden oldalról 
eléggé igénybe vett pénztárából fedezi. 

Ezek után jönnek a különféle segélyezések, sze-
gényeknek, egyleteknek, intézeteknek, melyek a főpap-
ságtól kérnek támaszt és istápot. S kegyelmes főpászto-
runk erszénye ezeknek is mindig bőven juttatott . Mennyi 
titkos nyomort szüntetett meg, hány könycseppet szárított 
fel, azt csak az tudja, ki azokat följegyezte az élet 
könyvében s kihez a segélyezettek fohászai feljutottak 
áldást és hosszú életet esdve a jóságos és kegyes főpász-
tor életére. 

írod. társulatunk is nagy mérvben tapasztalta ke-
gyelmes főpásztorunk és védnökünk pártfogását. Minden 
évben 400 frtnyi összeggel segélyezi társulatunkat s 26 
szegényebb ellátású papnak és tanitónak küldeti meg 
lapunkat. Hogy ezen adomány — mely az összes előfize-
tési pénzek közt a legpontosabb, mennyire lendített iro-
dalmi társulatunkon, ezt jól tudják azok, kik átélték azon 
korszakot, midőn társulatunk ezen adomány megszűntével 
— megszűnt volna létezni. 

De hát mit mondjunk tovább ! ? Minél mélyebben 
merülünk be azon magasztos kép szemléletébe és leírá-
sába, mely szemeink előtt áll, annál inkább érezzük, 
hogy a kép fenségének növekedtével erőnk hanyatlik, 
fogy. Ha a hü irónak egy közönséges és középszerű férfiú 
kellő méltánylása is nehézséget okoz, annál inkább foko-
zódnak a nehézségek, midőn egy kiváló emberről kell 
írnia. Hiszen amott az irónak szellemessége mindig talál-
hat olyas vonást, mely legalább az olvasók előtt érde-
kes ; tollának erejével és szépségével bámulatba ejtheti 
olvasóit s ha már az általa dicsért embernek nem is, de 
magának mindig szerezhet elismerést. Ámde, hol hősének 
tulajdonai kiválók, fényesek, sokoldalúak ; hol az olvasók 
lelke már előre át van hatva a tiszteletteljes bámulattól 
s az olvasók oly méltatást kivánnak, minő azon férfiú, 
kiről az író hozzájuk szól: oda csakugyan oly iró kell, 
kinek lángesze fel tud azon magaslatig hatolni, hol hőse 
áll. Erezzük, hogy gyengék és erőtlenek azon vonások, 
melyekben kegyelmes főpásztorunk 10 évi működését váz-
lalni törekedtünk. Ámde a gyenge vonások is képeznek 
egy bár halvány — képet s ezen képet gyönyörűen szi 
nézi be humánus modora, atyai jósága és leereszkedő 
nyájassága. Egyházmegyénknek éppen tiz év óta jó pász-
tora, ki a gondjaira bizott nyáját Isten szavával legel-
teté, szerénységben megtartá, tiszta magaviseletben meg-
erősité, ki nyájának hü védője, a szegények vigasztalója, 

a tévelygők kalauza, s mindnyájunknak éjjeli-nappali 
őre, — mindenkinek mindene vala, hogy mindenkit üd-
vözítsen. 

S most is ugy áll előttünk. Hasonlít nyája közepette 
a terebélyes fához, melynek dus lombú ágai alatt a hivek 
nyugtot és enyhet lelnek, virágainak örvendeznek és gyü-
mölcseiben részesülnek. Hasonlít azon fellegoszlophoz, 
mely a pusztában vándorló Izrael népére az éj sűrű sö-
tétsége ellen a jótékony világosság sugarait lövelé, — a 
nap bágyasztó forrósága közt pedig őt üdítő árnyékával 
feléleszté. Nincs előtte oly áldozat, melyre kész nem 
lenne ; nincs oly nehézség, melynek legyőzésére nem vál-
lalkoznék. Szemei előtt lebeg édes Üdvözitőnk szentséges 
képe, ki felmagasztaltatván a keresztre, mindeneket maga 
után vont a világosság hónába ; szemei előtt tart ja szt. 
Pál fáradhatatlan munkásságát és buzgóságát, ki a Meg-
váltó iránti szeretettől elragadtatva — a világnak meg-
feszítve kívánt lenni, egyedül Krisztusnak élni s hiveiért 
akár átokká válni. „Per crucem ad lucem !" kegyelmes fő-
pásztorunknak megtestesült jelszava. 

Gyönyörűen mondja a „Példabeszédek könyve:" 
„Corona dignitatis est senectus." Tisztesség koronája az 
öregség." Kegyelmes főpásztorunk már elnyerte ezen 
koronát, mely a tisztesség jutalma s „mely" — mint az 
idézett könyv tovább mondja „az igazság utain találta-
tik." (XVI. 31.) Ezer és ezer sziv, ezer és ezer ajk emel-
kedik ma É g felé a pásztorok Pásztorához : hogy ezen 
koronát Lönhart Ferencz püspök Urunk még sokáig vi-
selhesse egyházunknak, hazánknak, egyházmegyénknek s 
hivő nyájának javára és örömére. 

É l j en ! Z. Á. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Rozsnyó, április hó 27-én. Dr Schopper György 

püspök aranyáldozata. — 
Husz éve, hogy Isten jóvoltából az egyházmegye 

élén áll. Hiven szerénységéhez nem keresve csillogó fényt, 
külső pompát s tüntetést, inkább követve sz. Jeromos 
szavait: „Gloria Episcopi est, pauperum inopiae provi-
dere", két évtizeden keresztül abban lelte örömét, ha jót 
tehetett. 

Ily apostoli lelkületre valló szent szándékkal ünne-
pelte áldozárságának és aranymiséjének félszázados év-
fordulóját. 

Szive sugallatát követve, Budapest belvárosi tem-
plomában, — a hol 50 év előtt először bemutatta zsenge 
áldozatát, — mondotta arany miséjét, védszentje ünnepén, 
szerető rokonaitól környezve, de atyai szive nem feled-
kezett meg lelki gyermekeiről. Módját találta, hogy azok 
sziv-templomaiban bemutathassa a kegyes atyai szeretet 
drága áldozatát. 

Igazolja ezt a püspöki helynöknek magasztos, a 
papság és hivek érzelmeit ékesen tolmácsoló körlevele : 

742. sz. Hálatelt szívvel ültük meg kegyelmes Fő-
pásztorunk félszázados áldozárságának és aranymiséjének 
örömünnepét s buzgó szívvel kértük a mennyei Atyának 
bő áldását szeretett Főpásztorunknak fejére, hőn imáztunk 
nekünk drága hosszú életeért, mert ő egyházmegyénknek 
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nemcsak Isten szive szerinti püspöke, de egyszersmind 
legnagyobb jótevője. — Azt mondják, szegények vagyunk ; 
mi azonban azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb kincset 
birjuk jóttevő Főpásztorunkban, kinek nemes szive dús 
forrása azon jótékonyságnak, mely nem szavakban, de 
cselekedetekben nyilvánul, mely nem hangoskodik, nem 
kiván ünnepeltetni, hanem működik egyedül azért hogy 
jótékonyságot gyakoroljon, s mely nem csillogó földi 
salakra, de kizárólag égi jutalomra számit. 

Nemeslelkü Főpásztorunk néhány nappal aranymi-
séje előtt kis csomagot tett át a székeskáptalanhoz azon 
meghagyással, hogy az csak aranymiséje napján lesz fel-
bontható. Csak sejtettük, de nem tudtuk, hogy e kis 
csomag a legbensőbb hála könnyeit fogja sokaknak szemén 
fakasztani, s hogy ezzel kegyelmes Főpásztorunk gyako-
rolt jótékonyságára a koronát fogja feltenni olyképpen, 
hogy annak fényét nem akarta hizelgő dicséretekkel 
valaha is elhomályosítani, s én mint az egyházmegyének 
ez időszerint püspöki helynöke, csak annyiban közlöm e 
kis csomag tartalmát, amennyiben arról a főt. testvé-
reknek hivatalos tudomással kell birniok, s azért szósze-
rint közlöm a csomaghoz mellékelt levél szavait, melynek 
minden sora azon nagy lélekre vall, ki egyházmegyénk-
nek nemcsak Főpásztora, de egyszersmind jótevője is és 
igazán szerető atyja gyermekeinek. 

„Az országnak utolsó, legszegényebb püspöke levén, 
nem tartottam magamat arra hivatva, hogy e tekintetben 
mozgalmat indítsak. — De minthogy a jó Isten azon 
rendkívüli szerencsében részesített, hogy aranymisémet 
megtarthassam, megemlékezvén isteni Mesterünk azon 
szavairól : amen dico vobis quamdiu fecistis, uni ex his 
fratr ibus meis minimis, mihi fecistis, — hálatelt szivvel a 
Rozsnyó-egyházmegye szegényebb papságán és a megye 
többi nyomoruságain, tőlem kitelhetőleg segíteni akarok. 
— Én követve az egyházi hymnus azon intelmét: „quan-
tum potes tantum aude" azzal vigasztalom magam, hogy 
az evangeliumi özvegynek két fillérét az Isten többre 
becsülte a nagy adományoknál, és hogy talán azon köz-
mondás szerint: verba movent, exempla trahunt, ezen kis 
adakozásom a hatalmasokat is hasonló tettekre fogja in-
ditani, et potenter agent. 

Mellékelve 22,500 frtot teszek át egy takarékpénz-
tári könyvecskében és két db úrbéri váltság-kötvényben 
azon megkereséssel, hogy ezen összeget örök alapítvány 
gyanánt a következő czimekre elhelyezni szíveskedjék : 

1. Alsó-Sztregova, 2. Dobsina, 3. Jabloncza, 4. 
Jekelfalva, 5. Feled, 6. Görgő, 7. Murányhutta, 8. Nagy-
Veszverés, 9. Nyustya, 10. Pelsőcz, 11. Perkupa, 12. Pilis, 
13. Ragály, 14. Ráhó, 15. Rákos, 16. Sz.-Remete, 17. 
Szent-András, 18. Tiszolcz, 19. Uzapanyit plébánosainak 
egyenkint egy ezer frtot 19,000 f r t 

b) a József-alapnak 500 „ 
c) a szegény tanitók alapjának 500 „ 
d) a szegény iskolák alapjának 500 „ 
e) a tanitók nyugdíj alapjának 500 „ 
f) a rozsnyói Nénikék nevelő-intézetének . . 500 „ 
g) a Kosa-Huszkó intézetek fentartási alap-

jának 500 „ 
h) a kezdő javadalmasok alapjának . . . . 100 „ 

i) a gymnasiumi tápintézetnek 100 fr t 
j) az elemi iskola alapjának 100 „ 

Az úrbéri kötvények egyikét a rozsnyói 
sz. Vincze-egyletnek 100 „ 

a másikát a városházán, nevem alatt létező sze-
gények alapjához juttatni ne terheltessék 100 „ 

22,500 frt. 
Fogadják az illetők szivesen mit szívesen adtam!" 
A gyermeki sziv hálás érzelmével mondunk köszö-

netek kegyelmes Főpásztorunknak s nem kétlem, hogy 
nemcsak a kegyesen segélyzettek, de az egyházmegye 
összes papsága buzgó imáiba fogja mindenha foglalni a 
bőkezű Főpásztort s a mélyen érzett hála örömkönyüje 
fog csillogni a 19 plébános szemén, valahányszor kézhez 
veszi a segélyt, mely nehéz helyzetén tetemesen könnyit. 
Isten tartsa meg kegyelmes Főpásztorunkat nagyon sokáig, 
hogy hálás gyermekeiben sokáig örömét találhassa, egyko-
ron pedig jutalmazza meg az égi koronával, melynek 
gyöngyeit már e földön oly serényen igyekszik össze-
gyűjteni ! 

Végül megjegyzem, hogy a felsorolt kegyes alapít-
ványi tőkék Főpásztorunk aranymiséjének emlékére ez év 
és hó szent György napjától fognak kamatozni a székes-
káptalannál a kijelölt czélokra. A 19 ezer forintnyi ala-
pítványi tőke kamatai pedig a fentkitett naptól számí-
tandó utólagos évi részletekben fognak a megnevezett s 
időszerinti plébánosoknak nyugtájára a kegyes alapítvá-
nyi pénztár kezelője által kiszolgáltatni. 

Kelt Rozsnyón, 1892. ápr. 24-én. 
Szekeres János, 

püspöki helyettes, 

Gyulafehérvár. Erdély ünnepe. — 
Méltó örömmel ünnepelheti meg bérezés kis hazánk 

minden katholikus hive a napot, ') mely tizedik évfordu-
lója annak, hogy nyilvánossá lett a magyar apostoli 
király azon elhatározása, melyszerint az erdélyi püspöki 
székbe Lönhart Ferencz félsz, gratianopolisi püspököt, 
akkori erdélyi nagyprépostot ültette. Ime, most már, 10 
hosszú év letelte után nyilvánvaló, hogy a király atyai 
gondoskodása kiválóan bölcs eszköze vala az imádandó 
isteni gondviselésnek. — Ki ismeri jobban intézményein-
ket, mint ő, akinek élete mintegy personificatiója az 
egyházmegye félszázados történetének ! ? — Hock János 
a magyar főpapságról irott könyvében azt mondja, hogy 
az erdélyi püspök ugy össze van nőve megyéje sajátos 
instituczióival. hogy talán még a primási széken se érezné 
jól magát. — Hát bizony az már igaz, hogy az erdélyi 
ember szereti a maga szülötte földjét. 

Mert hát mi a magunk jussait hosszú és nehéz 
küzdelmek után vivtuk ki, azért hát szeretjük és meg is 
tudjuk becsülni. S azért szeretjük azt is, ha azok, akik 
vezéreink, ugy éreznek, mint mi, ugy cselekszenek, mint 
bölcs elődeink, régi vezéreink, akikre majdnem kivétel 
nélkül büszkék vagyunk és joggal büszkék is lehetünk. 

') Ö nmga, Erdély püspöke 1882. márcz. 30-án neveztetett 
ki <5 felsége által püspökké. A canonicus processust ápril 24-én 
végezte. 
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Nem akarom Hunyadi Jánosnál kezdeni ; azt se hozom 
fel, hogy Magyarország politikai helyzetét századokon át 
erdélyiek befolyásolták : pusztán csak a püspököknél 
maradván is, joggal állithatom, hogy az utóbbi évszázad 
alatt is ezen püspöki széken kizárólag mind kitűnőségek 
ültek, a kiket meg is irigyeltek tőlünk, mert elvitték 
Battyhányinkat, Rudnaynkat prímásoknak, br. Szepessyt 
pécsi püspöknek, Haynaldunkat kalocsai érseknek. Haynald 
is az erdélyi bérezek SZÍVÓS hazafiságu lakói közt aczé-
lozta meg annyira lelke erejét, hogy készebb volt inkább 
mindenről lemondani, mint hősi kitartással szerzett jo-
gaink feladásába belemenni. 

Ily utódok nyomába lépett Lönhart Ferencz. Szi-
vében kegyelettel a multak iránt, tisztelettel elődei dicső 
példája iránt, szívbeli igaz ragaszkodással a bazarészi 
katboliczizmus jogai, intézményei iránt. — Tíz év tapasz-
talata után ha felvetem a kérdést, mink ő nekünk ; ki 
ne mondaná: a tyánk! Közeledett-e valaki hozzá, hogy ne 
érezte volna jóságos szivének áldott szeretetét ? Kért-e 
valaki tőle, hogy meg ne nyerte volna kérése tárgyát, 
attól, akinek elve, minden igazságos és méltányos kérést 
teljesiteni ? — 0 nem kiván a politikai élet zajos terén 
érvényesülni, hogy egészen a miénk lehessen. l i láinak, 
oltári áldozatának gyümölcsei hiveié! Hajlott korában is 
az erős férfi kitartásával dolgozik ; fáradozásának intenzív 
ereje mind az általa szolgált ügy sikeres baladására 
irányul. Vagyonával nagy hivatása czéljainak szolgál, s 
ha van, ami bántja, csak az, hogy nem rendelkezik 
annyival,-hogy mindenkinek könnyét felszáríthassa. Állá-
sának előnyeivel nem kiván élni, de alázatos lélekkel 
s önszántából magára veszi állása összes terheit, erős 
lélekkel hordja hivatásának bizony-bizony nagyon súlyos 
keresztjét, hisz jelszava : per crucem ad lucem ! 

Talis decebat, ut esset nobis Pontifex, Mindig 
köztünk van, teljesen a miénk, hiszen mi az ő gyer-
mekei vagyunk, mert őt Krisztus jegyezte el az ő egy-
házával, aki a mi anyánk ! Felmagasztosult lélekkel és 
szivbeli igaz hálával állunk meg a tizedik évfordulónál. 
Lelkünk áldja az isteni gondviselést, hogy őt szemelte 
ki főpásztorunknak. Szemeink bizalommal tekintenek az 
égre, szivünk imája a lelkek legfőbb pásztorához: Jézus 
Krisztushoz tör, tőle kér erőt, szent malasztot, soha meg 
nem fogyatkozó szeretetet főpásztorunknak uj évtizedek 
érdemszerző munkájára. Zengje minden nyelv a főpapi 
üdvkivánatot : Ad multos annos ! Ad multos annos ! ! 
Ad multos annos ! ! ! (Közművelődés.) 

Forster János. 

Pannonhalma. Az uj főapát levonulása. — 
A pannonhalmi főmonostor ünnepi diszben várta 

Fehér Ipolyt, az u j főapátot, a ki ma, f. hó 28-án, vonult 
be fényes kísérettel a nagy monostor Ő3falai közé. A 
Szent Benedekrend családi ünnepét nagy és lélekemelő 
ünneppé változtatta Győr város és megye hagyományos 
szeretete. A város és vármegye közönsége, értesülvén 
a bevonulás idejéről, a bécsi nuncziustól érkező főapát 
elé üdvözlő követséget küldött ki a pályaudvarra Laszlerg 
Rezső gróf főispán és Zechmeister Károly polgármester 
vezetése alatt. 

A főapát délelőtt tiz és fél órakor érkezett Győrbe 
a bécsi gyorsvonattal. A pályaudvaron a rend győri szék-
házának tagjai, a város küldöttei és a közönség sürü 
csoportjai várták. Mikor a kocsiból kiszállt, a Benedek-
rend győri tagjai vették körül s nevükben Francsics 
Norbert rövid beszédet intézett hozzá. A főapát Francsicsot 
megölelte, a többiekkel pedig kezet szorított. 

Ezután Ziskay Antal dr jogtanácsos kíséretében a 
városi küldöttséghez közeledett, a melynek élén Laszlerg 
Rudolf gr. főispán állt. A város közönsége nevében az uj 
főapátot Zechmeister Károly polgármester üdvözölte, mire 
Fehér Ipoly azt válaszolta, hogy Győrváros a gyermek-
kor boldog emlékeivel tölti el s marandó emlékül él szi-
vében az a szívesség, a melyet tizennyolez évvel ezelőtt 
tapasztalt, midőn a magyar orvosok és természettudósok 
országos nagygyűlése alkalmával a győriekkel együtt 
munkálkodott. Reméli, hogy Győr kedves otthona lesz. 

Az éljenzések után néhány bemutatás követke-
zett, majd a főapátot a kün várakozó kocsisorhoz kisér-
ték. A győriek Kismegyer határában búcsúztak el a fő-
apáttól. 

Kismegyeren Fehér Ipolyt a vármegye küldöttsége 
és lovasbandérium várta. A megye közönsége nevében 
Lip pay Géza alispánhelyettes főjegyző üdvözölte. A z 
ügvözlés után megindult a diszes menet, a melyhez Nyul 
község határában ismét lovasbandérium és hosszú kocsi-
sor csatlakozott. 

Győr-Szentmárton községe lobogódiszt öltött s kül-
döttséggel és lovas bandériummal várta Pannonhalma uj 
főurát. Impozánssá fejlődött a menet, a mely Fehér 
Ipolyt uj székhelyére, a szt.-Benedek-rend ősi főmonos-
torába kisérte A szokásos tisztelgések után a vendég-
sereg összegyülekezett a tágas ebédlőbe, a hol néhány 
fogás után megeredtek a szebbnél-szebb felköszöntők. 
Legelőször Halbilc Ciprián főmonostori perjel üdvözölte a 
rend nevében az uj főapátot. Beszéde elején a vendégjog 
ellenére való első felszólalását igazolta, azután lendületes 
szavakkal magyarázta a nap jelentőségét, a melyen egy 
nagy és diszes közönség örvendező részvéte mellett a fő-
igazgatói székből lép örökébe az uj főapát. Végül Isten 
áldását kérte Fehér Ipoly működésére, hogy fényes nevü 
elődeihez méltó vezérlete alatt minél jobban megfelel-
hessen ideális czélokat szolgáló hivatásának a rend. A 
főmonostori perjel beszéde után Laszlerg Rezső gróf 
főispán üdvözölte az u j főapátot a megye nevében, de 
ugy is, mint a rendnek egykori hálás tanítványa. Kife-
jezte abbeli reményét, hogy a megye és a szent Benedek-
rend között jövőre is sértetlenül fönmarad a hagyomá-
nyos benső viszony. Ugyanez az alapeszme hatotta át 
Lippay Géza alispán-helyettes beszédét is. Lippay Géza 
után Fehér Ipoly, az u j főapát mondott pohárköszöntőt. 

Elsőben a főmonostori perjel beszédére felelt, szin-
tén visszatekintve a múltba, a melyhez a kétes jövővel 
szemben csak bátoritót és lelkesítőt talál. Tizennyolez 
éve, úgymond, hogy megvált Pannonhalmától, de ezalatt 
a hosszú idő alatt csak az változott meg benne, a mi az idő 
koptató ereje alá esik, elleuban nem fogyott meg az, a 
mi a léleké, a hála és kegyelet a hely iránt, hol nevel-
kedett, és szeretete testvérei iránt, s örömmel tapasztalja, 
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hogy az a szellem, mely Pannonhalmának közbecsülést 
teremtett a múltban, gyengitetlenül él a jelenben is : a 
vallásos és hazafiúi érzés, a müveit gondolkozás, a mun-
kedv, a testvériség és vendégszeretet szelleme. E szellem 
föntartására és rendtársaira üritve poharát, Győrmegye 
képviselőihez fordul. A benczés-rend az egész világra 
kiterjedő intézmény, de koráutsem kozmopolitikus és 
éppen nem ismeretlen előtte tiszta szeretete a hazának, a 
melyet a gondviselés a bölcsőtől a sirig munkássága szá-
mára kijelölt. A haza határain belül a pannonhalmi rend 
ősi fészke Győrmegyében van. Valamint a madárnak az 
egész erdő, minden bokor, minden ág otthona, de leg-
kedvesebb neki mégis az ő fészke, szintúgy a benczés-
rend kegyelete is szorosabban Győrinegyéhez kapcsolódik. 
Még nincs tájékozva ama viszonyok felől, a melyek 
fluktuáló természetűek, keletkeznek és elmúlnak, de jól 
ismeri, tiszteli és hiven fogja követni azt a hagyományos 
ragaszkodást, mely a rendet a meleg érzés kötelékeivel 
Győrmegyéhez, mintegy szülőföldjéhez fiizi s nomes am-
bicziójának tar t ja , hogy e viszonyt a jövőben is melegen 
ápolja. Harsogó éljenzés követte a főapát kijelentéseit, 
melyek után a megye jelenlevő főispánjára és tisztikarára 
emelte poharát. Lelkes és nagyhatású beszédeket mondtak 
még Németh Antal győrtankerületi főigazgató és Goda 
Béla téthi kerületi volt országgyűlési képviselő ; különö-
sen nagy lelkestdést keltett Vaszary Kolos hgprimás 
felolvasott üdvözlő távirata, a mely igy hangzik: „Mai 
ünnepélyes bevonulása alkalmából Isten áldását kérem a 
kiváló utódra, magasztos, de nehéz hivatása sikeres be-
töltésére. Üdvözlöm méltóságodat, üdvözlöm a rendet; a 
gondviselés máshova szólított, de megengedte, hogy nem-
csak a rendet, melynek éveken át atyja voltam, hanem 
uj vezérét is jó indulatom és szeretetem egész melegében 
részesíthessem." Fehér Ipoly a távirat felolvasása után 
szép szavakkal adott kifejezést fényes nevü elődje iránt 
való hódoló tiszteletének. Az ebéd végeztével a vendég-
sereg a főmonostor falai közt szétoszlott s csak késő 
éjszaka távozott egy lélekemelő szép ünnep emlékével. 

IRODALOM. 
*** Oeuvres pastorales de S. E. le Card. Joachim 

Pec ci aujourd'hui Léon X I I I . glorieusement régnant, 
traduites de l'italien, avec l'antorisation de Sa Samteté, 
par Augustin Lury, Docteur en théologie et en Droit 
canon. Vagyis : Pecci Joachim bibornoknak, jelenleg di-
csőségesen uralkodó XIII. Leo pápának perugiai érseksé-
gének idejében kiadott főpásztori levelei, két kötetben. 
Erre a műre két oknál fogva hívom fel a magyar kath. 
papság figyelmét: elsőben azért, mert Pecci bibornok-
érsek főpásztori levelei klasszikus mintái a főpásztori 
leveleknek ; másodszor azért, mert francziául már má-
sodik kiadást ért el e m ű : magyar kiadása tehát talán 
szintén kifizetné magát erkölcsileg is, aránylag is, egy-
aránt. 

A Szent-Islvác-Társulat legújabb népiratkái. 
1. (52) Isten áld. Isten Ver, vagy: El ne bizd ma-

gadat. Tanubágos történet. 1891. (Vers) 16 1. Ara 3 
krajczár. 

2. (53) Simor János hgprimás élettörténete. I r ta 
Rozgonyi György. 20 1. Ara 3 kr. 

3. (54) Rövid és bizalmas feleletei: a keresztény val-
lás ellen leginkább elterjedt ellenvetésekre. Franczia 
nyelven irta Ségur, a párisi katonai fogház lelkésze. A 
XXII. eredeti kiadás után. A főm. bib. hgprimás és esz-
tergomi érsek helybenhagyásával. Harmadik kiadás. 189 
1. Ára 20 kr. 

4. (55) A római pápa izenete a munkások állap ólá-
ról. 36 1. Ára 6 kr. 

5. (56) Rozzant szekér, sánta ló. Elbeszélés. Ir ta 
Szabó Imre. 32. 1. Ára 5 kr. 

6. (57) Fehér Bandi. Irta Ruthen. (Vers) 16 1. Ára 
3 kr. 

= Előfizetési felhívás. Az ujabb német irodalom 
legjelesebb költői termékének, a világhirü Dreizehnlin-
dennek magyar fordításával lépvén a költészetkedvelő 
olvasók elé, lelkemben régmúlt idők emléke ébredez, ama 
boldog koré, midőn a költők lantpengetése magához csa-
logatta a harcz és háború közt nevelődött sziveket, kibé-
kité a természet ellenséges elemeit, meghóditá és elbüvölé 
az embereket. A csodásdalu Árion korával merőben ellen-
tétes a mi prózai korunk, holott a nagyok, sőt legna-
gyobbak példájára ime én is a legszerényebb, előfizetési 
felhívással iparkodom összehozni egy kis kört, hogy 
legyen kinek eldalolnom a nagy német epikus örökszép 
meséit. Leszen-e sikere fáradozásomnak és becse munká-
latomnak : arra nem lelkesedésemtől és elfogult jóakaróim 
biztatásától, hanem az olvasóközönség pártolásától, s a 
műértő kritikától várom a feleletet. A Weber F. V. 
Breizehnlinden czimü regényes hőskölteménye nem egé-
szen ismeretlen a magyar közönség előtt, legalább azok 
előtt, kik az utóbbi évek német irodalmát valamelyes 
figyelemmel kisérték. Hogy eredetiben közel a századik 
kiadást forgatja már az érdeklődők és tanulmányozók 
nagy csoportja ; hogy a kritika osztatlan tetszéssel fo-
gadta ; hogy több nemzet sietett a remekmű átültetésé-
vel ; ennyit fölemlítenem talán szükséges, de elégséges is 
fáradozásom igazolására. Örömmel és büszkeséggel kell 
még megemlítenem, hogy a mű fenköltlelkü főuraink 
egyik legnagyobb reményének, mélt. ifj. gróf Zichy János 
urnák lett ajánlva. 

A díszesen kiállított, mintegy 24 ivre terjedő munka 
fűzött példányának ára 1 frt 80 kr, a díszpéldányé 3 frt. 
E fölhivási ivet az előfizetők nevével Fiedler Lajos Miske, 
Pestmegye cz. alatt május hó 10-ikéig szíveskedjék min-
denki beküldeni. Miskén, (Pest m.) 1892. április 19. A 
fordító. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo é s a fényképirás. Azt a gyönyörű, 

kerekded kis verset, melyet szentséges atyánk a fénykép-
irás dicsőítésére irt, a világ már ismeri ; de nem mindenki 
tud az alkalomról, a melyből ez a kis költemény szüle-
tett és napvilágot látott. Az eset igy történt. Izabella 
bajor kir. hgnő jótékony czélra fejedelmi személyek 
fényképét albumba állította össze. E végett kérelemmel 
fordult ő szentségéhez, hogy nevét az ügy pártolói közé 
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felirni kegyeskedjék. A pápa engedett a kérésnek és 
neve elé a következő elegáns verset irta a fényképirás 
művészetéről : 

Ars photographica. 

Expressa solis spioulo 
Nitens imago, quam bene 
Frontis decus, vim luminum 
Refers, et oris gratiam. 

O mira virtus ingeni 
Novumque monstrum ! Imaginem 
Naturae Apelles aemulus 
Non pulcbriorem pingeret. 

LEO PP. XIII. 

— Scliopper György rozsnyói püspök ur a fent is-
mertetet t alapítványon kivül, aranyroiséje alkalmából még 
a következő adományokat ad ta : 105 frtot a Szent István-
társulatnak, 100 fr tot a Szent-Imre-egyletnek, 100 f r to t 
a budapesti Katholikus Körnek, 100 fr tot a Szent-Vincze-
egyletnek. 

— A „Moniteur de Rome" f. hó 25/26-án megje-
lent számában ezt olvassuk : „Aujourd'hui, le Saint-Père a 
reçu, en audience particulière S. G. Mgr Charles de Hornig 

évêque de Veszprém." Vagyis Veszprém tudós püspöke a 
visitanda limina Apostolorum Rómában időzik. 

— Ugyancsak Rómában tartózkodik jelenleg s kutat 
a vatikáni oklevéltárban a „Monumenta Vaticana Hun-
gáriáé" számára dr Karácsonyi János nagyváradi theol. 
tanár . 

— A X I I I . Leo püspöki jubileumára Róma „Prat i 
di Castello" nevű külváros részében épülő Szent-JuV-iím-
templomra eddig 154,745 f rk 41 c. gyűlt össze. Az ado-
mányok legutóbbi (14-ik) kimutatásán ott olvashatni 
Pável Mihály nagyváradi g. k. püspök ur nevét 700 frank 
adománynyal egyházmegyéje részéről. Jobbára olasz és 
franczia egyházmegyék adakoznak; de megy adomány 
Amerikából is. 

— Szobor sz. István királynak. Budapest fővárosa 
1882. márczius 8-án tartott közgyűlésén elhatározta, hogy 
a fővárosban Szent-István első magyar király emlékének 
állítandó szoborra 25,000 fr tot szavaz meg, mely össze-
get a főváros öt éves részletekben le is fizette. Fordult 
azonkívül a főváros ez ügyben a megboldogult Simor 
János bíboros herczegprimáshoz s Tisza Kálmán akkori 
miniszterelnökhöz, hogy az ügy élére álljanak. Gyűjtést 
indítottak, mely csakhamar tekintélyes összeget eredmé-
nyezett. A pénzt kamatoztatták s ma 62,000 forint áll 
rendelkezésre. A szoborügyet azonban időközben elhanya-
golták és csak most merül fel ismét. A fővárosi képző-
művészeti bizottság ugyanis Ferencz József koronázásának 
25-ik évfordulója alkalmával a kérdést legutóbbi ülésén 
újból napirendre tűzte. Ismét felterjesztéseket fognak in-
tézni Vaszary Kolos herczegprimáshoz valamint gróf 
Szápáry Gyula miniszterelnökhöz, hogy ezek tekintettel a 
közeledő milleniumra is az ügyet támogassák. A szobor-
bizottság a saját hatáskörében intézkedett, hogy a szobor 
számára a tervbe vehető helyeket feltüntető alapos hely-

színi rajz elkészüljön s átirt a fővárosi tanácshoz, hogy 
a miniszterelnök érdeklődését nyerje meg az ügynek s 
kér je fel öt, hogy a bizottságba a maga részéről egy 
képviselőt küldjön. 

— A római magyar ház. Fraknói püspök magyar 
alapítványi házát legközelebb építeni kezdik Róma egyik 
legszebb pontján, a Janiculuson, renaissance Ízlésben. 
Fraknói különben bérelt egy házat, melyben az intézet 
elkészüléséig az az öt-hat tudós és tanuló lakhatik, kiket 
már ez őszszel kiküldenek. A kiküldést elhatározzák: 
az akadémia, a nemzeti muzeum, a Szent-István-társulat, 
a nagyváradi püspökség, az esztergomi érsekség és az 
egyetem. 

— A pozsonyiak, a prímásnál. Vaszary Kolos her-
czegprimásnál legközelebb a pozsonyi róm. kath. autonom 
hitközség küldöttsége is fog tisztelegni, hogy a hitközség 
nevében üdvözölje a hgprimást s egyúttal kifejezze a hit-
község hódolatát . A küldöttséget Dröxler Gusztáv kir. 
tanácsos, hitközségi elnök vezeti. 

= Uj bekeblezett hittudorok. A budapesti kir. ma-
gyar tudomány-egyetem hittudományi kara V. rendes 
ülésében dr Székely István nagyváradi 1. sz. egyházme-
gyei áldozár és theol. tanár, továbbá dr Machqvics Gyula 
esztergom-főegyházmegyei áldozár és érseki ti tkár, vala-
mint dr Karácsonyi János nagyváradi 1. sz. egyházme-
gyei áldozár és theol. tanár urakat tudományos érdemeik 
elismeréseül collegiatus doctorainak sorába igtatta. 

— A budapesti érseki helynökségre vonatkozólag, 
arról, hogy a hgprimás értekezletet tar ta tot t Budapesten, 
mi már régen adtunk tudósítást. Ez volt az első tudósí-
tás, a mely a sajtóban ez ügyről megjelent. Többet ez-
úttal sem mondhatunk, mint hogy az értekezlet megtar-
t a t o t t : mert a hivatalos t i toktar tás kötve tart . Csak 
annyit látunk és tudunk privatim, hogy ő hgsége a dol-
got szivén viseli, sietteti és mennél előbb megvalósítani 
akarja . 

— Amerikában Cleveland és vidékén ismét u j gk. 
hitközség alakult, — melynek hivei Antalóczy Kornél 
bodzás újlaki segédlelkészt választák és hivták meg pap 
jokul. A hitközség óhaját Volkay lelkész ur közölte táv-
iratilag az illetővel, a ki ebbeli elhatározását az egyház-
megyei kormány engedélyétől tette függővé. 

f Gyászhír. A vörös-kereszt egylet az elhunyt Baross 
Mechtildisz haláláról a következő gyászjelentést adta ki : 
A magyar szent korona országai vörös-kereszt egyletének 
központi igazgatósága fájdalmasan jelenti az egyleti E r -
zsébet-kórház érdemteljes szerzetes főnöknőjének, bellusi 
Baross Mechtildisz, a paulai szent Vinczéről nevezett 
irgalmas nénének, áldásos életének 43 ik évében, tolyó évi 
ápril hó 25-én reggel 8 órakor a haldoklók szentségének 
ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A bol-
dogultnak hűlt tetemei e hó 27-én délután órakor 
fognak a vörös-kereszt egylet budai Erzsébet-kórházának 
halottas kápolnájában beszenteltetni és a németvölgyi 
temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent miseáldozat az elhunyt lelki üdveért e hó 28-án 
délelőtt 10 órakor fog a krisztinavárosi plebánia-temp-
lomban az Urnák bemutattatni. Budapest, 1892. ápril hó 
26-án. Béke poraira! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

Budapesten, m á j u s 4. 

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

36. 

S a C e r D o s . M a g n e . p H . IesV . 

q V I n t o . L V s t r o . e X a C t o . I V b l L a n s . 

n o b i s . s a L V t a t o ! 

(1892 . ) 

Z a L k a e r l t . a n t l s t e s . 

g a V D e b a t . a n I M o . L a e t a . 

I a V r l n e n s I s . ECCLes Ia . 

(1867 . ) 

Z a L k a . aDes t . a n t l s t e s . 

e X V L t a t . V b l q V e . g r e X . CVM . 

CLero . 

( 1892 . ) 

Praesu lem pangó popul ique p a t r e m , 
Quinque qui lustr is reg imen suavi 
Dex te ra for t i s t e n u i t f aven te 

Numine semper . 

Créditas pl ebes pe r ag ra r e et aequi 
Semi tas mons t r a re , fidem tuer i , 
Fe r r e so lamen , miseros l eva re : 

Haec med i t a tu r . 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

I. Félév. 1892. 

Confluunt ad l imina Apos to lorum 
Praesules sutnmi, populos docentes : 
As t i t i t nos te r p roperans tue r i 

Dogmata pura . 

Ecce u t a lbescunt segetes per o rbem; 
Messis i ngens ! Heu p ie ta t e fervens 
I n s t a t an t i s tes sobolem sacrorum 

Amplif icare. 

Pervig i l pas to r veneranda t e m p l a 
E t pii cu l tus m o n u m e n t a e t a ras 
Vis i t â t sacras Jesu c ruo re : 

En nova fiunt! 

U t q u e a n t dignis populi fideles 
Ri t ibus s u m m u m celebare Numen : 
Turr ibus larga, ecce! manu superbas 

Condidi t aedes. 

Ne v i rens de fon te puer leva tus 
F u n d i t u s p rava lacere tur a r t e : 
Li te ras iuss i t modera re dignos 

More fideque. 

Conspicit t u r m a s iuvenum vigentes : 
Cordibus laet i u t s tudi is vacaren t , 
Indigis solers a l imen ta p raebe t 

P a s t o r amore . 

F a u t o r i l lustr is p a t r i i i n s t i t u t i 
P r inc ip i ius to d iadema ferr i 
P raesu l exu l tâ t pa t r i aeque reddi 

Dulcia iura . 

Cultor insignis Dominam H u n g a r o r u m 
Visit ad Cellas ce lebra tque votis 
Ac rosa rum se r t a p l icans e t inde 

Robora sorbet . 

P r ae su l em t a n t u m incolumem t u e r e ; 
Cinge largus laet i t i is ab a l t o ; 
I s ta devotos deprecan tes audi, 

Opt ime Christe ! 

\f 
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A Religio dr Zalka J. szerkesztése alatt. 
Hódoló tisztelettel tesszük le a hála koszorúját ma 

Győr nagy főpapjának jubileuma alkalmából püspöki trón-
jának zsámolyára, azt az alázatos, szivből fakadó kérést 
intézve hozzá, hogy jubiláris főpapi áldását erre a lapra 
is kiterjeszteni kegyeskedjék, a melynek a maga idején 
oly lelkes, oly kedves szerkesztője, lelke, mindene vala. 

Dr Zalka János esztergomfőmegyei áldozár, pápa ő 
szentsége belső udvari káplánja, kir. tud. egyet. ny. r. 
tanár, 1855. nov. 30-án jelenté először az akkor Danielik 
János egri kanonok és szent-István-társulati alelnök tu-
lajdonában és felelős szerkesztése alatt volt Religió-ban, 
hogy e lap kiadását és szerkesztését, tulajdonjoggal, a 
következő 1856-ik év elejével, „a figyelembe veendő kö-
rülmények komoly megfontolása után" átveszi, „kinyer-
vén vállalatához mélyen tisztelt főpásztorának legkegye-
sebb beleegyezését s atyai áldását." 

A később, püspöki t rónra lépésekor nyilvánított jel-
szavához illően, „fortiter et suaviter", ama nyilatkozattal 
azonnal hozzáfogott „az Ur Isten szent nevében" a 
vállalat kiviteléhez. Rövid, velős, jellemző programmot 
állított fel, a melyben „nem szándoka nagy Ígéretekkel 
akarni figyelmet gerjeszteni, mindamellett szükségesnek 
tar t ja a lapnak legalább czélba vett tartalmát röviden 
megérinteni." 

Dr Zalka János egyet, tanár irói egyénisége akkor 
már minden kedves tulajdonságaival ismeretes volt a 
„Religio" olvasó-közönsége előtt. És ő az ő kedves, 
nyájas, mindenben Isten dicsőségét és a lelkek üdvösségét 
kereső szelleme szerint alakította át a Religiót azzá, a 
mire nézve programmjában a következő előrajzot ad ta : 

„Yezérczikkeit, úgymond, (a lap) a hittani összes 
tudományok körébe tartozó elméleti, de leginkább gya-
korlati, továbbá történeti, régiségtani s rokon tárgyak 
fejtegetései teendik, a hová a vallásos költemények, a val-
lásos kebel e virágai is sorozandók. Az egyházi tudósítá-
sok rovat bel- és külföldi egyházi és iskolai levelezéseket 
s egyéb tudósításokat fog tartalmazni. Az irodalom a bel-
és külföldi egyházi s iskolai irodalom jelesebb, gyakorlati 
értékök miatt ajánlandóbb termékeit kívánja hirdetni, 
ismertetni s bírálni. A hirfüzér egyházi s politikai újdon-
ságokat rövid kivonatban fog közölni, a szépmüvészetek-
nek egyházunkra vonatkozó mozzanatait sem hagyván 
érintetlenül. Végre a személyzetiekben egyházi személyek 
előléptetése, áttétetése s halálozása fog elősoroltatni." 

A lapot továbbá kisebb térre, s heti 3-szori megjele-
nés helyett kettőre szorította össze, s annak stylusban, 
tartalomban is egészen u j színezetet adott. Mindjárt ebben 
az első felhívásban felkérte a munkatársakat, hogy „az 
egyszerű s kerekded történeti előadás kedves korlátait 
szem előtt tartani szíveskedjenek." Az ő szerkesztése 
alat t a Religio csendes, mély, gyakorlati hatásokat ke-
resett és ért el. A vallásos költészet gazdagon önté Zalka 
szerkesztése alatt szebbnél-szebb termékeit a R.-ban. 
Még a történetbuvárló Knauz Nándor is lantot fogott a 
költői Múzsa szárnycsattogásainak hatása alatt. A Mária-
kultusz Zalka alatt szintén hatalmasan előtérbe került . 

Az ő szerkesztésének idejébe esik Magyarország fel táma-
dásának hajnalodása, a nagy-mária-czelli búcsújárás. 

Három évig szerkesztette dr Zalka igy a Religiót, 
s midőn a szerkesztéstől megvált, mindenki sietett igazat 
adni a fényes tollú Danielik Jánosnak, a ki, midőn 1855. 
decz. 29-én a lap szerkesztését Zalkának átadta, mintegy 
látnoki szellemmel, ezt a magasztos eszmét és tanítást hagyta 
bucsuzójában utódjának és a Religio pártoló közönségé-
nek örökségül : „Virágzó irodalom az értelmi világ 
hymnusza Istenhez." 

A „Religio", valóban, hymnuszszerü hangulat meg-
honosítója volt Zalka János emlékezetes szerkesztése alatt. 

Isten tartsa még sokáig közöttünk őt, a ki mint 
ember, mint pap, mint iró egyformán példánk, a kire 
Magyarország és az egész egyház méltán büszke lehet. 

Ad multos annos ! ** 

Ó d a , 

melylyel méltóságos Firczák Gyula munkács-egyházmegyei 
püspök urat beigtatása alkalmából az ungvári papnevelő-

intézet növendékei üdvözölték. 

Hol ősi Munkács, völgye selymes ágyán, 
Honfoglaló vitézeket takart , 
E bérez tövén rokon frigy egyesített 
Két útitársat : a rutliént s magyart . . . 
Az, szent Kiev virányit odahagyja, 
S ez, új hónán testvéreül fogadja. 

S már ezredéve állt északkeletnek 
Ormán e hű nép, véres őrfalul, 
Magyarral együtt érzé jó szerencsét 
S tűrt bajt , ha sorsa sujtolá balul ; 
Hisz egy hitoltár, egy polgári törvény 
Csatolta hozzá, mig kinyílt az örvény . . . 

S ravasz Bizancznak büszke szakadása, — 
Mely szertetépte Krisztus öltönyét — 
Honunkra szintén kieresztve karmát 

Reá zudítá tévely-özönét, — 
A hős ruthén fajon is átszivárgott 
S vont közte s köztünk csalfa válasz-árkot! 

Az árva nép, kettős magyar keresztünk 
Tövén letört, legázolt gally vala, 
Míg végre győzött — mint nap — a bitegység 
S Munkácsra szállt a béke angyala : 
Parthén, Camillis, ősz Bradács nevével 
Bacsinszky s Pócsyval, letűnt a tévely ! 

E béke-mentők raktak ú j kegyoltárt, 
Bús éj után szép hajnalcsillagok . . . 
Hol bérezés Ungvárt, Jézus czimerével 
Egy rombadőlt szent hit-erőd ragyog . . . *) 
I t t lengeték ők Róma lobogójá t : 
Hogy véle népök üdvjogát megójják ! 

') Jézus társ. egykori temploma s kollégiuma. 
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S itt most Te tartod ezt a régi zászlót, 
Hőssé avat föl most a szent kenet, 
Hármas kereszted : élet égi fája 
Nyájad fölött, mely földi édened . . . 
I t t hullsz az oltár zsámolyára térden 
I t t fűz fejedre koronát az érdem ! 

Bátyád, a szent ősz, Popovics tevé föl 
Levita homlokodra agg kezét, 
S Te vért gyanánt vevéd a hitcsatákra 
Az áldozár tiszt liliom-mezét, 
Rá rózsaként fonád szíved erényét 
S tudós babérod hitlövelte fényét. 

Mint Paliasz egykor, lelki harczra készen 
Ragyogtatád a szellem fegyverét, 
S a bölcseség villámos égiszével 
Az áltudás hydráit megveréd . . . 
Sión ujonczit küzdni ígyen edzéd 
Ajkad sugárin égi fény eredt szét. — 

Majd kertbe szálltál, mint a harmat árja, 
Növelve néped szűz virágait : 
Hogy kelts belőlök szép családi berket, 
Anyás szívek malasztos ágait . . . 
S az így teremtett éden dús tövébül 
A hon s hitélet kikeletje szépül. — 

S midőn az ármány, mint vipera-mérget, -
Fajodra szórta e silány gyanút : 
Hogy honfiatlan ! s rút hazug mesékkel 
Koholt e vádra nemtelen tanú t : 
Te, mint a lángos ajkú kérub-angyal 
Zengéd a honszerelmet égi lanttal ! 

Mint népatya, mint bölcs ruthén O'Connel 
Harsogtatád a hongyülés előtt : 
Hogy néped, észak zsarnokát utálja 
S csak e hazából szív reményt, erőt ! 
Hogy keble oltár, ahol el nem oltva 
A hon szerelme ég tíz század olta ! 

S haliák szavad' az ország bölcs atyái, 
Hallotta trónján a dicső király : 
S hon, — hiterényed égi zálogául 
Most fődre püspök-koronát kinál . . . 
Hogy aki népét ily szent lángra gyúj t ja 
Legyen a mennybe hű kalauza, u t ja ! 

De Róma is kegyelte ingadatlan, 
Szilárd hitednek bajnok érdemét, 
S Sión falára helyze hős vezérül : 
Hogy démon-ostrom ellen védenéd ; 
S Te győzni fogsz, tiéd lesz a borostyán : 
Mert áld Leónk, ez égi fény s oroszlán ! 

Te győzni fogsz ! mert őrködik feletted 
A szent Keletnek ős tudor hada : 
A Gergelyek, Vazul, Chrysostom, Efrém 
Száz, hitcsatákban koszorús atya, — 
Ki bölcs erély s lángelme czimerével 
Harczodra mind védpajzsát emelé fel. 

Te győzni fogsz! mert kebled gránit-oltár, 
Hol egyesül a földi s égi tűz, 
Hol összefonva két füzér virúl föl 
Mit rá a főpap s honfi karja tűz ; 
S míg hő imád égből a hont megáldja : 
A hont tanítod, hogy Urát imádja! 

Menj, küzdj tehá t ! dicső a lelki zsákmány 
Melyet legyőztél : nyájad hü szive ! 
Rómának általad szeretve hódol 
Mint jó anyánknak gyermeke, híve ; 
E hitszilárdság : diadalmi jelvény : 
Mely győz a poklok s tévely álnok elvén! 

Hát trónra fe l ! reád tekint a hü nyáj 
Örömben ittasúlt, bízó szeme . . . 
Feléd sóhajt a gyermek-ajk fohásza: 
E szebb tavaszt esdő madár-zene; 
Rád néz a menny s a földi lét borúját 
Elűzve, fonja csillag-koszorúját ! 

Hát trónra fel ! a hármas ágú Kárpát, 
Bodrog, Tisza s Latorcz vidéke hív: 
Hogy áldva tőled a magyar hazához 
Legyen fajod ezernyi népe, hív ! 
Mert trónod őrfal, hűség bástya-tornya : 
Ha ránk az észak bősz viharja forrna ? ! 

Mint ezredévig néped a magyarral 
Együt t pihent a harcz-babérokon : 
Kettős keresztünk s Mária nevében 
Most is maradjon hű testvér s rokon ! 
S ú j ezredévi békén, harcz-viszályon 
Zászlód alatt velünk egy szívvel álljon ! 

Igy küzdj s teremts egy szebb, dicsőbb jövendőt, 
Amelyre Isten arcza lemosolyg . . . 
Midőn a hitben s honban egyesült nép 
Ima-töménye mennybe fölgomolyg, — 
S angyal karok az életkönyvbe irják : 
„Népet s hazát igy boldogíta Firczák ! !" 

Rosty Kálmán Soc. J . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Éjszakamerikai Egyesült-Államok. X I I I . Leo és 

az Egyesült-Államok. — 
Ismeretes a nagy visszhang, melyet XIII . Leo pápa 

levele a chicagói világkiállítás ügyéről szólva az Egye-
sült-Államokban keltett. Ez a pápai levél mintegy bir-
tokba vétele volt a hatalmas, ifjú köztársaságnak Róma 
részéről. Ennek az óriás hatásnak tolmácsául tekinthető 
a többi között mgr Ireland st. pauli érseknek egy nyi-
latkozata e tárgyban, a melyet jónak látunk egész ter-
jedelmében itt közölni, a mint következik: 

„XIII . Leo levele a chicagói kiállítás európai vo-
natkozású ügyeinek gondozására kiküldött bizottság elnö-
kéhez — rendkívüli esemény, rendkívüli okmány. A pápa 
egyre jobban bebizonyitja, hogy ő igazán pápája a maga 
korának, a melynek aspiráczióit és eljárásának módjait 

36" 
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tökéletesen átérti, mig egyúttal visszautasitja hibáit, lel-
kesíti üdvös próbálkozásait, megáldja nagy alkotásait és 
u j látóköröket nyit meg reményei előtt. 

Nehánv hét előtt szakított némely régi szokással, a 
mely magas méltósága biztosításának ürügye alatt csakis 
tekintélyének korlátozása vala, és párisi újságíróval való 
találkozásából, maga, személyesen és közvetlenül fordult 
Francziaország népéhez és szólott neki nagy politikai és 
vallási kérdésekről. Ma lelkét egy igen szives levélben 
egy lelkes férfiúval szemben önté ki, a ki nem katholi-
kus, és e férfiú közvetítésével egy nemzettel szemben, a 
mely többségében nem katholikus, üdvözletét és jókivá-
natait nyilvánítva amaz óriás vállalat alkalmából, a mely 
Mihigau tava part ja in egyesíteni fogja, ugy mint soha 
eddig egyesítve nem volt, a föld gyümölcseit az ember 
eszének és szorgalmának alkotásaival. XIII . Leónak van-
nak szives üdvözlő szavai minden emberrel szemben, akár 
az ó, akár az u j világrészben lakjanak, és ő nem foglal-
kozik csupán az örökkévalóság világával ; minden, a mi 
a jelen élet jólétére vonatkozik, érdekli őt és bir ja he-
lyeslését. íme, az igaz vallás, a melynek pápája XIII . Leo. 
Levele a mi világkiállításunk képviselőjéhez u j nyilatko-
zata a tisztelet és szeretet nagyságának, a melylyel az 
Egyesült-Államok iránt viseltetik. Midőn Bryen B. 
Tamásnak adott audienczián ígéretet te t t e levél iránt, 
kijelenté óhajtását, hogy azt ugy tekintsék, mint orszá-
gunk iránt való szives érzelmeinek jelét . 

Én magam is szerencsés valék nyilatkozatokat hal-
lani ajkairól, a melyek igazolják, hogy Európában nincs 
kiválóbb ember, a kinek szelleme és szive annyira rokon-
szenves volna Amerika iránt mint XI I I . Leo pápa. 
Egyesült-Államokban teljes virágzását lá t ja annak a tör-
vényes szabadságnak, a melyet ő hő vágygyal kíván 
minden nemzetnek, lát ja legteljesebb kifejlettségében a 
politikai egyensúlyt, a melyet ő oly jól megért, és a 
melyről tudja, hogy a keresztény czivilizáczió jövője 
abban fog lefolyni. Én valósággal, a nélkül, hogy félnem 
kellene, hogy tévedek, merem állítani, hogy a pápa, 
ínspiráczióinak, a melyeket a Vatikánból az egész világon 
szétárasztott, ha nem is jó nagy részét az Egyesült-
Államokból vette, minden esetre hatalmas buzdítást me-
rített azokra innen. E pontra nézve könnyen számot ad-
hatunk magunknak a dologról. Az amerikai befolyások 
minden országban éreztetik ha tásukat 1 ) Bármily legyen 
a kormányzás külső formája, a melyet elviselni képesek, 
minden országnak ezentúl mindinkább népre-támaszko-
dóbb kormánya (popular governement) lesz, és Ameriká-
nak ebben az átalakulásban nagy része van. Nem lehet 
tehát csodálkozni a fölött, hogy Európa első államférfia 
minket figyelmesen tanulmányoz és szeretetével ajándé-
koz meg." 2) Vajha mindég méltók legyünk nagy hivatá-
sunkra a világban és arra a mély érdeklődésre, a melyet 
irántunk tanúsítanak ! 3) 

') Mily önérzet ! És mennyire alapos ! A szerk. 
' ) Es Európa legelső s legnagyobb államférfiával — Magyar-

ország kormánya nem tud egyetértésre jutni a vallási kérdésben. 
Hol i t t a hiba ? Bizonyára II6IXI fl Európa legnagyobb államférfia" 
részén. A szerk. 

') Vajha ennyi önérzettel lehetne szerénykedni egy-egy ma-
gyar embernek is. A szerk. 

A római pápaság jelenleg Európa értelmességének 
legnagyobb alakjában van megszemélyesítve.*) Nem lehet 
sokáig érintkezésben lenni XIII . Leo személyiségével, 
vagy gondosan tanulmányozni az ő encyklikáit a nélkül, 
hogy azonnal meg ne lepne az ő szellemének finomsága 
és éles felfogása, ismereteinek mélysége és egyetemes-
sége. Nyugtaianni türi a czikornyás mondásokat és a 
hosszú beszédeket. Hanem, tégy elejébe eszméket néhány 
rövid, velős szóban, ő azonnal felfogja a gondolatot, és 
válasza épp oly szabatos és értelemmel teljes. 0 nem 
tudja, hogy mi az a „szük látókörben lenni," és azt minden-
kiben kárhoztat ja . 

„Én, igy szólt egyszer, Ledochowski bibornokot azért 
tet tem meg a Propaganda főnökévé, mert az ő látóköre 
széles." Az ő tájékozottsága a lehető legteljesebb. Püs-
pökök és diplomaták az egész világról oda mennek a 
pápához beszélni az ő ügyeikről, és mindenki avval a 
meggyőződéssel távozik, hogy a pápa az eléje terjesz-
te t t ügyeket különös tanulmány tárgyává tette. 

Egy franczia író minap azt mondá. hogy XIII . Leo 
a politikai és társadalmi világot ma épp oly jól ismeri, 
mint akár egy világlap szerkesztője New-Yorkban, Páris-
ban vagy Londonban. 

Benne minden kellék megvan arra, hogy korának 
pápája legyen, és ő minden tulajdonságát gyümölcsözteti. 
Az ő neve a történelemben mint oly pápáé lesz emle-
getve, a ki korát megértet te és a kinek bátorsága és 
hozzáértése is van arra, hogy a hajó kormányrudját fogja 
és a ha jó t a legdühöngőbb hullámzáson keresztül vezesse. 
A mi korunk nevezetes egy kor, a milyenek csak ritkán 
keletkeznek az emberiség életében. 

Ez a kor u j politikai és társadalmi rend születésé-
nek a kora. U j szellem hat át a világon. Az a világ, a 
mely következni fog, egészen más lesz mint a tegnapi. 
A transactiók, az egyezkedések és illeszkedések mostani 
ideje alatt, felhők fedik a látás határát , és csak a leg-
élesebben látó szellemek látják előre a jövőt. A régi ha-
gyományokkal szakítani sokaknak fájdalmasan esik, és 
ugyancsak bátor lelkű embernek kell lennie annak, a 
kinek ezt a változást mesteri szóval kötelessége hirdetni. 
Nagy szerencse az egyházra és az egész világra, hogy 
ebben a kritikus, válságos korszakban a magaslatok leg-
felsőbb őrfokán XIII. Leo pápa áll ébren. 0 a sötétségen 
keresztül lát maga előtt egy oczeánt és beszél világosan. 
Körlevelei egymásután korunk minden sürgős kérdésével 
foglalkoztak és egyik találóbban jön ki a Vatikánból, 
mint a másik. 

XIII . Leo történeti személyisége pápaságának kez-
dete óta nem tett egyebet, mint nőttön-nőtt hatásban és 
értelmességi jelentőségben addig a napig, midőn mindenek, 
azok is, kik a hitnek alázatos tanítványai, azok is, kik a 
gondolatoknak egyszerű kutatói, ugy kezdték őt üdvö-
zölni, mint a világ első gondolkozó fejét és mesterét. 

Habár a világi fejedelemségtől meg van fosztva, ő 
mégis a világ első fejedelme, mert ő az ész hatalmával 
uralkodik. 0 az egyházat magasan kiemelte az ingado-
zások és esetékességek változásai fölé ; ő megszabaditá 

4) Hallja meg ezt a magyar protestantizmus ! A szerk. 
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azt minden káros befolyású szövetségektől a politikai j 
pártokkal és a múló félben levő társadalmi alakulásokkal. 

Ő sz. Péter bárkáját kivezette a modern idők min-
den legitim haladásának legelőretoltabb vizeire. Az ő 
pápasága történeti nevezetességű, mert az egyház év-
könyveiben az a legfényesebb lapokat fogja betölteni, és 
fényes sugarakat fog kilövelni messze azon éveken tul, a 
melyeket betöltött. 0 valóban a jövő idő pápája, sokkal 
inkább mint a jelen koré, abban az értelemben, hogy a 
mai időnek feladata megalkotni a jövő idő nagy alapvo-
nalait és elvetni az eszmék termékeny magvait, a melyek-
nek terebélyes fákká való kinövése csak hosszú évek mul-
tán lesz látható. Csakis a jövő lesz képes XIII. Leot teljes 
igazsággal megítélni. 

Legutolsó körlevele, melyet a franczia néphez inté-
zett, őt oly világosan mutat ja be azokban az általam 
benne feltüntetett tulajdonságokban, hogy már világo-
sabban nem is lehet. Sokan a franczia katholikusok közöl; 
püspökök és papok kiválóan, vakon nézték a régi mon-
archia árnyékait ; előttük az őseik által sok idő előtt 
Capet Hugóval kötött szerződés fölbonthatatlan vala, és 
ezen felül, a monarchiát és a vallást a legbensőbb köte-
lékek kötötték össze. A theologusok egy iskolája kész 
volt azonnal megtámadni minden u j politikai kormány-
formát. Az eredmény ebből az volt, hogy Francziaország-
ban az egyház és a köztársaság közt folytonos viszály 
vala és harcz. Megszólalt XIII. Leo pápa, és az ő sza-
vára, császárság, monarchia, köztársaság — az mina jó, 
hogyha kötelességeiket a társadalom iránt teljesitik és a 
nemzet jelenlegi szükségleteinek megfelelnek. A katholi-
kusoknak teljes joguk van a kormányformák közt válo-
gatni s egyiket a másiknak elébe tenni. És valóban, az 
egyháznak, hosszú történetének ideje alatt, minden kor-
mányformával volt dolga, ba ja és szerencséje. 

Ott, hol a köztársaság törvényes alappal bir, a 
katholikusok kötelesek azt elismerni és annak érdekeit 
hűségesen szolgálni. Végül, XIII. Leo tanitja azt a nagy 
elvet is, a mely korunk minden politikai átalakulásának 
alapul fog szolgálni, t. i. hogy semmiféle kormányforma 
semmiféle népnél nem tekinthető véglegesnek abban az 
értelemben, mintha soha sem lehetne megváltoztatni azért, 
mert talán kezdetben az illető nép azt örök időkre szó-
lónak mondotta ki. Ez a pápai körlevél meghozza 
Francziaországnak a békét és egyetértést. 

XIII. Leo az egyházat egyátalában minden politikai 
párt fölé kiemelte. Néhány év előtt igy tett Spanyol-
országban, és legújabban ugyanezt tette Braziliában. 
Hanem ennek az encyklikának hatása érezhető lesz messze 
Francziaország határain tul is. 

Az amerikaiak saját instituczióiknak megerősítését 
láthatják benne a keresztény gondolkozás legmagasabb 
iskolája által. 

Ugyan ebben a népszerű és modern eszméknek az 
irányában halad az emberi munkáról szóló encyklika a 
mult évről. Mig a tulajdon és tőke jogait a lehető leg-
világosabban kifejté ebben a körlevélben, a pápa hatal-
mas szavának minden erejét a munkások tömegének ja-
vára veti latba, és kijelenti a népek őreinek és a földi 
javak birtokosainak, hogy az önkéntelen leszámolás napja 

közeledik, hogyha önként nem szolgáltatunk igazságot. 
0 nem vesztegeti idejét tágértelmü deklamácziókra, ha-
nem egyenesen a dolog mélyére nyul le, kimondva, hogy 
a munkásnak joga van munkájáért oly díjazásra, a mely 
neki, mint embernek és Istenfiának méltóságához mért 
takarékos jólétet tesz lehetővé, és azért a szervezett tár-
sadalomnak kötelessége gondoskodni a munkások meg-
élhetéséről, egészségéről, jótékony üdüléseiről. 

XIII. Leót elnevezték a munkások pápájának, és 
csakugyan, alig lehetne számára méltóbb, nemesebb és 
keresztényiesebb czimet találni. Megszánta a tömeget, és 
ebben a tettében több nagyság és dicsőség rejlik, mint 
abban, hogy monarchák üdvözlék őt, és gazdagok és ha-
talmasok álltak szolgálatára. 

XIII. Leo, ugy látszik, még több évig fogja ve-
zetni korunk mozgalmait. Épp most lépett be 83-ik 
évébe, és habár látszat szerint testre nézve nagyon gyenge, 
ő mégis teljesen egészséges és sok munkára képes. Ér-
telme oly világos és erős, mint bármikor, és emlékező 
tehetsége egészen ép. A nap óráit avval tölti, hogy fo-
gadja a különféle bizottságok (congregatiók) főnökeit, kik 
az egyház különféle ügyeit végzik. 

Az estéket a saját dolgozásainak szenteli, és dolgozó 
asztalánál ott ül messze be a sötét éjbe. A személye 
körül szolgáló titkárok soha se maradnak foglalkozás nél-
kül. Azonban az ő segitségök leggyakrabban csak annyi-
ban áll, mikor encyklikáról vagy más okmányról van a 
szó, hogy a pápa kezeirását lemásolják. Diktál, javít, újra 
átnéz mindent oly figyelemmel, hogy a mi alá egyszer nevét 
aláirta, az azután csakugyan az ő gondolata, az ő szava. 

En láttam őt a legkedvezőbb körülmények között, 
néhány hét előtt, pápává koronázásának egyik évfordu-
lója előtt.. Körülötte ott volt valamennyi bibornok, ott 
voltak udvarának főpapjai, és sok érsek és püspök min-
denféle országból. A szent Collegium dékánja olvasta fel 
előtte az üdvözlést. A pápán, ki mindenre figyelt, nyug-
talanságnak és fáradságnak jelei mutatkoztak. Azután, 
székében ülve, egészen nyugodtan és csendesen válaszolt. 
Csakhamar tárgyának velejéhez érkezett, és ekkor szemei 
elkezdének ragyogni, arczát pirosság kezdé elönteni, fel-
kelt és gondolatainak, szavainak ékesszólása magával 
ragadott mindenkit. Senki, a ki jelen volt, nem gondolt 
arra, no az ő pápaságának vége közeledik. Hogyha egy-
szer azonban az a vég bekövetkezik, mily ürt fog az 
maga után hagyni ! Hiszszük, hogy az isteni Gondviselés 
készen tar t ja az embert, a ki képes lesz őt helyettesíteni. 
Nehéz volna azonban megmondani, hogy milyennek kell 
lenni ennek az embernek." 

IRODALOM. 
*** Emlékkönyv nagyméltóságú és főtisztelendő 

gombai és marcsa-magyari Zalka ev. János győri megyés 
püspök ur, ő szentsége trónálló főpapja, ő cs. és ap. kir. 
felsége v. b. t. tanácsosa, római gróf. a hittudományok 
doktora stb. stb. stb. püspökké történt fölszenteltetésének 
és püspöki széke elfoglalásának huszonötödik évfordulója 
alkalmából ragaszkodó szeretettel fölajánlja a győr-egyház-
megyei papság MDCCCXCII. május hó 5-én. n. 4-r. 168 1. 
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Gyönyörű hódolat, a ragaszkodásnak ritka kedves 
nyilvánulása ez az — Emlékkönyv. Látszik, hogy a győri 
egyházmegyének igen nagy főpásztora van, ki iránt az 
egyházmegye tisztelete és szeretete páratlan. Rendkívüli 
melegséggel van megírva a hódolat emlékirata végtől-
végig, az ajánlás pedig valóban elragadóan szép. A meg-
szólítás egyszerűen ez : Püspökünk, atyánk ! De nem ta-
gadhatjuk meg kedves olvasóinktól, hogy az egészet ide 
ne iktassuk, igy : 

Egy papi nemzedék veszi ma körül főpapi székedet, 
hódolva Neked szeretettel, melyre Te tanítottad és áldva 
Téged emelt kezekkel, melyeket legnagyobb részt Te 
szenteltél föl áldó hatalomra. A kisebb rész, a legérde-
mesebb, élete delén üdvözölte Benned u j főpásztorát s 
most az élet alkonyán teljesült remények szelíd örömével 
köszönti ünneped. A másik rész, mely ifjonti lelkesedéssel 
fogadott hűséget u j fő pásztorának, ma a hajlott életkor 
drága tapasztalatait forgatva elméjében, néz ősz fürteidre 
méla tisztelettel. De a legnagyobb rész, kik a Te apos-
toli kezeid által születtek az egyházirend tagjaivá, édes 
zavarban közeledik jubiláris püspöki székedhez, keresve a 
hangot, módot, mely az atyai ölbe repeső szeretetnek 
ugy tudna kifejezést adni, hogy a főpásztort illető tiszte-
let a hidegen látó elme mértékén se vallaná kárát. 

I t t állunk mindnyájan, hűségben és örömben egyen-
lők, szorosabb gyűrűvel övezve püspöki székedet, melyet 
a hivő nép százezreinek hullámzó lelkesedése vesz körül, 
— s megilletődve érintjük a határkövet, mely Isten jó-
voltából hosszura nyúló főpásztori utadon egy negyed 
századot jelöl. 

Hálás szemünk áttekint a pályán, mely immár 
götted van, s a mely széles mint a szeretet, és egyenes 
mint az igazság. Azért egyenes, mert sem a bajság és 
küzdelem elől ki nem tért, sem hiu öröm és dicsőség 
után nem csavarodott soha ; és olyan széles, mert ország-
nagyi, főpapi és pásztori hivatásodnak egyetlen érdekét 
sem tartottad elég kicsinynek, hogy illetetten szivvel, 
mozdulatlan kézzel haladj el mellette. 

Ünnepi érzelmek közt tekintünk végig e hosszú 
pályán, mely mig lelépdeled, lépés lépés után vezérünk 
volt, — s most igy egybe foglalva, drága emlék nekünk. 

Magas czélodra, Istenre emelt seemekkel haladsz Te 
e pályán, feledékeny szivvel hagyva magad után szavaid 
és cselekedeteidnek egymásba öltő alkotásait; mi most 
ezeket halomra gyűjt jük a határkő mellé, hogy lenne 
emléke a világ előtt is huszonöt éves püspöki pályádnak. 
Ami érőt érő, időt muló benne, az Isten után a Tied. Hogy 
formátlan ? ezt a Te nemes lelked könnyebben megbo-
csátja, mint azt, hogy hivatásod utján néhány órára föl-
tartóztattunk ez oszlopnál, melyre — neved van irva. 

De lásd, szeretetünk gyakor aggodalmait, hogy mig 
ez emléket rakva szivedet keressük, bántani fogjuk apos-
toli szerénységedet: legyőzte az a gondolat, mely kibékít-
het Téged is, — hogy majd igen sokan épülni fognak rajta. 

E remek ajánlás után következik a gazdag tarta-
lom, fényes illusztrácziókkal. Többen irták, többen dol-
goztak közre. Nevők homályban akar maradni. Dicsőség 
nekik az egész magyar klérus nevében. 

Mutatványul adjuk a következő részletet. 

„& szülőföld. 
Három hónappal azután, hogy elfoglalt püspöki 

trónusán Zalka püspök boldog örömmel vallotta magát 
az egyházmegye szülöttjének, — kimutatva előbb az őt 
fölszentelő elődje iránt a hálás tiszteletet, május 16-án 
résztvevén a primási székfoglalás örömeiben, — leróva 
azután a köteles alattvalói tartozást a junius 8-án tartot t 
király koronázáson, — bemutatva végre a hit tüzétől 
lángoló sziv érzéseit junius 29-én a szent atya előtt : 
még egy kötelességet teljesített, a fiúi sziv kegyeletes 
kötelességét az édes anya elporladt hamvai fölött. 

Van fájdalom, melynek élességét ugyan mérsékelheti 
az idő, a jó Isten által inkább áldás, mint átok gyanánt 
adott feledés, de mélységét be nem temetheti, nem ki-
sebbitheti soha. Az anyavesztés gyógyulhatatlan sebétől 
szenved a lélek, — és mégis — e fájdalom, e seb erő-
forrás a férfiúnak, ki el-elidőz az Istenéhez visszatért édes 
anya szent emlékénél, és segítséget kér és remél a bol-
dogult anya minden földi érdektől megtisztult, s épp 
azért ellenállhatatlan imádságától. 

Szivében a keserűségétől megtisztult fájdalommal, 
lelkében a szinte mindenható anyai áldás reménységével 
térdelt Zalka püspök is ama sirdomb előtt, melynek 
hantjai alatt édes jó anyjának földi maradványai várják 
a feltámadás dicsőségét. 1867. augusztus 5-ikén szülőföld-
jén, Yeszkényben bérmált. Mikor a temető mellett elha-
ladt, leszállt kocsijáról, bement a temetőbe, letérdelt édes 
anyja sirja előtt, és buzgó szivvel imádkozott. Minden 
szem könnyezett a jelenet hatása alatt, mikor a szülő-
földjén először megjelent főpásztor, mindenek előtt szülő 
édes anyját látogatta meg, 1) S azóta is valahányszor utja 
arra vezeti, mindenkor buzgó imádsággal köszönti az édes 
anya sirját. 

Ugyanezen édes anyai áldásáért imádkozott akkor 
is, mikor 1870. szept. 4-én édes anyja védőszentjének, 
Rozáliának ünnepén az Esterházyak ősi fészkéből, Fraknó 
várából Esterházy Pál herczeggel fölment a Rozália he-
gyen akkor restaurált és sz. Rozáliáról elnevezett kegye-
lem-kápolnához s ott szent misét és Te Deumot tartott . 

Ugyanezen édes anya emlékét őrzi a soproni Szent-
Mihály templomban az a diszes oltár, melyet a püspök 
sz. Rozália tiszteletére nagy költséggel felállíttatott. Es 
mintha csak az édes anya kikönyörgött imádsága kisérte 
volna egész püspöki kormányát, annyi áldást osztott az, 
s mintha csak az édes anya öntötte volna szivébe a maga 
szeretetét, olyan, szinte anyai szeretettel ragaszkodott 
papságához, reábízott híveihez. 

És ime, mikor az édes anya emlékezetével foglal-
kozunk, feltűnik előttünk a szülőföld képe, azé a kis 
rábaközi községé, melyet Zalka püspök szeretetének, hiv 
ragaszkodásának jeleivel kitüntetett, elvonul előttünk a 
most jubiláris püspök gyermek-, ifjú- és férfikora, s alig 
tudjuk magunktól megtagadni, hogy a 25 éves püspöki 
kormányzás keretébe néhány vonással oda ne rajzoljuk 
jubiláris püspökünk azon életkorát is, mely e kormány-
zást megelőzte, előkészítette, s a melynek munkássága őt 
a főpásztori székbe ültette. 

') Győri Közlöny, 1867. évf. 63. sz. 252. 1. 
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Dr Zalka János, győri megyés püspök, sopronme-
gyei Veszkény községben született, 1820. deczember 
16-án. Atyját Zalka Józsefnek, édes anyját Pénzes Rozá-
liának hivták. A veszkényi plébánia anyakönyvében szü-
letése adatánál a szülők rovatába ez ven irva : Nobilis 
Josephus Zalka Sartor it Rosalia Pénzes. A szerény kö-
rülmények közt élő falusi iparos de nemes szülők a csa-
lád két férfi-sarját a tudományos pályára nevelték. Zalka 
János, az i f jabbik fiu, a gymnasium négy alsó osztályát 
Győrött, mint Felt inger kanonok — volt miháli plébános 
— kosztos diákja, az ötödik és hatodik osztályt pedig 
Sopronban végezte. A hatodik osztályból, minthogy Győ-
röt t akkor még nem volt kis szeminárium, Esztergomba 
konkurrál t , hol be is vették és a pozsonyi Emerikánumba 
küldötték. Gymnasiumi tanulmányait Nagy-Szombatban 
fejezte be kitűnő sikerrel, és épp ennek folytán társai 
közöl kiválasztva, a theologiai tanfolyamra a bécsi Pazma-
neumba került. 

Szelid, szende fiu volt, kit mindenki szeretett, s ki, 
mint jó gyermek, különös kegyelettel ragaszkodott áldott 
lelkű édes anyjához. Ugy látszik ez értelmes, okos és 
jámbor asszony ?olt nemcsak testi életének Istentől vá-
lasztott oltalma, hanem lelke nemesedésének is Istentől 
rendelt őrangyala. Ez tanit ja meg őt imádkozni, ez ok-
ta t ja a hit elemeire, s vele, a jó anyával, annak ruhájába 
kapaszkodva megy a kis gyermek a Veszkény határában 
tisztelt „fehér kép"-hez, vagy a szomszédos Osli, hires 
búcsújáró hely ünnepeire. E jó anyáról, már mint száz-
ezerek atyja, mint jubiláris püspök is megható gyengéd-
séggel beszél. 

Tanulótársai kitűnő tehetségeit méltán csodálták. 
Egyik hivséges társa, szive szeretetének részese, káptala-
nának most is nemes tagja, — mikor elváltak egymástól, 
— a győri diák megirta a pozsonyi kispapnak, hogy már 
görögül tanul, s ime a pozsonyi kispap görög levéllel 
felelt a hirre. 

A Pazmaneumnak az ország minden részéből meg-
választott növendékei között is kiválasztott volt : szelíd-
sége, jó szive, alapos készültsége, s irói tehetségének 
sikerei által. 

Zalka Jánost, kitűnően végzett theologiai tanulmá-
nyai után, 1846. január 15-én szentelték pappá. Február 
4-én mint káplán Kőhid-Gyarmatra, s onnét már két hét 
múlva Dorogra került . — Főpásztorának figyelme kisérte 
e munkakörében, s a tehetségei, szorgalma és papi er-
kölcsei által egyaránt jeleskedő if jú papot, theologiai 
tanulmányokra, a sz. Ágostonról nevezett bécsi felsőbb 
hittani intézetbe küldötte, honnét már 1848. augusztus 
21-én, mint hittudor érkezett Budapestre, a belvárosi 
plébániába káplánnak. 

A forradalomnak az erkölcsi szilárdságot, hazafias 
érzületet és bölcs körültekintést egyaránt megkövetelő 
zavargós napjait e kényes állásban töltötte el. 

Ez időtájban szerkesztette a Katholikus Néplapot is. 
A lezajlott szabadságharcz után az esztergomi sze-

mináriumba rendelte őt Scitovszky János herczegprimás, 
mint az intézet tanulmányi felügyelőjét s egyút ta l rábizta 
az egyháztörténet és egyházjog tanítását is. A jól végzett 
munka jutalmául, nagyobb munkakört rendelt számára a 

felséges Ur kegyelme, ki őt a hittudományi kar egyenes 
meghívása folytán, 1853. évben a budapesti egyetem 
egyháztörténet- tanárává nevezte ki, mely állásban közel 
hét évet töltött . Ez idő alatt jó Urának, az áldott lelkű 
prímásnak atyai szeretetét többször tapasztalhatta. Az ő 
kívánságára nevezte ki a még fiatal papot ő szentsége 
belső udvari káplánjává; — ő bizta meg Zalkát azzal a 
gyönyörű munkával, hogy mikor 1857-ben az ország 
herczegprimása személyesen vezette az ország nagyjait , 
papjait , népét engesztelő és könyörgő búcsújárásra a 
mária-czelli kegyelemképhez, — ott a Nagyasszonyunk 
csodái által malasztos helyen, e példátlanul álló szép 
alkalommal ő búcsúztatta el a sok ezernyi népet a szent 
szűz képétől1) s annyi ezer pap és millió hivő magyar 
nevében ő rebeghet te el a szent köszöntést : Üdvözlégy, 
Asszonyunk szűz Mária! — Ugyancsak Scitovszky János 
bizta meg a tudós egyetemi tanárt azzal, hogy az eszter-
gomi tartományi zsinat előmunkálatait vezesse, annak 
határozatait szerkeszsze, és dolgainak nagy részét végezze. 
E nagy ismeretekkel, bölcsen és fáradhatatlan ügyszere-
tettel befejezett munkásság csak gyarapította érdemeit, 
melyeket tanári pályáján, sok más egyéb működésen 
kivül, a ,,Religio* kath. lap szerkesztése által is szerzett. 
Ez érdemek jutalmául ajánlotta őt szerető főpásztora a 
fölséges Urnák, ki 1860. január elsején nevezte ki az esz-
tergomi főszékeskáptalan kanonokjává. 

Mint ilyen a papnevelő igazgatását is átvette, szive 
szeretetével meghóditván kispapjait, elüljáró és kanonok-
társait, Esztergom polgárságát, s mindenkor megőrizvén 
j o ^ Ä p n a k szeretetét, a ki még halála által is jót tett 
ve lM mert a Scitovszky halálával megürült primási szé-
keWSimor János győri püspök foglalván el, ennek he-
lyébe győri püspökké a felség gombai és marcsamagyari 
dr Zalka János apátkanonokot nevezte ki. 

Es ime az u j püspök első dolga, hogy oda siet a 
szülék emléke által megszentelt földre, a mely föld — az 
édes szülőföld — iránt szives ragaszkodását mind e mai 
napig hiven megőrizte és alkalom adtán ki is mutat ta . 

Mindjárt püspöksége első évében a veszkényi tem-
plomnak gyönyörű ezüst kelyhet adott, melynek talapza-
tát e felírással ékesít i : „Joannes Zalka, Episcopus Jauri-
nensis, Ecclesiae Veszkény, in qua A. 1820. baptizatus 
est, hoc grati tudinis pignus offert. 1867." 1869-ben két 
vecsernye-palástot, 1873-ban harangot ajándékozott, me-
lyet a felfeszitett L dvözitőnek és Nagyboldogasszonynak 
képe diszesit. 1882-ben gazdagon aranyozott szentségtar-
tót küld, melynek színarany lunuláját gyémántok és 
gyöngyök ékesítik. Egyébkint az egész szentségtartó, 
mely a nap formáját mutatja, gyöngyökkel és drágakö-
vekkel van kirakva. 1886-ban aranyhímzésű fehér mise-
ruhával, pompás mennyezettel és négy urnapi lámpával 
örvendezteti meg Veszkény hiveit. Lélekharangot is öntet, 
szent Józsefnek, a haldoklók védőszentjének képével és e 
felírással : „ J a j ha téged a halál, — halálos bűnben 
talál." Ki is festeti a templomot, melybe értékes csillárt, 
egy kitűnő szerkezetű szentsir-oltárt és két gyönyö-rü 
képet ajándékoz. Csupán ez adományok értéke megha-
ladja a 3000 frtot. 

') Mária-Czelli liliomok. 76. lap. 
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De ezzel még nem merítette ki jótékonyságát szü-
lőföldje iránt. A veszkényi plébániától elszakított Szárföld 
fiókközséget anyaegyházzá emelvén, a veszkényi plébániát 
általa vásárolt hat hold földdel javítja, azon egy föltétel 
mellett, hogy a plébános évenkint egy kis misét mond-
jon a veszkényi temetőben nyugvók lelki üdvösségeért. 
A temető rozzant fakeresztje helyett 500 forint költség-
gel pompás kőkeresztet állíttatott e felírással : Adj Uram 
örök nyugodalmat a megholt híveknek. 

Emiitettük már a falu határában állott „fehér 
kép"-et, mely a fájdalmas szűz Anyát ábrázolta, ölében a 
kiszenvedt Jézussal, s melyhez a veszkényi hivő nép ke-
gyeletes szokása szerint ő is eljárt, mint kisded iskolás 
fiu, édes anyjával imádkozni. A szobrot az idők vihara 
megviselte s azért a püspök gyermekkora édes örömeinek 
emlékére, annak helyébe pompás románstylü kápolnát 
emelt Sarlós Boldogasszony tiszteletére. E nap a falu 
fogadott ünnepe s azért most e napon itt tar t ják a szent 
misét. A kápolna fentartásáról is gondoskodott a nagy-
lelkű jótevő. 

A kalvária rozzant fakereszt]ei helyett is szép szá-
las tölgyfákat ajándékozott himodi erdőjéről. Mikor a 
plébános még csak czélozott arra, hogy a kalvária ke-
resztjei rosszak s azzal vezette be kérését, hogy ^a bal 
lator már ki akar dőlni, " a püspök felfogva a helyzetet, 
hirtelen igy felelt : „Ugy kell neki, miért nem tért meg!" 
— de azért a kérést szívesen teljesítette. 

Nem feledkezett meg a veszkényi iskoláról sem, 
melyben első ismereteit szerezte. Az uj iskola építésére 
házhelyet vett, adott 500 f r t készpénzt és 50 öl k l A i ô 
keszei követ; tanszerek beszerzésére pedig 300 f r i m l a -
pitványt tett. ^ 

A tüzkárosultaknak és tüzoltó-czélokra 1000 f r t 
körül adott készpénzben és ugy a plébánosnak, község-
nek, mint egyeseknek nagy értékű épületfát, jól gondo-
zott himodi erdőjéről. Hogy hány veszkényi szegény kért 
és kapott segítséget tőle, azt egyedül csak a jó Isten 
tudja. Mtga a kis Veszkény legnlább 10,000 fr t adományt 
élvezett a püspök kegyelméből. Különben annak a révén, 
hogy a püspök az ő földjük szülötte, nemcsak a veszké-
nyiek, hanem az egész vidék számtalan ügyes-bajosa 
megfordult a jó püspök szobájában, kinek bizonyára 
előbb kifogy tárczájából a pénz, mint szívből a jóakaró 
könyörület. 

Püspöksége idején többször meglátogatta szülőföld-
jét, valamint a szomszédos Osliba, Rábaköz látogatott 
bucsujáróhelyére, gyermekéveinek egyik emlékezetes kö-
zéppontjára is többször elzarándokolt. Igy 1868. év 
Mária nevenapján prédikált ott, valamint 1890. julius 
2-án, az úgynevezett Kanizsay-kápolna 500 éves és a 

kegyelem-kép 200 éves jubileumán is, rengeteg nép rész-
vételével ő tartotta a fényes istentiszteletet. 

Es ha e szent ünnep áldozat-oltárától az ősz püs-
pök megpillantott egy ártatlan gyermeket, ki angyal-
arczával édes anyjához simult, bizonyára eszébe jutot t az 
a kis szende fiúcska, kit több mint hatvan esztendővel 
előbb szintén édes anyja hozott el az oslii csodatevő kép 
elé s ajánlott buzgó imádság között a szűz Anya hatha-
tósnak bizonyult oltalmába." 

V E G Y E S E K . 
*** Zalka jubileumi alapítvány. A győregyházmegyei 

kisbér-esperesi kerület papsága ápril 25 én Császáron 
tartott tavaszi gyűlésén szeretett főpásztora, Zalka János 
ő nagyméltósága 25 éves püspöksége alkalmából Nagy 
Antal szőnyi plébános lelkesen indokolt előterjesztése, 
illetve javaslatára, fiúi hódolata tanusitásául, a katholi-
kus népnevelés előmozdítására „Zalka jubileumi alapít-
vány" czimén 1000, azaz egyezer frtos alapítványt tett . 

+ A győri püspöki nagyobb papnevelő-intézet 
szent- lmre-egyesülete , a kisebb papnevelő-intézet közre-
működésével, 1892. évi május hó 4-én nagyméltóságú s 
főtisztelendő dr Zalka János megyés püspök ur 25 éves 
püspöki jubileuma alkalmából diszgyülést tart. Kezdete 
d. u. 5 órakor. Tárgysorozat: „Ecce sacerdos magnus" 
Zsasskovszky F.-től, előadja az énekkar. Elnöki üdvözlő 
beszédet mond Ivánkovics Gyula. „Hymnus" Webertől, 
előadja az énekkar. „A bátor hajós", irta Denk Rezső, 
szavalja Hegedűs József. „Esti ima" Boglertől, tenor solo, 
dongókar kísérettel, énekli Guszich Gyula. ,.Az egyház-
megye múlt ja" czimű értekezésből felolvas Bene Pál. „A 
kis templom" Beckertől, előadja az énekkar. „Jubileum", 
irta Szochurek Antal, szavalja Kokas János. „Isten dicső-
sége" Beethoventől, előadja az énekkar. 

— A budapesti pali szent-Vineze-egylet ez idei köz-
gyűlését f. évi május hó 8-án, vasárnap d. u. 4 órakor 
a központi papnevelő intézet dísztermében fogja meg-
tartani. Reggel 8 órakor az egyetemi templomban közös 
istenitisztelet lesz, melyen a tagok a szentségekhez já-
rulnak. 

— Doktorrá avatás. A bécsi egyetemen mult hó 
28-án kapott doktori koszorút dr philos. Purt Iván esz-
tergom-főegvházmegyei áldozópap és budavári kir. palo-
tai udvari káplán, lapunk jeles tolln munkatársa. A pro-
móczió az egyetemi uj épület dísztermében folyt le, 
Angerer cz. érsek, mint a bécsi egyetem kanczellárjának 
jelenlétében. Promotor volt dr Pölzl Ferencz theol. tanár 
mint a Collegium Doctorum dékánja. Jelen volt a kar 
e. i. dékánja dr Müllner János is. Az actust megnyitá 
dr Exner Éde rektor a jogi karból, üdvözölve a jelöltet, 
ki lendületes beszédben köszönte meg a felavatást. Sal-
vere eum jubemus etiam heic ! 

Kegye le tes adakozás. 
Artim M. becherói lelkész és hívei Ürge Ignáez atyának 5 fr t . 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Honorihus Exc. ac- Rssmi Dni Dris Joan Ev. Zalka, Eppi Jaurinensis. — A Religio dr Zalka 
J. szerkesztése alatt. — Óda, melylyel méltóságos Firczák Gyula munkáos-egyházmegvei püspök urat beigtatása alkalmából az ungvári 
papnevelő-intézet növendékei üdvözölték. — Egyházi Tudósítás: É j s z a k a m e r i k a i E g y e s ü l t - Á l l a m o k : XIII. Leo és az 

Egyesült-Államok. — Irodalom : Emlékkönyv. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos, és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 írt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT, 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Budapesten, m á j u s 7. 37. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Kath. hitünk s egyházunk szabadsága és magyar hazánk dicsősége. — Zalka János győri 
megyés püspök. — Egyházi Tudósítás: G y ő r : Dr Zalka János negyedszázados püspöki jubileuma. — Kath. Egyleti Elet: A bndapesti 

páli Szent-Vincze-egyf sület működése. — Irodalom : Vademecum liturgicum. Stb. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Katii, hitünk s egyházunk szabadsága 
és 

magyar hazánk dicsősége. 
Fratres, non sumus filii servae sed 

liberae, qua libertate Christus nos Ube-
ravit. Gal. 4, 31. 

Fordula t , események betel jesülése e lőt t ál lunk. 
Egy század negyedrésze fo ly t le azóta, hogy 

az országban törvényes a lako t ö l tö t t , szent ak-
tus, a szentséges koronáva l való megkoronázás 
ál ta l , k i rá ly és nemze t közöt t a viszony. 

A tö rvényes viszony he lyreá l l í t ása t rón és 
nép közöt t á ldás t á r a sz to t t ki a hazára, Viru-
lásnak kezdtek induln i a hona lkotó és f e n n t a r t ó 
ősi e r ények ; a kirá lyi t r ó n o n meggyökeresede t t 
a „bizalom az ősi e r é n y b e " ; szeretet , kölcsönös 
j ó a k a r a t és szivesség fogla l t he lyet a k i rá lynak 
és a nemze tnek egymással való közlekedésében. 

És Magyarország fe lv i ru lásá t a ka th . egy-
szivesen l á t t a , lelkéből ö rvende t t nek i s tevé-
keny részt ve t t a nevezetes k i rá ly-koronázásban 
épp ugy, m i n t az ország sorsának minden i rány-
ban való fe lv i rágoz ta tásában . S nem is t e h e t e t t 
volna másképp. H a szeret i az anya a gyermeké t , 
a da jka a n e v e l t j é t : ugy a kath . egyház sem 
t ehe t egyebet , m i n t hogy vé r t és é le te t is áldoz, 
ha kell, — m i n t t e t t e Sajónál , Mohácsnál — e 
szép Mária országáér t , a melye t ő á l lap i to t t , 
ő b iz tos i to t t k i rá ly i koronával , ő d a j k á l t és 
ápol t nehéz viszontagságok közö t t i t t , a négy 
folyó men tén , a három hegy al ján, a szent ke-
reszt á rnyékában . 

Há lás is vol t Magyarország, Magyarország-
ban m i n d e n k i : király, nép és tö rvényhozás a ka th . 

egyház anyai jósága i r án t . A régi magyar á l lam 
egészen magáévá t e t t e a ka th . egyház magasz-
tos, civil izátórius, l e lkeke t üdvözitő ügyét , h iva-
tásá t . Az egyháznak nemcsak egész i s teni r e n d -
szere, de összes fegyelmi tö rvénye i is — Ma-
gyarországban á l lami tö rvények v a l á n a k , a 
melyeknek meghódoln i vagy azokat legalább is 
t i sz te le tben t a r t a n i vol t köte les mindenki , a ki 
e hazában po lgá r jogo t ó h a j t o t t élvezni. 

És Magyarországnak a ka th . egyházzal való 
eme szoros egyesültségét , min tegy összeforrot t -
ságát , nem is volt ám oka megbánn i soha. A „nem-
zeti nagy ié t " ideje egészen összeesik Magyar-
ország ka tho l ikus létével. Mig egy val lást , ka th . 
val lás t va l lo t t a magya r nemzet , erős és nagy 
vol t bent , erős és nagy volt kifelé. Egy végpusz-
tu lás t , a t a t á r j á r á s t könnyen és gyorsan k ihe-
ver te , és nem egyszer n a g y h a t a l m i szerepet v i t t 
Európa nagy nemze te inek küzdelmeiben. Szent 
László, nagy Lajos, hollós Mátyás idejében 
nagy népek és á l lamok hódola tának volt t á r g y a 
Magyarország. 

A m i n t megszü le te t t a vallási viszály, az 
ország ere je is azonnal m e g t ö r ö t t ; önál lóság és 
„nagy l é t " he lye t t vad t ö r ö k és szelid n é m e t 
rabiga köve tkeze t t az ország nyakán. 

Mikor 25 év e lő t t k i rá ly és nemzet az 
Is ten o l tá ra előt t , a szent koronázás ál ta l , és 
Is ten szabad ege a la t t , a király a lko tmányos es-
küjével , ádáz fe l reér tés és kinos tusa u t án , kibé-
kül t , a ka th . egyház reménye is föl lélegzet t . 
Tisz te le te t , szere te te t és há lá t v á r t az új jászü-
l e t e t t Magyarország ko rmányá tó l és tö rvényhozá-
sától . És m i t k a p o t t t ő lük? Huszonöt év a l a t t 
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oda b o m l a s z t o t t á k ko rmányok és törvényhozások 
Magyarország á l lampol i t iká já t , hogy mos t már 
a ka th . egyház, a kath. h i t , nemcsak nem ural-
kodó többé, nemcsak nem bevett, nemcsak nem 
tűrt többé, h a n e m valóságos üldözött vallás és 
egyház. Bírságok és végreha j t á sok s ú j t j á k azt a 
kath. papot , a k i ka th . h i tének i s ten i parancsa 
szer int aka r e l já rn i a keresztség szentségének 
kiszolgál ta tása körül. Magyarország tö rvény-
hozása és á l l amkormánya be leü tközöt t a t e rmé-
szeti, erkölcsi tö rvénybe , te rmészete l lenességet , 
ember te lensége t i r t be tö rvénykönyvébe és azt 
k a r h a t a l o m m a l is megkezdé erőszakolni. Vakság 
ver te meg az e m b e r e k e t ; büszkeség és dacz nem 
aka r engedni a t e rmésze t i erkölcsi t ö rvénynek . 
Az anyagi v i ru lásnak indul t Magyarország di-
csősége szellemi t é ren kezd lehanya t lan i . A négy 
sa rka la tos e r é n y : a p ruden t ia , ius t i t ia , fo r t i tudo 
és t emperan t i a , kezd Magyarország k o r m á n y -
zásának a lapja iból kisiklani . P ruden t i ának , okos-
ságnak veszik a t e rmésze t i erkölcsi tö rvény-
nyel való szaki tás t ; ius t i t i ának a kath. h i t 
követhe tésének megakadá lyozásá t ; f o r t i t udónak 
t a r t j á k a rossz u ton való m e g m a r a d á s t ; mode-
r a t i ó n a k nevezik az e l járás t , melylyel a vallá-
sosságnak, minden erény ta lpkövónek , halálos 
modus v ivendi t igyekeznek felál l í tani . Magyar-
ország nemtője , mennye i ő rangyala leeresz te t t 
szá rnyakka l , keservesen s i r ; a nagy ősök lelkei 
pedig,kik çz országot val lásossá ,kathol ikussá t e t t é k 
ós nagy lé t r e nevel ték fel, — v i l l ámokat szórnak 
haragos t e k i n t e t ö k k e l azokra, k ik Magyarország 
sorsá t intézve a dolgokat idáig fe j lesz te t ték , 
vagy fejlődni" engedték. 

Ily körü lmények között , ily he lyzetben kö-
ve tkeze t t be Magyarország új jászületésének az 
1867-iki k i rá lykoronázásnak e negyedszázados 
ünnepe. 

Kapu e lő t t áll az országgyűlésen a kul tus-
budge t -v i ta , egy ok ta l auu l f e l zak la to t t vallás-
ügyi vita, a mely vagy jobbra vagy ba l ra fog ja 
t e r e l n i Magyarország halálos belvi l longásának a 
kérdését . 

Vegyük hozzá még, hogy az ország külügyi 
viszonyai is olyanok, hogy a lé té r t való világ-
harcz Damokles k a r d j a minden p i l lana tban lesza-
k a d h a t az ország nyakába . 

Magyarország főpász tora i tanácskozásra gyűl-
nek össze. Régen nem volt, a vallás, az ország, 
a nemze t sorsa ugy koczkára téve, m in t a jelen, 
többszörösen válságos helyzetben. 

Mi b iza lommal t e k i n t ü n k fel az i rga lmas-
ság Aty jához , hogy fog küldeni ez ország ve-
zérférf ia inak lelkébe egy fénysugara t , és ezzel 
őket s ezt a szerencsétlen országot a f á u t o m o k 
u t á n való bolyongás kiet len pusztaságából a 
bölcs pol i t ika hagyományos ú t j á r a visszate-
re l te t i . 

Ezér t — imádkozzunk ! — n — 

Zalka János győri megyés püspök. ') 
Nagy okának kell lenni, ha négy vármegye, ugyan-

annyi szabad királyi város, 237 plébánia és hatszáznál 
több fiók község négyszázezernyi katholikus népe, apraja, 
nagyja, örege, i f ja egy napon mind megmozdul, egy 
szivvel, egy lélekkel énekli Isten szent hajlékában a 
„Téged Isten dicsérünk* ünnepi dalt, s egy közös czélra 
küldi imádságát a Mindenható trónusa elé. 

És nagy oka is van ennek, mert e 400,000 hivő 
áldottlelkü Főpásztora, szerető jó Atyja ezüst-menyegzős 
ünnepét tar t ja , 25 évvel ezelőtt eljegyzett, s huszonöt 
éven át hűségesen szeretett mátkájával, a győri püspöki 
egyházmegyével. 

Nem csodálom, ha erre a hirre megmozdul az egész 
egyházmegye szive-lelke, mert az ünnep fele részben őt 
illeti, — hisz az ő jegyese ünnepel, — a hitvestárs pedig 
ő maga ; illik tehát, hogy az ezüst menyegzőn ünnepi 
diszben jelenjék meg az Ur oltára előtt, hálát adni a 
multakért és Isten szent áldását kikérni a jövőre. 

De nemcsak az ünnepre illik rá, hogy ezüst, ráillik 
az ünnepeltre magára is, kinek 25 évvel ezelőtt szőke 
hajzatát ezüstössé változtatta ennek a 25 esztendőnek 
megszámlálhatatlan sok gondja. 

Csodálatos, hogy éppen a sötét gondok, a fekete 
fájdalom, vagy az idők vihara ezüstözi be az ember fejét . 
J ó Istenem, nem figyelmeztetni akarod-e ez által a szen-
vedés súlya alatt görnyedő embert, hogy ime a szenve-
désnek már itt a földön ezüst a koronája : milyen lesz a 
türelmesen elviselt fájdalomé ott fenn az égben? 

De még nem mondtam el egészen, miért mozdult 
meg a győri egyházmegye minden népe. Ha valaki ti t-
kot rej teget szivében hosszú, hosszú éveken keresztül, s 
egy napon ezt a t i tkát el kell árulnia, feltárnia minden 
emberek előtt, — erre a gondolatra bizony-bizony erő-
sebben kezd dobogni a szive. A győrieknek, — már csak 
igy nevezem az egész Győr egyházmegye minden hivét, 
— szintén ilyen nagy titkuk volt, őrizgették is teljes 
huszonöt éven át, de végre is elérkezett az idő, hogy 
ennek a titoknak ki kellett pattannia, még pedig ország-
világ előtt, a győriek háladatos szive, magasztaló nyelve 
által, s ime ezért mozdult meg a győri egyházmegye 
minden népe ! 

De hát mi is az a nagy titok ? ! 

') A főpásztor huszonötéves püspöki jubileuma alkalmából 
irta s a hiveknek szeretettel ajánlja liuschek Antal, győr-szigeti 
plébános. Képekkel. — A népies irás mintájául bemutatjuk az 
egészet. 
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A győri püspök nagyon jól ismeri az édes Üfivözitő 
szavát: „Mikor alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad 
előtt, mint a képmutatók cselekesznek, hogy tiszteltesse-
nek az emberektől. Bizony mondom nektek, elvették 
ju t a lmoka t : Te pedig, midőn alamizsnát adsz, ne tudja 
balkezed, mit cselekszik jobb kezed, hogy alamizsnád 
rejtekben legyen, és Atyád, ki lát a rejtekben, megfizet 
neked." (Máté 6, 2 — 5.) S éppen azért, mert ezt a győri 
püspök tudta, igy is cselekedett. Se maga nem kürtölte, 
se mások által hirdetni nem engedte azt a jót , a mit 
cselekedett. az egyházmegye négy megyére elszórt 
hivei, Pozsonytól le Kemenesalja határáig, — s a német 
föld szélétől, Bécsújhelytől, majdnem az ország szivéig, 
tiszteletben tar tot ták jószívű püspökük kívánságát ; elfo-
gadták a szívesen nyúj to t t adományt, talán meg is kö-
szönték, — lehet, hogy egyszer-másszor el is feledték, — 
de hirdetni, kürtölni — azt nem cselekedték. Jó l tették, 

— mondja rá a győri püspök. 
De hát ime, ezek a jó emberek, nem számoltak 

Krisztus Urunk egy másik szavával, amit a farizeusoknak 
mondott , mikor arra kérték őt, hogy feddje meg tanít-
ványait, miért dicsőitik őt, az Üdvözitőt. Krisztus Urunk 
a panaszkodó farizeusoknak azt felelte : „Mondom nektek, 
hogyha ezek hallgatl ak, a kövek fognak kiáltani." (Luk. 
19, 3 9 - 4 0 . ) 

Éppen igy történt ez most is. Hallgattak a népek, 
— és ime! beszélni, kiáltani kezdtek a kövek! — Be-
szélt, és még most is beszél a hármas tornyú szanyi 
templom, a himodi, a péri, a bőnyi, a szőnyi teljesen a 
győri püspök költségén épült u j templom, beszélnek az 
általa nagy költséggel helyreállított szent hajlékok, föl-
épített iskolák, szegény éhező deák gyerekek tápláló me-
nedékháza, — és beszélnek minden ékesszólásnál érthe-
tőbben ; — mert higyjétek meg, ezeknek a beszédét, ha 
más nem értené is meg, bizonyosan megérti a jutalmazó 
jó Isten ! 

S mikor azután mi győregyházmegyeiek, azt vettük 
észre, hogy itt is, amott is beszél 25 év óta uralkodó 
püspökünk egyik-másik alkotása, — egy templom, egy 
iskola vagy a szegényeknek nyúj tot t alamizsna, akkor 
a mi szivünk is megdobbant s ime a 400,000 sziv 
dobbanása elárulta az eddig szinte rej tegetet t t i t ko t : 
hogy Győr püspöke, Zalka János, jó hírét messze túl-
szárnyaló áldozatkészséggel párosította huszonöt éves püs-
pöki kormányának egyéb erényeit. 

Róla beszél ma az egész egyházmegye, hadd vigyék 
el e sorok az egyházmegye határán tul is, mit bir, és 
kit tisztel püspökében a győri egyházmegye hivő népe. 

Elmondom röviden életének folyását, kezdetétől a 
mai napig, vegyétek szivesen, olvassátok tanulsággal. 

I. Gyermekévek. 

Azt a kis rábaközi községet mutatom be neked szí-
ves olvasó e képen, melyben püspökünk 1820-ban, de-
czember 16-án született. Veszkény községe, mint püspö-
künk dajkáló bölcsője, érdekel minket is, — és drága 
maradt mind e mai napig püspökünk szivének is, mert e 
község fölszentelt temetőjében nyugosznak a föltámadás 
reménységével, a püspök szülőinek hamvai. 

Vagyonban ugyan megfogyatkozott , de régi neme8 

család sarjadéka a püspök, ki szülőinek szegénységét, 
iparosmühelyét, alacsonyabb sorsát soha, még püspök ko-
rában sem szégyenlette. Nem is volt oka r e á ! Könnyen 
lesz nagy úrrá, a ki nagy uri család körében születik ; de 
a kit Isten rendelése kisded falusi nádashajlékban enged 
születni, és élete javát mégis mint egy terjedelmes egy-
házmegye főpásztora, püspöki palotában tölti el, az az 
Isten segitő kegyelmén kivül, bizonyára saját maga is 
sokat fáradozott. 

Aty já t Zalka Józsefnek, édes anyjá t Pénzes Rozáliá-
nak hivták. E jó szülők és több testvér családi körében 
töltötte a püspök, gyermekkora boldog éveit, s a vesz-
kényi falusi iskolában tanulta meg az olvasás és irás 
nagy mesterségét. 

Mert lásd kedves gyermekem, ki ezt a könyvet most 
tán olvasod, — a győri püspök is volt egykor gyermek, 
iskolás fiu éppen ugy, mint most te, s ha Isten ugy 
akarja, — belőled is lesz felnőtt ember, s ha nem is 
éppen püspök, de lehet derék, jóravaló boldog ember, ha 
megbecsülöd a szülőidet, szorgalmasan tanulsz az iskolá-
ban, és szivesen jársz az Isten házába. 

Ti pedig jó szülők, kik annyit álmadoztok gyerme-
keitek boldog jövendőjéről, — rakosgassátok csak szorgos 
gonddal e jövendőnek biztos alapját, de ne akar já tok 
gyermekeiteket minden áron nagy urakká tenni. A nagy 
uraság nagy felelősséggel jár , — meg nem is szükséges 
arra, hogy boldogul éljünk, s egykor üdvözüljünk. In-
kább jó példátok, mint biztatgató szavaitok által ugy 
neveljétek gyermekeiteket, hogy becsülettel megállják a 
helyöket ott, hova Isten majd rendeli őket. 

Egyiknek kezébe püspökpálczát ad az Isten, na-
gyobb dolgokra választván ki őt, a másiknak mindennapi 
kenyerét az ásóhoz és kapához köti, — de azért az ő 
gondviselő szeme nemcsak a kiválasztottak időket muló 
nagy cselekedeteit látja meg, — de meglát ja és megju-
talmazza a dolgoskezü munkás verítékét is. 

A szende, szőkefürtü János, kinek kék szeméből 
kisugárzott jó lelke, édes anyjának kedveltje volt. Ez 
értelmes, okos asszony nemcsak fia testének volt dajkáló 
édes anyja, hanem lelkének is a jó Istentől rendelt őrző 
angyala. Az ő karjai között tanult meg imádkozni, tér-
dein ülve ismerte meg a hit alapigazságait, s vele a jó 
anyával, annak ruháiba kapaszkodva megy a kis gyermek 
a veszkényiek szokása szerint a község határában tisztelt 
fehér képhez, mely a fájdalmas Szüzet ábrázolja, vagy 
kéredzik el vele a szomszédos Osli, híres búcsújáró hely 
ünnepeire. Édes anyjától örökölte törhetetlen hitét, ra-
gaszkodását, a kath. anyaszentegyház, és gyermekded 
vonzódását a boldogságos Szűzhöz, hazánk Nagyasszo-
nyához ! 

Csodálatos erő rejtőzik a keresztény nevelésben. 
Szinte észrevétlenül erősödik a keresztény módon nevelt 
gyermek szivében a jó ; ugy, hogy ellen tud állani a ké-
sőbb támadó életviharoknak. 

Boldogok azok, kik a vallást gyakorolják, mert szi-
vök nyugodt, lát ják, hogy Isten szemében egyenlő a sze-
gény és a gazdag, — tudják, hogy mindnyájunknak egy 
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az Istenünk, egy az Üdvözitőnk, egv az anyaszentegyhá-
zunk, egy az örök boldogságunk. 

Ellenben szerencsétlen, mert üresszivü a gyermek, 
ki oly család körében nevelődik, bol a napot Isten nélkül 
kezdik és végzik, az Isten adományait neki meg nem 
köszönik, szent nevét soha nem emiitik, de még csak a 
képét sem tűrik meg a család lakószobájában. 

Sok mindent kell a gyermeknek megtanulnia, hall 
mindenféle históriákat, kap czifra ruhát, de a hit igazsá-
gaira nem tanitják, az őrző angyalról, a 12 éves kis Jé -
zusról, a bold. Szűzről neki nem beszélnek, — s a lelke 
szép ruhájával, ártatlanságával senki sem törődik. 

Hogyan is lehetne az ily áldástalan nevelésnek ál-
dásos a gyümölcse ? ! 

Zalka János anyja nem igy gondolkodott. Fia ár-
tatlan szivébe úgyszólván már az egészséges, tiszta anya-
tejjel belevitte az Isten szeretetét. Meg is hálálta Zalka 
János teljes életén keresztül édes anyjának keresztény 
nevelését, mert istenfélő, szülőbecsülő gyermek volt, kiből 
szorgalmas ifjú, buzgó pap, kötelességtudó püspök vált, 
aki még most, mint százezerek atyja, mint a győri ter-
jedelmes egyházmegyének öreg főpásztora is, megható 
gyöngédséggel, fiúi szeretettel beszél jó édes anyjáról, az 
ő nevelésének, okos tanácsainak tulajdonítván élete sze-
rencsés folyását. 

Pedig ebben magának is nagv az érdeme, nemcsak 
buzgó munkássága által, hanem, mert hiven megtartotta 
Isten szent parancsát: „Atyádat és anyádat tiszteljed, 
hogy hosszú (szerencsés, boldog) életű lehess a földön, 
melyet a te Urad Isten ád teneked." 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Győr, május 5. Dr Zalka János negyedszázados 

püspöki jubileuma. — 
Tegnap délelőtt folyt le a győri székeskáptalan és 

az egyházmegyei papság üdvözlő tisztelgése Zalka János 
püspök ő excziája előtt. A helybeli papságon kivül min-
den alesperesi kerület két képviselőt küldött az ünnep-
ségre. de e hivatalos küldötteken kivül, különösen a 
szomszéd vidékről, számosan jöttek ide fiúi ragaszkodásu-
kat szeretett főpásztoruk iránt kimutatni ; ugy hogy azt 
lehet mondani, az egyházmegyei papság harmadrésze itt 
van most. Az összes papság nevében Mayerhofer József 
pápai praelatus üdvözölte a jubiláló püspököt, rámutatva 
az ő kimagasló érdemeire az egyház, haza s a közmű-
velődés körül, s hogy a győri egyházmegyének csakugyan 
van oka örülni, hogy ő nmagát, kit 25 év előtt örömmel 
üdvözölt, most újból üdvözölheti azon reményben, hogy 
a Mindenható még számos évekig föntart ja számunkra. 
Ezek után a főpásztornak fölajánlá eme nap örök emlé-
kére tet t 10,000 frtnyi alapítványát a győri székes káp-
talannak, beteg papok segélyezésére. Utána Horváth 
Ferencz tatai apát-plebános ur ajánlá föl a többi papság 
ajándékát, egy diszes, román stílusban készült pásztor-
botot s a püspök 25 éves kormányzását leíró Emlék-
könyvet. Papjainak ez üdvözletére a kegyes főpásztor e, 

valóban atyai szeretetből áthatott beszédet intézte hoz-
zájok : 

„Örvendez lelkem az Urban, midőn egyházmegyém 
főtisztelendő papjait, mint egy szellemi erővel összeillesz-
tett koszorút magam előtt látom. Kedveseim ! Iráuyatok-
bau érzett vonzódásom késztet, hogy körültekintsék és 
lássam azokat, kik messziről jöttek, úgyszintén azokat, 
kik folyvást oldalam mellett vannak. Megjelenésiek fölötte 
kedves előttem. 

Eljöttetek, hogy irántam érzett szereteteknek kife-
jezést adjatok, hogy fiúi kegyeletetök zálogát bemutassá-
tok, s hogy ez ünnepies napot, melyet a pásztorok 
pásztora 25 éves püspökségem után megérnem engedett, 
velem együtt hálás szívvel megüljétek. Méltó valóban, 
hogy az Ur Istennek hálát adjak e ritka kegyességeért, 
de azért is, hogy ily jelentékeny időtartalmú főpásztor-
kodásomhoz, kedveseim, a ti személyeitekben alkalmas és 
méltó segédkezőket nyújtott . 

Valahányszor növendék papjaimnak az egyházi rend 
szentségét feladtam, az egyházi szertartások könyvében 
előforduló példák mindannyiszor biztatólag hatottak lel-
kületemre. Isten Mózest az által segité a nép kormány-
zásában, hogy 70 férfiút rendelt melléje. A papok szüksé-
ges számát az által eszközlé, hogy Eleázárra és Ithamárra, 
Aron gyermekeire, atyjok hatalmát átszármaztatá. A szent 
apostolok munkáját tanítványok közreműködése által ter-
jeszté és gyümölcsözteté. Ezeket olvasván legalázatosabb 
kérésem az volt, hogy az Ur nekem is adjon az u j áldo-
zárokban ily segítséget, melyre annál nagyobb szükségem 
van, minél gyöngébbnek érzem magamat. 

Isten meghallgatta kérésemet, személyeitekben adott 
munkástársakat. 

Egyesitett erővel mentünk az Ur szőlőjének jelen-
tékeny részét művelni, kérvén a jó Istent, hogy arra, 
amit ültetünk és öntözünk, a növekedés és gyümölcsözés 
áldását kegyesen megadni méltóztassék. Az egyház küz-
delmeiben is együtt munkálkodtunk. Az egyház közéleté-
ben, miként sz. Pál a maga ephesusi tartózkodásáról 
megjegyzé, jelenleg is messzire kilátást nyújtó kapu tárul 
előttünk s a szemközt álló mezőn sok az ellenség. De 
bizodalmunk és erősségünk az Ur Jézusban, ki a vihar-
nak parancsolni tud, ki meggyőzte a világot, ki egyházá-
val marad a világ végéig. Az üdvösség sisakját és az 
igazság pánczélát felöltvén, az ő szt. nevében megyünk 
s nem hátrálunk az egyház igazainak védelmében s a 
reánk bízottak közül egyet se veszítünk el. Iparkodjunk 
pontosan, lelkiismeretesen eljárni hivatalbeli kötelessé-
günkben. Meg lehetünk győződve, hogy midőn egy-
házi hivatalunkat minden irányban s minden ágában 
lelkiismeretesen teljesítjük, ugyanazáltal a kedves hazá-
nak is szolgálatot teszünk. 

Egyházi munkálkodástokért s irántam mutatott sze-
retetekért fogadjátok köszönetemet, viszontszeretem nyil-
vánítását s atyai áldásomat." 

Azután tisztelegtek még ő nmgánál a székeskápta-
lan, a csornai premontreiek, a karmelita atyák, a győr-
szigeti és soproni apáczák, az uradalmi jogi tanácsosok 
és gazdatisztek, a Sz.-László-társaság és sz.-Erzsébet-

! egyesület, a jogakadémia, a középiskolák a főigazgató 
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vezetése alatt és az állami leányiskolák a tanfelügyelővel 
élükön, továbbá a győrszigeti községi népiskola, a Bá-
nőczy-tanintézet, a Skultéty-intézet, a győrvidéki tanító-
egyesület, a katholikus tanitóképző, a győri, kismartoni I 
és a tatai katholikus legényegyesület, a kereskedelmi és 
iparkamara, a Lloyd-társulat, az iparos ifjúság, a kir. 
államvasutuk, a győri, soproni és ebenfurti posta- és táv-
iróhivatal, a Dunagőzhajózási társaság, a győri hajózási 
társaság, a győri izraelita nőegyesület, a győri takarék-
pénztár, az osztrák-magyar bank, a vízvezetéki társaság, 
a légszeszgyár, a szeszgyár, az olvasó-, a gazdasági , az 
ének- és zeneegyesület, a győri és győrszigeti tűzoltók, 
a lövésztársaság, a csolnakázó-, a hadastyán és a honvéd-
egyesület. 

A tisztelgéseknél, melyek délutáni 2 óráig tartottak, 
mindvégig jelen volt László főhg, ki látható érdeklődés-
sel hallgatta az üdvözlő beszédeket s a püspök ő nmgá-
nak meleghangú, nyájas feleleteit, melyekkel minden 
egyes üdvözlésre válaszolt. 

Délután 5 órakor a győri növendékpapság szt. Imre-
egyesülete ünnepi gyűlést tartott. Este a püspöki palota 
s környéke fényesen volt kivilágítva, 8 órakor pedig 
600 fáklyásból és 400 lampionosból álló menet vonult fel 
a püspöki palota elé, ahol Kiss Ferencz városi főjegyző 
szép beszédben üdvözölte ő nmgát Győr város lakossága 
nevében, mire ő excziája meghatottan mondott köszö-
netet a város szeretetének ez uj és impozáns nyilvá-
nításáért. 

Ma, 5-én, hajnali öt órakor a komáromi katonai zenekar 
bejárta a várost, vidám dalokkal ébresztve a közönséget. 
Kilencz órakor volt a püspökvári székesegyházban a hála-
adó istentisztelet. A nép és különböző egyesületek óriási 
tömegekben a templom körül foglaltak helyet, a templom 
kapuit püspöki huszárok őrizték. Harangzugás és mozsár-
dörgés közt indult el a püspök kastélyából a szomszédos 
templomba. Elől mentek a kispapok, azután az egyház-
megyei plébánosok, utánuk a kanonokok és apátok, tel-
jes ornátusban. Végül a püspök, udvari papjai élén. A 
menet ritka szép festői látványt nyújtott a ragyogó 
tavaszi időben, mely a szinpompát teljesen érvényre 
emelte. 

A püspök kíséretében volt a kis László főherceg, 
József főherczeg fia, Steiner székesfehérvári püspök tár-
saságában. 

A mint a menet a templomba vonult, bezárultak a 
kapuk s megkezdődött a nagy mise, melyet maga a ju-
biláns mondott, fénye3 segédlettel. A templomi ének- és 
zenekar Angyal Armandtól az Ecce sacerdos magnus-t 
adta elő a mise közben. 

A templom közönsége fényes látványul szolgált a 
szemnek. Az egyesületek zászlók alatt, a küldöttségek 
feketében, vagy diszmagyarban s a mintegy 200 főnyi 
papság fehér, lilaszin vagy aranyos diszben. A padokat 
lila szőnyegek takarták s ezek körül a nép állt sürü 
csoportokban, melyek közül feltűnt a veszkényieknek, a 
püspök szülőfalujából valóknak csapatja. 

Mise után a jubiláns és kísérete ugyanazon sorrend-
ben tért vissza a püspökvárba, s miközben a nép oszla-
dozott, megkezdődött a küldöttségek fogadása. 

A küldöttségek sorrendje ez volt : Győri kath. ön-
kormányzati testület, Győr város kath. közönsége, a sz. 
Benedekrend főmonostora, a sz. Benedekrend győri szék-
háza és győri főgymnasium, a soproni kath. konvent, kir. 
tábla, kir. törv.-szék, kir. járásbíróság, a tatai kath. h i t -
község, a győri cs. és kir. katonai állomás parancsnok-
sága, a 19. sz. gyalogezred, a 11. sz. tábori vadászzászló-
alj, a 9. sz. huszárezred, a hadkieg. parancsnokság, Győr-
vármegye, Győr szab. kir. város, Mosonymegye, Komá-
rommegye, a győri kir. ügyészség, a győri kir. pénzügy-
igazgatóság, a győri evang. hitközség, a győri helv. hitv. 
református bitközség, az izraelita neolog hitközség, az 
izraelita orth. hitközség, a győri jótékony nőegyesület, a 
vöröskereszt egyesület, a Rábaszabályozó társulat. 

A kath. autonómia mintegy 12.000 aláírással ellá-
tott albumot nyújtott át, melynek elefántcsont faragvá-
nya Kelemen Márton győri müfaragó remeke. A püspök 
látható örömmel fogadta a kath. hivek üdvözletét. 

Délután 2 órakor a püspök saját palotájában s 
azonkiräl tizennégy kanonoknál fényes ebédet adott, 
melyre összesen mintegy 400-an voltak hivatalosak. Ma-
gánál a püspöki asztalnál hatvanketten ebédeltek. 

KATH. EGYLETI ÉLET. 
A budapesti páli Szent-Vineze egyesület 

működésének 

1890. vagyis X X I I I . évéről 
titkári je lentés . 

Nagyméltóságú Gróf Elnök Ur ! 
M. t. Közgyűlés ! 

„Ignoti nulla cupido," mondá már Ovidius. A mit 
nem ismerünk, azt saját értéke szerint nem becsüljük ; a 
mit pedig nem tudunk kellőleg becsülni, azt a rendelte-
tésének megfelelő módon nem fogjuk használhatni. Igy 
van ez, az egyes intézményekkel, egyesületekkel és tár-
sulatokkal is. Ha valaki valamely egyesületnek czélját és 
a működése áltál már elért eredményét nem ismeri, alig 
lesz annak tagja, vagy ha az : nem iparkodik annak tevé' 
kény tagjává lenni. 

Hazánk fővárosában is két évtizeden tul, Jézus szent 
szive — a szeretet ezen kiapadhatlan forrásából — merí-
tett szeretettel a valódi szegények szolgálatában zajtala-
nul, észrevétlenül és ismeretlenül működik a paulai szent 
Vinczéről nevezett értekezlet, melynek magasztos czélja 
nemcsak önmagát, hanem másokat is testi és lelki ke-
nyérrel táplálni. És ha más társulatok példája után in-
dulva, magunknak jeligét akarnánk választani, zászlónkra 
az önzetlen felebaráti szeretet szinaranyával e két szót: 
áldozatkészség és testvéri szeretet ! irhatnók. Zászlónknak 
azonban nem szabad, mint más társulat jelvényének, 
büszkén lengeni, hanem maradjon az jól és erősen össze-
göngyölve és elrejtve, — maradjon az minden egyesnek 
szivkamrácskájában megőrizve, mert valóban minden szent 
Vincze egyleti testvér, ki egyszer ezen zászlóhoz szegő-
dött, ki az áldozatkészség- és testvéri szeretetet magáénak 
vallotta, bizonyára élte végéig hűen és állhatatosan ezen 
zászló és jeligéhez ragaszkodik ! 
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Nem tar tunk nyilvános gyülekezeteket, nem akarunk 
csillogni, cselekedeteinkkel nem óhaj tunk kérkedni, — 
hanem magunk körében maradunk és egymásnak tetteink 
és cselekedeteinkről számolunk, intjük, óvjuk, segéljük 
és buzdítjuk egymást, hogy az egyes szirteket, melyek 
éltünk ut ján fenyegetnek és reánk nézve veszélyessé vál-
hatnának, vigyázattal és óvatosan körülhajózhassuk és 
igy közös czélunkhoz közelebb juthassunk. 

A szent Yincze egyleti tag nem muta t ja nyilván, 
mit tesz szenvedő és szegény testvérének, mert nem 
saját, — hanem egyedül Isten dicsőségét, és általa saját 
és felebarátjának üdvét keresi, jól tudva, hogy a legna-
gyobb áldozatnak is, melyet az ember hoz, valódi értéke 
és becse, szent ihlete hiányzik, ha általa az ember önma-
gát és dicséretét keresi. „Nesciat sinistra tua, quid faciat 
dextera tua." „Ne tudja balkezed, mit cselekszik jobb 
kezed," *) mondja édes Üdvözitőnk. A rejtekben nyúj tot t 
szeretet-adományok Isten mindent látó szemében a leg-
kedvesebbek és legbecsesebbek, azért a szent Vincze egye-
sület tagjai mindazon dicséretet, melyet ezen vagy azon 
tettökért , ezen vagy azon szeretet szolgálatért netalán 
kiérdemeltek, a jó ügy és az egyesület áldozatoltárára 
teszik le, az egyes elenyészni törekszik, nem akar mint 
olyan szerepelni és neveztetni, egyesegyedül az egyesület 
az, mely azt tette. 

Az egyes azonban nem tétlen ; hanem keresi, puha-
tolja a valódi nyomort ; nem elégszik meg a szükség és 
szegénység külső jeleivel ; a külszin nagyon gyakran csal-
hat és csal is ; azért az alaposság e helyen is ajánlatos, 
és a forrás tanulmányozása épp oly szükséges, mint a 
történetirónak ! Ki azon forrásokat megismerni tanulta, 
melyekből a szegények szomorú és nyomasztó helyzete 
keletkezett, az leend csak képes a nyomort és a szüksé-
get a megfelelő módon megszüntetni és eltávolítani; 
mert a szegénység és inség, a betegségek és szenvedések 
nem ritkán az erkölcsi szegénység és erkölcsi szenvedés 
következményei. Hányan nem jutot tak volna szomorú 
helyzetökbe, ha vallásos alapelveik meg nem ingadoznak ? 
Éppen azért puhatolnunk kell, hogy gondozottjaink egyike 
vagy másikánál szegénysége és nyomorának nem ez-e az 
oka ? Ez alkalommal megtörténhetik, hogy valódi szel-
lemi sötétségbe, ijesztő mélységbe kell lépnünk és itt 
valóban alkalmazható e latin közmondás: „festina lente", 
„lassan előre!" Ha sötétségbe lépünk, lassan haladhatunk 
csak előre és nagyon óvatosan kell lépnünk, — elhamar-
kodott hév és buzgalommal itt semmit sem nyerünk, — 
mert nagyon könnyen megsérthet jük magunkat és nem-
csak magunknak, hanem másoknak is baj t szerezhetünk, 
csalódásainkat pedig csak szaporítanék ! A sötétséghez a 
szemnek hozzá kell szokni, hogy a tárgyakat lassankint 
megismerhesse. 

Igen czélszerü továbbá, ha forrástanulmányozásunk 
alkalmával kísérőket is viszünk magunkkal, kik bennün-
ket védenek és segélyünkre vannak. Ezen kísérők pedig, 
— egy-egy tagtárs mellett, — a keresztény okosság, a 
testvéri szívesség, és rendithetlen szilárd bizalom dicső 
védszentiink páli szent Yincze hathatós közbenjárásában. 
E kísérőkkel kezdjük meg munkánkat és habár nagyon 

') Mattbaeus VI. 3. 

is lassan haladunk előre, ne csüggedjünk el, előbb-utóbb 
mégis czélt érünk. A hus és kenyér, mit szegényeinkhez 
viszünk, és a pénz, mely számukra pénztárczánkban van, 
habár igen értékes és igen szükséges, nem szabad és nem 
lehet az egyedüli adomány. Azon ajándék, mely számára 
sziverszényünkben rejlik, és melyet belőle nyujtunk, ez a 
fődolog, és ha ezen sziverszény igen nagy, az bizonyára 
sem a szegénynek, sem nekünk nem hátrányos. Egy kö-
nyörületes és részvétteljes sziv a szerencsétlennek gyak-
ran üdvösebb és vigasztalóbb a kenyér, hus és ruhánál. 
Az Ur e szavainak : „Non est bonum, esse hominem 
solum." „Nem jó az embernek egyedül lenni." Igazsá-
gát senki sem érzi oly mélyen, mint a beteg, a szegény, 
a szerencsétlen. És ha valakit talál, kinek szerencsétlen-
ségét és szenvedéseit elmondhatja, kinek sorscsapásait 
elbeszélheti, ki őt szívesen és részvétteljesen meghallgatja, 
szomorú sorsán már is felében könnyített. 

Ha a szegény magát nálunk már otthonosnak érzi, 
oly bizalmassá és bensővé lesz, hogy szive és ajka meg-
nyílik, élte lefolyását szerencsétlenségeivel, mint testvéré-
nek, mint jó barát jának elmondja, akkor megtudjuk mind-
azt, mit tudni óhaj tot tunk és szükségkép hallanunk kell, 
hogy ínségén és nyomorán enyhíthessünk. 

És ily beszélgetések alatt mily sok alkalom kínál-
kozik szegény felebarátunkat Isten kegyes gondviselésére 
figyelmeztetni, és tekintetét Isten bölcs intézkedésére for-
dítani, őt azonban egyúttal Isten igazságos büntetésére 
is figyelmeztetni. Mily sok üdvös tanácsot adhatunk a 
szegénynek, mily sok alkalmunk van őt tevékenységre,, 
munkásságra, kitartásra bátorítani, szorgalomra és taka-
rékosságra inteni, a megelégedés erényével megismertetni, 
a gazdagok iránt szivében netalán táplált irigységet vagy 
gyűlöletet elfojtani, és őt, ki physikailag és erkölcsileg 
már a romlás ú t jára tért, az emberi társadalomnak ismét 
hasznos tagjává, buzgó és hü kereszténynyé tenni. 

Ez azonban sokkal könnyebben vau mondva, mint-
sem cselekedve, azért nem is oly könnyű, jó szent Vincze 
egyleti tagnak lenni ; ez okból egyik segiti a másikát ; 
az egyes ép ugy, mint az egész egyesület iparkodik a 
szerzett tapasztalatokat hasznára fordítani, mindnyájan 
pedig azt tanulják, mikép lehet legjobban szerény fele-
bará t juk javán működni ! A mit pedig egyikünknek sem 
szabad elfelejteni, az az, hogy a jó szent Vincze egyleti 
tag is megszünhetik az lenni. Azon kérdés merül fel 
tehát itt önkéntelenül : mit kell mindegyikünknek tenni ? 
és pedig mit az egyiknek, hogy conferentiánknak jó és 
hasznos tag ja lehessen, és mit a másiknak, nehogy azt 
elfeledje ? 

Dicső védszentünk, páli szent Vincze élete és mű-
ködésének szorgalmas tanulmányozása azon bő forrás, 
melyből e tekintetben a szükségeseket meríthetjük ; abból 
fogjuk megismerni, mit cselekedett a szegények javára 
szentünk és mit kell nekünk is tenni. Legyen azért meg-
engedve, hogy védszentünk életrajzát, ki valóban : „Di-
lectus Deo et hominibus." „Kedves volt Istennél és em-
bereknél ;" 2) gyenge tehetségemhez képest, rövid körvo-
nalokban, mintegy dióhéjba szorítva előadhassam. 

') Lib. Genes. II. 18. 
s) Ecelesiasticus XLV. 1. 
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Aggodalom és félelem tölti el lelkemet, midőn ezen 
mindenkinek igen nagy hasznot igérő életnek, „melyet 
nem megirni, hanem megénekelni kellene," vázolására 
vállalkozom ; mert e magasztos erényekkel tündöklő élet 
rajzolásánál „arról kell gondolkodnom, miként rövidítsem 
meg és miként foszszam meg erénykoronáját egyik dí-
szétől a másik után, hogy a kiszabott szük keretbe bele-
illeszthessem." (Bougaud.) 

Páli szent Vincze XIII. Gergely pápa dicsőséges 
uralkodása és IV. Henrik franczia királynak országlása 
alatt Francziaországban a Pyreneék tövében fekvő és Dax 
(d'Acqs) egyházmegyébe kebelezett Pouy plébániához 
tartozó Ranquines nevü faluban, 1576. évi április hó 
24-én született. 

Atyját Páli Vilmosnak és anyját Moras Bertrandá-
nak hivták, kik közönséges és jelentéktelen emberek 
voltak. Egy házikót és kevés földet nevezhettek sajátjuk-
nak, s oly szegény állapotúak, hogy alig voltak képesek 
önmagukat fentartani. De ha a földi javakban szűköl-
ködtek is, annál dúsabban voltak jámbor gyermekekkel 
megáldva. Négy fiuk és két leányuk volt, kik közül 
a harmadszülött Vincze házas életök legszebb gyü-
mölcse lett. 

Gyermekkoráról csak azt találjuk feljegyezve, hogy 
egy ideig barmokat őrzött, de már ekkor is ki-kitündök-
lőtt néha legdrágább gyémántnál is becsesebb kincse, a 
jó sziv és önzetlen felebaráti szeretet. Midőn egy izben a 
malomból egy zsák lisztet kellett hazavinnie s útközben 
néhány koldussal találkozott, felnyitotta a zsákot és a 
lisztből a szegényeknek ju t ta to t t ; a mit jólelkű atyja, ki 
a szegények iránt szintén részvétteljes volt, később meg-
tudván. legkevésbbé sem vett ross^ néven. Más alkalom-
mal pedig egy nyomorban levő szegénynek összetakarított 
fél tallérnyi pénzét az utolsó fillérig odaadta. Mily szép 
vonása ez a jövő legszebb reményeire jogosító gyermeki 
szivjóságnak ! 

Szent Vinczét tehát atyja eleinte pásztornak szánta, 
de az Ur Isten öt, mint egy második Dávidot, atyjának 
nyájától csakhamar a nemesebb pásztorságra hivta. Atyja 
ugyanis kitűnő tehetségeit felismerve, 12 éves korában 
Dax [d'Acqs] püspöki városba vitte és ott a tisztelendő 
Ferenczrendü atyáknál azon kéréssel helyezte el, hogy a 
tanulás és áhítathoz szigorúan fogják, nehogy az érette 
évenkint fizetendő és övéivel otthon oly nehezen nélkü-
lözött 60 livre kidobassák. Szent Vincze azonban minden 
várakozást annyira fölülmúlt, hogy szorgalma folytán négy 
év alatt már más gyermekeket is tanithatott és Commet, 
d'Acqs legöregebb ügyvédje és Pouy bírája a zárda-
főnöktől elkérve, két fiának tanítójául fogadta. E hivata-
lát öt éven át Commet ur legnagyobb megelégedésére s 
kiváló dicsérete mellett viselte. 

Innen azután Spanyolországba a saragossai főisko-
lába ment, honnan rövid idei tartózkodás után csakha-
mar Francziaországba visszatérve theologiai tanulmányait 
Toulouseban fejezte be. 1596-ban felvette a hajkoronát 
és kisebb rendeket, 1599-ben pedig az alszerpapságot és 
szerpapság rendjét. Püspöke még ez évben akarta áldo-
zárrá szentelni ; azonban az Urnák ez alázatos szolgája 
eme kegyelmet csak az 1600. évre kérte ki. 

„Igy lett a pásztorgyermek pappá, és pedig olyanná, 
milyet a föld nagy ritkán lá t! 

„Szent Vincze életében, mely az isteni gondviselés 
remekmüvének mondható, az előkészülés korszaka a nagy 
alkotások korszakától határozottan megkülönböztethető. 
Az első korszak nagy tettei a következő alkotásaiban 
összhangzatos egységgé központosultak; a második kor-
szak alkotásai pedig az első alapjain emelkedtek fel." 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
*** Vademecum liturgicnm continens expositionem 

rubricarum Missalis Romani editionis typicae novissimis 
S. R. C. Decretis illustratam necnon diversas regulás 
liturgicas, orationes item indulgentiis ditatas ac denique 
compendium Rituális Romani. In usum venerabilis cleri 
Regni Hungáriáé permittente rssmo Ordinariatu Strigo • 
niensi edidit Theophilus J. Klinda Budapestini ad S. 
Josephum Cooperator. Budapestini, 1892, k. 8-r. VII, 344 
1. Ara 2 frt . Kapható szerzőnél. 

Nem lehet eléggé dicsérni szerzőnek a szándékát, a 
mely őt e könyv szerzésében vezérelte. Mutatja a czim s 
meglátszik az egész művön, hogy szerzőnek czé^a vala 
Magyarország összes I. szert, papságára hatni, hogy a 
legfönségesebb áldozat bemutatásánál és más szent jel-
legű szertartásoknál, egészen egyöntetűen, az egyház által 
szentesitett szabályokhoz szorosan ragaszkodva, jár jon el 
és igy a szent ténykedéseknek az ő sajátos fönséges egy-
szerűségüket és méltóságos hatásosságukat biztosítsa. 
Nem kevésbbé dicséretes szerzőnek az eljárása és az ö 
egés^ munkája is, melyet e becses kézikönyv keretében 
végzett. Az egész mű 4 fejezetre van osztva egy beveze-
téssel és két toldalékkal. A bevezetés szól a liturgika és 
a rubricisztika közti különbségről, a rubrikákról átalában, 
a római Missale rubrikáiról, a Caeremoniale Episcoporum 
rubrikáiról, a Rituale Romanum rubrikáiról, a S. Sit. C. 
decretumairól, ad a sz. liturgiával összefüggésben levő 
dolgokról rövid felvilágosításokat, végül tüzetesen kifejt 
némely szabályt a helyes misézés számára. A második 
fejezet a csendes mise (missa privata) szertartásait ismer-
teti, a szent mise egyes részei körül csoportosítva a sza-
bályokat. Pompás, a hibák hatályos kijavítása czéljából 
igen tapintatos eljárás szerző részéről, hogy minden §-nál 
elsőben előterjeszti a hibákat és tévedéseket (defectus et 
errores) a melyeket az illető mise-rész végzésénél elkö-
vetni szoktak. Aztán jön az illető ritus-részlet kifejtése 
(explanatio.) A második fejezet az ünnepélyes misének 
(missa solemnis) van szentelve, sok tudnivalóval a misé-
nél segédkezők számára, valamint a mise éneklésére vo-
natkozólag. A harmadik fejezet a votiv misékről szól 
általában és részletesen. A negyedik fejezet különféle 
liturgikai szabályoknak és útbaigazításoknak van szentelve 
az egyházi év különféle szakaira, ünnepeire és szertartá-
saira való tekintettel ; következik az első toldalék a bú-
csúkkal kitüntetett imákról s végül a Rituale Romanum 
compendiuma. 

Szerző derék munkát végzett. Az pedig, hogy az 
egyház nyelvét a latint használta, maga-magát dicséri. És 
ezt e nyelvet szerző, egy-két hibás dicendi modust kivéve, 
jól, szabatosan és világosan kezeli. 
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-f- Tájékozásul az e lkeresz te l é s i tigyben. I r ta 
dr Pannonius. Az 1892. kultusz-budget alkalmából az 
érdeklődőknek figyelmébe ajánlva. Esztergom, 1892. 8-r. 
45 lap. 

Ismét egy röpirat az elkeresztelési ügyben ! Tehát 
még mindig nem volt elég? Valóban, még mindig nem. 
Az a kinos vergődés, mely már több mint két év óta 
tart az országban, anélkül, hogy legalább messziről látni 
lehetne, miképp fognak a katholikusok ugy, mint a hit-
felekezetek belőle kibontakozni : készti, kényszeriti az 
embereket, hogy szóljanak, Írjanak, sürgessék a függő 
kérdés megoldását. 

És első sorban a katholikusoknak van okuk a meg-
oldást sürgetni, az ő papjaik jelentetnek fel minduntalan, 
ezek idéztetnek a bíróságok elé, ők fizetik a bírságokat 
egymásután, s mi a legszebb: a főczél még sincs elérve, 
a kivonat átküldése a másvallásuak számára még sem 
történik meg, s erre a harmadfokú ítélet sem kényszeriti 
soha a kath. lelkészt! 

De hát akkor mire való az egész hajsza? 
Az imént Esztersomban dr Pannonius neve alatt 

napvilágot látott füzetben alaposan fel van tüntetve, mi-
képp jutottunk oda, ahol ma vagyunk, s mi lenne a mód, 
ebből a mai visszás helyzetből menekülni. A szerző, ki 
ugy az egyházjogban mint a magyar törvényhozás törté-
netében igen jártasnak mutat ja magát, előre bocsátja a 
kath. egyház tanát a házasságról és a vegyes házassá-
gokról, — azután levezeti a mi magyar vegyesházassági 
törvénykezésünket 1868-ig, amely év, mint tudjuk, való-
ságos határvonalat képez az addigi s azutáni törvényke-
zés között. 1868-ban, amikor az alkotmányos aera kez-
dődik Magyarországon, uj törvények hozattak a vegyes 
házasságokat illetőleg is, ezeket a szerző szakavatottan 
ismerteti, összehasonlítja más országok törvényeivel, s 
kimutatja, hogy daczára az 53. t.-cz. 12. §-ának, békésé 
gesen meg lehetett volna most már maradni, aiSFt a 
katholikus praxis az maradt, ami volt azelőtt, amennyiben 
a kath. papság nem hitte, hogy az 53. törvényczikk 12. 
§-a még arra az esetre is szól, mikor a szülők a gyer-
mek kath. nevelésére nézve egy akaraton voltak. — De 
jött aztán az 1879-i büntető törvény, jöttek a miniszteri 
rendeletek, névszerint az 1890-i Csáky-féle rendelet, amely 
olyasmit parancsol a kath. papnak, amit ez legjobb aka-
rata mellett sem teljesíthet, mert lelkiismeretébe ütközik ! 

Végelemzésben ez az uj röpirat is a 68-i törvény 
revisióját sürgeti s s csak abban látja a békét elérhető-
nek. ha az állam kötelezőleg semmi vallást nem ir elő, 
hanem a szülőkre bízza, hogy I>ten- és termeszetadta 
jogaik s lelkiismeretük szerint ők intézkedjenek saját 
gyermekeik vallásáról és neveltetéséről. 

Az egész irat sok alapossággal, szoros logikával van 
irva. Ajánljuk az érdeklődőknek. Ara 30 1er. Megjelent 
Buzárovits Gusztáv bizományi kiadásában Esztergomban 
és kapható minden könyvkereskedésben. 

= „üdvözlégy Mária! Dr. Waltern Gyula ima-
könvve ötödik kiadásban. A „Religio" „Örvendetes je-
lenség" czim alá foglalt, lelkes vezérczikkébe méltán 
Walter imakönyve is beleilleszthető,1) mert kérdem: van-e 
párja a magyar imádságos könyvek között ennek elter-
jedtség tekintetében ? Hisz már 20,000 példány forog köz-
kézen. És kiállítása ízlésre nézve fölulmulja mindazt, amit 
e téren egyházi irodalmunk produkált. Ennek tulajdonit 
hatjuk, hogy Erzsébet királyné, Stefania koronaörökösné, 

' ) Örömmel oda soroljuk. A szerk. 

Mária Valéria, Klotild és Thum-Taxis Albertné főher-
czegnők kegyesen elfogadták és a szerzőt érte örökké 
emlékezetes ajándékokkal jutalmazták meg. Tar ta lma: 
az első részhew 8, a bold. Szűz tiszteletére vonatkozó 
olvasmány; a második részben hat fejezet a mise-imád-
ságokon kivül a sz. Szűz zsolozsmáját és sok válogatott 
imádságot foglal ; a harmadik rész minden épületes 
magyar Mária-éneket tartalmaz. Vannak 80 kros, 1 fr t 
20 kr, 2 frt , 2 f r t 50 kr, 3 frt és 8 frtos példányok 
(ez utolsók bagaria-bőrben tokkal.) Szivünk mélyéből 
óhajt juk, hogy az ötödik kiadás is egy év alatt el-
fogyjon ! R. V. 

H I V A T A L O S . 
Je lentés . 

A budapesti kir. magy. tud. egyetem hittudományi 
kara mult 1890/91 tanévi V-ik rendes üléséből a Horváth-
féle alapítványból 600 forint jutalommal és 1892. ápril 
30. határidővel a következő pályatételt tűzte volt ki : 

Kívántatik a katholikus egyház tanításának az u. n. 
szentelmények vagy szentségfélekről (sacramentalia) ugy 
elméleti mint gyakorlati és hitéleti szempontból lehető-
leg teljes eléadása, a tudományos alaposság mellett a 
müveit nagy közönségre is élvezhető alakban." 

Ezzenel jelentem, hogy a f'ennemlitett határidőig 
két pályamű érkezett be ; az egyik ezen hármas jelige 
a la t t : „Quodcunqve ligaveris . . . et in coelis." „Apró 
ajándékok tartják fenn a barátságot," „A lelki üdvösség 
máris keveset tett." — A másik pedig ezen jelige 
a la t t : „Fateor me nec reperi-se cuncta etc." (Walafrid. 
de reb. eccl.) 

Budapesten, 1892. május hó 4. 
Dr Berger Ev. János. 

e. i. dékán. 

V B G Y E S E K . 
— Helyreigazítás. A „Religio" f. évi 34. számában 

a bodrog-közi régészeti leletről levén szó, azon kérdés 
tétet ik: „vájjon a nyár folyamán megtörténnek-e az évek 
óta emlegetett ásatások e környéken." E kérdésre van 
szerencsém azt válaszolni, hogv azon a vidéken az idei 
tavaszi munkálatok alkalmával bukkantak első izben la 
Téne korbeli tárgyakra és igy nem lehet szó „évek óta 
emlegett" ásatásokról ; mert a Tiszán innen ezen idei lelet 
korszaka még nem is volt képviselve. A kérdéses ásatás 
is aligha fog megtörténni a „nyár folyamán" ; mivel a 
kérdéses sziget talaja megmivelés alá kerülvén, gazdasági 
czélokra lőn felhasználva. Ennek következtében az ásatást 
legkorábban őszszel lehetne folytatni. Ennyit kénytelen 
voltam az igazság érdekeben kijelenteni. Hazafias üdvöz-
lettel. Esztergomban, 1892. ápril 29. Récsey Viktor, 
benczés főgymn. ny. r. tanár 

— Püspök szentelés. Dohobeczky Gyula körösi püs-
pök felszentelése május 26-án, áldozócsütörtökön lesz 
LIngvárt a székesegyházban. A fölszentelési szertartást 
Firczák Gyula munkácsi püspök fogja végezni Pável Mi-
hály nagyváradi és Vályi János dr eperjesi gör. kath. 
püspökökkel. 

— Az egri székesfőegyliázi karmesteri állásra a pá-
lyázat közelebbről kihirdettetett. A pályázati kérvények, 
az egri mélt. főkáptalanhoz, f. évi május hó 20-ig ter-
jesztendők be 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok-. Főpásztori szózat. — Zalka János győri megyés püspök. — Egyházi Tudósítások: f Baross 
Gábor. — E s z t e r g o m : A hgprimás főpásztori szózata római útjáról. — G y ő r : Még egyszer dr Zalka János püspöki jubileumáról.— 

Kath. Egyleti Élet: A budapesti páli Szent-Vincze-egyesület működése. — Vegyesek. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előiizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- : 
tőnél, és Rudnyánszky j 
A. könyvnyomdájában, Ï 
IV., Papnövelde-utcza | 
8. sz. alatt, hova a ne- Ï 
taláni reclamatiók is, : 
bérmentes nyitott levél- : 

ben, intézendők. ï 

F ő p á s z t o r i s z ó z a t , 
melyet Firczák Gyula munkácsegyházmegyei püspök ur 
beigtatása alkatmával híveihez az ungvári székesegyházban 

tartott. 

Krisztusban szere te t t h ive im ! 
Az imádandó is teni Gondviselés kifürkész-

he te t len végzése, — szentséges a tyánk , J . K. 
he ly t a r t ó j ának , a r ó m a i pápának , és dicsősége-
sen ura lkodó apostol i k i rá lyunk ő fe lségének 
legmagasabb kegye lme köve tkez tében j ö t t e m 
hozzátok, hogy a püspök i méltóság súlyos t e rhé t 
m a g a m r a vállalva, — az ős régi munkács i gör. 
ka th . egyházmegye k o r m á n y z á s á t á tvegyem. 

Midőn e l egmagasabb e lhatározások tudo-
másomra j ö t t e k , a fé le lem és aggodalom érzete 
szál lot t m e g ; és mél tán , m e r t egyrészről egész 
nagyságában t ü n t föl e lő t tem a teher , a nagy 
felelősség, melye t a püspök i mél tósággal , a mely-
hez még az a ranyszá jú sz. Jánosok , a ragyogó 
és tündöklő é le tszentségnek és igazi bölcseség-
nek e dicső hordnoka i is r emegve és reszketve 
nyúl tak, I s ten szine e lő t t m a g a m r a kell vennem, 
másrészről pedig gyöngeségem és fogya tkozása im 
érzetében a nemzetek apos to lának szavaival be-
i smer tem, hogy : csakis e rő t lenségeket ta lá lok 
m a g a m b a n és egyedül azokkal d icsekedhetem. 1 ) 

E lelki t öp rengés közepe t te azonban egy 
m e g n y u g t a t ó példát olvasok a sz. í r á s b a n ; 
ugyanis, midőn J e r e m i á s t p ró fé táu l vá lasz to t ta 
az Ur, 0, megremülve ekkén t k i á l t o t t föl : „Uram 
Is ten , ime nem t u d o k szólani," és csak a k k o r 
nyugodo t t meg, midőn az U r ekként b á t o r i t á : 
„Ne fél j . . . m e r t én veled vagyok." 2 ) 

') II. Cor. 1'2, 5. s) Jer. 1, 5. 

Én is t e h á t a boldogságos és szeplőtelen 
szűz Mária anya i o l t a lmának reményében , biza-
lommal emelem föl szemeimet oda, honnan 
minden áldás származik — Is tenünkhöz . Azon 
biztos t u d a t b a n , hogy mé l tóságunk az () ere jé-
tő l és nem mi tő lünk vagyon, és hogy az 0 ha-
t a l m a éppen a mi e rő t lenségünkben fejlik ki, 
a lázatos és töredelmes szivvel borulok le meg-
fogha ta t l an Í té le te i és megvizsgá lha ta t l an u t a i 
e lő t t . 1 ) Áldó szent keze in téz te eddig é le temet : 
i rányozza t e h á t ezu tán is fölvilágosító kegye lme 
l ép t e ime t , hogy megta lá lhassam az igaz ö svény t ; 
melyen haladva, hőn szerető a t y j a lehessek lelki 
g y e r m e k e i m n e k ; — hű és gondos őre ka th . 
anyaszen tegyházunknak . 

Ezen ünnepélyes és magasztos a lka lommal , 
midőn min t topász torotok először szólok hozzá-
tok, e szavakkal üdvözöllek t i t e k e t : „Bizonysá-
gom az Is ten, min t k íván lak m i n d n y á j a t o k a t a 
Jézus Kr i sz tus szere te tében ." 

Igen — szere te t t hiveim ! ezután az én éle-
t e m n e k legfőbb fe lada ta és legelső gond ja az 
leszen, hogy t i t eke t a J . K. szerete tében meg-
őrizzelek s ezál ta l le lkei tek örök üdvösségét biz-
tos i t som. 

Hogy pedig miben áll a J . K. i r á n t i szere-
t e t , e r re ő m a g a megfelel, m o n d v á n : „A ki 
engem szeret, az én beszédeimet m e g t a r t j a . " 3) 
Ebből k i fo lyólag első sorban t a n í t ó t o k n a k kell 
l ennem és l a n k a d a t l a n u l h i rde tnem kell nek t ek 
az Is ten igéjét . Az igehirdetés i t iszt fon tosságá t , 
m á r az ó-szövetségben je lezte az Ur, midőn 

') II. Cor. 4, 7, 12, 9. Rom. 11, 38, 
'-) Filip. 1. 8 
z) Ján. 14, 23. 

31 
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Ezekiel p ró f é t á t e szavakkal ava t t a föl h ivata-
l á b a : „Ember f i a ! én elküldelek téged Izrael fiai- j 
hoz, a pá r tos nemzetségekhez Ember f i a ! 
m e n j Izrael házához, és beszéld nekik az én [ 
igéimet ." 

Is teni Megvál tónk, J . K. pedig, mennybe-
mene te l ének fönséges p i l l ana tában e t isztet , egész 
ünnepélyességgel r á ruház t a apos to la i ra és azok 
tö rvényes u tóda i ra , m o n d v á n : „Elmenvén az 
egész világra, hirdessétek az evangé l iumot min-
den t e r e m t m é n y n e k . " 2 ) 

Mi t ehá t , az aposto lok tö rvényes utódai , 
ezen is teni küldetés a l ap ján b i r j uk azon jogo t 
és kötelességet is, hogy az evangel ium hirdetői 
l e g y ü n k : „És ja j nekem,- ha az evangél iumot 
nem hi rde tem." ,!) 

Épp azér t — szere te t t hiveim ! — gyenge 
tehe t sége im összességével, és lelkem egész mele-
gével h i rde tn i és t a n i t a n i fogom mindazt , m i t 
<LZ Isten az ember inem üdvössége vége t t kinyi-
l a t k o z t a t o t t , megá l l ap i to t t , e l rendel t és a ka th . 
anyaszentegyház kebelében l e t é t eményeze t t . 

Ezen ka th . anyaszentegyházról , mely „az 
igazság oszlopa és erőssége,"4) fogok hozzátok 
röviden szólani. És azzal kezdem, hogy J . K. az 
0 égi t r ón j á ró l azért szállott alá a fö ldre — és 
a vége t t ve t t e föl ember i t e rmésze tüeke t , 
hogy : az e m b e r i n e m e t megvál t sa és üdvözitse. 

Az eredeti bukás ugyanis három érzékeny sebet 
e j te t t az emberen : elhomályosította értelmét, megbéní-
tot ta akarat já t s lelkére a bűnösség bélyegét sütötte. 

A magára hagyott emberi ész, évezredeken át fára-
dozott eme sebek gyógyításán ; erre azonban elégtelennek 
bizonyult. 

Midőn az eredeti bukásnak nyomat minden : a test, 
a lélek, a társadalom, sőt maga az igazság is élénken 
érezték ; . . . . akkor megjelent a Nazarethi Jézus, és mind-
já r t első megjelenésével kijelentette, hogy jöt t „üdvözíteni 
azt a mi elveszett." 

E végből kinyilatkoztatta mindama igazságokat, 
melyeket hinnünk, és mindazon erkölcsi törvényeket, me-
lyek szerint cselekednünk kell; hogy pedig a megromlott 
akara t hajlandó legyen az igazság által fölvilágosított 
értelemnek engedelmeskedni, a gyarló emberi akaratot , 
bőséges malasztjával támogat ta . 

Hogy pedig a megsértett isteni igazságnak is elég-
tétel adassék, isteni Megváltónk önmagát a Golgotán 
áldozatul hozta ; — dicsőséges föltámadásával pedig egész 
működését, az istenség csalhatatlan bélyegével megpe-
csételte. 

') Ezek. 1, 3, 4. 
s) Márk. 16, 1-5, 
3) 1. Cor. 9, 16. 
*) I. Tim. 3, 15. 

De miáltal biztosította J . Krisztus, a Kálvária he-
gyen aratott győzelme örökkévalóságát? Az által, hogy 
egy látható, érzékeink alá eső társulatot alapított — az 
anyaszentegyházat. Ezen anyaszentegyház látható fejévé 
és a maga földi helytartójává tette sz. Péter apostolt, és 
az ő mindenkori törvényes utódjait, a római pápákat , 
midőn szent Péter apostolhoz fordulva mondá : „Te Péter 
vagy, avagy kőszál, s e kőszálon fogom építeni anya-
szentegyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt 
raj ta ." *) Továbbá Péterre s annak törvényes utódaira, a 
római pápákra bízta „juhainak és bárányainak legelteté-
sét," z) vagyis a tanitó és hallgató egyház legfőbb kor-
mányzatát. Ismét Jézus Péterér t különösen imádkozott, 
hogy el ne fogyatkozzék az ő hite," 3) vagyis hogy Péter 
és az ő mindenkori utódja a római pápa, a hitigazságok 
és az erkölcsi parancsok hirdetésében, mint a világ első 
és legfőbb Tanítója, tévmentes legyen. 

Ezenfelül J . Krisztus, a tanitói, a főpapi és a kor-
mányzói hatalom egész teljességét apostolaira, és azok 
törvényes utódaira ruházta, mondván: „Minden hatalom 
nekem adatott mennyben és a földön. Elmenvén tehát, 
tanítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket az 
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanitván 
őket megtartani mind, a miket parancsoltam nektek. És 
íme én veletek vagyok mindennap a világ végezeteig." 4) 

íme ez azon isteni mű, — melynek a poklot és a 
világot mindenkorra legyőznie ; — a Megváltó áldozatát 
naponta megújí tania ; igéjét hamisítatlanul hirdetnie ; 
és kegyszereit szakadatlanul osztogatnia kell ! És ezen 
kath. egyház nemcsak a föld különféle nemzeteit öleli 
át, de ugyanazon szellemi kötelékkel átfogja a gyermek-
kort, a népet, a fölvilágosult embereket, az erőseket és 
gyöngéket : mert mindnyájan különbség nélkül ugyanazon 
hittel birnak, ugyanazon kegyszerekkel élnek, és ugyan-
azon lelki hatalom által kormányoztatnak. 

Napjainkban ezen kath. egyház, mely J . K. mennyei 
tanának és isteni hatalmának letéteményese ; ezen egyház 
küzd azok ellen, kik azt gyengíteni és lerontani akarnák. 
A küzdelen tehát magában az emberiség kebelében van ; 
igen. az érzéki ember küzd a szellemi ember ellen ! A 
küzdelem kimenetele felől azonban perczig sem vagyunk 
habozásban . . . Látot t a kath. egyház már a múltban 
is fölkelni maga ellen hitszakadásokat, eretnekségeket ; 
birodalmakat és köztársaságokat : . . . de ő szilárdul meg-
maradt az alapon, melyre őt Jézus épité, . . . sereg he-
lyett e rövid isteni ígéretet bírván: „a pokol kapui sem 
vesznek erőt raj ta ." s ) 

Az anyagi erő megfoszthatja ugyan egyházunkat 
azon örökségtől, melyet lassankint erényei által szer-
zett, . . . az állami hatalom, a polgári tekintély megvon-
ha t ja tőle segélyét, . . . sőt a mindnyájunkkal közös sza-
badságot is tőle megtagadhat ják . . . szolgáit ü ldözhe t ik , . . . 
és egy u j hatalom, a sajtó hatalma is összeesküdhetik 
vesztére ! . . . azonban . . . minden hasztalan . . . hin eről-

>) Mattli. 16, 18. 
•') Ján. 21, 16, 17. 
3) Luk. 22, 32. 
4) Máth. 28, 18—20. 
•') Máth. 16. 18. 
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ködés . . . inert az észt nem lehet bebörtönözni ; — a 
tényeket — a történelmet nem lehet megsemmisíteni; . . . 
az erényt nem lehet megbecsteleniteni ; . . . az igazságot 
nem lehet megölni. Isten hatalmának nem lehet ellent 
állani. Legyen bár az egyház szabad vagy nem ; pártol-
tassék vagy üldöztessék ; . . . semmi módon nem veszhet 
el : mert minden életet, hatalmat és dicsőséget ad neki. 
„Én veletek vagyok a mindennap a világ végezetéig." *) 
Ezen isteni igéret biztositéka és záloga annak, hogy az 
anyaszentegyház léte semmiféle idők körülményeitől és vi-
szonyaitól nem függ, hogy az Isten kegyelme és ereje vir-
raszt és őrködik fölötte és hogy azt semmiféle emberi 
hatalom, bármily hevesen és erősen is támadna ellene, a 
föld színéről el nem törölheti, el nem pusztíthatja. Az 
üldözések hosszú korszakában a vértanuk vére a keresz-
tények legtermékenyebb magvát hépezte és alkotta ; el-
annyira, hogy mennél inkább dühöngtek azok, az anya-
szentegyház annál sebesebben terjedt, dicsőségében annál 
szebben és láthatóbban virágzott, híveiben annál bizto-
sabban nagyobbodott és izmosodott. A szemeink előtt 
felmerült és lefolyt ellenseges áramlatok is csupán az ő 
dicsőségének emelésére, isteni alapításának beigazolására 
szolgáltak. 

De hogy az isteni kegyelemnek eme bősége, mely 
a kath. anyaszentegyház megalapításában és föntartásában 
oly csodálatos módon nyilvánult, reátok nézve is gyümöl-
csöző lehessen ; erre nézve szükséges, hogy ti, szeretett 
hiveim ! az élet minden viszonyaiban, tisztelet, — szeretet 
— és engedelmességgel ragaszkodjatok, jóságos Anyánk-
hoz," a katholika anyaszentegyházhoz. Én — mint Istentől 
rendelt főpásztorotok, isteni buzgósággal fogok értetek 
buzgólkodni, mindenkinek közzöttetek mindene leszek.2) 
Jó l tudom és mélyen érzem, hogy ti vagytok, szeretett 
hiveim, az én legnagyobb örömöm és legértékesebb koro-
nám ; hogy minden egyest üdvözíteni tartozom közőletek, 
mert nagy áron, Jézus Krisztus szentséges vére árán vé-
tettetek meg, és egykoron Isten a maga rémitő Ítélőszéke 
előtt annak vérét, a ki netalán közőletek az én gondat-
lanságom és hanyagságom miatt bűneiben meghalna és 
elkárhoznék, az én kezeimből fogja követelni.A) 

Nagy gonddal fogok őrködni, hogy egyházmegyém 
papjai is. — a ti lelki atyáitok, — a katholikus hitigaz-
ságokat és az erkölcsi törvényeket, hiven és szorgalmasan 
hirdessék nektek. 

Gondoskodni fogok, hogy ők a legbensőbb áhítattal 
mutassák be Istennek a sz. mise áldozatot ; és hogy a 
legkészségesebb, legtevékenyebb buzgalommal szolgáltas-
sák ki nektek a szentségeket és szentelményeket. És hogy 
e buzgóságuk gyakorlása közepette, mint Istennek szent 
és kedves választottai, az irgalom indulatát vegyék ma-
gokra. 4) vagyis, hogy Isten szive szerint való buzgó-
sággal, mely könyörülettel és irgalommal teljes, adózza-
nak nektek. 

Soha meg nem szűnő gondossággal iparkodni fogok, 
hogy — ugv önmagam, . . . valamint papjaim is, fedd-

hetetlen életünkkel, — tehát jó példákkal já r junk előt-
tetek ; mert nekünk is szól az, amit sz. Pál Titus püs-
pökhöz ír, mondván: „Mindenre nézve légy magad jó 
cselekedetek példája, a tanításban, feddhetlenségben, mél-
tóságban." A tettek hangja erősebb és hatalmasabb az 
a jkak hangjánál . A jó példák minden művészi harsonák-
nál szebben és kellemesebben meg vonzóbban hangzanak. 
A szavak csak hangzanak vagy legfeljebb inditanak, a 
példák ellenben nemcsak dörögnek, hanem vonzanak is. 
De Krisztus Jézus is hozzánk, mint olyanokhoz, kiket a 
maga megalapított anyaszentegyházának további terjesz-
tésére hívott meg és választott el, e szavakat intézte: 
„Ugy világosodjék a ti világosságtok az emberek előtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék Atyátokat, 
ki mennyekben vagyon." 2) 

Mindezeken felül egész odaadással gondoskodni fo-
gok, hogy azok, kik, vér a ti véreitekből, — csont — a 
ti csontjaitokból . . . szerető gyermekeitek, az intézetek-
ben és az iskolákban, valláserkölcsi alapon, lelkiismeretes 
oktatás és nevelésben részesüljenek. E végre a szükséges 
áldozattól sem fogok visszariadni. Mindenkor lelkem és 
szivem mélyében kell e szavak szent és megható értelmét 
hordoznom : „Irgalom nélkül való Ítélete lesz annak, a ki 
irgalmasságot nem cselekszik." 3) 

Ime, szeretett hiveim, láthatjátok, mily nagy a te-
her. mily messzeható a felelőség, melyet a püspöki mél-
tósággal, Isten szent és áldott szine előtt magamra kell 
vennem érettetek. Kérlek tehát benneteket, könnyitsétek 
meg nekem e nagy és súlyos terhet, felelőséget, buzgó 
iaiáitokkal és tartozó engedelmességtekkel ! És ha látni 
fogjátok a hitetlenség és az emberi elbizakodottság eről-
ködéseit, az isteni intézmény katholikus anyaszentegy-
házunk ellen, ne feledjétek, hogy az egyház sirja, a 
polgárosult világnak biztos sírjává válnék ! . . . Maradja-
tok velem együtt megrendithetlen és tántori thatlan hű-
ségű gyermekei azon katholikus anyaszentegyháznak, 
melyet a legnagyobb szeretet alapitott ! 

Es most szeretett híveim, jöjjetek velem Sión he-
gyére, a hol én a legszentebb szeplőtelen vérnélküli áldo-
zatot fogom a hatalmas és mindenható jó Istennek érte-
tek bemutatni. Oh vajha, ártatlan és tiszta kézzel tehetném 
meg ezt ! Tiszta szivet teremts bennem e végre, oh Isten, 
és az igaz lelket ujitsd meg belső részeimben. Ne vess el 
engem szined elől ; és Szent Lelkedet ne vedd el tőlem. 
Lelkem keserűsége, szivem mély alázata és sajgó töre-
delme kisebbítse és gyengítse, oh Istenem, méltatlansá-
gomat ! 4 ) 

Imádkozzunk anyaszentegyházunk látható fejeért. 
Krisztus földi Helytar tójáért , XIII . Leo pápa szentséges 
atyánkért : hogy bölcs kormányzása alatt láthassa még 
egyházunk teljes diadalát ! 

Imádkozzunk dicsőségesen uralkodó apostoli kirá-
lyunkért, I. Ferencz József ő f e l s égeé r t : hogy uralkodása 
legyen hosszú és z a v a r t a l a n ; . . . hogy boldog legyen s 
boldogoknak lássa népeit ! 

') Máth. 28, 20. ') Tit. 2, 8. 
ä) II. Cor. 11, 2. I. cor. 9, 22. 2) Máth. 5, 16. 
3) Filip. 4, 1. I. Cor. 9. 22, 6, 20. Ezek. 3, 18. ) Jakab. 2, 13. 
*) Kolosz. 3, 12. 4) F. 11, 50. 
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Imádkozzunk Mária országáért, bőn és forrón sze-
retet t magyar hazánkért, hogy ez, polgárainak vallásos-
sága, erényei, ipara, tudománya és hazafisága által, befelé 
virágzó és boldog, kifelé pedig erős, hatalmas és tekin-
télyes legyen ! 

Imádkozzunk egyházmegyém összes papjaiért, hi-
veiért, ezen városért és az itt jelenlévőkért, hogy a meny-
nyei kegyelem által megerősítve, Isten dicsőségét és 
lelkünk örök üdvösségét munkálhassuk ! 

Oh boldogságos és szeplőtelen szűz Mária, légy evégre 
velünk ! Isteni szent Fiadnál anyai pártfogásoddal támo-
gasd kérelmeinket! Hiszszük és valljuk, miszerint Isten-
nek akarata az, hogy Tőle mindent Általad nyerjünk ! 

Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és 
iidvözitő Jézus Krisztusunk ismeretében. Kinek dicsőség 
mind most, mind az örökkévaló időben. Amen. 

Zalka János győri megyés püspök. 
II. Az iskolában. 

Mikor aztán arra került a sor, hogy a kis iskolás 
fiu, vagy mesterségre lépjen, vagy tovább tanulás végett 
a városba menjen, — hozzátartozói közmegegyezéssel 
abban állapodtak meg, hogy a jó tehetségű fiu menjen 
csak tovább tanulni Győrré, — a hol olyan magasak a 
házak, szépek a templomok, hol annyi pap lakik, s ezek 
között maga a győri püspök is. 

Azt hiszem, hogy bár a jó édes anya ilyen magasra, 
a püspöki székig nem gondolt, de szive bizonyára erő-
sebben dobogott, ha magzatát Isten oltára elé képzelte!; 
amint neki, az édes anyának az Ur testét nyúj t ja . 

Rábaközből az időtájt, éppen ugy mint most is, sok 
deák tanult Győrött és Sopronban. Egyiket ide, a mási-
kat amoda vitte kedve. De Győrré mégis szivesebben 
küldték a szegényebb szülék gyermekeiket, mert itt a 
püspök és káptalanbeli urak szívességéből sok deákgye-
rek kapot t ingyen eltartást. Hány, de hány később elő-
kelő állású, derék uri ember nyerte jövendőjének alapját 
az által, hogv a főpapi asztalokról táplálkozhattak deák-
ságuk idején. 

Zalka dános, a kis győri deák is Feltinger győri 
kanonok, volt mihálii plébános asztalánál kapta ellátását. 
Győrött négy osztályt végzett, az ötödiket és hatodikat 
pedig Sopronban. 

Soproni deák korában egy becsületes szabó mester-
nél volt szálláson. Egy alkalommal a szabó kanonoki 
muzettát készített, s tréfásan oda szólt a kis deáknak, ki 
már akkor a papságra készül t : 

„Hát neked mikor lesz majd ilyenre szükséged ?" 
A deák folytatta a tréfát, s igy felel t : 
„Majd annak is eljön az ideje, s akkor nem feled-

kezem meg mester uramról sem." 
S a tréfából valóság lett. Zalka János, az egykori 

soproni deák bevonult a győri püspöki rezidencziába. Es 
ime egyik napon, egy öreg ember jelent meg előtte, ki 
gyalog jött Sopronból régi kosztos deákjához, A püspök 
megemlékezett Ígéretéről, — szívesen fogadta az öreg 
szabómestert, s nyugdijat rendelt a szegény embernek, 
melyet a haláláig élvezett is. 

Minthogy akkor Győrött még nem volt kis szemi-
nárium, Esztergomba ment, hol a kis papok közé föl is 
vették, s elküldték Pozsonyba az úgynevezett Emer iká-
numba, az i f jabb kispapok előkészítő osztályába. Gyinna-
siumi tanulmányait Nagy-Szombatban fejezte be, kitűnő 
sikerre], s épp ennek folytán többi társai közöl kivá-
lasztva, Bécsbe került, abba az intézetbe, melyet ott ma-
gyar kispapok részére már több száz esztendővel ezelőtt 
Pázmány esztergomi érsek alapitott ; s melyet mindez 
időkig az ő nevéről Pazmaneumnak neveznek. 

Tanulótársai, az if júvá serdült Zalka kitűnő tehet-
ségeit méltán csodálták, s mert az if jú szerény volt, szí-
vesen el is ismerték. 

A Pazmaneumnak az ország minden részéből meg-
választot t növendékei között is kiválasztott volt ő : sze-
lídsége, jó szive, alapos tudománya és más egyéb, az i f jú 
szivet ékesítő erényei által. 

I I I . A pap. 

Zalka Jánost , kitűnően végzett tanulmányai után, 
1846. január 15-én szentelték pappá. 

Első szent miséjét Esztergomban, az úgynevezett 
„Bakacs kép* előtt mondotta. De azután szülőföldjére, 
Yeszkénybe sietett, hol édes anyja és rokonsága várta az 
i f jú papot. I t t ünnepélyes misét tar tot t a hivek örömére 
és megáldotta édes jó anyját , ki oly sokszor mondott 
áldást szive drága magzatára. Édes apja már nem volt 
életben ; ez a túlvilágról szemlélte fia szent áldozatát. A 
jó anya is alig három év multán Istenéhez távozott. 

Az ifjú pap február 4-én mint káplán, Kőhid-Gyar-
matra, s két hét múlva Doroghra került. Főpásztora a 
jeles if jú papot azután a szent Ágostonról elnevezett 
bécsi felsőbb hittani intézetbe küldötte, honnét már 1848. 
augusztus 21-én, mint a hit tudományok doktora érkezett 
vissza Budapestre a hova őt elöljárói a belvárosi plébá-
niához, káplánkép rendelték. 

A forradalom zavargós napjai t itt az ország szivé-
ben buzgó lelkipásztori munkásság között töltötte el. 

Ez időtájban szerkesztette a Katholikus Néplapot is. 
Emlékeztek-e még jó öregek erre a Néplapra? — ez 
volt ám csak a derék újság, — addig mig igazán a nép-
nek lapja volt. 

Magam is, mint kis iskolás fiút testvéreimmel együtt 
hetenkint erősen vártam a postát, a mely a Katholikus 
Néplapot hozta, örömmel olvastuk a lap tanulságos czik-
keit, elbeszéléseit, vagy elővettük a többi könyvek közül 
a régibb évfolyamú Katholikus Néplapokat, s azok kö-
zött ott találtuk azokat a köteteket is, melyekre az volt 
írva : szerkeszti Zalka János. Éppen ilyen lelki gyönyö-
rűséggel forgat tuk azt a szép könyvet, a Szenteli életét 
is, mit — jóval később — ő kezdett megírni, és tanul-
ságos szép képekkel kiadott a Szent-István-Társulat. 

A lezajlott szabadságharcz után az esztergomi sze-
mináriumba rendelte őt Scitovszky herczegprimás, mint 
a kispapok tanulásának felügyelőjét, s egyúttal rábízta 
az egyháztör ténet és egyházjog tanítását. I t t ugy végezte 
munkájá t , hogy tanári hire a budapesti egyetemre is 
elhatott, s az egyetemi tanárok maguk liivták meg őt, 
hogy foglalja el köztök az egyháztörténet tanítói székét. 
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A meghívást elfogadta, ő felsége az állásra 1853 ban 
kinevezte ; s ő közel hét évet tö l tö t t el e hivatalában. 
Egyetemi tanárkodása ideje alat t szerkesztette néhány 
évig a Religio czimii ú jságot . 

Zalkát rendkívül szeret te az 6 jóságos főpásztora, 
Scitovszky herczegprimás. S ezt a szeretetet többször ki 
is mu ta t t a i ránta . 

Az ő főpásztori föl ter jesztésére nevezte ki ő szent-
sége a még fiatal papot belső udvari káplánjává , később 
ő felsége esztergomi kanonokká és széplaki apát tá . Meg-
bízta őt az 1857-ben, a sajá t személyes vezetése alat t , 
öreg Mária-Czellbe indítot t országos processio egyik-má-
sik lélekemelő ténykedésével is. 

Pá ra t l an esemény volt ná lunk ez országos búcsújá-
rás. Rész tve t t abban körülbelül 25,000 katholikus, ezek 
között több püspök, mágnás és 250 pap, az ország her-
czegprimásával é lükön. Az első szentmisét a bevonuláskor 
Zalka J á n o s mondot ta azon miseruhában, melyet Mátyás 
király a jándékozot t a czelli t emplomnak . A kincstári 
csodálatos képe t . N a g y Lajos magyar király a jándéká t — 
a bevonulási menethez — Zalka János hozta ki mellén 
selyem lepellel leborítva, s vit te az ünnepélyes bevonu-
láson is. Ugyancsak ő t a r to t t a az elbúcsúzó magyar szent 
beszédet, ő helyezte be a primás gyönyörű ezüst emlék-
a jándékának a ta lapzatába azt a pergamen-czédulát , melyre 
maga a pr imás örök emlékezet okáért deákul (magyar 
nyelvre átfordí tva) ezt i r t a : „Mária országának kedves 
polgárai ! Ragaszkodja tok Nagyasszonyotokhoz, ki igen 
gyakran megmuta t t a nektek, hogy Anyátok. I r ám Mária-
Czellben, Kisasszonynapján, 1857-ben, é le temnek közel 
72-dik esztendejében. Scitovszky János, Magyarország 
herczegprimása, esztergomi érsek. 

Szent beszédében Zalka ezzel a köszöntéssel és kö-
nyörgéssel búcsúzta t ja el a híveket a szent helyről : „Asz-
szonyunk szűz Mária, Is tennek szent Any ja , imádkozzál 
é re t tünk bűnösökért , most és halá lunk órá ján !" E g y ö reg 
embertől , ki szivemhez igen közel áll, u tolsó betegségé-
nek zavarodot tságában is többször hallom említeni ezt a 
búcsúzó beszédet, melynek hatása még harminczöt év 
multán sem mosódot t el emlékéből ! — O igen Asszo-
nyunk, Anyánk : imádkozzál é re t tünk bűnösökér t most és 
hálálunk ó rá ján ! 

Ez egész búcsú já rás tör téneté t „Mária-Czelli lilio-
mok11 czim alat t leirta ugyanczaz, ki annak vezetésében 
is oly tevékeny részt vett, — maga Zalka János . ') 

Mint budapest i egyetemi tanár t bizta meg őt a 

') Ebben a könyvben a 63. lajjon szórói-szóra ez van meg-
írva : ,.Épületes volt látni egy győri polgárt, ki fiacskáját is elhozta 
magával. Lefekvés előtt figyelmezteté az atya fiát, hogy el ne fe-
ledje az esteli imádkozást. Erre a gyermek legott letérdepelt, s 
mint otthon szokta, fönhangon oly szépen elmondá imádságát, hogy 
a többi valóban épült mindezeken." Bánatos örömmel olvasom 
éppen most e sorokat. A ki irta ezeket, s a kiről irva vannak : 
mindakettő az én atyám ! Egyik a püspököm, ki a felszentelés által 
pappá alkotott engem, s igy lelkem, papságom Atyja lett, és most 
mindnyájunk öröme között jubileumát tartja ; a másik — az én 
természet szerint való atyám, kit lassú haldoklása között az én 
könnyeim siratnak. 

Legyen áldott a kéz, mely mit sem sejtve irta e néhány 
sort, csendes örömet okozva a most megtörött, elborult léleknek, 
melyre az atyai kéz apostoli áldását esdekelve kérem. 

herczegpr imás az esztergomi ta r tományi zsinat előmun-
kálataival is. 

Ott, a hol annyi püspök, prépost , apát , kanonok és 
tudós férfiú volt együ t t , ő reá esett a pr imás választása. 

E t a r tományi zsinat határozatából , a Magyarorszá-
gon használt régi szer tar táskönyv nyelvét is az u j a b b 
nyelvezethez a lkalmazták és ellátták kellő oktatásokkal a 
hivek, és útbaigazí tásokkal a papság részére. Ez t a mun-
kát Zalka János , a mostani győri püspök végezte. T e h á t 
azt a könyvet , melyet a pap az esketésnél, keresztelésnél, 
a halot tas ágynál és a koporsó előtt használ, — s benne 
a szép oktatásokat : az ő keze és szive szerkesztet te 
össze. 

Mikor azután a herczegprimás a zsinat ha tá roza ta i t 
helybenhagyás végett , személyesen vitte Rómába a szent 
a tyához, Zalkát vit te magával ez ú t jára , ki ezért és min-
den élvezett jókér t most ig hálás maradt a jó pr imás 
i ránt , — ugy hogy már mint öreg püspök is, a leggyön-
gédebb szeretet tel és megható ragaszkodással szokot t 
megemlékezni egykori jótevőjéről . Ha róla beszél, hálás 
szívvel, mindenkor csak igy eml í t i : as én jó Uram, vagy 
az én boldogult jó Uram. 

Esztergomi kanonokká tö r t én t kinevezését — 39 
éves korában — 1860. j anuá r l - j én hozta a hivata-
los lap. 

Mint ilyen, az esztergomi szeminárium igazgatásá t 
is átvet te , szive jóságával meghódí tván kispapjai t , elül-
j á ró és kanonoktársa i t és Esz te rgom polgárságát . 

Az ő szemináriumi rek to r sága a la t t épült az a gyö-
nyörű szeminárium, mely az Esz tergom alat t e lhajózok 
f igyelmét megragad ja . 

J ó ura, a herczegprimás, még halála által is jó t 
te t t vele, mer t a Scitovszky halálával megürü l t primási 
széket Simor J á u o s győri püspök foglalván el, ennek 
helyébe győri püspökké a fölség 1867. február hó 14-én, 
gombai és marcsamagyar i dr Zalka János esztergomi 
apá tkanonoko t nevezte ki. 

Az akkori ú j ságok e kinevezésre azt í r ták : „Boldog 
a megye, mely Zalka pász torbot ja alá ju to t t , szerenesés 
a papság, mely dicső jeles f őpap j á t hasonlóval vál t ja fel . 
Győr és Esz te rgom méltán örvendeznek, mert r i tka pél-
dája ez a nagy férfiak cseréjének." 1%) Februá r hó 25-én, a 
hűségeskü letétele után, a Bécsből visszaérkezett u j püs-
pököt a polgárság ha ta lmas fáklyásmenet által tisztelte 
meg. A vízivárosi biró ünnepel te a kiválasztott férfiút, ki 
számos esztergomi intézetnek volt nemcsak elnöke, hanem 
lelke, a szegények gyámol i tó ja , és minden jobb ügy elő-
mozdítója . (Foly ta t juk) . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f B A R O S S G Á B O R . 
1848—1892. 

Magyarország óriás veszteségét, melyet Baross Gá-
bor halálával szenvedett, a ka th . egyház is mélyen, igen 
mélyen érzi és fá j la l ja . A boldogult a kath . egyház híve 

') Religio. 
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volt, a ki, bár nagy kísérteteknek volt kitéve az állam-
omnipotenczia részéről, a mint halálos ágyán végérvénye-
sen megmutatta, alázatos hive maradt ősei vallásának, a 
róm. kath. egyháznak. Adjon Isten lelkének örök boldog-
ságot, a mint ő azt, gyónás és áldozás után vágyakozva, 
halálos ágyán maga is hőn óhajtotta magának. R. i. p. 

Esztergom. A hgprimás főpásztori szózata római 
útjáról. — 

Desiderio desideravi pascha manducare Vobiscum 
Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi et 
resurgentem a morte Salvatorem in Ecclesia mea Ca-
thedrali adorare, quum grandis indaginis negotia, quae 
vobis paulo post innotescent, urgenter postularunt, ut 
limina Apostolorum visitem Romamque proficiscar in con-
spectum Beatissimi Patris, cui incumbit sollicitudo om-
nium Ecclesiarum, cuius sollicitudinis haud exiguam con-
s t ru i t partem, portio gregis Dominici in patria nostra. 

Ad limina itaque Apostolorum datum mihi fuit obire 
paschalia Ecclesiae festa et ad sepulchrum Apostolorum 
Principis adorare Salvatorem Nostrum qui, prout Eccle-
sia tempore paschali canit „internum confregit et accin-
ctus potentia, surrexit die tertia," qui nunc quoque per 
os Leonis loquitur pascens agnos et oves fideles et epi-
scopos. Quamvis vero corpore absens, spiritu tarnen 
praesens, memóriám Vestri habui in omnibus orationibus, 
obsecrationibus et sacrificiis uieis, obsecrando divitem in 
misericordia Deum, ut gratia sua foecundet labores no-
stros in salutem aeternam curae nostrae creditorum fide-
lium suique nominis laudem directos. « 

In conspectu Sanctissimi Domini constitutum admi-
rabar sapientiam et prudentiam Summi Pontificis, et quod 
hucusque ductu celeberrimorum factorum Sanctissimi 
Domini Nostri, quorum sonus exivit in universum orbem, 
persuasum intime habui, de hoc denuo propria quoque 
experientia convictus sum, singulari quippe divinae pro-
videntiae dispositione accidisse, quod his, in quae incidi-
mus, tristissimis temporibus, dederit Ecclesiae suae Pon-
tiricem, cuius doctrinam, prudentiam, sapientiam omnes 
admirantur, tactaque egregia demonstrant. Vidi quantopere 
vera sint illa S. Leonis Magni verba et quam digne 
applicari possint ad illius aeque magni nominis successo-
rem : „Firmitas fundamenti cui totius Ecclesiae supponi-
tur altitudo, nulla incumbenti sibi mole lacessit. Soliditas 
enim illius fidei, quae in Apostolorum Principe est lau-
data perpetua est. Manet ergo dispositio veritatis, et 
beatus Petrus in accepta fortitudine petrae perseverans, 
suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit," 

Sanctissimo Domino Nostro Vestram fidem, adhae-
sionem erga S. Sedem Apostolicam exposui, rogavique 
ut benedictionem apostolicam Regi, Regno Mariano, 
Archi-Praesuli Vestro, Vobis omnibus, curaeque Vestrae 
creditis fidelibus impertiri dignetur. Precibus meis Sua 
Sanctitas benignum praebens auditum, omnibus nobis 
benedixit atque patrocinio Sanctorum Apostolorum com-
mendavit. 

Haec Suae Sanctitatis gratia prouti mihi consola-
tioni fuit in gravissimo, quod sustineo munere, ita certe 

' ) S. Leo M. Serm. "2. in anniv. elect. 

vos quoque Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi refri-
gerabit in laboribus Vestris atque gaudio replebit cor 
fidelis populi. Quodipsum ad notitiam fidelium perferre 
velitis. 

Strigonii, die 30-a Április 1892. 
Claudius Franciscus Vaszary m. p. Archi-Episcopus. 

Györ. Még egyszer dr Zalka János püspöki jubi-
leumáról. — 

Az egész ország tudja, hogy Győr megyés püspöke, 
nagyméltóságú és ft. dr Zalka János ur, május ötödikén 
fölszenteltetése és beiktatattásának 25. évfordulóját ünne-
pelte. Bizonyára országszerte örvendett a győriekkel egye-
temben ennek az ünnepnek minden jólelkű kath. ember. 
Miért, azt a lapok leplezetlen örömmel hirdették. 

Mi azért kiegészitőleg, e helyen csak röviden re-
gistrálni akarjuk magának az ünnepnek lefolyását. 

Már máj. 4-én lengtek a zászlók a házakról, a 
város diszt öltött. A székestemplom, valamint ennek 
homlokzatának diszitésén, óriási diadalkapu fölállításán 
számos kéz fáradozott. Vendégekül megjelentek a szé-
kesfehérvári püspök ur, József' főherczeg ő fensége 
ifjabbik fia, László főherczeg Holdházy apát úrtól ki-
sérve ; Czibulka Nándor eszt. kanonok. Molnár János 
kom. apát-plébános, az egyházmegye minden zugából az 
esperesek és számos plébános, káplán. Délelőtti 11-re 
volt kitűzve a papság fogadtatása. Vezetve az £.gg nagy-
prépost által fölvonult a káptalan, és az összes papság, 
meg a növendékpapok is az ős püspökvárba. Harsány 
éljennel fogadtuk ő exját, midőn köztűnk megjelent. A 
mondott beszédek fölidézték lelkünk előtt a lefolyt 25 év 
történetét. Püspökünk mint fiatal erőben levő férfiú jöt t 
közénk ; az akkori kanonokok közül már csak kettő van 
életben, az akkori if jú papok most már öregek, nem 
kevesebb mint 236 egyházm. áldozárt szentelt Zalka, ezek 
tehát sok más, majdnem ugyanannyinak a helyébe léptek, 
püspökünk maga őszbe borult aggastyán, ki azonban le-
győzvén multévi konok betegségét a szokott kitartással 
végzi mindennapi teendőit ; a magyar püspöki kar azóta 
teljesen megujult, Zalka köztük a Nestor ! Nem lehet 
szóval megmondani, mennyire érezzük, mily jótétemény 
az a megyére nézve, hogy a Gondviselés nekünk püspö-
künket meghagyja. Ennek az érzésnek kifejezéseül te-
kinthetjük az egyházmegyei papságnak oly számos meg-
jelenését. Erre alludált a jubileumi emlékkönyv egyik 
kettős verse : 

„Nautas robustos, scis, turbatum exigit aequor : 
Puppi ne cédas, túrba movet populos !" 

E tisztelgés alkalmával a székeskáptalan 10,000 
frtnyi alapítványról szóló diszokmányt nyújtott át ő 
exjának, mely alapítvány kamatjaiban részesülhetnek 
szegényebb sorsú papok, kik orvosi tanács folytán für-
dőre szorulnak. A papság pedig nagy müizléssel készült 
igen értékes pastoralét ajánlott föl főpásztorának. A pas-
torala román stílben van tartva ; rózsájának egyik oldala 
mutatja a sz. László fejereklyéjének tartóját, a másik a 
vérrelveritékező Boldogasszony képét, mely előtt a püs-
pök térdel. A gomb hat kis kápolnát mutat hat szent-
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szoborral, úgymint a jó pásztor, Boldogasszony, sz. 
István király, sz. István vértanú, sz. János, sz Adalbert 
szobraival. Ezek alatt Chronosticon, azután az egyházm. 
összes templomok védőszentjeinek a nevei, s végül a 
dedicatio : „Pasee Pater clerum me grato corde voven-
tem." A chronosticon örökíti meg az ünnepelt nevét, 
jelmondatot és az ünnep oká t : „ECCe saCerDos MagnYs 
qYInqYIes qVInqVe annls Joannes ZaLka fortls sYaYIs !" 
A pásztorboton kivül a papság még fölajánlotta a már 
e lapban is ismertetett emlékkönyvet! A papság után 
tisztelegtek az irgalmas nővérek, a nőegyletek, a közép-
isk. tanárok és i. t. A két napon mindössze mintegy 80 
küldöttség jelent meg a főpap előtt. Midőn ezt mondom, 
gondolhatni, hogy senki sem maradt el. A kis főherczeg 
mindig ott volt a főpásztor oldalán, figyelemmel meg-
hallgatva a beszédeket, s gyönyörködve a hozott aján-
dékokban. 

Délután a nagyszeminarium könyvtári termében 
diszgyülést tar tot t a sz. Imre-egylet a kis-Jézus-egylet 
közreműködésével. 0 exja magas vendégeivel együtt s 
számos előkelőség megjelent. 

Este 600 lampionos tisztelgés katonai zenekar hang-
jai mellett. A káptalandomb összes házai fényesen ki 
voltak világítva. 5-én reggel ébresztő. 9 órakor a nagy 
mise. Eltekintve a sz. miseáldozattól, mely minden mani-
festatio közt mindenkor a legfönségesebb, akár tekintjük 
a titkot, akár a liturgiát, legünnepélyesebb látvány volt 
a hosszú menet, melyet a papság képezett, midőn a 
székesegyházból a várba vonulva onnan főpapját a tem-
plomba hozta. Az infulatus kanonokok mind infulásan 
assistáltak, az assistensek jobbára a vidéki papságból 
voltak. A templom középhajóján végig széles szőnyeg 
futott, a padok mind viola szinü posztóval voltak lete-
rítve, az oltár virágokkal lehetőleg ékesítve, a templom 
pedig zsúfolva telve a deputatiók, tisztelgők, háladatosak, 
és jó hivek százával-ezrével. Külön helyen a sanctvarium-
ban a kis főherczeg és a fehérvári püspök ; első helyen 
a stallumban a pannonhalmi főapát ur. Püspökünk pedig, 
ugyanazzal a hangjával, melyhez 25 év óta szoktuk, into-
nálta a Glóriát, a többi éneket és végül a Te Deumot ! 

A nagymise után mint első tisztelgett a pannon-
halmi főapát ur és a pannonhalmi monostor küldöttsége, 
azután a győrvárosi autonomiai testület, a soproni, s 
egyéb vidéki küldöttségek, délután pedig a püspökvárban, 
minden kanonoki házban, és mindkét szemináriumban 
összegyülekeztek ő exja vendégei áldomásra ; este folyt a 
kath. képezde diszgyülése és a nagyszemináriumban bü-
vészeti előadás. 

Most már szétoszlott a vendégek sokasága, mindenki 
ott van megint, hová őt hivatása rendeli ; mi papok 
örömmel láttuk egymást atyánk házánál, vele együtt 
vigadoztunk, imádkoztunk az Úrhoz, ut ipsurn una cum 
sibi credito grege salvet semper et muniat! Talán még soha 
sem volt alkalmunk, annyira érezni azt, mint fűzi össze 
az egyházfő az ő alattvalóit, mint most, hazánk jelen 
helyzetében. Ugy lehet ez nagyobb fokban, midőn a püs-
pöki kar sz. Péter utóda trónja körül találkozik : akkor 
mintegy kézzel foghatják — ugy gondolom — hogy szik-
lára épiilt. az egyház. Jubiláló püspökünk pedig leg-
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közelebb hosszabb bérmautra indul Sopron megyébe oly 
lelkülettel, mintha csak most kezdené a huszonöt évet! 

Ad multos annos ! -(-

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A budapesti páli Szent-Vincze egyesület 

muködesének 

1890. vagyis XXIII. évéről 
titkári je lentés . 

(Folytatás.) 

Védszentünknek d'acqsi barátai, főleg az eréuyes és 
érdemdús Commet, alig értesültek, hogy pappá szentelte-
tett, már is keresztül vitték a püspöki helynöknél, hogy 
a tilhii plébániát elnyerje. Azonban a római udvar e 
javadalomra egyidejűleg egy mást nevezvén ki, joga kér-
désessé vált. Szent Vincze a pörlekedésnek elejét veendő, 
a kinevezett javára rögtön visszalépett ; igy jelezvén dicső 
papi pályájának kiindulási pontját a hősi önzetlenségnek 
e fényes s ragyogó tettével! 

Atyja eközben elhalt, azonban tanulmányai folyta-
tására végrendeletileg segélypénzt hagyott, melyről azon-
ban anyja és testvérei javára lemondott és a Toulouse-
hoz közel fekvő Buzet-ben ifjak nevelésére szentelte 
magát. It t csakhamar oly hire kelt, hogy a vidék legjobb 
családjai szerencséseknek tartották magokat, lia fiaikat 
kezei alá adhatták. E fölhalmozódott fáradalmai és mel-
lékfoglalkozásai őt a theologiai tudományokban való elő-
halíj^ástól korántsem fosztották meg, mert erről világosan 
tánuskodik, a csak halála után napfényre került okmá-
nyok alapján beigazolt azon körülmény, hogy baccalau-
reatusi fokozottal és az egyetemes szentírás egy része 
fölötti nyilvános előadások tartására való engedélyivel 
bírt. Tudományát életében a lehető legjobban iparkodott 
a világ szemei elől elrejteni, és csak akkor kényszerült 
kitárni, midőn a felebaráti szeretet és az igazság védelme 
kívánta. 

Mialatt, szent Yincze magát megalázta, barátai fel-
magasztaltásán fáradoztak. És habár a világ Ítéleteiben, 
főleg az erény megítélésében méltánytalan is, mégis az 
alázatosságot illető becsétől ritkán fosztja meg. Azon 
bájdus szerénység, mely védszentünk sokoldalú képzett-
ségét körülsugározta, általános tiszteletben részesítette és 
pártfogói törekvését is oda irányozta, hogy a püspöki 
méltóságra emeltessék. A végzéseiben csodálandó Isten 
azonban a püspöki nyakláncz helyett más lánczot szánt 
neki, és igy itt is beteljesedett az Ur eme szava : „Non 
enim cogitationes meae, cogitationes vestrae, neque viae 
vestrae, viae meae." „Mert az én gondolataim nem a ti 
gondolataitok, sem utaim utaitok." ') 

Szent Yinczének ugyanis az 1605. év elején, fontos 
ügyben, Toulouse-ból Bordeaux-ba kellett mennie. Midőn 
visszatért, arról értesült, hogy pártfogóinak egyike, ki őt 
végrendeletileg örökösének nevezte ki. meghalt. Az ügy 
rendezése czéljából egy 400—600 tallérral tartozó s meg-
szökött adós után Marseille-be kellett utaznia, vele azon-

>) Isaias LV. 8. 
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ban időközben bará tságosan kiegyezet t . Ugyanez év jul ius 
havában száraz uton akar t Toulouseba visszatérni, azon-
ban egy languedoci ismerősének rábeszélésére vele Na r -
bonne-ig vizén ment. Ezen u t j a azonban balul ü tö t t ki, 
mer t utközbeu török rablók kezébe kerül t , s védelem 
közben nyil által megsebesítve, e l f o g a t o t t ; e sebéről véd-
szentünk azt i r ta egyik levelében, hogy egész életén á t 
óra gyanánt szolgálta. Ezu tán lánczra verve Tunisba 
vi te te t t és a piaczra á l l í t ta to t t . Ezerfé le állatias bánásmód 
után első ízben egy halásznak adatot t el, kitől azonban 
rövid idő múlva egy orvos vet te meg. ki végrendeleti leg 
unoká jának hagy ta , ez azonban csakhamar túladot t r a j t a , 
és ekkor egy jószivü renegáthoz ju to t t . E renegá tnak 
három felesége volt, kik közül az egyik h i tehagyot t 
görög, a másik pedig török nő. E z u tóbbi t a kegyes jó 
Isten arra használta fel, hogy fér jé t ismét visszavezesse 
a ka thol ika egyházba, Vinczének pedig szabadságát visz-
szaadja. Ez a tö rök nő ugyanis a rabszolgák é le tmódjá t 
megismerni óha j to t ta , azért naponként kiment a földekre, 
hol a szent rabszolga — mer t az i f jú áldozár már ekkor 
szent volt — ásott . I t t angyali derültsége, rendkivüli 
lelki nyugalma, t án tor i tha t lan hűsége, kifáradhat lan mun-
kássága, szóval egész lényének t iszteletet parancsoló va-
rázsa által a szivét annyira meghódí to t ta , hogy a nő 
szavaira f é r j e egy napon rabszolgájának lábaihoz borul t 
s megtérve késznek nyi latkozot t Francziaországba menni. 
Tiz havi várakozás u tán t i tkon egy kis ha jó ra szálbak s 
Francziaország par t ja in kötöt tek ki, u t joka t Avignon 
felé irányítva ; i t t a pápai alkövet a renegá to t sz. Pé te r 
templomában sirás és zokogás között , a népnek leirhat-
lan épülésére és az Isten nagyobb dicsőségére, az e ^ ' k a z 
kebelébe felvette. 

Ez a főpap Pál i szent Vinczét magával R ó m á b a 
vitte, megindul t kiá l lot t szenvedésein s meggyőződöt t 
mind ész, mind szívbeli gyönyörű tehetségeiről , azért 
házába fogadta , asztalához ül te t te és á l ta lában róla 
a tyai lag gondoskodot t . Szentünk e nyugidőt a r ra hasz-
nálta, hogy a papnak szükséges és szomorú fogsága 
alatt lelkében észrevehetőleg elhomályosodott ismereteket 
ismételje és felelevenítse. A jó Isten azonban szentünket , 
igen k i tünte tő módon, visszahívta Párizsba. 

(Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
Püspöki konferenczia. Vaszary Kolos hgprimás 

t egnap , f. hó 10-én, délelőtt 10 órára püspöki konferen-
cziát hívott egybe budavári pa lo tá jába . Ez összehívás 
következtében a római és görög kath. főpapok már teg-
nap a fővárosba érkeztek s a ma délelőtti konferenczián 
mindnyájan megje lentek , kivéve Meszlényi szatmári és 
Desseívffy Sándor csanádi püspököket , a kik bé rmauton 
vannak és k imente t ték maguka t . Az értekezlet előtt a 
palota kápo lná jában Steiner Fü löp székesfehérvári püspök 
Yeni Sancte t t a r to t t az összes főpapok je lenlé tében. A 
konferenczián a herczegpr imás elnökölt, a ki még most 

I is gyöngélkedik ugyan, mer t még mindig rekedt , de azért 
nagy ki tar tással végezte elnöki tisztét a konferenczián, 
mely délutáni 2 ó rá ig t a r to t t . A tanácskozásnak három 
tá rgya volt. 1. A koronázási jubi leum, melyre nézve meg-
beszélték, hogy a magyar kathol ikus egyház miként ün-
nepel je meg a jubiláris napot . 2. A pápa püspöki jubi-
leuma és 3. Az elkeresztelések kérdése. Természetesen ez 
utóbbival foglalkozot t a konferenczia leghosszabb ideig. 
A herczegprimás a gyülekezetnek referál t római ú t járó l 
és e lmondot ta azt is, hogy a szentszék mint ha tározot t 
az ügyben. Csak ar ra ké r j ük az Is tent , hogy Magyar -
ország világi törvényhozóinak elméjét világosítsa meg, 
hogy e l fogadják a mit a pr imás Rómából magával ho-
z o t t ; mer t az maga a — béke! 

— A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 
új jáa lakí tásának CXII-ik évfordulója alkalmából 1892. 
évi má jus hó 13-án d. e. 11 órakor a Lipót-utczai vá-
rosház dísztermében t a r t j a ünnepélyes közgyűlését, melyet 
az egyetemi templomban 10 órakor ünnepélyes isteni 
tisztelet előz meg. Tá rgyak : I. A physika taní tásáról az 
egyetemen. Ünnepi beszéd, mondja dr báró Eötvös Loránd, 
Rektor . II. A pá lyamunkák rövid bírálatának s a pálya-
nyertesek neveinek kihirdetése. Dr Beöthy Zsolt, bölcsé-
szet - tudománvkar i Dékán által. I I I . A pályadi jaknak ki-
osztása. Dr báró Eötvös Loránd Rector által. 

— Firezák Gyula, az u j munkácsi püspök installá-
cziója impozáns fénynyel ment véghez máj . 1-én. A zsú-
folásig tel t t emplomban Gebé püspöki helynök üdvözölte 
a főpásztor t s elrendelte a királyi kinevezés, a pápai 
bulla, és a püspöki fölszentelésről szóló okmány felolva-
sását, hosszabb magyar beszédet is mondván, mí lyben 
á tadta a főpásztor t megil lető jogo t és ha ta lmat s egyút ta l 
bemuta t t a a kápta lan és a papság hódolatát . A püspök a 
meghato t t ságtó l eleintén halk hangon kezdett felelni, 
hangja azonban fokozatosan emelkedet t , s csengővé vált, 
midőn fogadást tet t , hogy az egyház, a hivők és a haza 
i ránt való kötelességeit mindenkor l eg jobb tehetsége sze-
r int teljesíteni fogja . A püspök magyar nyelven mondot t 
lendületes beszéde igen nagy hatás t gyakorol t a hal lga-
tóságra. A püspöki mise u tán Firezák püspök fényes 
kíséretével együt t pa lo tá j ába vonult, hol Drohobeczky 
püspök, a kápta lan , a megye, a katonaság, a papság és 
a város előkelőségei lelkesült hangula tával folyt le a 
dísz-ebéd. 

— A Szent-István-Társulat folyó hó 12-én, csütör-
tökön délután 5 órakor választmányi ülést ta r t . 

— A budapesti Szent-Imre-Egyletben pénteken és 
szombaton sz. gyakor la tok voltak. Vasárnap közös áldo-
zás volt az egyetemi templomban. F. hó 22-én lesz a 
derék i f júsági egylet évzáró közgyűlése. 

— A budai Erzsébet-apáczáknál nagy ünnep volt. 
A főváros ugyanis 84,000 for int köl tséggel kibővítet te a 
kedves apáczák kórházát . A zárda ez uj részét szentelte 
fel mul t vasárnap Bogisich M. prépost-plébános mint 
pr imás ő eminencziájának érseki megbízo t t ja . Az ünnep-
ségen R á t h Károly főpolgármester vezetése alat t szá-
mos t ag ja a városi tanácsnak és képviselő tes tüle tnek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása:Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál; 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Rudnyánszky 
A. könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a ne-
taláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott levél-

ben, intézendők. 

Figyelmeztetés 
a püspöki tanácskozásokról keringő hirlapi hiresztetéseket 

illetőleg. 
Vannak dolgok, melyek magától értetődnek, de a 

melyekre mégis néha különösen fel kell hivni a közönség 
figyelmét. Ilyen dolog a püspöki tanácskozások jel lege. 
Ezek a püspöki konferencziák zárt körű, bizalmas, hiva-
talos t i toktartással vértezett értekezések, a melyekről se 
hivatalos, se félhivatalos jelentések ki nem adatnak, a 
melyeknek eredményeit t ehá t csak utólag, egyes, akár 
együttes, akár külön-külön jelentkező püspöki intézkedé-
sek adják tud tunkra illetékesen. 

Kötelességünknek t a r t j uk Magyarország katholikus 
papságát erre a körü lményre nyomatékosan figyelmez-
tetni, nehogy a különféle hirlapi híreszteléseket pr ivát 
je l legű hozzászólásoknál többnek tar tsa és általok magát 
pro vagy contra kellőnél tul echauffiroztassa. Higgad t ság 
mindig szükséges ; de legszükségesebb a kr i t ikus pillana-
tokban és helyzetekben. 

A l i ú r f e s z ü l . 
Ugy van: a húr feszül. Pedig jól tudja 

mindenki, hogy a húr, ha túlfeszítjük, utoljára 
is elszakad. Chorda nimium tensa rumpitur. Ezt 
a rómaiak durva, pogány czivilizácziója épp ugy 
tudta, a mint tapasztaljuk mi, a keresztény czi-
vilizáczió gyengéd, finom hatásainak befolyása 
alatt annál finomultabb érzékenykedéssel. A kü-
lönbség a két czivilizáczió között az erkölcsi 
világrend e természeti törvényének érvényesü-
lése tekintetében az, hogy a pogány ember, ha 
hatalom van a kezében nem ismer türelmet, 
hanem neki esik ellenfelének és ront-bont, dúl-
fúl: mig a keresztény vallás a béketűrést — 
nagyhatalommá tette a világon, neki adva át 
örökségül a diadalmat a vak szenvedély és erő-

szakoskodás fölött. „Beati mites, quouiam ipsi 
possidebunt terram." {Matth, ő, 4.) 

De a világ folyásának intézésében a szelí-
dekénél és béketiirokénél sokkal fenségesebb sze-
repet jelöl ki Krisztus Urunk a nyolcz boldog-
ságról mondott imént idézett hegyi beszédében, 
igy tanitván : „Beati pacifici, quoniam filii Dei 
vocabuntur." (U. o. 9. v.) Jegyezzük meg jól, 
hogy itt nem pusztán békésen élőkről és cse-
lekvőkről, annál kevésbé a békességesen türők-
ről van a szó, hanem, mint az eredeti szöveg 
mutatj a, cii békesség teremtőiről, alkotóiról, szer-
zőiről. ') És ezekről azt mondja az Ur halhatat-
lan emlékű hegyi beszédében, a keresztény mo-
rál magna chartájában; hogy: ők, a békesség 
alkotói, szerzői, visszaállitói, ők — az Isten fiai 
között is a legkiválóbbak. Mert ha minden 
ember a keresztség által Isten fiává avattatik ; 
s ha mégis az Isten fiainak fényes neve K. U. 
által valamennyi keresztény ember közöl azokra 
ruháztatik át kitüntetőleg és kiváló joggal, a 
kik a béke szerzésében, fentartásában, vagy ha 
elveszett, visszaállításában fáradoznak : akkor 
csakugyan helyesen járunk el K. U. szavainak 
értelmezésében, midőn a békesség szerzőit (tovs 
eíqi]vojtowvs), fentartóit, visszaállitóit a legkiválóbb 
Isten fiai között is a legkitűnőbbeknek mondjuk. 

r 

Ámde annak a békének, a melyről Krisztus 
Urunk ajkain szó van, Isten békéjének, első 
sorban az Istennel való békességben élésnek kell 
lenni. Aki egy-egy népnek vagy nemzetnek 
megszerzi, fentartja vagy visszahozza az Istennel, 
az Isten törvényével való békességben és enge-

') „Mctxá(?lOl OÍ í i 0 )j V O 7t (> I, o í." 
39 
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delmességben való élés óriás jótéteményét, az a 
legnagyobb emberek között is a legnagyobb, 
mert leginkább hasonlit az Isten egyszülött 
Fiához, Jézus Krisztushoz, a ki Istennel való 
örök békét szerzett az egész emberiség szá-
mára. 

Szükséges ezt elmondani, ha valaha, ugy 
most, midőn a húr csakugyan a végletekig fe-
szül, s midőn már senki sem tudja megmon-
dani, senki sem képes biztositani az iránt, hogy 
az állami ós egyházi hatalom között hazánkban 
az állami hatalom által provokált válság nem 
fog-e a békesség kopott húrjának elpatta-
násával végződeni. Akár pattanik azonban szét, 
akár nem. ez a húr az állami és egyházi hata-
lom között hazánkban : az Isten fiainak és ezek 
között a legkiválóbbaknak, a legelsőknek, t. i. a 
békeség szerzőinek, megmásithatatlanul ki van 
jelölve az útja. Isten maga jelölte ki. Sunt illi 
— „evangelizantes pacem, evangelisantes bona." 
Ok kötelesek a békét fentartani, ha lehet; kö-
telesek ismét helyreállítani, ha megszakadt. 
Ideo vocabuntur filii Dei! Ha Dániában koi--
hadt a béke hegedűjén egy húr, az nem sokáig 
fog ellenállhatni a feszitésnek. Jele, hogy a békes-
ségnek uj húrra van a hegedűn szüksége. Nekem 
ugy látszik, hogy egészen uj idők következtek 
be reánk, melyeken megrázkódtatások és a régi, 
elkorhadt húrok szétszakadozása nélkül át nem 
lógunk eshetni. Mikor az egyháznak isteni dog-
mát, isteni törvényt, az emberi természet isteni 
törvényét nem szabad követni, mert tiltja pél-
dául az X törvény: akkor ez a törvény nem 
lehet egészséges törvény, mert Isten ellen nin-
csen törvény; akkor ez a törvény természeténél 
fogva oly foszlásnak indult húr, a melynek 
előbb-utóbb, s minél előbb annál jobb, szét kell 
vagy egy pillanat alatt pattannia, vagy a con-
traria consvetudo lassú hatása alatt lassan bom-
lania. 

Gyors eltörlés vagy lassú abrogáló jogszo-
kás: más mód nincs a békés kibontakozásra, se 
az égben, se a földön. 

Akár ezt, akár azt, Magyarország 10 millió 
katholikusa, — mert országos törvényről van a 
szó, — nem éri el csak szavazatok többsége által. 

Ki gyűjti ezeket a szavazatokat 1 
S e n k i . . . 
Tessék a jövendőt elgondolni! . . . 
A ki még most sem látja, hogy a 10 mil-

lió katholikust egyletekbe és kicsi, nagy, orszá-
gos gyűlésekbe kell összeszoktatni, hogy együtt 
szavazzon mind, kint a választásoknál és bent 
az ország szivében, a törvények alkotásánál és 
eltörlésénél: az, ő lássa, de tény, hogy — ké-
sőn fog felébredni! * 

* * 

Zalka János győri megyés püspök. 
IV. A 

Az volt ám még csak a szép ünnep, — 1867. május 
5-én. mikor Simor János, volt győri püspök, kinevezett 
herczegprimás, a püspökségben utódját , Zalka Jánost , a 
győri székesegyházban fölszentelte és püspöki székébe 
bevezette. 

Nagy ideje már ennek ! Teljes 25 esztendeje ! — 
Hányan elköltöztek azóta az örökkévalóságba, a kik 
akkor, ez ünnep örömeiben részt vettek, sőt annak szer-
zői voltak. Maga a fölszentelő herczegprimás, és a két 
segitő püspök Deáky Zsigmond és Durguth József, az 
ugyanakkor fölszentelt Jekkelfalusy székesfehérvári püs-
pök, — a jelen volt Peitler Antal váczi püspök, Pauer 
János cz. püspök, Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát, 
Simon Vincze csornai prépost, Simon Zsigmond tihanyi 
apát, Sterne Nándor győri kanonok, a ki a papság he-
lyett az üdvözlő beszédet tartotta, — de még a fiatalab-
bak közöl is, hányan költöztek el az örökhazába! Mert 
igaz a mit szent Jeromos mond: Hamar meghalhat az 
i f jú , és nem élhet sokáig az öreg. 

És azok közöl is, kik eddig, mint az érett gyümölcs, 
nem hulltak le az élet fájáról, férfiúvá lett az akkor 
még gyermek, és törődött aggastyánná az erőteljes férfiú. 
De ez az emberi élet tör ténete : az el nem muló mulan-
dóság! 

Az Isten szent kegyelme, — legyen érte hála és 
dicséret, — éppen jó püspökünket őrizte meg, százezerek 
örömére. 

Mikor fölszentelésekor először beszélt papjaihoz és 
híveihez, kimondotta, hogy az Ur Jézus nevében jön, s e 
legszentebb névben üdvözölte őket. Elbeszélte azután, 

; hogy az irgalom Istene, őt is mint egykor Ábrahámot, 
elvezette szülőföldjéről, rokonsága köréből, atyja házából 
a földre, melyet kegyelme által megmutatot t neki. Orző 
angyala őt, az egyházmegye szülöttét, még ifjúsága virá-
gában elvezette a magyar katholikusok anyaegyházába, 
Esztergomba. 

Sok év multán, — igy folytatja beszédét, — íme 
visszatér születése földjére, hogy teljesítse az Ur aka-
ratát . 

„Az Ur Jézus szavaival köszöntök be hozzátok: 
Békeség nektek ! Többet, nagyobbat nem kívánhatok 
nektek, mert Isten békesége valóban felülmúl minden 
értelmet ! — Bár nem jöt tem zord mezőre, ismerős földre, 
születésem püspöki megyéjébe tértem vissza, mégis szo-
rongás fog el, valahányszor a reám mért teher nagyságát 
vizsgálom. Egyedül Istenben bízom, s tőle egyedül várok 
segítséget ! 
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Imádkozzatok értem, hogy tekintsen reám, s adja 
tudtomra, mi kedves előtte, mi üdvös nekem és szeretett 
híveimnek." 

Igy köszöntötte az uj püspök szeretett hiveit, s 
ezek, ugy látszik, jól imádkoztak. 

A magyar ember jelszava: Is ten! haza! király! — 
Imádja az Istent, szereti hazáját, meghódol a királynak. 

Ország-világ tudja, hogy Zalka püspök lelkében is 
együtt ég az istenfélelem, a haza szeretet s a királyhü-
ség szent tüze. Hogy mily alattvalói hűséggel és hódoló 
tisztelettel ragaszkodik, az Isten kegyelméből országló, 
apostoli érzésű magyar királyhoz, ki őt püspökké kine-
vezte, az tudja igazán megítélni, a ki csak egyszer is 
hallotta az ő szájából ezt a szót: „az én fölséges uram, 
királyom !" 

Fölszenteltetése után csakhamar következett a király-
koronázás. Nagy örömmel vett részt Zalka püspök ez 
ünnepén, melyet, mint a borús idők után jobb jövő 
zálogát, s a nemzet alkotmányos életének hajnalhasadását 
üdvözölt. 

Éppen őt érte a szerencse, hogy a koronázás előtt 
fösszentelhette a budai helyőrségi templom sz. János ha-
rangját, melynek szózata hívta azután a híveket a koro-
názás ünnepére. 

A király a koronázás emlékeül, mint a többi rész-
vevő püspököknek is, pompás gyürüt t ajándékozott neki. 

Valahányszor örömnapja volt a királyi családnak, 
vagy Isten látogatása nehezedett reá, — mert még a 
királyokat is megkeresi a fájdalom, a szenvedés, — a 
győri püspök mindenkor felszólítja hiveit a könyörgésre 
vagy háladásra. Kínálkozó alkalmakkor pedig a király és 
haza iránt való hűségre buzdítja őket. 

Egyházmegyéje területén háromszor üdvözölhette a 
főpásztor a magyar királyt. Tatán, Sopronban és Kisbé-
reit. Királyhűségének elismeréseül kitüntette őt a király, 
1876-ban valóságos belső titkos tanácsosává nevezvén 
ki őt. 

József főherczeg, — a kit mi magyarok olyan szí-
vesen nevezünk magyar főherczegnek, és egész fönséges 
családja, szintén nagy tisztelettel viseltetik a győri püs-
pök iránt ; ugy maga, mint családjának többi tagja, — 
többször meglátogatta őt, alcsuthi kastélyába szívesen 
meghívta, sőt fiainak nevelésére is tőle kért egyházi fér-
fiakat. Zalka püspök viszont hódoló tisztelettel viseltetik 
a főherczegi család iránt. 

A ki tiszteli a királyt, az szereti a magyar hazát 
is. Igy Zalka püspök is. Egyaránt levén főpásztora és 
atyja, az egyházmegye területén élő magyar, német és 
horvát nyelvű katholikus híveknek, az istentisztelet erő-
szakos magyarosításának ugyan nem barátja, de viszont 
hazafias érzéssel mindenkor szigorúan megkövetelte, hogy 
a német és horvát anyanyelvű iskolákban is alaposan 
tanítsák a zengzetes magyar nyelvet. 

Hazafias érzését a püspök cselekedetek által mu-
tat ja meg. 

A hol az ország jó hirét nevét kell emelni, onnét ő 
áldozataival soha sem hiányzik. Még a bécsi fogadalmi 
templomnak is, mit annak emlékére építettek, hogy az 

Isten gondviselő kegyelme a királyt megoltalmazta az 
orgyilkos tőrétől, mint magyar püspök, több ezer forintot 
érő üvegfestményt ajándékozott, de arra is szent Margit 
és szent Kunigunda, magyar szentek képeit festette. 

Mikor a magyar katonák vére Bosznia földjén folyt, 
a hátrahagyott özvegyek és árvák fölsegitésére azonnal 
felszólította papjait, ő maga is személyesen vett részt a 
vármegyei tanácskozásokon, — és bőkezű adományával 
másoknak is követendő példát szolgáltatott. 

És valahányszor az ország valamely részét csapás, 
szerencsétlenség éri, gyors segedelme kéretlenül is ott 
terem. 

Mert a nemzetet királyával a magyar szent korona 
fűzi össze, e szent ereklyét nagy tiszteletben tar t ja ; és 
mert a szent korona, hazánk történetének viharos napjai-
ban többször volt a győri püspökvár vendége, Zalka 
püspök, várkastélyában ennek emlékére szép márvány-
oszlopot emeltetett, a mint az e képen1) látható. 

Hallottátok-e hirét a győri vaskakasnak? A Győrt 
elfoglalva tartott török vezér, Ali basa, nagy dölyfösen 
kihirdette, hogy mig a vaskakas a vár ormán meg nem 
szólal, addig a magyarok nem veszik újra birtokukba 
Győrnek erős várát. De ime egy ködös éjjel, 1698-ban, 
Pálffy Miklós és Schwarzenberg Adolf betörték a győri 
vaskaput és visszafoglalták Győr várát a töröktől. A 
hires vaskakast, melyről a népies legenda azt tartja, hogy 
azon éjjel megszólalt, most is őrzik a győri muzeumban ; 
az összeszakgatott vaskaput, a győri püspök a székes-
templom egyik szobájában, az úgynevezett conservato-
riumban tétette el alkalmas helyre; — a hősök emléké-
nek pedig a saját költségén egyszerű, de igen csinos 
granit követ állíttatott a régi vár kertjében. 

Két püspöki elődjének, Gergely és Paksi Balázs 
győri püspökök emlékére is közös szobrot állíttatott fel 
ugyanott. 

Az első Sajónál 1241-ben, emez pedig Mohácsnál 
1526-ban vérzett el a csatamezőn. 

A „borús hajdankorban" ugyanis a püspökök kard-
dal is védelmezték a hazát. Ma már nincs erre szükség, 
de azért a régiek emlékét illik megbecsülnünk. 

V. Zalka püspök Rómában. 
Minden katholikus püspöknek kötelessége, hacsak 

attól a szent atya őket föl nem menti, időnkint Rómába 
menni a szent atya szine elé. 

Zalka János, alig hogy püspökké lett, — már a 
koronázást követő napon Budáról értesiti hiveit, hogy a 
szent atya meghívására ő is elmegy Rómába és részt 
vesz a szent Péter és szent Pál apostolok vértanúi halá-
lának 18 százados ünnepén. El is utazott a koronázás 
után egy héttel Rómába, a hol a világ minden részéből 
500 püspök, tizenhatezer áldozó pap és százezer világi 
zarándok jelent meg a pápa hivó szózatára. 

Ekkor volt a püspök másodszor Rómában 
Harmadizben 1869. november 20-án indult el a 

zsinatra, — a hol márczius végéig tartózkodván, a hús-
véti ünnepekre hazajött ; 1870. ápril vége felé negyedszer 

') A füzetben következik a kép. 
3 9 ' 



310 RELIGIO. 310 

ismét elment, s csak a zsinat bezárásakor, julius havában 
tért vissza végleg hivei közé. 

Ez utóbbi ott léte alatt szerezte meg székestem-
ploma részére szent Adalbert püspöknek, ki szent István 
első apostoli királyunkat megkeresztelte, jeles kézerek-
lyéjét. Tudta ugyanis a győri püspök, hogy ez ereklyét 
Rómában, sz. Bertalan templomában őrzik. Megszerezvén 
a szükséges engedelmet, 1870. május 11-dikén elment a 
nevezett templomba s ott szent Paulinus oltárából elő-
vette azt az ólom ereklyetartót, melyben sz. Adalbert 
ereklyéje több szent csontok között nyugodott. Tüzes 
vassal felnyittatván az ereklyetartót, kivett belőle négy 
hüvelyk hosszú karcsontot, magával hozta, s számára 
diszes ereklyetartót készittetett. A szent csontot pedig 
azzal a szép gyűrűvel ékesítette, melyet a királytól ka-
pott a koronázáskor ajándékba. Jobb helyre nem is tehette 
volna a király gyűrűjét. 

Ötödször 1877-ben utazott Zalka püspök Rómába, 
boldog emlékű IX. Pius római pápa 50 éves püspöki 
jubileumának ünnepére. Ez alkalommal a magyar püspö-
kök közül egyedül volt Rómában. 

A főpásztor nemcsak a maga szivében ápolta, de 
híveinek szivében is ébren akarta tartani a szeretetet, a 
kereszténység közös atyja, a római pápa, és szent vallá-
sunk középpontja, Róma iránt, hogy ne hiába neveztes-
senek római katholikusoknak. 

Sokszor intézett híveihez buzdító szót, hogy a szent 
atyát, különösen jelen szorongatott helyzetében, mikor 
országától, jövedelmeitől jogtalanul megfosztva, mint 
fogoly tartózkodik székvárosának egyik elzárt palotája-
ban, imádsággal és anyagi áldozattal támogassák. Elren-
deli, hogy a plébánosok a szent atya részére évenkint 
gyűjtést rendezzenek a templomban, s a híveket a szent 
atya iránt való áldozatkész szeretetre buzdítsák. Jó lélek, 
ha majd még egyszer lesz ilyen gyűjtés templomtokban, 
adj te is szivesen alamizsnát Krisztus helytartója részére, 
amint éppen tőled telik. 

Különösen megható hangon adja tudtára a püspök 
hi veinek IX. Pius pápa halálát, és örvendő szivvel XIII . 
Leo pápa megválasztatását: 

„Legyen áldott az Ur neve !" Igy közli a püspök 
az egyház ez örömét. „Elűzve a fájdalom, melyben a 
legjobb atyától megfosztott egyház sirva hervadott ! 
Eltűnt a gyász ! A temetés szövétnekei kialudtak ! 

Isten kegyelmes és jóságos arczczal tekintett a szine 
előtt könyörgök imádságára, kiket ugyanaz az óhajtás, 
ugyanaz a remény s ugyanaz a hit lelkesített, és az egy-
háznak látható főt, a híveknek atyát, a püspököknek és 
többi papoknak koronát adott. 

A fekete és szomorú sötétségből előtört az égi vi-
lágosság (lumen de coelo), hogy mint lángoszlop vezesse 
a világot. 

Gerjedjen örömre a katholikus világ, s templomaink 
szent csarnokaiban csendüljön fel Isten dicsérete, ki her-
vadozó szivünket a vigasztalás szent harmatával elevení-
tette meg. 

Oltalmazza és segítse Isten a szent atyát, adjon 
neki igazlátó bölcse3éget, erős lelket, tartós békességet, 

szerető és engedelmes híveket, hogv népével együtt di-
csőíthesse a mi Urunkat , Jézus Krisztust." 

Mikor azután XIII . Leo pápa 1887. deczember 31-én 
aranymiséjét tartotta, a püspök újra felszólítja hiveit, 
hogy a szent atyáért imádkozzanak, sőt áldozatokkal 
segítsék. Ez egyetlen alkalommal 11,000 forint és tete-
mes ajándék jött össze a győri egyházmegyéből a püspök 
felszólítására. 

Amint ez angyal itt e kis képen1) együtt tart ja or-
szágunk czimerét a pápaság czimerével, ami magyar és 
katholikus szivünkben is egygyé kell forrnia az egyház 
és haza, a pápa és király iránt való szent tiszteletnek. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDÓSITÁS0K. 
Győr, 1892. május hó. (Uj apáczaislcola.) — „Fare, 

fare, non parlare" jelige alatt arról jött a multévi „Rei." 
egyik számában jelentés, hogy Győrött mindenféle állású 
s hivatásu kath. férfiakból bizottság alakult arra, hogy az 
itteni sz. Orsolya-rendieknek a törvény követelményeinek 
már meg nem felelő iskolája helyett ujat építsen, s hogy 
a szükséges pénzt adományok gyűjtése által akarják elő-
teremteni, valamint arról is jö t t már hir, hogy bizonyos 
somma meglevén az építéshez fogtak abban a jó re-
ményben, hogy majd a többi is meglesz. 

Azóta majdnem kerek egy esztendő telt e l ; az épí-
tés vígan ment ; szeptember végével fölrakták az u j 
iskolára a te tő t ; azután rendbe hozták; télen hagyták 
száradni ; s midőn a hó elpusztult, kezdték berendezni, s 
már márczius-hóban arról lehetett biztosan beszélni, hogy 
május elején püspök urnák ő exja 25 éves püspöki jubi-
leuma alkalmával sőt e nap emlékének megörökítésére 
kellene azt fölszentelni. 

Midőn ezen actusra engedelmet kértek, ő exja ma-
gára vállalta az érdekeltek nagy örömére a fölszentelést. 
Ez most már meg is történt és pedig május 1-én. Nagy 
számú előkelő vendégek és nép vett részt a szentelést 
megelőző sz. misén, a procession és a szentelésen. Ez 
volt tehát a jubileumi ünnepélyek bekezdője. Az nap dél-
után az u j iskola még más ünnepélyt is látott. A lépcső-
házban ékes lourdesi szobor áll ; püspök ő exja enge-
delmével ft. Nagy Ignácz délután ünnepélyesen megál-
dotta azon a módon rendezvén itt is az ünnepélyt, a hogy 
azt már vagy 50 izben (annyi lourdesi szobrot áldott 
már meg) más helyeken is tette. Azóta a leányifjuság víg 
serege már az u j iskola, falai közt zsibong, mikor nincsen 
a komoly tudományos kutatással elfoglalva. Csinos, eme-
letes ház az u j iskola 5 szép, legczélszerübben fölszerelt 
tanteremmel és a szükséges mellékhelyiségekkel. Ajtó vá-
lasztjja el a zárdától. Az Ur Istennek sok pénze van —-
mondotta valaki ; ez az iskola is majd teljesen ki van 
fizetve ; a néhány ezer forint hátralékra is akad jótevő ! 

' + 

Liptó-Rózsahegy, 1892. máj. 8-án. Rendfőnoki láto-
gatás.— Az ember természeténél fogva társas lénynek levén 
alkotva, mint ilyennek ugyan csak jól esik, ha életvi-
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szonyában résztvevő, hü kebelre talál , a kivel örömét, 
b u j á t közölheti . Mert igy az előbbi érzület, a keresztény 
szivnek önmagá t ju ta lmazó áldása levén az is, hogy 
nagyobb fokban b i r ja az örömet , ha többekkel is meg-
oszthat ja , rendesen a másokkal való közléssel gyarapodik, 
mintegy megkétszereződik : addig az emésztő bu-bánat 
csökken, fogy ezen az uton. Ilyen hü kebel, hü bará t 
ránk nézve a „Religio." Ennek kívánjuk tehá t elmondani 
ama r i tka örömet , mely a napokban a rózsahegyi ke-
gyesrendi telepet , de sőt egész csöndes városunkat , hol a 
hitélet oly szépen virágzik, igazán fölvillanyozta, hogy 
azt még ál landóbbá tegyük. F. hó 5 —8-ig e hazafias és 
k i tűnő vallásosságu kath. város szerencsés volt, ugyancsak 
hosszú időköz után, ismét piaristarendi főnököt, szinről-
szinre t isztelhetni. Ugyanis f t . Lévay Imre , a magyar -
országi kegyesszerzet kormányzója , a ki a hit fá ján te r -
mett , a vallástól hevült szivben szülemlett és virágzásra 
is csak az istenfélő keblek melegétől emelhető magyar 
szellemű közoktatásér t lángol, evangeliumi buzgóságból 
és az Istentől reá ja bizott rendtársai t átölelő atyai sze-
retetből , e hó 2-án elhagyván budapesti székhelyét, hiva-
talos lá togatásban részesiti a vidéki tá rsházakat és gymná-
siumokat . E fárasztó ú t j ában négy nap előtt érkezet t 
Rózsahegyre, a hol fogadtatása, bár a vonat, mely őt 
K.-Szebenből hozta, esti 10 órakor robogot t be a pálya-
udvarba, megkapó hü kifejezése volt azon gyöngéd ér-
zelmeknek, melyeket egy igazán becsült jó atyának, kinek 
sokoldalú egyházi s honfiúi erényei és érdemei oly ra-
gyogók, óha j tva óha j to t t megjelenése fölidézni szokott . A 
piaristák ünnepét a családi ünnep szűkebb keretén tu l 
valóban nagy és lélekemelő ünneppé vál toztat ta kies 
Rózsahegynek az ideális czélokra irányuló hivatásu ke-
gyesrend iránt hagyományosan ápol t ragaszkodása és sze-
retete. Mert a magyar szivnek igaz tiszteletével várták a 
tündöklő szerénységében, oly késő esti megjöt tével , min-
den ünnepel te tés t s fényt tervszerüleg kerülni akaró rend-
főnökőt nem csak a szerzettársak, hanem a tiszta nemzeti 
szellemével, magának már 1848—49-ben a „kis Debre-
czen" disznevet kivívott Rózsahegy elöl járósága is, a mely 
a piar is táknak itt , közvetetlen a határszélen, az exponál t 
helyzetű iskolában, majd kétszázadon át, magyar nem-
zeti eszmétől lelkesí tet t odaadással, teli buzgalommal, és 
a mi fő, keresztényileg tiszta erkölcsös i rányban telje-
sített, áldásos munkásságér t kívánta az elismerés adójá t 
leróni akkor , midőn a rendfőnök tiszteletére szintén meg-
jelent. A mint kiszállott a várva-várt vendég, kinek nemes 
életczéloknak szolgáló egyénisége, a haza legjobbja inak 
koszorújában foglal helyet, egy benső érzemény, mely 
fönséges és magasztos, rezdül vala á t a szivek húr ja in , 
és éljenzésben tö r t ki, melynek csillapultával, miután a 
házfőnök „Isten hozot t já t " meghal lgat ta , és meleg köszö-
netet mondot t a résztvevőknek a gyöngéd figyelemért , 
több kocsitól kisérve, a kol légiumba ha j ta to t t . I t t szerető 
övéinek körében, a kik a szív igaz örömének, a lelkesedés 
színezést nem ismerő nyi latkozataiban tör tek ki, a ház 
vezetőjétől üdvözöltetve mindenkit megnyerő nyájas sza-
vakkal felelt, és jövetelének czélját, t. i. a nagy Pet ra l -
tainak, kalaz. sz. Józsefnek szőllejében fáradozó rend- s 
munkatársai tól , kikhez a testvéri szeretet boldogító lán-

czai különösen fűzik, — plántá l t és igazi pelikán mód-
jára , szivök vérével is ápolt fiatal szel lemhajtásokat és 
vesszőket megerősí teni és Isten kegyelmével bő gyürnöl-
csözésre hozni, jelzé. Mivel pedig a régi keresztény köl-
tőnek e szép szava szerint : 

,.Sit mihi princípium Jesus, finisque laborum", 

mindenhez, a t i tokszerüleg közöt tünk lakozó Isten-ember 
nevében kell fognunk, másnap, szent vallásunk fönséges 
eszméitől á tha to t t és a művelődés magas érdekei i ránt 
nemesen érző lélekkel kezdet te meg hivatalos lá togatását . 
J ó k o r reggel a vérontás nélkül szeplőtelen áldozatot be-
muta tá , kikérve a fölöt tünk malaszt jával őrködő Szent-
léleknek a jándékai t is, hogy munkája , a mely Isten dicső-
ségének emelésére irányul, tőle, mint kristálytiszta forrásból 
vegye kezdetét , és kegyelmétől istápolva végződjék. 
Nyolcz órakor , a tanárok kíséretében, a gymnáziumban 
je lent meg, hol egyik növendék az egész tanulóság előtt 
és nevében lelkesen üdvözlé rendje oly méltó ta r tományi 
főnökét , a ki maga is évtizedeken fáradozék javára a 
családok szép reményeinek, mint lánglelkü tanár , diszére 
a hazai i rodalomnak, mint a tudományok szerencsés mű-
velője, és fejlesztésére, emelésére a hitéletnek, mint a 
ka th . körnek önfeláldozóta buzgó megteremtő je . Ezu tán 
megfordul t , mint a ki magas hivata lának hő érzetével az 
ismeretek s vallás-erkölcsös közoktatás i ránt tel jes oda-
adást párosí t , ismétel ten valamennyi tanár előadásán, és 
érdeklődő figyelemmel hal lgat ta , i l letőleg gyöngéd atyai 
szeretet tel kérdezget te az i f j aka t , a kiknek értelmes, biz-
tos és tiszta magyar kiejtésű feleletei, igen nagy örömére 
szolgáltak, valamint az ének és zenében fö lmuta to t t meg-
lepő siker is. A haza reményeinek, a serdülő nemzedék-
nek a rendüle t len vallásosságban és keresztény, erkölcsileg 
feddhetet len életben való előhaladásáért buzgadozó tar t . 
főnöknek igazán minden tet te, szava, sőt mozdulata is 
váltig azt tanusi ták, hogy egészen a rendeltetésszerű ne-
velés- tani tásér t él-hal. Azér t is, a fiatalságnak mind pél-
dásan szerény viselete, mind a t anu lmányokban te t t szép 
előmenetele kegyes tetszésével találkozván, őket hathatós 
szavakban ki tar tásra , és a r ra buzdítot ta , hogy ugy növe-
kedjenek az U r egyházában, mint szentekhez, és a hazá-
ban, mint ennek javára bármily áldozatra kész magyar 
honfiakhoz illik. A derék rendkormányzó, a ki noha na-
pokon át körú ton van, fáradságot nem ismerve, 11 óra 
u tán már a t isztelgőket fogad ta . A sort a jóravaló Rózsa-
hegy városának, mely imént csupán önerejéből egy, a 
középiskolai szükségleteknek, minden támasztható jogo-
sítványt kielégitőleg, megfelelő monumentál is főgymnázium 
épüle te t létesí tet t , magis t ra tusa nyi to t ta meg, azután jö t -
tek a lelkészkedő papság, élén a helybeli prépost-plébá-
nossal, a kir . já rásbí róság, a m. kir . honvédség alezredesé-
vel stb. stb. Valamennyien az igaz tisztelet és elismerés 
hang ján üdvözölték az érdemes főnököt, és őszinte kegye-
lettel mél ta t t ák benne az egész piarista rendet . A délutáni 
előadási órákon is részt vévén, u tóbb meglá toga t ta a szer-
ze t tagokat szobá jukban , és atyai leereszkedéssel tudako-
zódott vágyaik, óhajaik, meg a társházban uralkodó szel-
lemi s erkölcsi rend felől. Harmadik napon a társház és 
gymnázium hivatalos könyveit , levél- s könyvtárát , a 
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kollégiumi és gymnásiumi épületeket vette tüzetes vizs-
gálat alá, majd pedig viszonozta a tisztelgők látogatásait, 
illetve a város előkelőit kereste föl. Az erre következett 
ebédnél, melyen vendégek is voltak jelen, miután mél-
tatta a várost, teljes elismerését fejezte ki a rendtagok-
nak itt, hazánk s nemzetünk védő bástyáján sokszorosan 
fontos működése, sikere fölött, és az igaz hála szent ér-
zetétől áradozó nemes szivéből mondott köszönetet két 
volt tanárának, a most itt ténykedő Várady M. és dr 
Csősz 7 -nek is. Több oldalról a hódoló tisztelet ecsetelte 
előkelő érdemeit az annyira kitűnő tart. főnöknek. Ebéd 
után még a társház gazdasága, templom, egyházi szerek 
és a tervbevett torna helyisége vétettek behatóan szem-
ügyre. Negyedik napon, a mint szent miséje után a ta-
nuló ifjúság ájtatosságában is buzgó részt vőn, rövid 
időre maga köré gyüjté rendtársait, befejezendő hivatalos 
látogatását, melynek óhajtott eredménye fölött, az inté-
zet összes viszonyaira kiterjedő és bő tapasztalatokkal 
gvakorlatiasitott avatottság nyomán, tanulságos értekez-
letben nagy örömmel nyilvánitá teljes megelégedését. 
Nem sokára pedig erre, az ebéd végeztével, bucsut vőn 
t á j h á z u n k t ó l , kisérve a rendtagok és más előkelőségtől 
a méltón ünnepelt férfiú, a ki leereszkedő jóságával ked-
ves emléket hagyott mindazoknál, a kik őt láthatták, de 
legmaradandóbbat szerzettársainál, a kik egy fenkölt 
lelkű és tiszteletre inditó kormányzót ismertek meg benne, 
a ki vezérlő tevékenysége, sokoldalú műveltsége és lan-
kadni nem tudó buzgalma által a futó időnek, ugy szól-
ván, egyetlen perczét sem engedi szent rendje dicsőségére 
nézve nyomtalanut eltűnni. Azon meggyőződésben, hogy 
nem igen végezhet az ember szebb tisztet a földön, 
mintha az igaz hála, az őszinte elismerés érzetének meg-
nyitatkozásaiból fűzhet szó-koszorut a legszentebb érdekek 
körül szerzett magas érdemeknek, legyen záradék lelkünk 
mélységéből, szivünk gyökeréből jövő e kivánat : „Serus 
in coelum redeat, diuque praesit provinciáé Hung. ' Sehol. 
Piarum E. Lévai), vezérelve azt Üdvének boldog révpar t ja 
felé!" Dr Imre. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

A budapesti páli Szent-Vincze egyesület 
működésének 

1890. vagyis XXIII. évéről 
titkári je lentés . 

(Folytatás.) 

A franczia követ ugyanis szent Vinczét közelebbről 
megismerni óhajtván, bemutattatta magának és ez alka-
lommal benne mindazon tulajdonokat fed-ezte fel, melyek 
nagy horderejű ügyekben megkívántatnak. Elküldötte 
tehát Párisba, hogy a nagy eszű és geniális szellemű 
IV. Henrik előtt, igen nagyfontosságú ügyekről, melyeket 
irásba foglalni nem akart, szóval tegyen jelentést. Az 
Isten szolgája ez alkalommal u j jeleit adta annak, mily 
nemes jellemmel van felruházva, és mennyire nem keres 
egyebet, mint Istennek szolgálni és egyedül neki tetszeni. 
IV., Henrik, ki minden érdemet méltányolni tudott és 
ki^e szent Vinczének nyilt s a mellett okos és szerény 

fellépése kétségkívül a legkedvezőbb benyomást tette, el 
nem mulasztotta volna őt az ország egyik legelső főpapi 
méltóságára emelni, ha orgyilkos kéz életét ki nem oltja, 
s igy a rabszolgák szószólója nem lett főpap, hanem az 
isteni Gondviselés angyala maradt. 

„Egyik főjellemvonása az alázatosság volt. Mindig 
kicsiny akart lenni és mégis mindig a legnagyobb vala, 
mert kerülvén a dicsőséget a dicsőség kereste őt fel s 
minden tettének nyomdokában termett." 

Szent Vincze midőn a királyi palotában a reá bí-
zottakat elismerésre méltólag teljesítette, azonnal Saint-
Germain külvárosban egy félreeső lakásba vonult vissza 
egész csöndben, hol ima és szent gyakorlatokban várta a 
jó Isten további rendelkezését. 

E magányában arról vádoltatott, hogy 400 tallért 
ellopott. Isten alázatos szolgája azonban a nélkül, hogy 
e súlyos vád elkövetése alól magát mentené vagy a bor-
zasztó meggyaláztatás fölött haragra gerjedne, a legna-
gyobb nyugodtsággal e néhány szót ejtette ki : „Isten 
legjobban tudja." E jámbor nyugalom, ha már előbb 
nem is lett volna meggyőződve ártatlanságáról, minden-
kit teljesen meggyőzött. E szerencsétlen talány csak 6 év 
multával fejtetett meg, midőn a valódi bűnös levelet irt 
neki, melyben tőle bocsánatot kért, s bűnösségét felfe-
dezte. 

Szent Vincze ezen eseményből azon meggyőződést 
merítette, hogy a papra nézve veszedelmes a világiak 
társaságában élni, mert még súlyosabb bajok is nehezed-
nek reája. Azért az oratoriumi atyák házába ment, hol 
közötte és Berulle atya, az áldozár-egylet alapitója és 
főnöke között, ki meghitt barátja és lelki vezetője volt, 
a legbensőbb viszony fejlődött ki. I t t két évet töltve, a 
király által a de chaumei szent Lénárdról nevezett apát-
ság főnökévé neveztetett ki, Margit királyné pedig ala-
mizsnásául óhajtotta. Berulle lelkiatyjának parancsára 
azonban a clichi plébániára ment. Lemondott méltóságán 
ról és az udvar kegyét megköszönte. I t t juhait valódi jó 
pásztorként egészséges legelőre vezetni és minden veszély-
től megóvni iparkodott. Hivatása körében fáradhatlan 
volt, az élet kenyere és szentségek kiszolgáltatásában 
ernyedetlen buzgalmat fejtett ki, csüggedni nem tudó 
lélekkel látogatta a betegeket, vigasztalta a szomorúakat, 
segítette a szegényeket, irtotta az ellenségeskedést, és 
valamint az egyes családokban, ugy az egész községben 
a békét fentartani igyekezett, szóval: egész életmüködé-
nek két sarkpontját a szeretet és önfeláldozás képezte. 

E munka közben, melyet szent Vincze a gondjaira 
bízott szőllőre fordított, Isten egy másik pályatért nyitott 
neki. Berulle iránti engedelmességből ugyanis az 1613-ik 
évben Gondy Fülöp Emmanuel joigni-i gróf és a királyi 
gályák généralisa fiainak nevelője lett, mert lelkiatyjának 
szavát Isten szava gyanánt szokta tartani. Növendékei 
voltak : Gondy Péter, később Petz herczege és Franczia-
ország pair-je, János, Ferencz, Pál, később bibornok és 
párisi érsek ; és a legifjabb fivér, ki első virágában 11 
éves korában meghalt. Szent Vincze csakhamar az egész 
háznak szeretetét és osztatlan tiszteletét kiérdemelte, a 
benne helyezett reményeket pedig messze fölülhaladta. E 
minőségében 12 évet töltött, lelke azonban ez idő alatt 
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is a mennyire csak lehetett, mindig összekötve maradt 
Istennel. 

Itt, e jeles, vallásos családban vette kezdetét a kis-
ded mustármagu misszió-intézmény is, és pedig a jámbor 
grófnő szivében Szent Yincze vezetése mellett anyai gyön-
gédséggel iparkodott a szegényeken segíteni s főgondját 
az általános gyónásnak minél nagyobb körben való ter-
jesztése képezte; ez okból tizenhatezer livre-nyi alapít-
ványt tett, hogy a családjához tartozó községekben min-
den ötödik évben misszió tartassák, ezen misszió helye 
és idejének meghatározását azonban védszentünkre bizta. 

1617-ik év tavaszán a rendkívül csekély jövedelem-
mel biró, negyven év óta betöltetlen, az országnak pedig 
legnyomorultabb chátilloni plébániájára ment, hogy ott 
magát az ismeretlenség homályába ismét eltemesse, és ne 
legyen vetélytársa. Midőn az Urnák ezen elpusztított és 
tövisektől elárasztott szőllejét megpillantotta, lelkében 
mélyen megrendült ; de a jó Istenbe helyezett bizalma 
nem hagyta elcsüggedni, és egyedül Istennek és feleba-
rátjainak élt, folytonos tanitás, vigasztalás, gyóntatás, 
térítés, alamizsna, szóval az irgalmasság testi és lelki 
cselekedeteinek gyakorlásában tölté idejét, ugy hogy mi-
dőn öt havi ott léte után, híveitől elbúcsúzott, ezek őt 
zokogva és sírva kisérték az útra, mi szentünket is köny-
nyekre fakasztotta. 

1617. évi deczember hó 23-án már ismét Párisban 
találjuk, hol a következő napon, deczember hó 24-én a 
karácsonyi szent ünnep előestéjén, Berulle lelkiatyjának 
határozott tanácsára a Gondv házba tért vissza, és itt 
mint a béke angyala, leírhatatlan örömmel fogadtatott. 
Ezen időtől fogva csak a gyermekek tanitói felett való 
felügyeletet gyakorolta, legtöbb idejét pedig a lelkipász-
torkodásra fordította. Mint nevelő a gályarabok nyomo-
rával ismerkedett meg, és ezek sorsa által indíttatva 
érezte magát, hogy róluk gondoskodjék. Gondy ezt öröm-
mel vette észre, és hogy a buzgó áldozárnak minél több 
alkalmat nyújtson szeretetét ezen nyomorultak iránt 
tanúsíthatni, XIII. Lajos által a királyi gályákon alkal-
mazott összes lelkészek főnökévé neveztette ki. Lángoló 
felebaráti szeretete s a vele szövetkezett isteni kegyelem 
itt is gyökeresen segített ; első sorban e szerencsétlenek 
szivére hatni iparkodott, beléjök szívélyes jóakarat és 
könyörületes részvét által szeretetet és bizalmat öntött . 
Ez időtől sokkal emberségesebb, s a mennyiben szent 
Vinczétől függött, szeretetteljesebb bánásmódban része-
sültek, s ha valaki köziilök megbetegedett, nem maradt 
a gályához lánczolva, hanem a részökre alapitott kór-
házba gondos ápolás alá került . 

Az eddig nagy vonásokban előadottak és még egye-
bek csak azon alap volt, melyen a keresztény felebaráti 
szeretet és jótékonyság ama nagy szervezete nyugodott, 
melylyel a szent férfiú falut falu után, várost város után, 
utóbb egész Francziaországot, sőt az egész keresztény 
világot, nemcsak életében, hanem halála után is be-
hálózta. 

„A keresztény irgalmasság testi és lelki cselekede-
teinek gyakorlására szent Yincze három féiintézményt 
alapitott, melyek az ő jó cselekedetekben oly gazdag, élő 
hitének s az isteni Gondviselésbe vetett határtalan bizal-

mának ereznél és márványnál maradandóbb, aranynál és 
gyémántnál is ragyogóbb emlékei.1" 

Első sorban: 1624. évben a misszió áldozárokból 
álló társulatot, a lazaristák rendét alapitottá. XIII. Lajos 
ezen társulatot 1627-ben jóváhagyta és megengedte, hogy 
egész Francziaországban letelepedhessék, kegyadományo-
kat és örökségeket fogadhasson el. VIII . Orbán pápa 
pedig ,,Misszió áldozárolnevezete alatt társulattá emelte, 
szent Vinczét pedig általános főnökké nevezte ki és fel-
hatalmazta, hogy czélszerüeknek talált szabályokat és 
rendeleteket dolgozzon ki. E kisded forrás, mily hatal-
mas, mindenfelé elterjedő és maga után áldást terjesztő 
folyammá nőtte ki magát, azt a jövő legjobban igazolta, 
és mind ebben, az isteni Gondviselés csodálatos intézke-
déseit szent Vinczénél senki sem ismerte fel jobban. 1631. 
évi január hó 8-án hosszú alkudozások után a felajánlott 
szent Lázár prioratus is elfogadtatott és bekebeleztetett. 

Másod sorban a keresztény szeretet leányainak vagyis 
az irgalmas nővéreknek társulatát alapitá, mely a jóté-
kony nő-egyletek corollariuma volt. Szent Vinczének 
ugyanis eszébe jutott , hogy a falukon sok jámbor sze-
mély van, ki nem kiván férjhez menni, azonban kellő 
beruházás hiánya miatt zárdába nem vehető fel, ama 
szép hivatásnak azonban, hogy a Megváltónak a bete-
gekben szolgáljon, magát örömest szenteli. — Az alapí-
tás sem valamely előre átgondolt és kitűzött terv szerint, 
hanem csak alkalomszeriileg történt. 

Páris hölgyei ugyanis, midőn a jótékonyság csele-
kededeteit kezdették gyakorolni, lassankint azon tapasz-
talatra jutottak, hogy ott a szegény betegeket, ugy mint 
fahin vagy kisebb városban, az egylet tagjainak szemé-
lyesen ápolni nem lehet. Ez okból szent Vinczéhez azon 
kérelemmel járultak, engedje meg: hogy a betegek ápo-
lását, az ő pártfogásuk és támogatásuk alatt, neliány 
istenfélő, kiváló erényü nőre bizhassák. Szentünk kezdet-
ben vonakodott, azonban 1633-ban végre kisérletkép meg-
engedte az uj czélu egyesülést. Midőn pedig látta, hogy 
e mü nem pusztán emberi mü, hanem világosan Isten 
akaratán alapszik, elkezdé az állandóság szellemét beül-
tetni, és szabályokat állított fel a szüzek élete és műkö-
dése számára. 

E szabályok szelleme : az alázatoscág, önfeláldozó 
keresztényi szeretet, s az Istenbe vetett határtalan bizalom, 
mely e tiszta szüzeket, daczára annak, hogy a világban 
folyton járnak-kelnek, s annak testi nyomorával és lelki 
romlásával kénytelen bajlódni, annyira megszentelte, hogy 
náluk a szerzetesi élet ragyogó tisztasága ma is ugy 
tündöklik, mint szent alapitójuk idejében. 

(Vége köv.) 
A Szent-István-Társulat 

igazgató-választmányának ülése 1892. máius hó 12-én. 
A Zichy Nándor gróf elnöklete alatt tartott ülés-

nek első tárgya volt a társulat részvétele a koroná-
zási jubileum megünneplésében. A társulat képviseltetése 
iránt az elnökség csak akkor tehet előterjesztést, ha a 
programm tudomására jut ; e tárgyban rendkívüli választ-
mányi ülés fog tartatni. A nép számára oly iratokról, 
melyek a koronázást és annak előzményeit, történetileg 

I feltüntetik, már gondoskodva van ; a magyar szent koro-



314 RELIGIO. 

nát és a többi koronázási je lvényeket külön müvecske 
lógja ismertetni . A főváros kivilágítása alkalmával a t á r -
sulati ház az a lkalomhoz méltóan s a társula t jel legének 
megfelelően fog kivi lági t ta tni . Elnök jelenti , hogy a folyó 
hóban megindí tandó „Társulat i É r t e s í tő" szerkesztésével 
Tóthfalussy Béla Bpest , Erzsébetvárosi káplán bízatot t 
meg. Tár«, t i tkár jelenti , hogy a társula t alapitó t ag ja 
lett : dr Schopper György rozsnyói püspök s a rendes 
tagok száma 26 t agga l szaporodott . Társ . pénztárnok 
jelentése szerint a társula tnak április hóban bevétele vo l t : 
8718 f r t 29 kr , kiadása pedig 8222 f r t 16 kr, plus mara -
dék : 493 f r t 13 kr . — A vatikáni oki ra t tá ra beérkezet t 
a székesfehérvári kápta lantól : 150 f r t . A társ . ügynök-
ségben a mul t hó folyamán e lke l t : 15,596 drb könyv. — 
1300 drb. szent kép, — 2178 drb vegyes nyomta tvány , — 
2800 drb irka, összesen : 3185 f r t 85 k r ér tékben. A j egy -
zőkönyv hitelesítésére f e lké re te t t : L ip thay Kornél s dr 
Mihályfi Ákos. 

— A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi 
osztálya 1892-ik évi május 19-én délután 4 órakor osz-
tály-gyűlést t a r t . Tá rgyso roza t : 1. Folyó ügyek. 2. Fel-
olvasás dr Kiss J ános : A kategóriákról , bölcsészettudo-
mányi értekezés. 3. A szakosztályok jelentései. A szak-
osztályok d. e. 10 órakor t a r t j ák értekezleteiket . 

H I V A T A L O S . 

2373/1892. 
A Religio Tekintetes Szerkesztőségének. 

Az egri érseki egyházmegye növendékpapja i közé 
felvétetni kívánó i f j ak csődvizsgálatának ideje ez Ívben 
julius hó 2-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a tekintetes 
szerkesztőség annak szíves közzétételére, hogy a pályázni 
óhaj tó VI . VI I . és VII I . gymn. osztályú i f j aknak kereszt-
leveleikkel és ez évi iskolai bizonyítványaikkal el látva 
Egerben az egyházmegyei hivatal i rodájában folyó évi 
julius hó 1 én a délutáni órákban kell je lentkezniük. 

Kelt Egerben , 1892. évi május hó 9-én. 
Érseki iroda. 

V E G Y E S E K . 
*** A k o r o n á z á s n e g y e d s z á z a d o s jubi leumára 

megindul t az előkészülés országszerte. Püspökeink a mul t 
keddi k o n f e r e n c i á b a n hír szerint abban ál lapodtak volt 
meg, hogy minden egyes püspök főp. körlevelet intéz a 
megye papságához s a hatása alá tar tozó intézetekhez, 
melyben elrendeli, hogy a jubi lár is napon az összes ka th . 
t emplomokban ünnepies szent misét és Te Deumot tar t -
sanak, meghíva erre a hatóságokat , közintézeteket s az 
iskolák i f jú ságá t . Az iskolákban ezen a napon az előadá-
sok szüneteljenek s az i f ,uság zászlók alat t vonu l jon a 
hálaadó istenitiszteletre. Ugyan ez ügyben megje len t a 
fővárosi ha tóság buzdí tó szózata és a vallás- és közok-
ta tásügyi miniszter rendelete az iskolákra vonatkozólag 
országszerte. 

— A koronázási jubileum és a népiskolák. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter f. évi május 1-én kelt 
következő leiratot intézte valamennyi egyházi főha tóság-
hoz. Folyó évi junius hó 8-án huszonöt éve lesz annak, 
hogy dicsőségesen uralkodó királyunk, I. Ferencz József 
o felsége Szent István apostoli koronájával megkoronáz-
ta to t t . — Ugy szeretet t k i rá lyunk és királynénk ő fel-
ségeink legmagasabb személyei iránti hő ragaszkodásunk, 
a tőlük édeshazánkra áradt megszámlálhatat lan jó té temény-
ért érzett hálánk késztet ama nap megünnepelésére, 
mint azon tudat is, hogy akkor lőn ünnepélyesen meg-
pecsételve az uralkodó és a nemzet között i egyetér tésnek 
óha j to t t helyreáll í tása ; akkor nyer te vissza hazánk hatal-
mának és jólétének a lapjá t ; a t tól a naptól kell számita-
nunk hazánk és nemzetünk ha ta lmas fellendülését. — A 
dicsőségesen uralkodó ki rá lyunk megkoronáztatása óta 
lefolyt huszonöt év tör ténetéhez szorosan fűződik felséges 
ki rá lyunk neve, a ki hü őre a lkotmányunknak, nemzetünk-
nek igaz atya. — Iskoláinkban eddigelé is örömnek napja 
volt junius 8-ika, melyet minden évben mél tó módon ün-
nepeltek meg a tani tók és az i f júság. E nap huszonötödik év-
forduló ja fokozott je lentőséggel bir, melynek az iskolai élet-
ben is méltó kifejezést kell adni. E r r e alkalat óha j tván 
adni, van szerencsém a főhatóságot felkérni, hogy a fő-
ha tósága alat t álló összes népoktatás i tanintézetekre nézve 
intézkedni szíveskedjék, hogy ebben az évben nemcsak a 
koronázás, hanem a megelőző és u tána következő napon 
is szüneteljen az iskolai munka, s ezen idő az emléknap 
nagy jelentőségéhez méltó módon isteni t iszteletre, isko-
lai ünnepélyekre , k i rándulásokra stb. használtassák fel. 

— Rompás imazsámolyt kapott Császka Gy. kalo-
csai érsek ur ő exclja a szabadkai nőegyesülettől , melynek 
árvaházi a lapra tizezer f r to t mél tózta tot t a be ig ta táskor 
adományozni . A zsámolyt présel t bőr bor í t ja s a té rdep-
lőjén szent György lovas a lakja , a mint a szörnyet le-
győzi, a . .könyöklőjén pedig Agnus Dei (Isten báránya) 
kép lá tha tó igen sikerült dombor nyomásban. (K. N.) 

— Az angol püspöki kar szokásos évi közgyűlését 
(annual meeting) most csütör tökön t a r to t t a Londonban a 
westminter i érsekség pa lo tá jában . 

— A német socialistáknak már 72 politikai lapjok 
van. Formidabil is nagyhata lom. N e m csoda, ha II . Vilmos 
császár kezdi elveszteni a fejét . 

— A franczia kormány az országos budget leg-
ú j abb előterjesztésében 7 püspök fizetésének megvonásá t 
m u t a t j a ki. Nec por tae inferi praevalebunt . 

— A missziókról k iadot t l egújabb jelentés szer int 
az Egyesü l t -Ál lamokban van 8.913,610 katholikus, Cana-
dában 2.075,366, Chinában 569,551, Ausztrál iában 610,080, 
egész Óceániában 780,530. 

f A pannonhalmi szent-Benedek-rend soproni szék-
házának tagja i mély fá jda lommal jelentik szeretet t rend-
társuk, Liszta Márins, áldozópap, házi lelkiatya, kiérde-
mült hőzfőnök és főgymn. igazgatónak, folyó évi május 
10-én esti 3/i8 órakor élete 67-ik, ünnepélyes fogadalma 
és áldozópapságának 40-ik évében, a halotti szentségek 
felvétele után, agyszélhüdés következtében tör tént gyászos 
e lhunytát . A boldogult hül t tetemei folyó hó 12-én, a 
szt.-Benedek-rendiek egyházában reggeli 9 órakor bemu-
ta to t t engesztelő szent miseáldozat után. fognak a szt.-
Mihály-temetőben el takar i t ta tni . Sopron, 1892. évi má jus 
11-én. Az örök világosság fényeskedjék nek i ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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egyesület működése. — Vegyesek. 

Legújabb 

A l e a j a c t a e s t ! 
Tegnap, f. hó 17-én, a ko rmánypá r t értekezletén a 

kormány nevében grót Csáky Albin kijelenté, hogy „a 
mi az 1868-iki törvényt illeti, a kormány á l láspont ja erre 
nézve tel jesen változatlan. Mindazt fen ta r t j a . a mit 1890-
ben ki je lente t t . A törvény módosítására lépést tenni nem 
haj landó, s ha az más oldalról té te tnék, azt magáévá 
nem teszi." A ko rmánypá r t „élénk helyeslés ' -se l fogadta 
ezt a kijelentést , valamint előzetesen azt a ki jelentését is 
a kultusminiszternek, hogy a kormány a polgári anya-
könyvezést szándékozik behozni, s első lépés erre a vegyes-
házassághói született gzermekek anyakönyveléséről szóló 
törvényjavaslat lesz. E szerint nem lesz semmi a sérel-
mes törvény revisiójából, hanem annak további fen tar tása 
végett még ráadásul behozzák a polgári házasságot is. 

A mit a kormánypár t ot thon e lha tá roz : azt az 
ország házában keresztül is viszi. T e h á t : alea iacta est. 

Minden esetre nehéz küzdelem vár reánk. 

A válság közeledik. 
rFata viam invenient." 

A klasszikus pogány világ, a melynek sem 
az isteni Gondviselésről sem az emberi akarat 
szabadságáról mindeneket átható és megvilágitó 
világnézlete nem volt, az esémények egymás-
utánjának világos logikája helyén a vak fatu-
mot látta működni s azt mondá, hogy az 
emberek, tehát egész nemzetek életének fo-
nalait valami parca-féle szeszélyes szellemek 
ollója nyirbálja tetszés szerint, nem pedig 
a mindeneket tudó isteni Gondviselés szövi ösz-
sze az emberi szabad eltökélésekből, lelkes tö-
rekvésekből és lelketlen mulasztásokból — vi-
lágtörténelemmé, s a végén, istenítéletté. 

Ennek a régi, pogány fátumnak köztünk, 
keresztények között vége. A mi fátumunk, a 
keresztény fátum, a jóságos és mindenható Isten 
akaratának rajtunk való beteljesülése, a mi sza-
bad akaratunk kedve szerint, hogyha engedel-
meskedünk az Isten szent akaratának, a mi 
szabad akaratunk kénye ellenére, hogyha az 
Isten szent akaratának nem engedelmeskedünk. 
Ez az örök törvény, a melynek minden teremt-
mény, ha még oly tökélyes is, alá van vetve. 

Ez alól a törvény alól a magyar szabadelvü-
ség sem vonhatja ki magát, a mely a vegyesházas-
ságból született gyermekek vallására nézve csi-
nált egy törvényt Isten és az emberi természet 

r 

ellen. Isten azt mondja: En vagyok az Ur, és 
kivülem nincsen más Ur, annak meghatározásá-
ban, hogy ki mit higyjen tehát milyen vallást 
kövessen, hogy az én akaratomnak itt a földön 
eleget tegyen, s az örök életben, az én boldog-
ságomban, részes legyen. A magyar szabadelvü-
ség erre azt feleli még folyton tartó megátalko-
dással: .Nem! „Non serviam! . . ." Én határozom 
meg, hogy vegyesvallásu házasságból milyen vallást 
„tartozzanak" követni a gyermekek 18 éves ko-
rukig. Igaz, hogy a vallás meggyőződés és akarás 
dolga; de mit nekem az emberi természet ész-
lényisége; sic volo, sic jubeo, stat pro ratione 
voluntas : legyen vegyesházasságból született 
gyermekeknél mindeneket kötelező jogczim a — 
sexus, a nemi különbség, az emberi természet 
titkos játékának testi eredménye.' Az egész vi-
lág bámul a nagy salamoni Ítéleten, a mely az 
egy házasságból született gyermekek erkölcsi 
egységét nem csak gondolatban, mint a salamoni 
• . " 4 0 
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ítélet tette, hanem valóságosan ketté trancsi-
rozza. No mert hát a fiu az fiu, az apja fia; a 
leány pedig az leány, az anyja leánya és nem 
másé ! ! ! 

Fata viam invenient. Isten törvénye ellen 
nincsen törvény; már pedig Isten megmásítha-
tatlan törvénye az. hogy a gyermekek a szülők 
gyermekei, az Isten teremtményei; nem az ál-
laméi. Egyedül az Istennek van joga meghatá-
rozni az ő tiszteletének módját, vagyis a vallást. 
A szülők kötelesek gyermekeiket az Isten által 
kinyilatkoztatott vallásban nevelni. Az állam itt 
nem tehet egyebet, mint hogy engedelmeskedik 
az Isten törvényének és tiszteletben tartja és 
tar tat ja mindenki által a szülők jogát arra 
való nézve, hogy Istentől reájok rótt kötelessé-
göket gyermekeik nevelésében bizton és nyu-
godtan teljesíthessék. Nincs más módja a kibon-
takozásnak abból a módnélkül összekuszált bo-
nyodalomból, melybe a magyar szabadelvüség 
Magyarország államiságát, törvényhozását és kor-
mányát, bele keverte. 

Hogy végre is mindenben az Isten akarata 
érvényesül : az örök törvény. Ez ellen a törvény 
ellen minden emberi eszesség és furfang kurta; 
az isteni akarattal szemben szintén, minden em-
beri akarás és erőszakoskodás vakmerő- ugyan, 
de gyenge és szomorú végű játék. „Hominum 
commenta delet dies, naturae autem iudicia 
confirmât." 

Magyarországban jelenleg minden közügy-
gyei törődő ember szeme a kultusbudget-vitára 
van szegezve. Itt fog kitűnni, hogy megérettek-e 
a vetések az aratásra vagy nem, azaz, hogy 
egyátalában van-e a magyar politikai állam-
bölcseségnek a vallási kérdésben már valami uj 
termése, avagy csak azt a rég óta csépelt pro-
testáns szalmát fogja tovább csépelni, hogy — 
„Rómának engedni nem lehet.'1 Mintha bizony 
nem saját józan esze mondaná mindenkinek, 
hogy a mit rosszul tettek, azt tegyék jóvá. 

Borzasztó csapás az egy országra, miikor az 
embereket nem okok, hanem ürügyek, nem a 
valóság, hanem látszat, nem termékeny eszélyes-
ség, hanem meddő csökönyösség, nem köteles-
ségteljesítés, hanem szereplési viszketeg vezérlik. 

Mi bizunk az isteni Gondviselésben. Ha leg-
alább tűrhető helyzetre segiti a katholikus "hitet 
és lelkiismeretet, hálákat adunk neki; mert a 
tűrhető mégis csak jobb mint a tűrhetetlen. 

Azután folytatni fogjuk az Isten továbbra ter-
jedő akaratának teljesítését, hogy a szellemekre 
borult sötétséget tovább űzzük, és akaratot fe-
szítve akarat ellenébe az isteni akarattal ellen-
kező akaratokat, sok időre békét biztosítva 
Isten egyházának, döntő ütközetben legyőzzük. 
Praeliabimus praelia Domini, egyik nemzedék a 
másik után. Mert fegyverszünetet kötni az Ur 
harczaiban köthet egy nemzedék is; de nagy, 
döntő csatát nyerni, végleges diadalt kivívni — 
csak nemzedékek munkájának és kitartásának 
sikerülhet. 

Sursum corda! *** 

XIII. Leo pápa püspöki jubileumáról. 
Hir szerint, Magyarország főpásztorai, a mult ked-

den tar tot t értekezletben, pápa ő szentsége püspöki jubi-
leumának miként való megünneplésével is foglalkoztak. 
A székesfehérvári püspök ur már jó ideje, hogy megin-
dí to t ta főpásztori körlevél által a mozgalmat. Nemsokára 
intézkedni fognak valamennyi egyházmegyében a főpász-
torok. 

További tájékozásul közöljük a Rómában, e jubi-
leum alkalmából megindított „Leone XIII* cz. havi 
folyóirat harmadik vagyis áprilisi füzetéből a követke-
zőket: 

A készületek az egész világon megindultak, Olasz-
országban javában folynak. Legújabban a világhírű „Ci-
viltii Cattolica" is felkarolta a római központi előkészítő 
bizottság felhívását és azt az egész világ összes kath. 
lapjainak figyelmébe ajánlja. Püspökök, társulatok, körök, 
egyesek, lapok egyre sűrűbben jelentkeznek csatlakozá-
sukkal. A pápa jubileumi miséjének stipendiumára az 
áprilisi füzet kiadásáig 86,150 lira gyűlt össze. 

Legjobban érdekelhet bennünket a tájékozás, melyet 
az emiitett füzet az olaszországon-kivüli készülődésekről 
nyúj t . ,Az Egyesült-Államokban, a hol különben is igen 
nagy a lelkesedés XIII. Leo. pápa személye iránt, a római 
felhivivás vétele után azonnal bizottság alakult. Még az 
ázsiai egyházmegyék is megmozdultak. Elüljár mindenütt 
a sajtó. Délamerikában, Montevideoban szintén intéző 
bizottság alakult. Ausztriában a püspöki kartól együttes 
felhívást várnak. Az akczió élére a világi hivek közöl gróf 
Pergen Antal állt. Németországban a mozgalom élén 
Löwenstein hg áll, Francziaországban minden egyház-
megye, minden kath. egylet és kör megmozdult. A bel-
gák nagy nemzeti zarándoklatra készülnek. Angolország-
ban oly valami készül, a mit még maga Róma sem "lá-
tott . Angol-indiai nemzeti zarándoklat a pápához. Jővőre 
a folyóirat tüzetesebb jelentéseket ígér. 
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Auspicatissimo exoriente anno 

qui 
Leoni XIII Pontifici Maximo 

ab inito episcopatu 
quinquagesimus est 

É p i g r a 111 111 a 
Optatus terris properat faustissimus annus, 

Quo Tibi certabunt plaudere christiadae ; 
Saeclum namque fluit medium, ex quo tempóra cinctum 

Te vittis decorat candita mitra comas. 
Dudum Te Romam convenimus agmine denso, 

Cum post lustra decern ritu iterare Sacrum 
Solemni gaudebas. Jam modo moenia Romae 

Nos iterum alta vocant, claustraque sacra Petri ; 
Clavigeri sedes, quae Te, Leo, sola tuetur, 

Quae Te captivum servat et impavidum. 
Hostiles si acies Te cingunt ore tremendo, 

Atque ardent muros exsuperae sacros, 
Desperent ausus ; nam lux nova fulget ab alto, 

E t caput illustrât coelitus ipsa tuum. 
(„Leone XIII.") 

Zalka János győri megyés püspök. 
VI. A szülőföld. 

Az ember szivének sok jó és rossz érzése között 
a legerősebb, és a földi érzések között a legnemesebb : 
a szülők, különösen pedig az édes anya iránt való szent 
vonzódás. Még a legelromlottabb szivben is néha-néha 
feltámad az Isten által belé öntött vér törvénye s a más-
kor kemény szivből is könnyek árja tolul fel a szemekbe 
az édes anya nevének említésekor. 

A jó gyermek pedig mindenkor szent érzéssel gon-
dol akár élő, akár elhunyt szülő édes anyjára, kinek 
tiszta emlőiből nyerte az édes anyai tej e!ső táplálékát, 
kinek gondos szeme virrasztott kisded kora fölött, s dol-
gos keze szőtte vagy szerezte ruházatát ! 

Zalka püspök is, — a királykoronázás és a római 
zarándoklás után legelőször édes jó anyját ment meglá-
togatni, kinek porai a veszkényi temető szentelt földjé-
ben nyugosznak. A püspök 1867. augusztus 5-én szülő-
földjére, Veszkénybe ment bérmálni. 

Mikor a temető mellett elhaladt, leszállt kocsijáról, 
bement a temetőbe, letérdelt édes anyja sirja előtt és 
buzgó szivvel mondott püspöki áldást jó édes anyja sir-
halmára. Minden szem könnyezett, mikor a szülőföldjén 
először megjelent főpásztor mindenekelőtt szülő édes 
anyját látogatta meg. És én azt gondolom, hogy mikor 
Zalka János, az egyszerű falusi asszony püspök-fia, ott 
térdepelt édes anyja sirja előtt, —1 a boldogult anya 
ugyanakkor, a szent angyalok társaságában ott térdelt és 
imádkozott fiáért az Isten trónusa előtt, az ég dicsősé-
gében. 

Édes anyja emlékére és nevéről a soproni sz. Mi- j 
hály templomban is diszes oltárt emelt a püspök szent 
Rozália tiszteletére. 

Szülő édes anyján kivül szülőföldjét is megbecsülte, 
és iránta való szeretetét alkalom adtán ki is mutatta. 

Mindjárt püspöksége első évében a veszkényi tem-
plomnak, melyben megkereszteltetett, gyönyörű ezüst 
kelyhet adott. 1869-ben két vecsernye-palástot, 1873-ban 
harangot, melyet a fölfeszitett Üdvözítőnek és Nagyból-
dogasszonynak képe diszesit. 1882-ben gazdagon aranyo-
zott szentségmutatót küldött, melyet gyémántok és gyön-
gyök ékesítenek. 1886-ban aranyhímzésű fehér miseruhával, 
pompás menyezettel és négy urnapi lámpával örvendez-
tette meg Veszkény hiveit. Lélekharangot is öotetett, 
szent Józsefnek, a haldoklók védőszentjének képével1) és e 
felírással: „Ja j ha téged a halál, — halálos bűnben 
talál." Ki is festette a templomot, melybe értékes csil-
lárt, szentsir-oltárt és két gyönyörű képet ajándékozott. 

A veszkényi plébániát hat hold földdel javította 
azon egy föltétel mellett, hogy a plébános évenkint egy 
kis misét mondjon a veszkényi temetőben nyugvók lelki 
üdvösségeért. A temető rozzant fakeresztje helyett 500 
fotint költséggel pompás kőkeresztet állíttatott e felírás-
sal : Adj Uram örök nyugodalmat a megholt híveknek. 

Említettük már a falu határában állott fehér képet, 
mely a fájdalmas szűz Anyát ábrázolta, ölében a kiszen-
vedt Jézussal, s melyhez a veszkényi hivő nép kegyeletes 
szokása szerint ő is eljárt, mint kisded iskolás fiu, édes 
anyjával imádkozni. A szobrot az idők vihara megviselte 
s azért a püspök, gyermekkora édes örömeinek emlékére, 
annak helyébe pompás kápolnát emelt Sarlós Boldogasz-
szony tiszteletére. E nap a falu fogadott ünnepe s azért 
most e napon itt tart ják a szent misét. A kápolna fenn-
tartásáról is gondoskodott a nagylelkű jótevő. 

A kálvária rozzant fakeresztjei helyett is szép szálas 
tölgyfákat ajándékozott himodi erdőjéről. Mikor a plébá-
nos még csak czélzott arra, hogy a kálvária keresztjei 
rosszak s azzal kezdte kérését, hogy „a bal lator már ki 
akar dőlni," a püspök felfogva a helyzetet, hirtelen igy 
felelt: „Ugy kell neki, mért nem tért meg!" — de azért 
a kérést szívesen teljesítette. 

Nem feledkezett meg a veszkényi iskoláról sem. Az 
uj iskola épitésére házhelyet vett, adott 500 fr t készpénzt 
és 50 öl kitűnő keszei követ; tanszerek beszerzésére 
pedig 3Ö0 frt alapítványt tett. 

A tüzkárosultaknak és tüzoltó-czélokra lOOO fr t 
körül adott készpénzben és ugy a plébánosnak, község-
nek, mint egyeseknek nagy értékű épületfát, jól gondo-
zott himodi erdőjéről. Hogy hány veszkényi szegény kért 
és kapott segítséget tőle, azt egyedül csak a jó Isten 
tudja. Maga a kis Veszkény legalább 10,000 fr t ado-
mányt élvezett a püspök kegyelméből. 

Különben annak a révén, hogy a püspök az ő föld-
jük szülötte, nemcsak a veszkényiek, hanem az egész 
vidék számtalan ügyes-bajosa megfordult a jó püspök 
szobájában, kinek bizonyára előbb kifogy tárczájából a 
pénz, mint szivéből a jóakaró könyörület. 

Püspöksége idején többször meglátogatta szülőföld-
jét, valamint a gyermek évei által megszentelt emlékű 
Osliba. Rábaköz látogatott bucsujáróhelyére is többször 

') A füzetben következik a kép. 
40 
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elzarándokolt . Igy 1868. év Mária nevenapján prédikált 
ott , valamint 1890. jul ius 2-án, az úgynevezett Kanizsay-
kápolna 500 éves és a kegyelem-kép 200 éves jubi leumán, 
r enge teg nép részvételével ő t a r to t t a a fényes istenitisz-
teletet . 

Es ha e szent ünnep áldozat-oltárától az ősz püs-
pök megpi l lantot t egy ár ta t lan gyermeket , ki angval-
arczával édes anyjához simult, bizonyára eszébe ju to t t az 
a kis szende veszkényi fiúcska, kit több mint hatvan 
esztendővel előbb szintén édes any ja hozott el az oslii 
csodatevő kép elé s a ján lo t t buzgó imádság között a 
szűz Anya hathatósnak bizonyult ol ta lmába. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 

Ungvár. Az uj főpásztor első nagy jótéteményei. — 
Méltóságos és főtisztelendő Firczák Gyula munkács-

egyházmegyei püspök ur ,— ünnepélyes székfoglalása alkal-
mával és annak emlékére örökbecsű a lapí tványokat te t t 
és a szegényekről jótékony adományával nagylelküleg meg-
emlékezet t . 

Alább részletesen sorol juk elő az adományok és 
alapí tványok mennyiségét, melyekkel az áldot t , nagylelkű 
főpásztor intézeteinket , á rváinkat és szegényeinket meg-
a jándékozni kegyeskedet t . 

A legbensőbb hálaérzet tel eltelve ál lunk e magasz-
tos tény előtt és á ld juk azt a jótékony főt, melyet Isten 
a szűkölködő és szenvedő emberiség boldogitására fel-
szentelt . 

Főpász torunk és kegyes a tyánk által te t t adomá-
nyok Munkács-egyházmegye tör ténetében pára t lanul álla-
nak, mer t nem tudunk reá esetet a mú l tbó l , hogy 
püspökeink va laha , már kormányzásuk küszöbén , ily 
fejedelmi adománynyal j á ru l tak volna a közjó előmozdí-
tásához. 

Bizonyára nem más, mint az igazi humanizmus, 
az emberiség iránt táplál t keresztény szeretet indí-
to t ta kegyes főpász torunkat ezen nagylelkű e lhatáro-
zásra. 

A forrás, melyből püspökatyánk nagylelke ezen 
üditő ha rmato t egyházmegyénkre és városunkra hinté, a 
legönzet lenebb szeretet, mely az emberiség javáér t oly 
melegen buzog. 

Leha j lo t t a főpásztor a szegényekhez, hogy arczuk-
ról a nyomor könyeit letörölje, megemlékezet t kegyesen 
és nagyle lküleg jó tékony intézeteinkről, hogy mostoha 
helyzetükön könnyitsen. 

F o g a d j a méltóságos főpásztorunk mindezekért az 
árvák, özvegyek és szegények nevében legbensőbb, hálás 
köszönetünket . 

Legyen az Isten legszentebb áldása ezen alapí tvá-
nyokon és adományokon és á ldja meg Isten a jó le lkű 
adakozó főpásztor t egyházmegyénk boldogi tására , a haza 
és a legfelsőbb t rón javára az emberi kor legvégsőbb 
ha tá rá ig ! 

A 6000 for intot kitevő kegyes alapí tványok és ado-
mányok következőleg osztatnak fel : 

Elaggott papok nyugdíjintézetnek 500 frt 
Papfi-árvaintésetnek 500 frt. Papfitápintézetnek 
500 fr t . Összesen 1500 f r t . 
mely összeg ngos és főt. Roskovics Ignácz ka-
nonok ur kezéhez küldetet t . 

Építkezés alatt álló templomoknak: Bereg-
szász 100 f r t , Kis-Várda 300 f r t , Minaj 100 f r t , 
Gombás 100 frt , Kajdanó 100 f r t , Alsó-Kálin-
falva 100 fr t , Ny i r -Mada 200 f r t , Tisza-Ujhely 
100 f r t , Lasztomér 100 f r t , Felső-Németi 100 
fr t , Hársfalva 50 fr t , összesen 1350 f r t . 
mely összeg ngos és főt. Gebé Viktor kanonok 
ur kezéhez küldetet t . 

Papárvaleányintézetnek 500 frt. 
mely összeg ngos és főt. Gebé Viktor kanonok 
ur kezéhez küldetet t . 

Kántortanitói leányárvaháznak . . . . 500 frt. 
mely összeg mélt. és főt. Dróhóbeczky Gyula 
körösi püspök ur kezéhez küldetet t . 

Katholikus legéngegyletnek 100 frt. 
mely összeg főt. Zoltsák J á n o s ur kezéhez kü l -
detet t . 

Ungmegyei nőegyletnek 100 frt. 
mely összeg mélt . Török He rmin g rófnő kezéhez 
küldete t t . 

Vöröskereszt-egyletnek 100 frt. 
mely összeg t. Nehrebeezky Györgyné urnő ke-
zéhez küldete t t . 

Ungmegyei közművelődési egyletnek . . . 100 frt. 
mely összeg mélt . Kende Pé t e r alispán ur ke-
zéhez küldetet t . 

Önkéntes tűzoltó-egyletnek 100 frt. 
mely összeg tek. Nehrebeezky György ur kezé-
hez küldetet t . 

Ungvári szegényeknek 100 frt. 
mely összeg tek. Fincziczky Mihály polgármester 
ur kezéhez küldete t t . 

Városi közkórháznak 100 frt. 
mely összeg tek. Fincziczky Mihály polgármester 
ur kezéhez küldete t t . 

Gyermekbarát-egyletnek 50 frt. 
mely összeg t. Fincziczky Mihályné urnő kezé-
hez küldetet t . 

Építkezés alatt álló iskoláknak: Kenézlő, 
Karász, Tur-Terebes , Alsó-Sárad, Tisza-Ujhely , 
Új lak , Gombás, Maszárfalva, Hársfa lva , Vezér-
szállás, Gánya, Gernyes, Kökényes, Kis-Berezna, 
Lehócz, O-Sztuzsicza, Sztavna, N.-Turicza, Szme-
rekova, Vulsinka, Bodrog-Keresztur , Mező-Zom-
bor , Lasztomér , Vásárhely, Ulics, Zboj , Kolo-
nicza 50—50 frt , összesen 1350 fr t . 
mely összeg ngos Fejér Emmanue l kanonok ur 
kezeihez küldetet t . 

Papneveidei egyh. irod. iskolának . . . 50 frt. 
mely összeg tiszt. Gebé Pé te r ur kezeihez kü l -
detett . 
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Akasztó, pestvmegyei község népe 1892. május 
1-én örömünnepre ébredt föl. E szegény községnek nagy 
vendégei voltak. Méltóságos és főtisztelendő Mayer Béla 
kalocsai kanonok, czimzetes püspök, főszentszéki elnök, 
ügyhallgató és főtanfelügyelő ur szerencséltetett bennün-
ket, ftdő dr Povisciiil Rikárd spirituális ur társaságában ; 
hogy az Akasztó községében állított két diszes kőkeresz-
tet felszentelje. 

Ö méltósága, mint káptalani helvnök, a két kő-
kereszt felállítását kegyelmesen engedélyezte. De a sze-
gény község, jóságos szive melegségét már többször is 
érezte. A legutóbb Akasztón felállított iskolára például, 
sajátjából tetemes segélyt adott. 

A jóságos Isten fizesse meg neki ! 
De nem az a czélunk, hogy ő méltósága szerénysé-

gét sértsük ő méltósága jótéteményeinek hirdetésével. 
0 mgának szerénysége, mint a földbe vetett mag, a föld 
sötét kérgén fölhatva virágzik, e föld fölött az égben 
akarja birni jótéteményei jutalmát ; hanem igen is a 
kereszt-szentelés alkalmával nemes szivével átérzett, kitűnő 
szónoki hévvel elmondott kiváló beszédjét, melylyel sok 
könnyet fakasztott, akarjuk a Religio olvasói számára, 
m. t. nagyságos szerkesztő ur kegyes engedelmével közre 
bocsátani. Egy jelen volt. 

Ájtatos k. hivek ! 
A ti lelki üdvösségtekért szeretettel buzgólkodó ple-

bánostok különösen fölkért, hogy az itt fölállított diszes 
két keresztet fölszenteljem. Mielőtt e szent ténykedést 
elvégezném, fölhasználom az alkalmat, hogy hozzátok 
kedves hivek néhány szót intézzek. Szívesen engedtem 
ft. plebánostok kívánságának, mert mindig örvendek, vala-
hányszor teljesíthetem óhaját e derék paptársamnak, kinek 
hivei iránti szeretete s áldozatkészsége élő intélmül szol-
gál mindannyiunknak, hogy hasonlóképpen cselekedjünk, 
ha Isten és emberek előtt kedvesek lenni óhajtunk. Ft . 
plebánostok lángbuzgalma nem rég egy iskola megnyitá-
sáról gondoskodott kedves gyermekeitek számára'; most e 
diszes keresztekkel ékesitteti hitközségét, mindannyiunk-
nak épülésere és oktatására. 

Ájtatos keresztény hivek ! A kereszt is iskola, a vi-
lág legnagyobb iskolája. Nincsen iskola, melynek oly sok 
tanítványa van, mint a kereszt iskolájának. Mi kicsinyek, 
nagyok ; szegények gazdagok, boldogok boldogtalanok, — 
bármely rendhez ranghoz tartozunk, sőt bármely valláson 
is legyünk, mindannyian a kereszt-iskolájába járunk. Szü-
letésünktől fogva járunk abba, mig a sirnak ölébe nem 
szállunk, hol a keresztnek árnya alatt megpihenünk mind, 
a kik már a keresztség szentségében a keresztnek jeleivel 
földiszittetünk. 

A kereszt iskolája régibb mint bármely iskola e 
földön. Létezett ez már mielőtt az emberek az Írásról 
még csak homályos sejtemmel is birtak volna. Már az 
első ember tanítványa volt ezen iskolának s azóta nem 
született senki, ki a kereszt iskoláját végig ne járta volna. 

Mindenki tanulhat itt, de legtöbbet mégis a sze-
gények, szomorúak, elhagyatottak — hisz a kereszt isko-
lájának tanítója Jézus : az a Jézus, kinek kedvenczei 
voltak a szegények, mert ezeknek szánta leginkább az ő 

tanítását. A szegényeknek hirdettetik az evangeliumja mond, 
ő maga a szt. Írásban. 

Kedves hivek ! mi mindannyian szegények vagyunk. 
Nem az a szegény, a kinek kevés vagyona van, hanem 
az a szegény, ki nem elégszik meg azzal, a mije van. 
Ki az közülünk, a ki nem kívánna még többet, mint a 
mennyivel a jó Isten megáldot ta?! 

A legtöbbnek alig van valamije, azért elégedetlen, 
mások nagyon is gazdagok volnának, de még többet kí-
vánnak. sokkal többet mint amennyiök van s azért elé-
gedetlenek. Rendre, rangra, állásra, méltóságra, vagyonra 
nézve nagyon is különbözünk egymástól; — de egyben 
mégis egyenlők vagyunk : az elégedetlenségben. 

De még más valamiben is hasonlítunk egymáshoz : — 
a szenvedésekben. S ezek sokkal bővebben jutnak ki 
mindegyiknek számára, mint a földnek bármely javai. Ha 
van az életben valami, a miben senki sem szegény, ez a 
fájdalom, melyben mindenki gazdagnak mondható. 

A fájdalmak nagysága, a fájdalmak különfélesége 
megmérhetetlen és megszámlálhatatatlan. Innen van, hogy 
mindenki a saját keresztjét tar t ja a legnagyobbnak, a 
legterhesebbnek. Az embernek legelső bangja : a fájda-
lom kiáltása. A kisded még nem tud beszélni, de sirni 
már nagyon is tud. Növekedésünk, nevelésünk, tanulásunk, 
munkálkodásunk többé-kevésbbé fájdalommal jár. S a 
szenvedéseknek e nehéz keresztje szakadatlanul nyomja 
vállainkat; sóhajtani s nyögni soha sem szününk meg. 
Egyetlen egy forrás van, mely soha sem szárad ki, s ez 
a könyek forrása. E föld a siralom völgye, s az élet 
összes örömei nem érnek föl egyetlen egy fájdalommal. 
Fájdalmak közt jöttünk e világra, s fájdalmak közt távo-
zunk majd innen. 

Szenved a test, szenved a lélek. Ez sokkal többet 
mint amaz. A betegségek különféle nemeit alig tudja a 
legtanultabb orvos elszámlálni ; — gyógyítani pedig biz 
tosan és alaposan alig tud egyet is. És mégis van akár-
hány ember, ki a testi betegségeket csak hirökből ismeri 
Olyan, kinek soha sem volt lelki fájdalma, egy sincs a 
világon. Sőt azt mondhatnám : lelkileg mindannyian bete 
gek vagyunk. Közös és nagy betegségünk a bün. Ebben 
születtünk s tőle még a legigazabb sem tiszta egészen. 
A bün forrása, oka minden rossznak innen származnak a 
betegségek ezer fajai, innen a szívbeli fájdalmaknak szám-
lálhatatlan nemei. Súlyos kereszt nyomja vállainkat s 
alatta görnyedezünk mig csak élünk. Szükséges-e még 
bizonyítanom, hogy mi mindannyian a kereszt-iskoláját 
járjuk, amióta születtüuk, jár juk a mig csak lélegzetet 
veszünk. 

Nincs iskola, melyben olv sokat tanulhatnánk, nincs 
tanitó, kinek tudománya csak távolról megközelítené a 
kereszt mesterének tudományát, bölcseségét. A kereszt 
egy nyitott könvv, olvashat belőle az is, ki soha egy be-
tűt sem tanult. 

Tizenkilencz századja már, hogy onnan oktatja Jézus 
az egész világot. Ajkai némák, soha egy szóra sem nyíl-
nak meg; — de az ő megbecstelenitett halála, a tövis 
koszorú az 0 fején és öt szent sebei, ékesebben szólnak 
eszünkhez és szivünkhez, mint a világnak bármely szónoka. 

A kereszt élő bizonyítéka az Isten végtelen szere-
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tetének. Nézz reá és ne kételkedjél soha, hogy van egy 
mennyei Atyád, kinek irgalma, és szeretete hozzád, nem 
ismer határt. Uton-utfélen, ahol csak egy keresztet látsz, 
mindenütt e vigasztaló szavak hangzanak feléd : „Ugy sze-
rette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adná érette, 
hogy minden, aki benne hiszen, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen." A teremtés is az Isten szeretetének kifo-
lyása, de a megváltás, annak megkoronázása. Az Isten 
alkothat, teremthet még ezer világot, mindenhatósága 
ezzel még nincs kimerítve, — de midőn egyszülött Fiát 
érettünk adta, annyit adott minél többet már egy Isten 
sem adhatott. 

E keresztre feszitett isteni szeretet szól hozzád 
akkor is. midőn ezen igéket hangoztatja feléd: „Aki 
utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel ke-
resztjét s kövessen engem." Tagadd meg magadat. Ennél 
nincsen hasznosabb tudomány. Fojtsd el magadban az 
élet kevélységét, a szemek kívánságát, a testnek vágya-
kozásait. „Mert, mit használ neked, ha az egész világot 
birod is, de lelkednek kárát vallod." Gazdagság-méltóság 
és a földnek minden gyönyörei veszendők, mulandók, — 
csak a lélek maradandó mindörökké. 

Vedd föl keresztedet! Azaz: légy türelmes, — a 
„türelem rózsát terem." Akarva nem akarva szenvedned 
kell : a fájdalmakat ki nem kerülheted ez életben. Tűrd 
azért el békével amit ineg nem másíthatsz, s nyugodjál 
meg az Isten szent akaratjában, ez az élet legnagyobb 
bölcsesége. 

„Kövess engem !" Kövesd Jézust az erények utjain. 
Ha van a földön boldogság, az csak az erénynyel szo-
kott járni. A világ minden öröme és gyönyöre nem ér 
fel az erényes ember lelkiismeretének nyugalmával. 

„Jöjjetek hozzám mind, a kik fáradtak és terhelve 
vagytok, s én megenyhitlik titeket ?" Igy hívja Jézus a 
keresztről mind mindazokat, akik az élet súlya alatt gör-
nyednek s terhe alatt majd megszakadnak. 

Nehéz munka töri kezeidet, kora reggeltől késő 
estig arczod verejtékével dolgozol, fáradozol, csakhogy 
megélhess, családodat, gyermekeidet fönntarthassád ; és 
mégis alig-alig szerzed meg a mindennapi kenyeret. Ne 
csüggedj, ne aggódj, hiszen aki az ég madarait táplálja, 
s mező liliomait fölruházza, az téged többre becsül s rólad 
is gondoskodni meg nem szűnik. Ha pedig a szegénység 
nyomasztó gondjai már-már lesújtanak, emeld föl sze-
meidet a keresztre ; lám Isten fia függ rajta, ki egy ács-
nak műhelyében szintén arczának verejtékével kereste 
mindennapi kenyerét. 0 is szegény volt, oly annyira sze-
gény, hogy saját szavai szerint annyi tulajdona sem volt, 
hova fejét nyugodtan lehajthatta volna. Ismeri 0 az élet 
fáradalmait és terheit, hisz ő volt az, ki nehéz kereszt 
súlya alatt össze is rogyott ; tekints a keresztre : bátor-
ságot s erőt fogsz meríteni s megenyhülsz majd árnyéka 
alatt, ha a munka hevétől eltikkadnak karjaid. 

Te sirsz, gyakran sirsz. Hitestársad durvasága, gyer-
mekeid romlottsága, az emberek szivtelensége, keserű 
könyeket facsarnak ki szemeidből. Nincs aki megvigasz-
taljon bánatodban, nincs ki megnyugtasson fájdalmadban. 
Tekints a keresztre, hisz az függ rajta, kivel az emberek 
még durvábban bántak, kit megostoroztak, arczul csaptak, 

s midőn kegyetlenségökben már-már minden emberi alak-
ból kivetkőztettek, hálátlanságukban és romlottságukban 
a kinos keresztfára is felszegeztek. És ott függ most ég 
és föld között szüntelenül a világ végezeteig, mint az 
üldözött ártatlanságnak isteni áldozatja. Midőn halottaiból 
dicsőségesen feltámadott, még dicsőségesebben a me-
nyekbe szállott, szenvedett fájdalmainak örök emlékeül a 
keresztet hagyta hátra, hogy a megkínzott Isten-embert 
láthassad szüntelenül s halálra vált ajkairól ballhassad 
ezen vigasztaló szavait: „Boldogok — úgymond — akik 
sirnak és szenvednek, mert ők meg fognak vigasztal-
tatni." 

Fáj neked, hogy becsületedben gázolnak, rágalmak-
kal jó hiredet, nevedet beszenyezik, s bármerre fordulsz 
elégtételért nincs ki igazságot szolgáltatna számodra. 

Tekints a keresztre, hisz aki raj ta függ, őt is meg-
rágalmazták, néplázitónak híreszteltek, ördögczimborájá-
nak gúnyoltak. 0 tudja mit szenvedsz te s azért mondja 
megnyugtatásodra : boldogok, akik üldözést szenvednek 
az igazságért, mert övék a mennyek országa. 

Sokat vesztettél már az életben, mit semmi sem 
képes pótolni. Elvesztetted már szüléidét, gyermekeidet, 
testvéreidet, hitvestársadat, elvesztetted azt, kihez a szív-
nek legtisztább szeretetével vonzódtál, kin ugy csüngtél, 
mint életed legnagyobb örömén : tekints föl fájdalmadban, 
szomorúságodban a keresztre ; a ki rajta függ, az m^g 
többet vesztett és vigasztalásodra azt mondja: „ne sírj." 
Akiket kora sirba temettél, nem haltak azok meg egé-
szen, lelkeik élnek ott fenn a mennyországban, hol tereád 
várakoznak. Te is követni fogod őket. A kereszt, melyet 
kedveseidnek sírhantjára tűztél, az nem csak a szenve-
désnek, hanem a feltámadásnak is jelképe és boldogító 
reményének záloga. Nem borzalmas többé a sirgödör, 
mióta rajta díszeleg megváltásunknak e szent eszköze. 
Sötét ürege immár nem a kétségbeejtő megsemmisülés-
nek helye, hanem földi vándorlásunknak azon ajtaja, 
melyen keresztül az örökkévalóságba költözünk. 

Lám milyen jeles iskola a kereszt, amelyben oly 
sokat lehet tanulni, mint egyebütt sehol. Ide fuss tehát 
minden bajaidban, minden szenvedéseidben. Embertársaid-
nak úgyis hasztalanul panaszlod el fájdalmaidat: szánalom 
nélkül hallgatja az a rideg részvétlenség, sokszor kárör-
vendezve és a kaján irigység. Igazi részvétet és vigaszta-
lást csak Istennél találhatsz — és Isten az ő kegyelmé-
nek forrását a kereszt tövénél nyitotta meg. 

Itt a kereszt iskolájában oktat Isten tudatlanságunk-
ban ; tanácsaival éltet kételkedéseinkben ; kitartással biztat 
küzdelmeinkben, reménynyel vigasztal szomorúságunkban, 
kárpótlással biztat feszteségeinkben. És midőn életünk 
végórája közeleg a kereszten függő Jézus küzd mellet-
tünk a halál nehéz tusájában. Sírunkra is a keresztet 
tűzik, hogy árnyéka alatt pihenjünk a jövendő feltámadás 
édes reményében. 

Adja Isten, hogy földi zarándoklásunknak e kereszt-
iskolájában. isteni mesterünk oktatásait kellően meg-
értsük, mélyen szivünkbe véssük, s azokhoz életünk 
minden körülményei között lelkiismeretesen ragaszkod-
junk is : — hogy az élet terhei és nyomorúságai után a 
kereszten kiszenvedett Jézus példájára felemelkedjünk 
egykoron a menybéli megdicsőültek boldogító társasá-
gába. Amen. 
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KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Sikertelen katholikus akcziók. 

Katholikus vallású főrendeink közöl többen, egy-
házfiak és világiak, gr. Zichy Nándor és gróf Eszterházy 
Miklós Móricz kezdeményezésére, f. hó 13-án értekezletet 
tartottak az „elkeresztelések kérdésében." Az értekezlet 
eredmény nélkül végződött. A katholikus ügy érdekében 
való volt tehát az értekezletről hallgatni. Ámde az egy-
ház ellenségeinek éppen à propos jönnek a kath. akcziók 
sikertelenségei, s azért sietnek is minden alkalmat felhasz-
nálni azoknak a dobra ütésében. Az ő erejök a mi pozi-
czióink gyengeségében rejlik. Taktikájuk ügyességét még 
messziről sem közelitettük meg. Ennek a szabadelvű, de 
semmi esetre sem liberális, legalább a classicus latin 
nyelv értelmében nem liberális, hanem igenis szűkkeblű 
és alacsonylelkü eljárásnak köszönhetjük mi magyar-
országi katholikusok azt is, hogy katholikus poziczióink 
gyengeségének leírásai a magyar szabadelvüség bécsi 
zsidó-német sajtó szócsövein át jutnak a világ tudomá-
sára. Ha valaha, a jelen körülmények közt kell Magyar-
országban kiálltani Istenhez a megaláztatás mélységéből : 
„Ut hostes Ecclesiae humiliare digneris, te rogamus, 
audi nos !u 

A „Neue freie Presse" tudósitását a katholikus fő-
rendek értekezletéről ismeretesnek tételezzük fel a napi 
lapokból. 

Hasonló eredménytelenséggel végződtek a katholi-
kus képviselők egy részének, pártállásra való tekintet 
nélkül, már két izben tartott értekezletei a budapesti 
„Katholikus Kör"-ben. Mindnyájan, a kik ott megjelen-
tek, az 1868. 53. tczikk revisiója mellett és a szülők ter-
mészetadta jogának visszaállítása érdekében nyilatkoztak, 
de határozni nem határoztak semmit. 

S a dolog ennyiben maradt. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

A budapesti páli Szent-Vincze egyesület 
működésének 

1890. vagyis XXIII. évéről 
titkári je lentés . 

(Folytatás.) 

Szeretett leányainak minő nagy terhet rakott vál-
laira, saját szavaiból tűnik ki, és azért itt a szót neki 
engedem á t : 

„Egy irgalmas szűznek több erényre van szüksége, 
mint más legszigorúbb rendű szerzetesnőnek. Nincs női 
szerzetes rend, melynek annyiféle munkát kellene végez-
nie, mint a keresztény szeretet leányainak. A keresztény 
szeretet leánya először saját tökélyesitésével van elfog-
lalva, mint a karmelita nők ; másodszor a betegek ápo-
lásával, mint a Hotel Dieu s más kórházak ápolónői ; 
végre harmadszor szegény leányok tanitásával és nevelé-
sével is foglalkozik, mint az Orsolya szüzek." 

„Szent Vincze leányai valóban azokká lettek, a mivé 
szent alapitójuk tenni akarta őket;, a keresztény feleba-
ráti szeretet angyalai ők, az anyaszentegyháznak örömei, 

az emberi nemnek gyönyörei, kiket a hivők oly igen 
tisztelve szeretnek, a hitetlenek pedig bámulnak és cso-
dálnak. Harmadfélszázadot meglialadólag ugyanaz a sze-
rénység, ugyanaz a bölcsesség, ugyanaz az önfeláldozó 
szeretet, ugyanaz a lángoló buzgóság mennyei fénye 
ragyog arczukon, melyet oda maga az Isten szent Vincze 
által lehele ; és ezen idő alatt mennyi nyomort enyhítet-
tek, mennyi könvet szárítottak mennyi szekény gyermeket 
neveltek, mennyi beteget ápoltak, mennyi haldoklónak 
nyomták le szemét az örök üdvösségre, mennyi jót tettek, 
és mennyit . . . szenvedtek, az csak Istenné' van fel-
jegyezve !" 

Harmadik föintézménvét a keresztény felebaráti sze-
retetnek jótékony társulatai képezték, melynek egy kisded 
és szerény hajtása a mi egyletünk is. 

„E három alkotmány ugyanannyi terebélyes fa, mely 
enyhítő árnyát az egész világra kiterjeszti és gyümölcsei-
ben az egész emberiséget részesiti. E három mind egy 
magról kelt, egy gyökérről fakadt, egy földben termet t ; 
mindez pedig a föld, a mag, a gyökér összevéve páli 
szent Vincze szive volt!" 

S miként az igazi szeretet sohasem szünetel, hanem, 
ha az ember szivét elfoglalta, őt folyton buzdítja és lel-
kesíti, hogy az Ur Isten dicsőségét és az emberiség üdvét 
szüntelen előmozdítsa, épp oly lankadatlan buzgalommal 
működött szentünk is. 

Felemlitendőnek vélem életéből, hogy XIII. Lajos 
király, halála közeledtével határozottan őt kívánta magá-
hoz, hogy alattvalói legerényesebbjének karjaiban, ájta-
tos-fohászai s áldásai között adja vissza lelkét Terem-
tőjének. 

A király halála után az özvegy királyné, fia, XIV. 
Lajos mellé államtanácsosul szent Vinczét is, kit már 
Richelieu bibornok is próféta gyanánt tisztelt, — kine-
vezte, s miután e hivatalától nem menekedhetett, 1643. 
évben engedelmességből elfogadta, és, ettőli fölmentéseért 
való kitartó imája daczára, e terhes állást 10 éven át 
kellett viselnie. 

Csodálatra méltó volt ama nyugalom és egykedvű-
ség, melyet szentünk annyi teendőinek halmaza között, 
és oly sok mindenféle emberrel való érintkezésben is, 
háboritlanul megőrizni tudott ; s minpamellett őt mindig 
magába vonulva s az Istennel folyton legbensőbb egye-
sülésben lehetett látni. 

A királyné e jeles tulajdonaiért kiválólag becsülte, s 
azon volt, hogy számára a bíbornoki kalapot kieszkö-
zölje, őszinte alázatosságának azonban mégis sikerült ezt 
meghiúsítani ; mert midőn valamely kitüntetésnek önma-
gátóli elhárítása forgott szóban, nálánál ékesszólóbb alig 
találkozott. 

Nagy munkahalmaza daczára is, a mennyire csak 
lehetett napirendjét a legpontosabban megtartotta. Na-
ponkint 4 órakor kelt, a reggeli ima után a templomba 
ment, hol imáit, a papi zsolosina egy részét és a szent 
misét végezve 7 óráig, sőt néha tovább is maradt. A 
szent mise előtt és után mennyei kedélynyugalommal 
szentelt hosszú időt a készületre és hálaadásra : s ezen 
időt, mégha sürgős és szükséges dolgok vártak is reá, 
egy perczczel sem rövidítette meg, hacsak valami rend-
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kivüli és fölöt te r i tka eset nein fordult elő. A napnak 
többi részét hivatásának ügyei és azon számos ember 
vette igénybe, ki nála tanácsát , vigaszt vagy segélyt ke-
reset t ; este pedig övéit gyü j t é maga köré. S mindezek 
daczára, mindenkit oly szivélyesség és türe lemmel hall-
ga to t t meg, mintha egyéb teendője sem let t volna. Na-
ponta ketszer volt kénytelen, részint dolgaiban, részint a 
fe lebará t j szeretet szolgálatában kimenni a városba, s 
i lyenkor mind kimenet, mind visszajövet a t emplomba 
ment az Oltár iszentséget imádni. Midőn este haza jö t t , a 
papi zsolosma többi részét térdelve imádkozta el, s mi-
után bizonyos időt övéinek szentelt, leveleket irni vagy 
más ügyeket kezdet t elintézni, a mi nem r i tkán éjének 
nagy részét rabol ta el. Evenkin t lega lább 8 napi magába 
vonulást szokot t t a r tan i . Igy töl töt te szent Vincze napja i t 
és éveit, melyek erények és érdemekben gazdagok voltak. 

Védszentünk nem volt erős tes ta lkatú , s azért sok 
betegeskedésnek volt kitéve. Még a G o n d j J iázban igen 
veszélyes betegségen ment át, melyből T ^ r n i ^ d ^ k n a t 
fej lődöt t s j á rásá t nagyon megnehezí tet te . Ehhez já ru l t 
az ezen időből származó és koronkint visszatérő 3 — 4 
napig, sőt néha több hét ig is el tartó láz, melyet „lázacs-
k á j á n a k " szokott hivni ; később csaknem 8 éven át sok-
kal hevesebb, negyednapos láz zaklat ta , mely gyakran 
négy hónap ig is t a r to t t . Ez éppen azon évben volt, mi-
dőn Isten ál tala a nagy vál lalatoknak legnagyobb részét 
hozta létre. A testi szenvedések soha sem voltak képesek 
Is ten dicsőségeért lángoló buzgalmát gyengíteni . 

Megdagadt lábai igen sok fá jda lmat okoztak, a r ég -
től fogva kényszeri ték lóháton járni . 1649. évben p e j i g 
fárasztó téli u t j a egészségét annyira megrongál ta , hogy 
habár alázatossága ellene küzdött is, érseke parancsára 
kénytelen volt, kocsin járni . 1658. évben pedig bokáján 
a daganatok kifakadtak, s u tána már a házat el sem 
hagyhat ta . 1659. év vége felé a beteg a házi kápolnában 
kényszerült misézni s reá nemsokára már erre sem volt 
képes. A t iszteletre méltó aggas tyánnak m e g d a g a t t té rd 
és lábsebein kivül, melyek néha igen heves f á jda lmaka t 
okoztak, még igen érzékeny kőbánta lmai is vol tak. Ajkai 
azért panaszra soha sem nyiltak meg, hanem a fá jda l -
mak hevében e fohászban keresett enyhü lés t : „Oh J é z u -
sum ! legjobb J é z u s o m ! " Mindezen súlyos szenvedések 
közepet te is szorgosan gondoskodot t tá rsula tának jó lé térő l 
és a különféle j ámbor intézmények előhaladása fe le t t őr-
ködöt t . (Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Püspöki székfaglalás. Szmrecsanyi Pál szepesi 

püspök ő ml tga szombaton, e hó 14-én várat lanul , egész 
csendben érkezet t székhelyére. Még aznap fogadta a káp-
talan tisztelgését, következő napon, e hó 15-én pedig a 
szokott ünnepélyességgel foglal ta el püspöki székét, s ez 
a lkalommal nagyszabású, gondolatokban gazdag s fo rmára 
remek beszédet intézett papságához. A papság üdvözletét 
dr Richnavszky Pál pápai praelatus, kanonok tolmácsol ta . 

Délután 1 órakor diszebéd volt a püspöki lakban, melyre 
csak a káp ta lan és a központi papság volt hivatalos. 

— As apostoli szentszék l egújabban ismét igen be-
ha tóan foglalkozot t az iskola-kérdéssel az Egyesül t -Ál la -
mokban . I reland érseknek ez ügyben te t t előterjesztéseit 
a pápa egy külön bíbornoki bizottságra bizta megvizs-
gálás végett , és ez a bizot tság az előterjesztéseket s 
á l ta lában Ireland érsek el járását helyeselte. 

— Igen korszerű alapítvány. Schuster Konstantin 
váczi püspök ur ő excja a megyéjebeli alesperesek mun-
kakörének illő dí jazására 20,000 f r t a lapí tványt tet t le 
káp ta lanáná l . A váczi egyházmegyében tehá t az alespe-
resek külön m u n k á j a külön honorár iumban fog része-
sülni. 

— Marquette atyának Wash ing tonban , a Capito-
l iumban szobrot ál l í tot tak. Ez az Egyesü l t -Ál lamokban a 
l egnagyobb polgári ki tüntetés. A szerény szerzetes elérte. 

— Uj Katholikus Kör. P pán és vidékén mozgalom 
indult meg egy Kathol ikus Kör alakítása iránt . F. hó 
8-án volt az előkészítő értekezlet . . . Miért csak P á p á n 
és mié r t nem minden városban országszerte ? Ki tudna 
erre meg felelni ! 

— Hiába, nincs kivétel! Ahol a kathol ikusok vala-
mire akarnak menni, kénytelenek mindenüt t ébren lenni, 
összeszedelőzködni, szervezkedni, egyesületeket , társula to-
ka t alakítani és — sürün gyűlésezni. Francziák, angolok, 
be lgák, németek és az egyesült-ál lambeliek ennek a szün-
telen való sürgölődésnek és előre való törekvésnek kö-
szönik — erejöket és sikereiket . Már rekedt té beszéljük 
magunka t ebben s „Religio"-ban, de azért nem szűnünk 
meg hirdetni, hogy nálunk sem fog másképp menni. 
Scopae dissolutae leszünk állandóan, ha nem szervezke-
dünk. 

— A vidéki, vegyes ta r ta lmú kath. heti lapok mind-
nyá jan igen szépen emlékeztek meg Baross Gábor érde-
meiről. Valamennyi közöl mégis kivált a „Sárosmegyei 
Közlöny" Hedry Bódog plébános, szerkesztő-tulajdonos 
vezérczikke és Latkóczy Mihály reminiscentiái a magyar , 
hazaf ias publicistica remek alkotásai. 

— A szentbenedekrendiek római nemzetközi Col-
legiuma, a mely sz. Anzelm tiszteletére lesz szentelve s 
a melynek alapkövét épp azért ezidén sz. Anzelm napján 
benedikál ták, a szent atya által jóváhagyot t terv szerint 
80 t anu lónak és 20 páternek fog lakóhelyet adni. 

— April 27-én szentelte be Gibbons b ibornok balti-
morei érsek Wash ing tonban a katEolikus tudomány 
második épületének alapkövét . Az első épület, évek előtt 
készült , a h i t tudományi karnak van szentelve, egyút ta l 
szeminárium. A második, most épülő palota, a mely 
250,000 dollárba fog kerülni s 4 illetve 3 emeletes 
quadrum-épü le t lesz, a phi losophiának lesz szentelve. 

— A franczia katholikusok XXI. kongresszusa f. hó 
12-én nyil t meg Pár isban. Vezérszónokokul fel léptek 
Chesnelong senator, Richard bibornok, párisi érsek, és 
Tur inaz nancy-i püspök. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Emlékirat 
nagyméltóságú gróf < 'sáky Albin, vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. miniszter úrhoz 
Az „elkeresztelési" ügyben.1) 

Sokan az állam tekintélyének lealázását 
vélik látni az úgynevezett „elkeresztelési" ügy 
olyatén megoldásában, mely a kath. dogmák 
épségben tartásával végződnék. 

Pedig az 1868. LIII. t.-cz. 8. §-a világosan 
kimondván, hogy „Az áttértnek áttérése utáni 
minden cselekvényei azon egyház tanai szerint 
itélendők meg, melybe áttért , s az általa elha-
gyott egyház elvei reá nézve semmiben sem 
kötelezők:" az állam éppen az által ásná alá 
saját tekintélyét, ha ezen államtörvény ellenére 
az „elvtelenség" elvét éppen a kath. vallás 
hozzátartozóira oktroyálná. 

Annyi azonban bizonyos, hogy az elkeresztelési 
ügy körül felmerült nézeteltérések oly szinben 
tüntetik fel a mi 68-iki törvényhozásunkat, mint 
amelynek az interconfessionalis ügyre vonatkozó 
elhamarkodott alkotásait lehetetlen volna bár-
kinek is helyesen értelmezni. 

A fürkésző észt méltán gondolkodóba ejtik 
már csak a vegyes házasságokból származó gyer-
mekek vallási hovatartozandóságát szabályozó 
1868. LIII. t.-czikk 12-ik §-ának következő sza-
vai is: „A törvénynyel ellenkező bármely szer-

') Megjelent „Az elkeresztelési ügy, vagyis a Magyarországon 
felmerült úgynevezett „elkeresztelési" kérdés mikénti helyes meg-
oldásához vezető egyedüli expediens. Irta dr Lauran Ágoston, szent 
Ágostonról nevezett kalocsai cz. apát, nagyváradi gör. szert. kath. 
kanonok." Ebből a sensatiós röpiratból veszszük át mutatványul a 
tenti okmányt. Minden essetre alapos világosságra és megoldásra 
kell törekednünk. A szerk. 

\ ződés, téritvény vagy rendelkezés ezentúl is 
érvénytelen, és semmi esetben se birhat jogerő-
vel." — Hiszen csak az lehet érvénytelen „ezen-
túl is," ami érvénytelen volt „ezelőtt is." Már 
pedig „ezelőtt" az 1790—91. XXVI. t.-cz. 15-ik 
§-a értelmében, ha a vegyes házasságban élt 
szülők közül az apa katholikus volt : valamennyi 
gyermek, nemre való tekintet nélkül, apja kath. 
vallását tartozott követni (illius religionem se-
quantur ;) ha pedig az apa nem volt katholikus : 
akkor a leány-gyermekek feltétlen kizárásával, 
a figyermekek is csak követhették, de nem tartoz-
tak követni apjok felekezetét (tunc nonnisi pro-
les masculae patris religionem sequi possint.) 
Tárt kapuja volt ez a „reversalis"-oknak. De 
csak a kath. vallás érdekében. 

.Nagyobb fejtörést igényelnek azonban az 
idézett 1868. LIII. t.-cz. összes rendelkezéseit 
megelőző következő sorok: „Addig, mig a val-
lásfelekezetek egyenjogúsága törvény utján álta-
lánosan szabályoztatnék, az 1848-ik t.-cz. alapján 
a keresztyén vallásfelekezetek viszonosságát ille-
tőleg rendeltetik" stb. 

Összehasonlítva ugyanis ezeket a törvény 
czimével, mely csak „a törvényesen bevett ke-
resztyén vallásfelekezetek viszonosságáról" szól: 
a törvénybúvárra mindenekelőtt azt a benyomást 
gyakorolják, hogy ezen törvény által a vallásügy 
nem „általánosan," hanem csak „részben," még 
pedig csak azon felekezeteket illetőleg szabá-
lyoztatik, amelyekre törvénykönyvünk szótára 
szerint a „törvényesen bevett" jelző ráillik. Amit 
nagyon érthetővé tesz azon mindenki által is-
mert körülmény, hogy mig az addig „állam-
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vallás" gyanánt ismert katholiczizmus és a ké-
sőbb „bevett felekezetek" közötti viszonyt, 
kezdve a törvénykönyvünkbe czikkelyezett. bécsi 
békekötéstől, már többrendbeli törvény szabá-
lyozta; addig ama később „bevett felekezetek" 
egymásközti viszonyát hazai törvényeink még 
nem szabályozván : ha péld. egy kálvinista, luthe-
ránussá!, görög nem egyesülttel vagy unitáriussal 
lépett vegyes házasságra, se az nem volt tör-
vény által előirva, hogy az ilyen vegyes házas-
ságokból született gyermekek mely felekezetben 
neveltessenek, sem pedig az, hogy a vallásvál-
toztatások valamely „később bevett" felekezetről, 
más szintén „később bevett" felekezetre, minő 
formaságok és törvényes következmények alatt 
történhessenek meg. 

Megerősiti pedig ezen felfogást a törvény 
idézett bevezetésének azon határozott kijelen-
tése, hogy az 1868. LIII. t.-cz. a törvényesen 
bevett „keresztyén" vallásfelekezetek egymáshozi 
viszonyát is „az 1848-ik évi XX-ik t.-cz. alap-
ján" kivánja szabályozni. Amiből minden jogász 
bizonyára azt fogja kiolvasni, hogy az 1868. 
LIII. t.-cz., ahelyett hogy az 1848. XX. t.-cz.. 
intézkedésein akart volna valamit változtatni, 
inkább az abban lefektetett elveket kívánta 
alkalmazni a „bevett felekezetek" egymásközti 
viszonyának szabályozásánál is, mert máskülön-
ben az 1868-iki törvényhozás letért volna azon 
alapról, amelyre éppen helyezkedni kívánkozott. 

Most már: igaz ugyan, hogy az 1848. XX. 
t.-cz. 2 §-a szerint: „E hazában törvényesen be-
vett minden vallásfelekezetekre nézve különbség 
nélkül tökéletes egyenlőség ós viszonyosság álla-
pittaiik meg." De az is bizonyos, hogy ugyancsak 
az 1848. XX. t.-cz. 6. §-a szószerint kimondván, hogy 
„Az 1844: 3-ik törvényczikknek rendelete a görög 
nem egyesült vallásuakra is kiterjesztetik:" ez 
által nem csak hogy hatályon kivül nem he-
lyezte az 1844. III. törvényczikket, sőt inkább 
annak hatályát továbbra is változatlanul fen tar-
totta. Vagyis : ugy mondotta ki az 1848. XX. 
t.-cz. a bevett felekezetek egyenlőségét, hogy ez ne 
praejudicaljon azon korábbi törvény folytatóla-
gos hatályának, amely a katholikus „államval-
lás" és a „bevett felekezetek" közötti közjogi 
különbségről tanúskodik. — Más szavakkal : az 
1848. XX. t.-cz. kimondva a „bevett felekezetek 
egyenlőségét", nem rombolta le azon védfalat, 
mely alatt a kath. vallás, mint „államvallás" 

létezett. Máskülönben az 1848. XX. t.-cz. 2-ik és 
6-ik §§-ai egymás mellett meg nem férhetnének 
Az 1848. XX. t.-cz. 6-ik §-a által további ha-
tályban megtartott 1844. III. t.-cz. ugyanis, 
ennek bevezető szavai szerint, csak „bővítette" 
s egyben-másban módosította „a bécsi és linczi 
békekötés alapján" alkotott ama „1791: 26. 
törvény"-t, melynek rendelkezései sokkal* vilá-
gosabban, semhogy azok e tekintetben a katho-
likus vallás hátrányára félre volnának magya-
rázhatók. 

Yagy nem vonatkozik tehát az 1868. LIII. 
t.-cz. a katholikusokra, mint akiknek a bevett 
felekezetekhez való viszonyát más, hatályon ki-
vül nem helyezett, sőt az 1848. XX. törvény-
czikkel névszerint folytatólagos hatályban meg-
t a r to t t előbbeni törvények szabályozzák; vagy 
ugyanazon (1868. LIII.) törvény éppen akkor 
tér t le az 1848. XX. t.-cz. alapjáról, midőn fen-
nen hirdette, hogy a „bevett felekezetek" egy-
másközti viszonyát ez alapon kivánja szabá-
lyozni. 

Igy állván a dolog: az elkeresztelési ügy 
mikénti megoldására nézve, már csak azért sem 
lesz nehéz levonni az állam tekintélyének leg-
megfelelőbb consequentiákat, mert midőn az 
1890. évi márczius hó 18-án megszűnt Tisza-
kabinet utolsó perczeiben a magas miniszter-
tanács kiadatta a csak 17 nappal azelőtt kelet-
kezett febr. 26-iki rendeletet: nem nagyméltó-
ságod alkotta meg azon ferde felfogást, mintha 
az 1868. LIII. t.-cz. „tabula rasa"-t csinált volna 
a jelzett összes előbbeni törvényekből, ide értve 
az 1848. törvényczikket is, mert midőn nagy-
méltóságod miniszterré lett, ezzel, mint már 
érvényre jutott felfogással találkozott; amiér t nem 
nagy méltóságodat, hanem első sorban azon egy-
házi férfiakat terheli a felelősség, akik elősegi-
tették ezen veszedelmes felfogás érvényre való 
jut ta tását még az 1868. LIII. t.-cz. feletti vita 
alkalmával is, daczára annak, hogy maga a tör-
vény szövege, a kifejtettek szerint, éppen ezen 
„felfogás" ellenkezőjéről tanúskodik. 

Nagyváradon, 1892. évi május hó 13-án 

alázatosan beterjeszti: 
r 

Dr Lauran Ágoston, 
gör szert. kath. kanonok. 
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Zalka János győri megyés püspök. 
VII. Isten hiv szolgája. 

A katekizmus első kérdésére, hogy miért vagyunk 
a földön, az a felelet, azért, hogy az Istent megismerjük, 
neki szolgáljunk s ekkép üdvözüljünk. Meglátszik a győri 
püspök minden cselekedetén, hogy érzi a súlyos felelős-
séget, hogy neki a saját lelke üdvösségén kivül sok ezer 
ember üdvösségéről is kell adóznia, s azért ugy szolgálta 
a jó Istent, hogy példája által másokat is Isten szolgá-
latára serkentett . 

Különösen Isten házának ékessége buzdította őt 
nagylelkű áldozatokra. Az Isten hajlékának diszitésére és 
az istentisztelet fényének emelésére, főpásztorunk 25 év 
alatt többet áldozott 200,000 frtnál. 

Püspöki hivatala első esztendejében, már a szováthi 
templomot igazíttatta össze másfél ezer forint költséggel, 
az orgonára is 400, a temetői kápolnára meg 1000 f r to t 
adott. A második esztendőben már a hármas tornyú 
szanyi templomot építtette meg huszonötezer fr t költség-
gel.1) Akármelyik városba is beillenék öreg templomnak. 

Egymásután építtette azután a péri, himodi, bőnyi 
és uj-szőnyi templomokat. Közbe közbe meg akárhány 
kápolnát épittetett, különösen a saját majorjaiban, hogy 
a szegény cselédeknek ne kelljen messzire menniök, ha-
nem közelebb is szolgálhassák az Istent. Annak meg 
szeri-száma sincs, hogy hány templom és kápolna javi-
tására adott nagy összegeket. 

De különösen a bőnyi és az uj-szőnyi templomok 
építése által mutat ta meg szive nemességét. 

A jobbmódu más vallású lakosok közt legnagyobb-
részt szegény sorsban élő bőnyi katholikus hivek, a 
banai templom távolsága folytán csak igen ritkán része-
sülhettek szent vallásuk vigasztalásaiban. A jó püspök 
tehát megkönyörült elhagyatott helyzetükön, pompás 
templomot és iskolát épit tetett nekik, azt maga megál-
dotta, s a hol Isten szavát 350 éven át nem hirdették és 
szent misét nem szolgáltak, századok multán most elő-
ször, Isten igéjét a püspök maga hirdette, s a szent áldo-
zatot maga mutat ta be. 

Az uj-szőnyi templom építését is a községi lakosság 
gyarapodása tette szükségessé, — s mert a lakosság sze-
gény, — a szegények jólelkű atyja vette magára az épí-
tés nagy költségeit. 

S a csinos templom már készen áll, s ime készülő-
ben van a másik. Közel Sopronhoz, a hegyoldalban fek-
szik a bánfalvi templom és kolostor. Ezt megszerezte, s 
most a saját költségén megjavít tat ja a püspök. 

Töméntelen pénzt áldozott még különféle szegény 
templomok belső ékesitésére, fölszentelésére is. A közsé-
gek, ha a templomnak, iskolának valamire szüksége van, 
legelőször is a győri püspökre s az ő adományára gon-
dolnak. Ad is szivesen, de ha 237 plébánia és 600 fiók-
község, minden bajában ő reá számit, bizony elfogyhat a 
sok is. Es mégis, ha a kérelmezők maguk is megteszik 
a maguk dolgát, — a győri püspöknél senki sem kér 
hiába. 

Különösen püspöki székesegyházát tetézte minden 

') A füzetben következik a ke'p. 

jóval. A többi között adott a templomnak nagy ezüst 
keresztet, melyet a püspök előtt visznek, ha ő miséz, 
gyönyörű szép ezüst szentségmutatót, szent István király 
szentté avatásának 800 éves ünnepén 3000 f r t értékű 
arany keresztet és 5000 frt értékű miséző ruhát, hat nagy 
oltári ezüst gyertyatar tót és sok más értékes kincseket. 

Nagy gondja van a püspöknek arra is, hogy a 
templomok tiszták, csinosak legyenek, s éppen ezen 
czélból tar to t t 1872-től 1876-ig úgynevezett kanonika 
vizitácziót, azaz püspöki vizsgálatot, a mikor a templo-
mokban vagy személyesen, vagy kiküldött je által min-
dent megvizsgáltatott, s a talált hiányokat helyrepó-
toltatta. 

De a pénze mellett a saját fáradságát sem kiméli a 
győri püspök, ha Isten szolgálata ugy kívánja, és hála 
Istennek, győzi a munkát kellő erővel. 

Nem fárad ki az órákig tartó bérmálásokban, pap-
szentelésben, predikácziókban, sőt a legnagyobb lelki 
gyönyörűséggel végzi püspöki hivatalának kötelességeir. 

Távolság, rossz idő, eső, vihar, de még a saját be-
tegsége sem téritik el a kiszabott rendtől és munkától. 
Mert a földmives szánt, vet, arat, az iparos mesterségé-
ben dolgozik: a püspöknek is meg van a maga nem 
könnyű munkája, végzi is azt lelkiismerettel. 

Például a bérmálás is rendkívül fárasztó munka. 
Mikor nap-nap után, heteken keresztül megy a püspök 
egyik plébániából a másikba, ma itt tölti az éjszakát, 
holnap amott, miséz, prédikál, roppant hőségben sok 
száz hivőt megbérmál és sok más dolgot elvégez, azután 
tovább utazik, hogy holnap s azután új ra kezdje a dol-
gát, biz ez nem csekély fáradság. Pedig Zalka püspök 
nem várat magára ; ha ideje itt van, megy a Ili vei közé. 

Egy ilyen alkalommal történt, hogy mikor a bér-
málás végeztével a templom hőségétől tökéletesen át-
izzadt püspök a hidegre fordult időben átment a messzebb 
fekvő plébániára, s a jólelkű öspörös sajnálkozott raj ta, 
hogy meghütheti magát, azt felelte a püspök : „Édes 
öspörös ur, a ki a meghűléstől is fél, az ne legyen 
püspök !" 

Huszonöt év alatt 415 napot töltött a bérmálási 
utakon, s ez alatt megbérmált összesen 195,304 hivőt. 

Áldozó papot ez idő alatt 393-at szentelt, ezek 
között 236 győr-, 13 szombathely-egyházmegyeit, 111 
magyar és 1 német benczést, 14 csorna-premontreit, 15 
karmelitát, 1 piaristát, 1 francziskánust, 1 kapuczinust. 
Az egyházmegye jelenleg élő papságának jóformán két-
harmada az ő áldó kezéből nyerte magasztos papi hiva-
talát és hatalmát. 

De életének legboldogabb napjai mégis azok, mikor 
Isten nagyobb dicsőségére egy-egy ujabb hajlékot szen-
telhet fel. 

Fehérre meszelt házak, galyakkal díszített utczák, 
diadalkapu, harangzugás, harsonák hangja, ünneplő nép-
sereg, papok sokasága várja már a megelőző nap dél-
utánján a felszentelő püspökkel érkező martyrok ereklyéit. 
Kis aranyozott érczkoporsó zárja magában a szent vér-
tanuk csontjait, melyek az uj templom oltárában fognak 
nyugodni. A papok vállaikra veszik s a lombsátorba 
viszik a szent maradványokat, mialatt a nép szent éne-
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keke t zeng. A lombsátornál elvégzi a papság a zsolozsma 
imát, s az ereklyéket egész éjen át szent dalokkal kö-
szöntgeti a virrasztó hivek á j ta tossága . A püspök még 
a késő esti órákban, sőt éjszaka is meg-megnézi az á j t a -
toskodókat , gyönyörködik imádságos dalaikban s a Krisz-
tus szent vér tanúinak t iszteletére kivi lágí tot t fa luban. 

Másnap a templom kapu ja előtt kezdődik a szer tar-
tás, melynek egyik l egmegha tóbb része a martyrok teme-
tése. A lombsátorból hozzák át a t emplomba a mar tyrok 
csontjait , s a templom k a p u j a előtt, a szabadban szokta 
a győri püspök hirdetni a főo l tá rba elhelyezendő marty-
rok dicséretét. A beszéd után megható ének mellett vo-
nulnak be a templomba. A fárasztó szertartások után a 
t emplomba bebocsátot t néphez ú j r a beszél a püspök, és 
azután muta t j a be az imént felszentelt ol táron az első 
szentmiseáldozatot . 

Husz templomot szentelt föl és hatot áldott meg 
Zalka püspök, melyek közöl ötöt teljesen a maga köl t -
ségén épi t tetet t . Öt t emplomban ta r to t t hálaadó istentisz-
teletet a helyreáll í tás után, t izenkét kápolnát , négy zárdát 
s több iskolát, két templomkereszte t áldott meg ; há rom-
szor szentelt nagy ünnepségek között és számtalanszor 
o t thon , várkastélyában az U r dicsőségét hirdető haran-
gokat . 

Méltán a lka lmazhat juk a győri püspökre is szent 
J ános t i tkos jelenéseinek szavait (7, 15, 17), melyeket a 
választot takról mond : „az Isten királyi széke előtt van-
nak és szolgálnak neki éjjel-nappal az ő templomában.11 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A királykoronázás jubileuma alkalmá-

ból Magyarország bgprimásának főpásztori szózata. — 
Die 8. Juni i a. curr . quin tum decurret lus t rum 

eventus in recent ion patr ia história celeberrimi, cuius 
memoria apud gentem Hunga ram nunquam obli terabi tur 
sed a sera quoque poster i ta te pie recoletur. Memorata 
qu ippe die, prout nostis, vigesimus quintus completur 
annus solemnis coronationis Suae Maiestatis gloriosissimi 
Regis Nost r i Apostoliéi Francisci Josephi I., qui illa die 
sacra Regni corona inaugura tus sacraque olei unctione 
«onfortatus , post rest i tutam avitam Regni const i tut ionem, 
plaudente universo regno, concordiam inter regem et 
nationem stabilivit sacro coronationis r i tu subin firma-
tam. Natio Hungara , in usum iur ium suorum rest i tuta. 
ab illo t empore omnes vires conatusque suos eo conver-
t i t . u t quod iniquitate t emporum neglectum fui t corr iga-
tu r , quod déstructura ins taure tur , quod omissum suppléa -
tu r . Conatibus accessit benedictio divina, cui imprimis in 
acceptis referendum habemus grandes illos progressus, 
quos indn ab annis viginti quinque fecimus, progressus, 
quos omnes admirantur , illi quoque, qui ex adversa s tant 
par te agnoverunt et nemo est, qui neget, nisi qui in luce 
meridiana caecutiat. 

Hac de causa gens nat ioque Hungara in fidelitate 
e rga Regem suum Apostolicum nulli secunda, g ra t a me-
moria gestit recolere vigesimum quintum anniversarium 
buius, in annalibus suis adeo memorabilia eventus ma-

gnasque ubique facit praeparat iones, ut anniversaria dies 
digne tan taeque solemnitati convenienter celebretur . 

Catholici Hungár iáé , qui in opt imo Rege non tan-
tum supremum suum tempora lem Dominum coronatum-
que Pr inc ipem amant a tque venerantur , sed supremum 
quoque Pa t ronum Ecclesiae conspiciunt a tque diligunt, 
inter festivas huius diei ovationes pr imar ias sibi vindica-
bunt par tes verbo factisque monstrantes , se fidelissimos 
esse Regis Apostoliéi subditos, in prosper is et adversis 
illi pari devotione addictos. 

Chorus Episcoporum Hungár iáé , qui 10-a curr. sub 
praesidio meo de gravissimis Ecclesiae catholicae in Hun-
gar ia negotiis consultationes fovebat , celebrauda quoque 
solemnia anniversarii coronationis pe r t rac taba t s tatui tque, 
ut illa in omnibus Ecclesiis, omni qua fieri potest maiori 
celebri tate recolantur . 

His i taque praemissis praesent ibus dispono, ut die 
8-a Juni i a. curr . in Ecclesia Cathedrali , in Ecclesiis 
Collegiatis subin omnibus Ecclesiis parochial ibus et in 
Ecclesiis Regu la r ium sacrum solemne cum „Te Deum" 
celebretur , deque solemnitate hac populus fidelis die Do-
minica praecedente ex ambone edoceatur. — Dispono 
porro , ut ad solemnita tem hanc omnes jurisdictiones et 
magis t ra tus politici, et ubi adsunt , militares quoque in-
vitentur , iuventus scholastica sub vexillis suis deducatur 
praelect ionesque in omnibus scholis catholicis t r ibus die-
bus cessent. Po r ro ubi adsunt piae sodalitates, uniones 
a tque consociationes, illae aeque sub vexillis suis compa-
rean t par temque in celebri tate capiant . Quod in corona-
tione optimi Regis Ecclesia exoravit a Deo, nos pari ter 
precabimur, ut „gentes illi teneant ftdem, proceres sui 
habeant pacem, diligant eharitatem, loquantur justitiam, 
custodiant veritutem, et ita populus iste sub ejus imperio 
pullulet, coalitus benedictione aeternitatis, ut semper tri-
pudiantes maneant in pace ac victores.a l) Orabimus porro 
Deum, ut regem una cum gloriosissima consorte sua, 
v i r tu tum geuimis ornatos benedicat, vitam il lorum longi-
tudine dierum adimpleat praemioque sempiternae felici-
tatis coronet . 

Quum vero solemnia coronationis in feriam qua r t am 
qua tuor t emporum incidant, nuper r ime Romae apud Bea-
tissimum Pa t r em consti tutus rogavi Suam Sanct i ta tem, 
u t Catholicis Hungár iáé pro hac die, 8-a scilicet Junii , 
dispensationem in jejunio et abstineutia carnium benignis-
sime concedere dignetur . Sanctitas Sua precibus meis 
benignum praebens audi tum, pet i tam dispensationem con-
cedere diguata est. Dispono itaque, ut populum fidelem 
de concessa dispensationis grat ia aeque Dominica prae-
cedente ex ambone edoceatis significantes simul, quod qui 
gra t ia dispensationis uti voluerint, id tu to facere possint, 
sed non debeant. Opta t autem imo disponit Sua Sancti-
tas, u t qui gra t ia dispensationis usi fuerint , hanc Sanctae 
Matris Ecclesiae veniam aliquo extraordinar io pietatis 
exercitio, nec non eleemosynae opere redimere sa tagant . 
Quosuper fideles aeque edocere velitis. 

Budapestini , die 11-a Maii 1892. 
Claudius Franciscus Vaszary m. p. Archi-Episcopus. 

l) Pontif, Roman, de benedict, et coronatione Regis. 
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Pannonhalma. Az uj főapát első körlevele rendtár-
saihoz — az üdvözlet és beköszöntés szózata. Mindenek 
előtt köszönetet mond mindazoknak, kik a rend kormá-
nyát a kinevezésig vezették. Majd áttér a dolog derekára, 
hol azt fejtegeti, hogy a szerzet három alaptőkéjét : az 
erkölcsit, szellemit és anyagit, hogy kell felhasználni, 
hasznositani és gyarapitani. A többi közt ezeket mondja: 

„A benediktinus ős fája — Istennek legyen hála — 
ma is életerős; történetében az időnek nem bomlasztó 
hatása, hanem inkább regeneráló, asszimiláló ereje tükrö-
ződik vissza. Hogy törzse ma is termékeny ágakat hajt, 
ebben bizonyára főrésze van annak, hogy rendünk min-
denkor megértette korát, szolgálta ennek józan és nemes 
érdekeit, a nélkül, hogy megszűnt volna táplálkozni azon 
őserőből, mely gyökereiben : a szerzetesi instituczióban 
rejlik. Bármily messze essenek is az uj hajtások a gyö-
kerektől, hozzátartozóságukat sohasem tagadhatják meg, 
hacsak a fáról lehullani nem akarnak. Nekünk sem sza-
bad soha megfeledkeznünk azon szellemről és magatar-
tásról, a mely egy benediktinushoz méltó. Semmi sem 
teremt öntudatos emberre nézve visszásabb és szánandóbb 
helyzetet, mintha viselkedése hivatásával hozza öt ellen-
mondásba. Az élet ma már sok irányban tart igényt szol-
gálatainkra ; és ennek csak örülhetünk; mert az emberek 
és az intézmények agóniája azon időpontban kezdődik, a 
midőn fölöslegesekké válnak. S hogy fölöslegesekké ne 
váljunk, ez jó részben tőlünk függ. Ne képzeljük, hogy 
az éiet munkájában versenytársak nélkül állunk. Létünk 
alapjait csak ugy tarthatjuk meg, ha feladatainkat önzet-
lenebbül és sikeresebben oldjuk meg, mint megoldauák 
azt más erők a mi helyünkön. — Országos közoktatási 
viszonyaink ujabb időkben gyors fejlődésnek indultak; 
nap-nap után ujabb eszmék merülnek fel, melyek nem 
ritkán lázas izgalomba ejtik az elméket. Elvek küzdenek, 
rendszerek versenyeznek egymással. Ki merné azt mon-
dani, hogy minden lépés, mely e nagy mozgalomban tör-
ténik. előre történik ? A gomolygó küzdelem természeté-
vel jár, hogy elmaradhatatlanok a félre-, sőt a hátralé-
pések is. De tény az, hogy ily mozgalmas fejlődés 
közepette senki sem maradhat vesztegül, hacsak azt nem 
akarja, hogy az áramlat tehetetlenül magával sodorja, 
vagy éppen eltiporja. Nagy szellemi erőre van szüksé-
günk, hogy necsak e sors ne érjen bennünket, de sőt a 
közoktatásügy nyilt harczaiban mi is érvényesülhessünk. 
A kor ma sokkal magasabb igényeket formál velünk 
szemben e téren is, mint formált a múltban ; nem éri be 
többé azzal, hogy hűségesen szolgáljuk az iskolát ; szol-
gálatot vár tőlünk a szellemi élet tág forgalmában ugy 
a tudomány, mint az irodadalom terén is; számit reá, 
hogy a tudománynak necsak eredményeit közöljük, hanem 
tartalmát is gyarapitsuk ; az eszmék evoluczióban necsak 
szóval, hanem tollal is érvényesüljünk. De ha a világ 
nem kivánná is ezt tőlünk, kivánja rendünk hagyományos 
szelleme, mely soha sem érte be a napi kötelességtelje-
sítés szerény körével, hanem értékesítette erőit a tudo-
mány és irodalom tág mezején is. A magyar benediktinus 
nemesebb ambiczióit sohasem hagyhatja érintetlenül a 
franczia maurinusok tudományos glóriája. Pedig ha va-
laha , ugy ma van szükségünk arra, hogy nagynevű elő- í 

deink szellemének buzdító hatása alatt mi is hassunk, 
alkossunk. — Mint minden téren, ugy a tanügyi terén 
is inkább az intenzív, mint extenzív munkának vagyok 
barát ja ; de azért örömmel ragadok meg minden kínál-
kozó alkalmat, mely hivatásunknak megfelelő szélesebb 
működési körrel kecsegtet." 

Páris. XIII. Leo pápa legújabb levele a hat fran-
czia bibamokhoz — egy óriás szellem óriás erejével hat 
százados előítéletek megdöntésére s ez előítéletek óriás 
ereje által lenyűgözve tartott akaratok szabadságának és 
erélyének talpraállitására, hogy 38 millió katholikus 
franczia hatalmának öntudatára ébredve, átvegye az isten-
telennek kezéből a köztársaság vezetését, mely őket Fran-
cziaország alaptörvényénél, a souffrage universelből kike-
rülő többség jogánál fogva megilleti, és visszaadva hazá-
juknak a vallási békét, azt, a franczia nemzetet a világtör-
ténelemben méltóan megillető dicsőség utján, tovább 
vezessék. Mielőtt e hatalmas erejű encyklika hatásairól 
szót tennénk, természetes dolognak fogja találni mindenki 
ha előbb őt magát mutatjuk be teljes szövegében, kor-
rekt fordításban. 

0 szentsége 
XIII. Leo pápa levele ' 

a franczia tábornokokhoz. 
XIII. Leo pápa. 

Kedvelt fiainknak 
Desprez Flórián bibornoknak, toulousei érseknek, 

Lavigerie Károly bibornoknak, algiri és karthágói érsek-
nek, Place Károly Fülöp bibornoknak, rennesi érseknek, 
Foulon József bibornoknak, lyoni érseknek, Langénieux 
Benedek Máriának, reirnsi érseknek, Richard Ferencz 
bibornoknak, párisi érseknek. 

Kedvelt fiaink ! 
Nagy volt a mi örömünk, midőn leveleteket vettük, 

a melyben ti, az egész franczia püspöki karral egyetér-
tésben, csatlakoztatok (adhériez) Au millieu des sollicitu-
des kezdetű encyklikánkhoz, ') köszönetet mondva nekünk, 
hogy azt kiadtuk, és lelkesen hirdetve, mily bensőséges 
egyetértés köti össze Francziaország püspökeit, kivált pe-
dig kik közőlük bibornokok, szent Péter székével. 

Ez az encyklika már sok jót müveit és fog művelni 
reményünk szerint ezentúl is, daczára a szenvedélyes em-
berek támadásainak, mely támadások ellen — ezt nagyon 
szívesen moudjuk meg — az derék védelmezőkre is 
talált. 

Ezeket a támadásokat előre láttuk. Bárhol, a hol a 
politikai pártok izgatása mélyen áthatja az elméket, a 
mint ez jelenleg Francziaországban történik, ott nehéz 
kivívni azt, hogy rögtön mindnyájan megadják az igaz-
ságnak, a mire joga, a teljes meghódolást. De hát ebből 
az következik, hogy nekünk hallgatnunk kellett volna? 
Óh nem ! Francziaország szenved. S mi ne éreztük volna 
lelkünk mélyéből az egyház legidősebb leányának fájdal-
mai t? Francziaország, mely nemzetének cziméül meg-

') Lásd a Religio ezidei 20—28. számait. 
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szerzé a Jegkeresztényebb" nevet s arról nem is akar 
lemondani, jelenleg aggodalmasan küzd azok erőszakos-
sága ellen, a kik meg akarják fosztani keresztény jelle-
gétől s le akar ják alacsonyítani minden nép előtt. S mi 
megtehet tük volna, hogy felhívást ne intézzünk a katho-
likusokhoz, az összes becsületes francziákhoz, hogy meg-
őrizzék hazájuknak azt a szent hitet, a mely azt nagygyá 
tevé a történelemben ? Mentsen Isten ! 

Mert mi napról-napra jobban meggyőződünk arról, 
midőn az eredményeket figyelemmel kisérjük, hogy az 
emberek cselekvését okvetetlenül megbénít ja erejük szét-
forgácsolása. Ezért mondjuk, amint már ismételten mond-
tuk : Ne pártoskodjatok, hanem legyetek teljesen egyek, 
hogy vállvetve fentartsátok azt, ami minden földi haszon-
nál előbbre való : a vallást, Jézus Krisztus ügyét. Ebben 
a pontban is, mint mindenben, „Keressétek először is az 
Isten országát és igazságát, a többi megadatik nektek." 

Ez a vezéreszme, a mely encyklikánkon végig vo-
nul, nem kerülte ki a katholikus vallás ellenségeinek 
figyelmét. Sőt azt mondhat juk : ők voltak a legélesebben 
látók értelmének észrevevésében és gyakorlati jelentősé-
gének mérlegelésében. Azért is azonnal az encyklika 
megjelenése után, amely az összes jóakaratú emberekre 
nézve a békének a követe volt, ezek az emberek meg-
kettőztették istentelen törekvéseiket. Bizonyítja ezt szá-
mos olyan cselekedet, mely nem rég történt, s megszo-
moritá a katholikusokat, sőt mint tudjuk, számos olyan 
embert is, ki kevésbé áll az egyház párt ján. Világosan 
lát ják, hová akar jutni az a messzeterjedő összeesküvés, a 
mint azt encyklikánkban nevezni szoktuk, mely arra szö-
vetkezett, hogy megdöntse Francziaországban a keresz-
ténységet. 

Ezek az emberek tehát, a kik a legcsekélyebb ürü-
gyet is megragadják czéljuk elérése végett s tudnak ürü-
gyeket támasztani kedvök szerint, felhasználtak bizonyos 
eseteket, a melyeket ezelőtt figyelmökre sem méltattak 
volna arra, hogy szabad folyást engedjenek vádaskodá-
saiknak, kimutatva ez által, hogy pártos állásfoglalásuk-
ban készek vallásellenes szenvedélyeiknek feláldozni a 
nemzet közérdekét mindenben, még abban is, a minek 
mindenki előtt legszentebbnek kell lenni. 

Ily irányzatokkal s a belőlük folyó bajokkal szem-
ben, melyek napról-napra növekednek a franczia egyház 
nagy kárára, bűnösök lettünk volna az Isten és az embe-
rek előtt, hogyha hallgatunk. Ugy látszott volna, mintha 
mi részvétlen szemmel néznők fiainknak, a franczia ka-
tholikusoknak szenvedéseit. Azzal gyanúsíthattak volna 
minket, hogy helyeseljük vagy legalább is elnézzük a 
vallási ésj erkölcsi romlást, melyet a keresztényellenes 
szekták zsarnoksága halmozott össze. Szemünkre vethet-
ték volna, hogy megfosztottuk az irányadástól és támasz-
tól mindazokat a bátor francziákat, akiknek éppen e 
zavar közepette van szükségük a megerősítésre. Különö-
sen pedig lelkesítenünk kellett a papságot, melyre, hiva-
tása ellenére, hallgatást akarnak parancsolni, még tiszté-
nek teljesítése közben is ; igen, bátorítanunk kellett, hogy 
az evangélium szavai szerint a keresztény társadalmi kö-
telességeket és a hitben való hűséget hirdesse. És vájjon 
nem sürgős kötelességünk-e mindig, bármi következménye 

legyen is, szót emelni, mihelyt arról van szó, hogv isteni 
jogunkat a tanításra kétségtelenné tegyük, s intelmet in-

! tézzünk híveinkhez, figyelmeztetve őket azokkal szemben, 
akik olv ürügy alatt, hogy különbséget tesznek a vallás 
és politika közt, fel akarják forgatni az egész vi lágot? 

íme, ez az ami bennünket arra birt, hogy egészen 
1 a mi saját initiativáinkból és ismerve teljesen az okokat, 

fölemeljük szavunkat. És mi nem fogunk késni ezt han-
goztatni mindenkor, ha azt szükségesnek és alkalmasnak 
találjuk, abban a reményben, hogy az igazság utat fog 
találni, még azok szivébe is a kik most még talán némi 
jóhiszemmel szembe szállanak vele. S mivel a baj, a 
melyre rá mutattunk, éppen nem marad meg a katholi-
kus lakosság határai közt, hanem minden becsületes és 
jóérzésű embert megtámad: ő hozzájuk is intéztük 
encyklikánkat, hogy valamennyien siessenek megállitani 
Francziaországot azon a lejtőn, a mely örvénybe tereli. 
Ámde e törekvés teljesen meddő marad, ha a fenntartó 
(conservatrices) erőknek hiányozni fog az egyetértés és 
összetartás a közös végczélra, vagyis a vallás fentartására 
való törekvésben. Mert erre kell törekedni minden becsü-
letes embernek, a társadalom minden őszinte barátjának. 
Ezt encvklikánk bőven bebizonyította. 

De ha pontosan megállapítottuk a czélt, ha elfogad-
juk, hogy szükségünk van az egyesülésre : mik lesznek 
ez egyesülés biztosításának eszközei ? 

Ezt is kifejtettük s most újra ismételjük, hogy 
senki se legyen tévedésben nézetünk felől. Egyike az erre 
szolgáló eszközöknek az. hogy utógondolat nélkül és ke-
resztényhez illő teljes lojalitással elfogadjuk a polgári 
hatalmat abban a formában, a melyben létezik. Igy fo-
gadták el Francziaországban az első császárságot, egy 

I rettenetes és vérengző anarchia után ; igy fogadták a 
többi hatalomformát egészen napjainkig, akár monarchiku-
sok, akár köztársaságiak voltak azok. 

És ezt az elfogadást az okolja meg, hogy a társadalom 
közjava fölülmúl minden más érdeket, mert ez az emberi 
társadalom teremtő elve és fenntartó eleme; amiből az 
következik, hogy minden jó polgárnak kötelessége azt 
akarni és annak minden áron létre jöt tét biztosítani. A 
közjó e biztosításából mint közvetlen és saját forrásából 
ered egy polgári hatalom szükségessége, amely a legfőbb 
czél felé irányítva magát, a felé terelje tapintatosan és 
állandóan a számtalan akaratot, melyeket csoportokká 
egyesítve tartson kezében. Ha tehát egy társaság kebelé-
ben már konstituálva van és működik egy hata lom: 
akkor a közérdek le van kötve e hatalomhoz, s azért 
azt ugy kell fogadnunk, ahogy van. Ez okból és ebben 
az értelemben mondtuk a franczia katholikusoknak : fo-
gadjátok el a köztársaságot, vagyis a köztetek alakult 
és létező hatalmat tiszteljétek, vessétek magatokat alá, 
mint az Istentől eredő hatalom képviselőjének. 

De találkoztak különböző politikai párton levő em-
berek, még őszinte katholikusok is, a kik nem értették 
meg szavainkat. Pedig azok oly egyszerűek és világosak 
voltak, hogy, ugy látszott, nem adhatnak okot a félre-
magyarázásra. 

Legyenek szívesek jól megfontolni, a mit mondok: 
habár a politikai hatalom mindig Istentől van, ebből nem 
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következik az. hogy az isteni kijelölés mindig és közvet-
lenül érinti eme hatalom átruházásának módjait és a 
hatalom gyakorlásának formáit is. és a személyeket, a 
kik e hatalom közeli alanyai. E módoknak kiilönfélesége 
a különféle nemzeteknél kézzelfoghatóan mutat ja e mó-
dok eredetének emberi jellegét. 

Sőt mi több : az embeti intézmények, bármennyire 
jól vannak a jog alapjára fektetve, bármily üdvös szán-
dékkal megalapítva a végett, hogy a társadalmi életnek 
állandóbb helyzetet és hatalmasabb lendületet adjanak, 
nem tar t ják meg minden időkre erejüket, a minthogy az 
emberi bölcseségnek kurta az előrelátása. 

A politikában gyakrabban állanak be váratlan 
változások, mint bárhol egyebütt. Óriási monarchiák 
omlanak össze, mint a régi keleti birodalmak és a római 
császárság; dinasztiákra dinasztiák következnek, mint a 
karolingiek és Capetek Franczíaországban : a megállapí-
tot t politikai formákat más formák váltják föl, amint 
arra igen sok példa van a mi századunkban. Ezek a vál-
tozások távolból sem mindig törvényesek kezdetben; sőt 
nehéz is volna azzá tenni. De a közjólét és közbéke mint 
legfőbb kritérium mindazáltal kötelességünkké teszi, hogy 
a régi már nem létező uralom romjain alakult u j ural-
mat elfogadjuk. A hatalom átruházásának rendes szabá-
lyai igy fiiggesztetnek fel, sőt idővel meg is semmi-
sülnek. 

Bármint álljon is e rendkívüli átalakulások dolga 
a népek életében, a melyeknek törvényeit csak Isten szá-
mithatja ki, az emberek kötelessége felhasználni azoknak 
következményeit ; a becsület és lelkiismeret minden kö-
rülmények közt megköveteli, hogy magunkat őszintén 
alárendeljük a megalakult kormányoknak; ezt tenni kell 
ama legfőbb elvitathatatlan, elidegeníthetetlen jog nevé-
ben, a melynek neve társadalmi közjó. Mi lenne vájjon, 
igazán, a becsületből és lelkiismeretből, ha meg lenne 
engedve a polgárnak, hogy személyes nézeteinek és 
pártérdekeinek áldozza föl a köznyugalom jótéteményeit ? 

Szilárdan megállapítván ennek igazságát encykli-
káukban, megvontuk a határvonalat a politikai hatalom 
és a törvényhozás közt ; s kimutattuk, hogy az egyiknek 
elfogadása éppen nem foglalja magában a másiknak el-
fogadását, azokban a pontokban, a melyekben a törvény-
hozó, megfeledkezvén küldetéséről, ellenkezésbe jönne 
Istennel és az egyházzal. Jegyezze meg magának min-
denki jól : tevékenységet kifejteni és befolyást érvénye-
síteni az iránt, hogy rábírjuk az illető kormányokat rossz, 
és bölcs előrelátás nélkül hozott törvényeik jóra vál-
toztatására, ez annyit jeleut mint a hazának épp oly 
es/.élyes mint bátor szolgálatot tenni, a nélkül, hogy ár-
nyékát is mutatnók a közügy vezetésével megbízott kor-
mányközegek (pouvoirs) iránt való ellenségeskedésnek. 
Ki merné vádolni az első keresztényeket, hogy ellenségei 
voltak a római birodalomnak, mivel fejet nem hajtottak 
bálványimádó rendeletei előtt, sőt azoknak megszünteté-
sére törekedtek ? 

Az igy értett vallási téren minden politikai párt 
találkozhatik és kell találkoznia. Hanem akkor, azokra az 
•emberekre, akik mindent alárendelnek esetleges pár t juk 

diadalának, még hogyha ezt oly ürügy alatt teszik is, 
hogy ez tetszik nekik a legalkalmasabb eszköznek a val-
lás megvédelmezésére, rábizonyosodik az, hogy az eszmék 
gyászos összezavarása következtében előbbre valónak tar t -
ják a politikát, melv meghasonlást szül, mint a vallást, 
mely egyesit ? És ez aztán nagy hiba lesz részükről, ha 
ellenségeink kizsákmányolják meghasonlásukat, amint azt 
már gyakran megtették, s végre mindnyájukat szétmor-
zsolják. 

Azt mondták, hogy midőn e tanokat hirdettük, más 
magatar tás t tanusitottunk Francziaország, mint Olasz-
ország irányában ; ugy, hogy önmagunkkal ellenmondásba 
jutot tunk. Pedig hát ez nem ugy van. Midőn azt taná-
csoltuk a francziáknak, hogy fogadják el a megállapított 
kormányformát, nem volt más czélunk, mint a reánk 
bizott vallási érdekek megvédése. Éppen ez érdekek pa-
rancsolják nekünk, hogy Olaszországban szakadatlanul 
követeljük azt a szabadságot, mely szükséges arra, hogv 
mint a kath. egyház látható feje, a lelkek kormányzására 
rendelve, kifejthessük magasztos működésűnket. De ez a 
szabadság nincs meg ott, a hol Jézus Krisztus helytartója 
nem ugy van otthon mint igazi szuverén, független min-
den emberi souverainitástól. Mi következik ebből más, 
mint hogy az a kérdés, mely minket Olaszországban fog-
lalkoztat, szintén kiválóan vallási kérdés, a mennyiben 
t. i. az egyház szabadságának alapelvével függ össze. Igy 
mi a különböző nemzetekkel szemben való viselkedésün-
ket nem szűnünk meg soha sem egy és ugyanazon czélra 
irányozni t. i. a vallásra, a vallás által a társadalom üd-
vére, a népek jólétére. 

Közölni akartuk veletek ezeket, kedvelt fiaink, hogy 
megkönnyebbítsük szivünket és megerősítsük a tieteket. 
Az egyház szenvedése bizonyára igen keservesen esik a 
püspökök lelkének, de még inkább a mi lelkünknek, aki 
annak helytartói vagyunk, aki vérét ontá egyházaert. E 
keserűségek azonban nem hogv levernének minket, de 
még inkább bátorítanak, hogy szembeszálljunk a jelen 
idők nehézségeivel. Éppen azért kétszeres buzgalommal 
igyekszünk használni a kath. Francziaországnak, mely 
annál inkább méltó legyen atyai vonzalmunkra, mert va-
lódi fiúi bizalommal kér tőlünk bátorítást, védelmet és 
segedelmet. 

Ez érzelmekben Ti is osztoztok, kedvelt fiaim : ennek 
bizonyítékát adtátok már, és mi meggyőződhettünk róla. 
midőn egymásután hozzánk jöt tetek és számot adtatok 
müködéstekről, s értekeztetek velünk ama szent erdekek-
ről, a melyek ránk vannak bizva. A minket megörven-
deztető okok közt bizonyára a leghatalmasabb ez a ti 
egyetértéstek, a miért Istennek lelkünk mélyéből eredő 
hálát mondunk Számitunk arra, hogy tovább is buzgón 
fogjátok támogatni a hőn szeretett Francziaország iránt 
való atyai gondoskodásunkat. Ebben a meggyőződésben 
adjuk rátok, kedvelt fiaink, papságtokra, és egyházme-
gyéitek hiveire szivünk mélyéből eredő apostoli áldásunkat. 

Rómában. 1892. május 3-án pápaságunk tizenötödik 
esztendejében. XIII. LEO pápa. 
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i a római ss. r i tuum congregatio parancsára teste megte-
k in te te t t és tel jes épségben ta lá l ta tot t . 

„Pál i szent Vincze egyike az egyház, az emberiség, 
! a vi lágtörténelem legeredetibb, legsajátosabb a lak ja inak . 

Szeretete tudot t a sziveken uralkodni, s a hová csak lépett , 
amibe csak fogott , mindent megszentelt . Születése által 
megszentelte a falusi gunyhót , i f júsága által a pásztor-
életet. fogsága által a rabszolgaságot . Megszentelte a 
kórházat , melyben lakot t , a plébániát , melyben műkö-
dött, a királyi udvart , mely az ő erényeinek fenyére 
szorult. Mindenütt az isteni gondviselés szent és meg-
szentelő eszköze volt, s reá illenek Szent Pálnak eme 
szavai: „Omnibus omnia factus sum, ut omnes faciam 
salvos." „Mindeneknek mindene lettem, hogy mindenkit 
üdvözítsék." A királytól, a minisztertől és püspököktől 
kezdve le a legutolsó koldusig, mindnyájan még életében 
szentnek ta r to t ták , mint szentet t isztelték, mint szenttől 
féltek s mégis k imondhat lanul szerették, s mint szent 
iránt határ ta lan bizalommal v ise l te t tek; erényei pedig az 
apostoli idők fénykorá t látszottak visszavarázsolni. Kora 
a nagy férfiakban nem szűkölködött , azonban valamennyi 
között csak egyedül Páli szent Vincze szellemi a lak ja 
magasztosult ki. 

E fenséges, e nemes és fényes erényekben tündöklő 
példa lebegjen mindenkor szemeink előtt, ez buzdítson 
munkálkodásaink és netalán terhesnek mutatkozó egyleti 
működésűnkben, ez serkentsen fokozot tabb tevékeny-
ségre, tar tson távol minden csüggedést, öntsön szivünkbe 

; Is tenbe vetet t rendület len bizalmat, de hangoztassa buz-
dító szózatként védszentünk eme szavait is folyton, hogy : 
a gondviselés lcincsei kimerithetlenek !" 

— A Szent - Imre Önképzö-Egylet 1892. május hó 
22-én d. e. 11 órakor a budapesti Kath. Kör helyiségében 
helyiségében IV. ker. Koronaherczeg-utcza 17. t a r t j a ün-
nepélyes évzáró közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Prolog, irta 
Gvürky Ödön, szavalja Temple Rezső. 2. Elnöki meg-
nyitó, tartja ifj. Zichy János gr. 3. Titkári jelentés, tartja 
Kádas József. 4. Legenda, szerzé Wienyavszky, hegedűn 
előadja Gobbi Károly. 5. Kovácsok stricke-ja. szerzé Coppé 
F.. szavalja Huszár E l emér . 6. Rákóczy Rodoston, melo-
dráma, irta Váradi Antal , zenésítette Ábrányi Kornél, 
előadják Ferdinandy Gy., Hauer Gy. 

K A T H . E G Y L E T I É L E T . 

A budapesti páli Szent-Vincze egyesület 
m ű k ö d é s é n e k 

1890. vagyis XXIII. évéről 
t itkári j e l e n t é s . 

(Vége.) 

Szent Vinczét halála előtt, mely rendkívül csendes 
és kedves volt, néhány napon át szokatlan álomkór fogta 
e 1660. évi szeptember hó 25-én ez álom a szokottnál 
tovább tar to t t , azonban a következő napon, mely vasár-
nap volt, ismét a chorusra vitet te uiagát, hol a szt. misén 
jelen volt, és a legmél tóságosabb Oltáriszentséget égő 
áhí ta t ta l vette magához. De alig vitték vissza szobájába, 
ismét mély á lomba merül t , és az előhívott oryos oly gyen-
gének talál ta, hogy mentő szerről többé szós^em lehetet t . 
E k k o r lelki fiai köréje gyülekeztek és egyikök a többiek 
nevében atyai áldásáért esdett. Szent Vincze fejét nagy 
erőlködéssel fölemelte, szívélyesen nézett mindnyájokra de 
fölöt tük csak félig mondha t ta el az áldás szavait. E r r e 
az utolsó kenet szentségét vette fel és az egész éjet 
Is tennel való á j t a tos társa lgásban tö l tö t te el. Reggeli 
négy óra után le P r ê t r e az áldozár conferent íának tag ja 

és szent Vincze bizalmas ba rá t j a lépet t a szobába, és 

mind maga, mind a conferentia társulat számára áldásért 

esdett . Az alázatos aggastyán válaszolá : „A ki a jó müvet 

köztetek megkezdet te . . ." tovább már nem szólhatott , 

földi élete, az elalvó lámpához hasonlóan, kialudt. 

Igy végezte be dicső védszentünk földi pályájá t 
1660. évi szeptember hó 27-én, érdemdús életének 85. 
évében, ép azon órában, midőn övéi a chorusban az el-
mélkedéshez kezdtek, a hol lelkét buzgó elmélkedésekben 
ő is negyven éven át szokta volt Is tenhez emelni. Arcza 
oly vidám és bará tságos maradt, miként életében volt, 
és a széken, melyen elhunyt , ülő hulla, egy még élő és 
boldog érzelmek között alvó j ámbornak teljes kifejezé-
sével bir t . Valóban jó harczot harczolt, h i té t tisztán meg-
őrizte és pá lyafu tásá t szerencsésen befejezte, lelke pedig 
elszállott, hogy az U r Is ten t rónusánál a hervadhat lan, 
örök mennyei koroná t elvegye. A testét bonczoló orvosok 
minden nemesebb részét egészségesnek találták, csak a 
lépben képződöt t volt rendkívüli keménység. 

Szeptember hó 28-án a test először a teremben, 
azután a templomban volt nyilvánosan kitéve. Temetése 
alkalmával a koporsót megszámlálhat lan népen kivül 
Piccolomini pápai nuntius, több királyi herczeg, igen sok 
püspök, Pár isnak majdnem összes plébánosai, rendkívüli 
nagy számú világi és szerzetes papság és mind a fő-
mind az alnemességnek tekintélyes része kisérte. Aiguillon 
herczegné ezüst szekrénykét készíttetett , a melybe szive 
záratot t , teste pedig ólom-koporsóban, mely ismét fako-
porsóba té te te t t , a Sz.-Lázár templom chorusának közepén 
temet te te t t el. A kőbe ezen egyszerű sirfelirat volt be-
vésve: „I t t nyugszik a t iszteletre méltó férfiú Páli Vincze 
áldozár, a missió-társulatok és az i rgalmas nővérek egy-
letének alapi tója és első általános főnöke. Meghalt 1660. 
szeptember 27-én, korának 85-ik évében." Ugyanezen 
feliratot ta lá l ták magában a koporsóban is, midőn 1712-ben 

V E G Y E S E K . 
— Drumont, a zsidók kérlelhetet len ellensége, La 

Libre Parole czim alatt , napi lapot indított meg antise-
mita czéllal. 

— A német katholikusok ezidei nagygyűlését neve-
zetessé fog ja tenni a vele egyidejűleg tervezett ker. mű-
vészeti kiállí tás. A ki csak szerét ej theti , menjen el ezidén 
aug . 21-től szeptember 4-ig Mainzba, mer t ott lesz ezidén 
a német kathol ikusok nagygyűlése és vele egyidejűleg a 
ker. művészeti kiállítás. 

— Lavigerie bibornok súlyos betegségbe esett. Ba j á t 
mélységes lelki fá jdalom, szomorúság okozta. Bán t j a a 
lánglelkü főpapot az, hogy a franczia kathol ikusok oly 
nehezen adják fejőket a pápa vezetésére a poli t ikában, 
holo t t csak ez adha t ja vissza Francziaországnak a belső 
békét . Bán t j a az is, hogy a franczia kormány oly lelket-
len a franczia missziók támogatásában. 

') S. Paulus ad Corinth. I. ep. IX. 22. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Mi lesz tehát most már? 
Hogy erre a kérdésre, a melyet magának 

jelenleg minden katholikus hi vőnek fel kell ten-
nie, megfelelhessünk, lássuk, mi történt? 

Vissza van véve a febr. 26-iki rendelet? 
Vissza. A papságot nem fogják, az uj terv 

szerint, zaklatni, hogy közreműködjék az 1868. 
53. t.-cz. végrehajtásában. 

Mi fog helyette következni? 
ígéret szerint törvény, a mely a kath. pap-

ságot nem, de igenis esetleg a kath. világi 
hiveket (bábákat, anyakönyvelő hivatalnokokat) 
akarja majd az 1868-iki törvény végrehajtására 
felhasználni. 

Közremüködhetnek-e a világi hivek abban, 
a miben a papság nem működhetik közre, a 
mit a sola salvifica hitelve, dogmája tilt? 

Nem, mert az Isten nem ismer a hitbeli kötele-
zettségre nézve különbséget a papság és a hivek 
között. A mi haeresis, vagy a haeresisben való 
formális cooperatio, tehát halálos bün terhe 
alatt tilos, az tilos nemcsak a papnak, hanem 
minden kath. hivőnek. 

Remélhetni-e tehát, hogy a kormány uj 
intézkedése a bajt megszünteti? 

Éppen nem, sőt a bajt még jobban el fogja 
mérgesíteni, minthogy a vallások közti vitában 
az uj intézkedés már a világi kath. hiveket is 
provokálja, avval a föltevéssel, hogy a mit a 
papság nem akart megtenni, azt ők végrehajt-
ják, t. i. közre fognak működni hitök elárulá-
sában. 

Fog-e sikerülni az uj intézkedésnek a ka-
tholikus hiveket a hitárulásra rábirni? 

Egyes esetekben igen; de a kath. egyház 
millióinak nagy tömegét véve, nem; mert ez 
Magyarországban a kath. hitnek a végét jelen-
tené, a mire számitani nagy esztelenség, hon-
gyilkoló bűn volna Magyarország államférfiai ré-
széről valláskülönbség nélkül. 

És miért nem fog sikerülni az uj intézke-
désnek a világi kath. hivek egyetemét rávenni 
arra, a mire vállalkozni a papság lelkiismerete 
indignáczióval vonakodott? 

Mert a világi katholikus hiveknek ugyanaz 
a hitök, ugyanaz a reményök, .ugyanaz a sze-
retetök, ugyanaz a lelkiismeretük van, mint 
a papságnak. A hitárulásra való csábítást a vi-
lági kath. hivek egyre fokozódó Öntudattal és 
kötelességórzettel fogják tehát visszautasítani, a 
mint visszautasította a papság. 

És vájjon mi lesz ennek a majd a papsá-
got, majd a kath. hiveket bolygató hitárulásra 
való csábitgatásnak a vége ? 

Az, a mi minden zaklatásnak eredménye 
szokott lenni : a magyarországi katholikusoknak 
öntudatra, jogaiknak és hatalmuknak érzésére 
való ébredése, vagyis a magyar katholiczizmus-
nak feltámadása. Vexatio enim dat intellectum, 
és a harcz hősöket teremt s hadsereget állit ki 
a sikra. 

Van-e tehát nekünk katholikusoknak okunk 
az uj fordulat, t. i. a polgári anyakönyvek be-
hozása miatt megijedni? 

Éppenséggel nincs. Sőt ellenkezőleg; mivel 
mi az Isten által alkotott természeti erkölcsi 
törvénybe ütköző 1868-iki tvnek vagy uj állami 
törvény, vagy legális jogszokás által való meg-
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szün te tésé t követel jük, nem teszünk egyebet 
m in t a mi t Is ten maga is akar . Az Is ten t e h á t 
mi velünk van. Si au tem Deus pro nobis, quis 
po te r i t vincere con t ra nos? ! * 

* * 

A legújabb fordulat. 
Nagy, kimondhatatlanul nagy a íejetlenaég s a mi 

még ennél is rosszabb, az egymás ellen való irigykedés 
Magyarország törvényhozói és államférfiai között. 

Mutatja ezt az, hogy 8 nap alatt, azaz nem 8 nap 
alat t , hanem gr. Apponyi Albert egyetlen egy beszédének 
hatása következtében egy és ugyanaz nap a kormány 
két homlokegyenest ellenkező valláspolitikai rendszernek 
a kivitelére vállalkozott. 

Tegnap, kedden reggel még azzal az egyhetes kor-
mánypárti határozattal ült össze az országgyűlés, hogy a 
kath. vallás szabad gyakorlásával ellenkező 1868. 5P. t.-cz. ; 
12. §-á t fenn kell tartani és fentartására a polgári anya-
könyvezést kell behozni. 

Délután már két miniszteri és egy kormánypárt i érte-
kezlet kimondta, hogy de bizony Irányi határozati javaslata 
a vallások szabad gyakorlása iránt, tehát a kormánypárt 
egy hét előtti megállapodásaival homlokegyenest ellen-
kező dolog „lényegében" megegyezik „a kormány tag-
jainak legutóbbi kijelentéseivel" és azért zajos helyesléssel 
határozássá emeltetik. 

Miért? Igen, honnan az egy hét előtti határozattal 
ellenkező határozat hozatalára és kivitelére való „zajos" 
vállalkozás a minisztériumban is, a kormánypártban is ? 

Ez azért van, mert gr. Apponyi Albert is felirta 
zászlójára a vallások szabad gyakorlásáról szóló népszerű 
elvet s a mellette tar tot t beszéde a szó teljes értelmében 
elbűvölte, magával ragadta a képviselőház óriás többsé-
gét. Nehogy tehát Apponyi Albert grófnak e népszerű 
eszme révén a hatalom kezébe kerüljön : utczu neki, vál-
lalkoznak ők az előbbi határozatukkal homlokegyenest 
ellenkező áramlat vezetésére. 

Persze, hogy ezt is el fogják terelni az elposvánvo-
dás kátyúiba. 

Magyarország politikája igy kiszámíthatatlan quid 
pro quo-vá tétetik. 

De hall juk az egy napos politikai bölcseség fordu-
latáról a „Bud. Hirlap." emitt következő jelentését : 

„A kormány kapitulációja. A kormánypárt ma 
nagyjelentőségű, következményeiben messze kiható érte-
kezletet tartott . A ház ülése után s este ismételt minisz-
teri tanácskozások előzték meg az értekezletet s a ta 
nácskozások eredménye az a nyilatkozat, melyet a vallás-
és közoktatási miniszter az értekezleten tett. Kérdés 
intéztetvén ugyanis (nyilván előleges megállapodás foly-
tán) hozzá az iránt, hogy tekintettel arra, hogy Irányi 
Dániel határozati javaslata lényegében megegyezik a kor-
mány tagjainak legutóbbi kijelentéseivel, mily álláspontot 
foglal el a szóban forgó határozati javaslattal szemben, 
— Csáky gróf miniszter a következőket jelentette ki : A 
határozati javaslat, melyet Irányi a mult években előter-
jesztett , s a mely az általános vallásszabadság meghono-
sításáról szólt, oly állapotokat teremtet t volna, a melye-
ket ő a házban tar to t t beszédében veszedelmeseknek, s 
állami érdekeinkkel össze nem egyeztethetőknek volt 

kénytelen jelezni. Irányinak mostani határozati javaslata 
nincs ily általánosságban tartva, hanem konkrét czélt 
tart szem előtt, t. i. a vallások szabad gyakorlása s a 
felekezetek egyenjogúsága tárgyában törvénynek alko-
tását. Ilv határozati javaslatnak elfogadása ellen, a mely 
törvényeink szellemével s a kormány eddigi nyilatkoza-
taival is megegyezik, nem forognak fenn nehézségek, ter-
mészetesen ama feltevés mellett, hogy a jogegyenlőség 
alapján alkotandó törvényben az állam érdekei minden 
tekintetben megóvassanak, s hogy semmiféle vallásfele-
kezet tanai ne menthessenek senkit fel az állam törvé-
nyeink szigorú megtartása alól. Önkényt értetvén, hogy 
a törvényjavaslat előterjesztése időpontjának meghatáro-
zását, tekintettel a kapcsolatos törvényhozási intézkedé-
sekre is, a kormány magának tar t ja fenn. — E nyilatko-
zat után. melyet az értekezlet zajos helyesléssel fogadott, 
az eluök kijelenté, hogy a párt helyeslő tudomástd veszi 
a miniszter előterjesztését s avval megegyezőleg hozzá-
járult Irányi határozati javaslatához. Mint értesülünk, a 
szabadelvű pár t tagjainak igen tekintélyes része minden 
körülmények közt el volt határozva már az értekezlet 
előtt Irányi javaslatának megszavazására." 

Zalka János győri megyés püspök. 
VIII. A papság atyja. 

Mert a püspök maga is szereti a munkásságot, 
másokban is megbecsüli azt, és éppen azért viseltetik 
atyai szeretettel hűséges munkatársai, egyházmegyéje pap-
sága iránt. 

S ebből a szeretetből kijut mindenkinek, a leg-
fiatalabb kispaptól, az egyházmegye legérdemesebb aggas-
tyánjáig. 

A kispapok házát, az addig szük. setét nagy szemi-
náriumot uj épületrészszel, széles folyósokkal bővíttette. 
A kispapok élelmezését megjavíttatta, őket sokszor meg-
látogatja, a betegeket megvigasztalja, prédikácziógyakor-
lataikat végig hallgatja és vizsgálataikat maga vezeti ; — 
egy szóval azok testi és lelki szükségleteiről atyai szere-
tettel gondoskodik. 

A káplányok és szegényebb plébánosok szük jöve-
delmét megjavította. Erre a czélra egymaga évenkint 
2000 frtot ad. A munkában elfáradt, nyugalomra térő 
öreg papok részére, az úgynevezett sz. László intézetet 
alapította, melynek tagjai az öspörösöket rangban meg-
előzik s a rendesuél nagyobb nyugdijat kapnak. 

Papjai buzgóságát, a hozzájok intézett pásztorleve-
lek által fokozza a püspök, melyekben a legmelegebb 
hangon inti őket papi hivatásuk egyik-másik köteles-
ségére. 

Es mert a papnak — ha üdvözülni akar, a saját 
lelkével is kell törődnie, — a püspök már négy izben 
gyűj töt te maga köré a papságot szent lelkigyakorlatokra. 
I lyenkor ő maga és az e czélból meghívott idegen lelki 
atyák tartanak prédikácziókat. 

Rövid szóval : a püspök igazi szerető atyja volt 
mindenkor papjainak, ki velők érzett, — örömükben, 
bánatukban osztozott, ki örvend, ha papjainak örömet 
okozhat. 

Végül emlitem, hogy körleveleiben mily fájó rész-
véttel búcsúzik el azoktól, kiket az Ur szőllőjében mun-
kálkodók közöl, ifjú erőikben, vagy elfáradt öregségükben 
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szólit magához az Ur szava. Ha alkalma van rá, szive-
sen meglátogatja a betegeket, s azután megsiratja az 
elköltözötteket. 

Ime ezt az atyai szeretetet, mely a kis szeminá-
r iumba való belépéstől, — a felszentelésen, a papi mű-
ködésen át, sokszor egész a halottaságyig terjed, ezt 
hálálja meg az egyházmegye papsága, mikor az ő ezüst 
jubileumát, fiúi ragaszkodásának arany zománczával vette 
körül. 

A papság e jubileum alkalmából pompás pásztor-
botot és emlékkönyvet nyúj t át püspökének. A pásztorbot 
a püspök 25 éves atyai kormányát jelenti, az emlékkönyv 
pedig e 25 év történetét ismerteti. 

Ha a jó Isten meghallgat ja a papság imádságát, 
főpásztorunk püspöki kormányának még hosszú lesz a 
folytatása. 

IX. A hivő nép főpásztora. 
Hogy Zalka püspök szereti hivő népét, már az által 

is megmutat ja , hogy szivesen időzik annak körében. 
Egyenes lelke bizony jobban hajlik a nép egyszerűségé-
hez, mint a politika furfangjaihoz. 

Hivei közül mindenki megtalálhat ja őt, akinek dolga 
van vele, és ime, a szűkölködő segélyt kap tőle, az éhező 
kenyeret, a beteg orvosságot, a szorongatott tanácsot, a 
szomorú vigasztalást, az érdemes jutalmat, az eltévedt 
lélek atyai feddést, a megtérő bűnös szives bocsánatot. 

Főpásztorunknak gondja van hiveire minden kü-
lönbség nélkül. Öregek, i f jak és gyermekek, szegények 
és gazdagok, a magyar, német és horvát anyanyelvűek 
egyaránt részesülnek szeretetében. Híveinek száma, 25 
éves püspöki kormánya alatt 337,000-ről 400,000-re gya-
rapodott. S ő mind a 400,000-nek kivétel és különbség 
nélkül atyja és főpásztora. Ime, lássátok ! 

Amint ő maga buzgón tiszteli Magyarország Nagy-
asszonyát, kinek tiszteletére a budavári ősrégi Mátyás 
templomba nagy költséggel üvegfestményt készíttetett, — 
a híveket is minden alkalommal serkenti a boldogságos 
Szűz tiszteletére. Például székestemploma búcsúja napján, 
Nagyasszonykor, rendesen ő maga prédikál és tar t ja a 
püspöki misét. Ugyanot t a májusi á j ta tosságra nagy ala-
pítványt tett, a székesegyházunk legdrágább kincsét, a 
szent Szűz vérrel verítékező képét, annak keretét , oltárát 
meguji t tat ta, s ha valami nevezetesebb napja van, maga 
is a szent kép előtt miséz. Azok kedveért, akik még nem 
ismernék, — ide teszem ennek a drága képnek a má-
sát is.1) 

Időről-időre pásztorlevelet intéz a püspök híveihez: 
a melyben inti őket az Isten és anyaszentegyház törvé-
nyeire. Különösen sokszor beszél a szülőkhöz az iskolá-
ról ; gyermekeik neveléséről. A szülék legértékesebb 
vagyona az ő szívok vére : Istentől adott gyermekeik. S 
éppen azért nem szűnik meg a főpásztor inteni hiveit, 
hogy ezek jövendője érdekében az iskolákkal törődjenek. 
Manap már többet kiván tőlünk a világ járása, mint a 
régiektől, — ha el nem akarunk maradni, tanulja meg 
legalább a gyermek, a mit már nem tanulhat meg az 
öreg. 

De nemcsak buzdítani tudott , hanem példájával elől 
|. járt , s a kikben jó akaratot látott, ugy szólván a hónok 

alá nyúlt, s ugy segítette föl a jószándéku iparkodást. 
Hogy értelmes tanitók kerüljenek az iskolákba, Győrött 
és Sopronban évi 6000 fr t , összesen százötvenezer forint 
költséggel úgynevezett praeparandiákat , tanítóképző inté-
zeteket ta r to t t fenn. A szegény hőnyiek iskolája 8000 
í r t jába került. Kapuvárott pedig, a Rábaköz fővároaában, 
ötvenezer forinttal alapitott kisdedóvót, leányiskolát és 
varrómühelyt . És — majd hogy ki nem maradt a köny-
vünkből, mert 1892. május elsején történt — jubileuma 
alkalmából iskolai czélokra htiszezer forint alapítványt 
tett le a győri autonomikus testület kezeihez. A horvát 
nyelvű iskolákon ugy segített, hogy tankönyveket í ratot t 
a számukra, s azt a saját költségén kinyomatta. 

Püspöki kormánya alatt több mint 150 uj iskola 
épült vagy bővült egy-két osztálylyal és tanítói lakással, 
s ennek legalább két harmadrészéhez ő is hozzásegített. 
Egyiknek házhelyet, vagy kész házat vett, a másiknak 
követ, téglát vagy épületfát ajándékozott, a legtöbbnek 
pedig készpénzt adott. E huszonöt esztendő alatt az is-
kolaügyre a hivek érdekében közel 300,000 fr tot áldozott 
a jólelkű főpásztor. 

Pedig ebbe a nagy összegbe még nincs beleszámítva 
az az 5000 frt , a melylyel az elöregedett és munkakép-
telen tanitók, vagy az elhalt tanitók özvegyei és árvái 
részére szánt nyugdíjpénztár alapját vetette meg, s a mely 
az eddig kiutalványozott segélyek daczára ma már a 
tanitók befizetése és más adományok által 31,000 ír tra 
emelkedett. 

— De hát a szegényekkel mennyi jót tett ? ! 
Ezek között legelső sorban a szegény deákokat 

említem, a kik, szülőik vagyontalansága folytán a mások 
I irgalmas jósága által akarják elvégezni tanuló idejöket. 

Ezek azelőtt házról-házra járva keresték az irgalmas em-
bereket, hogy raj tok segítsenek. 

Zalka püspök nagyot gondolt és e gondolatát meg 
is valósitotta. Tápláló menedékházat alapitott a szegény 
sorsú tanulók részére.*) 

Meghatott szivvel lehet csak olvasni a püspök ala-
pitóleveiét, melylyel az intézetet létre hozta : „Isten ke-
gyességét, ki engem egy tönkrejutot t nemes család romjai 
közöl jelen állásomra segített, az által is kívánván meg-
hálálni, hogy kevésbé vagyonos tanulóknak rendszeres 
segélyt nyújtsak, elhatároztam Győrött róm. kath. tanu-
lók számára tápintézetet alapítani, melyben ezek ingyen 
ebédet és vacsorát kapjanak. Az általam így segélyezettek 
száma jelenleg tizenhat. Fizetés mellett azonban, mit 
legtöbb esetben helyettök irgalmas emberek teljesitenek, 
más szegény tanulók is fölvétetnek az intézetbe." Ez az 
intézet, a ház, a fölszerelés, az eddigi alapitvány, s az 
alapítványon tul fölvett szegény tanulók kosztpénze, ed-
dig már harminczháromezer forintjába került az áldott-
lelkü püspöknek, kire még haló földjében is áldást mond-
hatnak mindazok, kik e jótéteményében részesülni sze-
rencsések voltak. 

Nagy segítség ez azon szüléknek, kiknek fiai ingyen 
kapják a kosztot, de nagy segítség azoknak is, kik havi 

') A füzetben következik a kép. ') A füzetben következik a kép. 
42" 
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di jukat maguk fizetik, mert ezek is havi 6 for in tér t 
jóizü és elégséges ebédet és vacsorát kapnak . 

Ebből az iderajzolt házból sem látszik ki. hogy 
abban száz tanuló i f jú kap ja az édes mindennapi ke-
nyeret . 

Az intézet a győri püspök szemefénye! Majd min-
den héten meglá toga t ja azt s mosolyogva nézi a jóizüen 
étkező fiatal s e rege t ; — s i lyenkor meglátszik ra j ta , 
hogy boldog, mer t ilyen sokon segíthetet t . 

Sok nemes, püspöki tu la jdonain kivül szive jóságát 
á ldják a legtöbben. Gyorsan és kéret lenül is ot t van 
segedelmével, a hol arra szükség van. Alig hozza a posta 
vagy. az ú j ság valamely egyházmegyei község szerencsét-
lenségének, pl. tűzkárnak vagy vizveszélynek a hirét, a 
győri püspöki rezidencziából postafordul tával már megy 
a segély az illető község plébánosához. És ki tudná 
számba venni, mit kapnak tőle a napró l -napra hozzá 
folyamodó Ínségesek, szegény deákok, miben részesülnek 
á l ta la házi szegényei, k iket táplál és pénzzel segit. Mindez 
alamizsna összegét számítsa össze és ju ta lmazza meg an-
nak érdeme szerint maga a jó Isten. Pedig mennyi 
ál landó és á tmenő szegénye van ezeken kivül, szintén 
napró l -napra a püspöki konyhának , hol ezekre éppen 
ugy számítanak, mint a ház urára, s ugy tá la lnak nekik 
a lkalmas időben, mint magának a püspöknek. 

A szegedi, a győri s a tyrol i árvízkárosul tak, a 
boszniai vitézek, s a kolerában elhal tak árvái, a honi és 
külföldi szerencsétlenségek sorsosai egyarán t áldják bőke-
zűségét. Két cselédje veszett fürdés közben a Duna vizébe. 
A jó püspök a szerencsétleneket megsirat ta , egymás 
mellé temet te t te , s közös s i r jokra szép márványkereszte t 
á l l í t ta tot t . 

Mit sem kell ehhez hozzá tennem, hogy a győri 
püspököt , mint a hivek buzgó és szerető *opásztorát 
t isztelhessük. 

De azt még sem ha l lga tha tom el, hogy bár a püs-
pök e 25 esztendő ala t t sokfelé eldarabolt bir tokaiér t 
jóval több, mint egy millió f r t adót fizetett ; s bár a 
helyet t , hogy bérbe adta volna bir tokai t , inkább mintegy 
a saját családjához tartozó 13 gazdatiszti , t ehá t uri csa-
ládot alkalmazott , ezenkívül kenyeret adott számtalan 
cse léd je inek; — s végre bár e bi r tokainak jövedelméből 
13 plébániának és 16 templomnak kegyúr i költségeit 
viselte, — mégis a mit e 25 év a la t t t emplomokra , isko-
lákra, nemes jó czélokra, egyleteknek kiosztogatot t , — 
nem igen messze j á r az egy millió forinttól , minthogy 
az, a mit a nagyrészt re j tekben adott alamizsna ösz-
szegéből megtudnunk sikerült , szintén föléri a 800,000 
for intot . 

És ez a rengeteg összeg ugy kerül t ki, mert a 
püspök saját személyére igen keveset költöt t . Nagy úr rá 
tet te az Isten, s a mit püspöki méltósága megkövetel t , 
nem vonta el sem magától , sem hozzátartozóitól ; de 
fölösleges parádékra s egyéb hiu dolgokra , a mik által 
sem az, Isten dicsőségét, sein a hivek üdvösségét nem 
mozdítot ta elő, — nem szívesen adta a pénzét. 

Bérmáláskor vagy templomszenteléskor is sziveseb-
ben látta, ha a hivek zöld galyakkal és szép ta rka ken-

dőikkel diszítették utczáikat, mint ha költséges diadalkaput 
ál l í tot tak ú t jába . 

A csillogó arany helyet t v i rágokkal veszi körü l 
magát , s ma is, mint 72 éves ősz püspök, gyermeki 
kedélylyel el-elörül egyik-másik szép virágnak. 

É s ime a hivek serege is, magyar , német és horvát 
a jkúak egyaránt , mint a testvéri szeretet által összefűzött 
virágkoszoru övezik a püspöki t rónt , s a mikép a virá-
gok pompás színeikkel és i l latukkal fizetik vissza ápolóik-
nak a gondozás t : a hivek e koszorúja is hálás szereteté-
nek egyszerű jeleivel kiván kedveskedni az Isten szive 
szerint való főpásztornak, a jó Atyának ; — buzgón éne-
kelvén a hálaadó és könyörgő ünnepi da l t : 

Téged Isten dicsérünk. 
Téged mindenek Urának 
Elő hittel ismerünk . . . 
Legyen irgalmad mivelünk. 
Benned bizunk örökké 
Mindörökön örökké ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger. Főpásztori körlevél a koronázási jubileum 

alkalmából.„ 
Dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk, I . Ferencz 

József ő felsége megkoronázta tásának huszonötödik év-
forduló napjá t ünnepli ez évi junius hó nyolczadikán 
nemzetünk. Huszonöt évnek, a bölcs és atyai kormány-
zat, a béke, munkás haladás, nemzeti erősödés éveinek 
emlékén közörömmel ünneplésre buzdul a hazafiúi és val-
lásos kegyelet , hogy fényes tanúságot tegyen a negyed-
század alat t mind bensőbbé és szi lárdabbá for ro t t kapocs-
ról , mely a hagyományos hűségében tán tor i tha t lan 
nemzete t a lega lkotmányosabb fejedelemmel, örömben, 
bánatban egyesíti. Huszonöt évi országlás jó té teményeiér t 
gyulád ki a nemzet ünneplő hálá ja a népek sorsát intéző 
gondviselés i ránt , mely azokkal a szeretet t királyban, a 
szeretet t király által áldotta meg hazánkat ; hosszú ural-
kodás sikereivel ju ta lmazva fejedelmi erényei t ; a nemzet 
lelke s a tör ténelem emlékezete előtt amaz áldásokkal 
dicsőbbé magasztalva fel nevét, a lakjá t . Az alattvaló hű-
ség s méltó hála ez ünnepén ünneplünk mi is, szemünk-
kel — lelkünkkel a királyok királyához fordulva. Ren-
delem azért, hogy egyházmegyém valamennyi templo-
mában, az ünnep je lentőségét hirdetve, jun . 7-én este fél 
8—8 óráig az összes harangok szó l janak; jun . 8-án pedig 
székesegyházamban, valamint minden plébánia és szerze-
tesi templomban, a k i rá lyér t veendő Collectával, hálaadó 
ünnepi szent mise tartassák, végén „Te Deum" s az 
ehez tar tozó ima eléneklésével. Ez ünneplésről , ugy arról 
is. hogy pápa ő szentsége az akkor ra eső kántornapi 
böj t től teljes felmentvényt adott , a hivek a szószékről 
eleve értesitesitendők s az istentiszteletre a katonai és 
polgári hatóságok, testületek, intézetek meghívandók. A 
nmgu vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter 
ur óhaj tásával egyezőleg elrendelem végül, hogy ez em-
lékezetes alkalomból junius 7—9-ig általános iskolai 
szünet legyen. Kelt Egerben , 1892. évi május hó 18-án. 
József\ s. k. érsek. 
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Róma, május 21. Egyház és állani Magyarországban. 
E czim alatt a „Moniteur de Rome"-ban a követ-

kező tudósítás jelent meg a fent kiirt napon : 
„Az „Agence Havas" a franczia lapokkal a követ-

kező táviratot közölte : 
Budapest, 14. 

A vegyes házasságokból született gyermekek keresz-
telésére vonatkozó kérdés u j fázisba jutott . 

A kultuszminiszter kijelenté, hogy az anyakönyvek 
vezetése, a mely eddig a papság kezében volt, ezentúl 
polgári hatóságokra lesz bizva. Ez a reform bevezetés 
lesz a polgári állás anyakönyveinek elvilágiasitásához 
(laïcisation), holott azoknak vezetése edaig a papság 
gondjaira volt bizva. Be fogják egyúttal hozni a polgári 
házasságot is. 

Igy fog kezdődeni az egyház és állam elválasztására 
irányuló mozgalom, a melyek itt eddig, ugy mint Fran-
cziaország régi kormányrendszerében volt, szorosan egye-
sülve vannak, levén a magas klérus az ország rendei közt 
külön testület, amint az alsó klérus is több polgári ügy-
ben jár el hivatalból." 

Mi, igy kezdi az „Agence Havas" e tudósítására 
megjegyzéseit a „Moniteur de Rome," visszautasítjuk az 
e jelentés igazságába való hitet. A Szapáry-minisztérium 
nagy hibát követne el, hogyha a katholikus vallás törtér 
neti jogainak eltörlésére vállalkoznék és harczot kezdene 
az egyház ellen. 

Kulturharczot provokálni oly helyzetben, a minő-
ben Magyarország van : a nemzetiségi és nemzetközi 
rivalitások közepette, a melyek körülötte zajlanak : akkor, 
midőn minden hazafias erő összegyűjtésére van szükség, 
jobban mint bármikor: ez valóságos politikai esztelenség, 
mondhatni bűn, crimen. Mi nem akarjuk ilyenre képe-
seknek tartani a Magyarországot jelenleg kormányzó 
államférfiakat. 

Az egyház minden transactióra, minden alkalmaz-
kodásra kész, ha azok elveivel összeegyeztethetők. Mikor 
pedig nem enged, jele, hogy nem engedhet, mert enged-
nie nem szabad. Akkor az államon vau a sor elállni me-
rev összeférhetetlenségétől és szívesen vállalkozni oly 
megegyezésre, a mely mindig többet ér neki, mint a 
harcz az egyházzal. 

Mi az „Agence Havas" hírében, ujabb jelentésekig, 
nem akarunk látni egyebet, mint kísérletet a megfélemlí-
tésre, egy nemét a pressziónak a magyar püspöki karral 
és papsággal szemben. Hanem ez a kísérlet is hiábavaló, 
mint a többi. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az e lkereszte lés i űgy alapos megoldására 

dr Lauran Ágoston kanonok által a kultuszminiszterhez 
felterjesztett emlékiratban ajánlott expediens megvilágítása. 

Szörnyű alternatíva előtt áll a magyarországi katho-
liczizmus ügye, — igy kezdi a tudós kanonok ur a kul-
tusminiszterhez felterjesztet Emlékiratát tartalmazó, álta-
lunk már múltkor teljes czimével idézett röpiratát. 

Arról van ugyanis szó, hogy az államiságunk ezred-
éves lét- és jogalapját képező kath. vallás a szent István 
által alapított „Mária ország"-ában, vagy fosztassák meg 
eddigi „államvallási" jellegétől, vagy pedig szent vallá-
sunknak a „koronázási eskü" paizsa alatt eddig féltéke-
nyen megőrzött ebbeli közjogi minősége, ezentúl is érin-
tetlenül hagyassák meg. 

A kérdés fordulópontját az úgynevezett „elkereszte-
lési" ügy mikénti lebonyolítása képezi. 

Ha az elkeresztelési ügy a kath. vallás érdekeinek 
megfelelő megoldást nyer : ujabb diadala lesz ez az egy-
háznak, a megpróbáltatás nehéz napjaiban. 

Ellenben, ha az ügy szent vallásunk érdekeivel 
ellenkezőleg döntetnék el : oly megaláztatását képezné ez 
az egyháznak, aminővel az hazánkban még nem találko-
zott, daczára annak, hogy a magyar „Corpus Juris" sze-
r in t : „Porro sí ratione lex constat : lex erit omne . . . 
quod religioni (már t. i. Catholicae) congruat." (Tripart. 
Prolog. Tit. 10.) 

Éppen azért, és mert én azóta, amióta a K. B. T. 
K. 53-ik §-a bizonyos részről a katholikusok „csapdája" 
gyanánt üdvözöltetett, magyar közjogi szempontból, az 
egyház és az állam közötti viszonynyal folytonosan és 
tőlem kitelhetőleg behatóan foglalkoztam : feljogosított-
nak érezvén magamat tárgyilagosan hozzászólani a napi-
renden levő s már egészen elmérgesitett elkeresztelési 
kérdés mikénti megoldásához is : 1892. évi május hó 13-án 
a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszter ur ő nagy-
méltóságához egy „Emlékirat"-ot intézni bátorkodtam, 
melynek teljes szövege ez: 

(És itt következik az általunk már közzé tett Em-
lékirat.) 

A kisérő levélben arra kértem a minisztert, hogy a 
helyett hogy nekem ez ügyben bármi hitelt is előlegezne, 
inkább a jelzett emlékiratban előadottakat folytonosan a 
törvény idézett helyeinek teljes szövegével összehasonlí-
tani kegyeskedjék. 

Er re kérem azokat is, akik ez uton vesznek „Em-
lékirat"-ómról tudomást. Vegyék elő magát a törvényt. 
Az általam idézetteket hasonlítsák össze a törvény szö-
vegével. S majd csak azután mondjanak Ítéletet a felől, 
hogy állításaim megfelelnek-e a valóságnak vagy sem. 
Az ügy fontos volta megérdemel annyi fáradságot, külö-
nösen azoktól, akiknek fődicsőségét szent vallásunk és a 
szent István koronájával feldíszített apostoli király jogara 
alatt viruló államunk iránti hűség képezi, már csak azért 
is, mert államiságunk érdekei annyira összeforrvák szent 
vallásunk érdekeivel, hogy ezek megingatása által, álla-
miságunk létalapjai ingattatnának meg. 

Ha az emlékiraton végig vonuló alapeszme, hogy 
t. i. a kath. vallás Magyarországon közjogilag ma is 
„államvallás," érvényesül: a „bevett felekezetek"-nek el 
fog kelleni viselniök ezen minden kétséget kizárólag meg-
állapított „elv" összes consequentiáit ; a miniszter pedig 
a katholikus vallási érdekek szempontjából nem lesz kény-
telen sem visszavonni a február 26-iki rendeletet, sem 
pedig revisio alá vétetni az 1868. évi LIIl-ik törvényczik-
ket, mint amely ezek szerint nem a kath. államvallásnak 
a bevett felekezetekhez való viszonyát, hanem egyesegye-
dül azon felekezeteknek egymásközti viszonyát szabályozza, 
amelyekre törvénykönyvünk szótára szerint a „törvé-
nyesen bevett" jelző .ráillik. 

S a kérdésnek ilyetén való megoldása azért volna 
az állam tekintélyének legmegfelelőbb : mert az állam 
tekintélye hangosan követeli, hogy az államtörvények ne 
ugy tekintessenek, s ne is legyenek ugy tekinthetők mint 
megannyi, lépten-nyomon kínos ellentmondásokat invol-
váló szóhalmazok. 
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Ugyan mi értelme is volna az 1868. LIII. t.-cz. 
abbeli ünnepélyes kijelentésének, hogy a „bevett feleke-
zetek" egymásközti viszonyát „az 1848-ik évi XX-ik t.-cz. 
alapján" szabályozza: ha ezen csak egy szemernyit is 
változtatott volna ? Nem-e akkor tért volna le a törvény-
hozás ezen alapról, midőn erre helyezkedni Ígérkezett? 

Mi értelme volna annak, hogy az 1848. XX. t.-cz. 
idézett 6-ik §-a névszerint kiemeli az 1844. III. t.-czikk-
nek, vagyis oly törvénynek folytatólagos hatályát, amely 
a kath. „államvallás" és a „bevett felekezetek" közötti 
közjogi különbségről tanúskodik, ha ugyanazon 1848. 
XX. t.-cz. 2-ik' §-a kimondva „a bevett felekezetek egyen-
lőségét," azontúl „bevett felekezet" gyanánt kivánta 
volna tekintetni anélkül, hogy azzá degradálta volna a 
kath. „ál lamvallását is? Nem-e valóságos ellentmondást 
képezne ez ? 

Sőt azon körülmény, hogy az 1848-ik XX. t.-cz. 
6-ik §-a névszerint felemlitendőnek tar tot ta azt, hogy az 
1844. III. t.-cz. rendelete a görög nem egyesült vallá-
suakra is kiterjesztetik, világosan azt mutatja, hogy ha 
a törvény nem intézkedett volna igy : a görög nem 
egyesültek, szemben a kath. vallással, nem részesülhettek 
volna azon előnyökben, melyekben az 1844. III. t.-cz. a 
két protestáns felekezetet részesiti, daczára annak, hogy 
az 1848. XX. t.-cz. 2-ik §-a a „törvényesen bevett val-
lásfelekezetek egyenlőségét" kimondotta, és daczára an-
nak, hogy a „görög nem egyesült" felekezet éppen olyan 
„bevett" felekezet, mint a két protestáns felekezet bár-
melyike. S éppen azért, mivel a szóban levő törvény az 
1844. III. t.-cz. rendeletét a protestánsokon kivül, kiknek 
érdekében alkottatott , csak a görög nem egyesültekbe 
tartotta kiterjesztendőnek, nem pedig az 1848. XX. t.-cz. 
1-ső §-val bevett unitáriusokra is: világos, hogy az uni-
táriusok az 1844. t.-cz. előnyeire nem számithatnak, 
ujabb jeléül annak, hogy az 1848-iki törvényhozás a 
bevett felekezeteknek ama „tökéletes egyenlőségét és 
viszonosságát" csak egymás irányában, nem pedig a 
kath. államvallás irányában is mondotta ki. 

Azt pedig senki sem fogja állithatni, hogy az 1844. 
III. t.-cz. a kath. államvallás és a törvényesen bevett 
felekezetek között legalább is tökéletes viszonosságot ál-
lapított volna meg ; mert, habár az 1844. III. t.-cz. 
annak bevezető sorai szerint: „A bécsi és linezi béke-
kötés alapján" egyben-másban módosította is „az 1791. 
26. törvény"- t : de azt nem „abrogálta", hatályon kivül 
nem helyezte. Amiben tehát az 1848. XX. törvény-czikkel 
további hatályban megtartott 1844. évi II. törvény-czikk 
nem módosította az 1791. 26. törvény-czikket, — hatály-
ban maradt meg az azontúl is. 

Már pedig, amint azt „Mivé lett a katholikus Ma-
gyarország" czimü kiadványomban is kifejtettem, az 1844. 
III. t.-cz., eltekintve a 3. és 4. §§-ban foglalt ismert át-
meneti intézkedésektől, az 1791. 26. törvényczikket csak 
annyiban módosította, hogy : 

a) mig az 1791. 26. t.-cz. 15. §-a értelmében, a 
vegyes házasságból született gyermekek, ha az apa 
katholikus, nemre való tekintet nélkül, mindannyian a 
kath. vallásban nerelendők, ha pedig az anya katholikus, 
csak a figyermekek lövethetik, de azok sem tartoznak 

követni apjok nem kath. felekezetét: addig arra való 
tekintettel, hogy miért, miért nem ? felette felszaporodott 
volt már azon gyermekek száma, akik ezen törvény el-
lenére a protestáns felekezetek valamelyikében neveltet-
tek, az 1844. III. t.-cz. 1. §-a a múltra nézve kijelenté, 
hogy „azok, kik 18 éves koruk eléréseig az evangelika 
vallásban neveltettek, a nőszemélyek pedig férjhezmene-
telök után, habár még ezen időkort el nem érték is, sem 
magok, sem maradékaik, vallásos kérdés alá többé nem 
vétethetnek;" de ezen intézkedés is azt jelzi, hogy a 
jövőre nézve azonban a vegyes házasságokból születendő 

I gyermekek, mely vallásbani neveltetését illetőleg még 
mindig csak az 1791. 26. t.-cz. szabványai fogják ké-
pezni a követendő irányadót ; 

b) mig továbbá az 1791. 26. t.-cz. jelzett 15. §-a 
értelmében a „vegyes házasságok" csak a kath. lelkész 
előtt voltak megköthetők: „quae (matrimonia mixta) sem-
per coram parochis catholicis ineunda erunt" : addig, az 
1844. III. t.-cz. 2. §-a szerint „A jelen törvény kihirde-
tése után keletkező azon vegyes házasságok is. melyek 
evangelikus lelkipásztor előtt köttetnek, törvényesek" : — 
anélkül azonban, hogy ezen intézkedés, a gyermekneve-
lést szabályozó iménti törvényen valamit változtatna, még 
ezen esetekben is ; 

c) mig végre az 1791. 26. t.-cz. 13. §-a értelmében: 
„Quum transitus a Catholica religione ad alterutram ex 
evangelicis, in sensu pacifteafionum receptis, Catholicae 
religionis principiis adversetur, ne is temere fiat, 
occurrentes eiusmodi casus ad Sacratissimam Suam Regiam 
Maiestatem referendi venient" ; addig az 1844. III. t.-cz. 
5-ik és összes következő §§-ai „A római katholika 
vallásból az evangelika vallások bármelyikére leendő 
átmenet"-et szabályozzák, anélkül, hogy a gyermek-
nevelést illetőleg, a jelzettől eltérő intézkedésekkel talál-
koznánk. 

Ennyiben módosítja az 1844. III. t.-cz. az 1791. 26. 
t.-czikket, csak. A többire nézve pedig érintetlenül hagyva 
— ezt egyebekben hatályon kivül nem helyezi. 

Nem helyezi tehát hatályon kivül az 1844. III. 
t.-cz. azon a „katholikus vallás" és a „törvényesen bevett 
vallásfelekezetek1,1, között fennállott közjogi külömbséget 
sem, amelyet az 1791. 26. t.-cz. imént idézett 13-ik §-ból 
mindenki könnyű szerrel kiolvashat; mer t : 1. Amely 
törvény szembe állitja a kath. vallást a „bevett feleke-
zetekkel", az a kath. vallást nem sorolja a „bevett fele-
kezetek" közé, hanem azoktól épen megkülönbözteti. De 
az imént idézett törvény a katholikus vallást szembe 
állitja a „bevett felekezetekkel." Tehát ugyanaz a kath. 
vallást nem sorolja a „bevett felekezetek" közé, hanem 
azoktól épen megkülömbözteti. — 2. Amely törvény azért 
tiltja meg a kath. vallásról a „bevett felekezetek"-re való 
áttérést, mert ez a kath. vallás elveivel ellenkezik; az a 
katholikus vallást a „bevett felekezetek" felett állónak 
jelzi. De az idézett törvény azért tiltja meg a katholikus 
vallásról a „bevett fe lekezetekére való áttérést, mert ez 
„catholicae religionis principiis adversatur." Tehát ugyanaz 
a katholikus vallást a „bevett felekezetek" felett állónak 
jelzi. — 3. Amely törvény, szemben a katholikus val-
lással, mint „temerarium"-ot, mindent megtilt, ami a 
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katholikus vallás elveivel ellenkezik, az azt is megtiltja, 
nehogy a katholikus vallás bárki által is holmi „be-
vett szektá"-nak tekintessék. De az idézett törvény, 
szemben a kath. vallással, mint „temerarium"-ot, mindent 
megtilt, ami a kath. vallás elveivel ellenkezik. Tehát, 
mint „temerarium"-ot, azt is megtiltja, nehogy valaki a 
kath. vallást, holmi ,,bevett szektá"-nak merje tekinteni. ! 
— Ebből pedig az is megérthető, hogy mi annak az 
oka, hogy ama „in sensu pacificationum receptae" fele-
kezetek, a részökre. a bécsi békekötés által megengedett 
szabad vallásgyakorlatot is. csak „absque tamen praeju-
dicio Catholicae Romanae Religionis" élvezhetik, mert 
t. i. amint az már csak éhből is nyilvánvaló, a kath. 
vallás, mint közjogilag „avita, haereditaria, constitutionalis, 
non recepta religio," a magyar törvényhozásnak minden-
kor olyanannyira szemefényét képezte, hogy azzal a „be-
vett felekezetek" soha sem voltak összetéveszthetők, sem 
pedig vele egy kategóriába nem voltak sorolhatók. 

Nem szenved tehát kétséget, hogv az 1848. XX. 
t.-czikket megelőzőleg, nevezetesen pedig az 1844. III. 
t.-cz. alapján a kath. vallás „közjogi tninőségé"-ben nem 
állott be semminemű oly változás, amelynél fogva a kath. 
vallás akkoriban már „bevett szektá '-nak lett volna te-
kintendő. 

Mivel pedig az 1848. XX. t.-cz. ahelyett hogy az 
1844. III. törvény-czikken csak egy betűt is változtatott 
volna, azt. a kifejtettek szerint teljes hatályban megtar-
totta : világos, hogv ugyancsak az 1848. XX. t.-cz. ki- ; 
mondva máskülömben a ,.bevett felekezetek tökéletes 
egyenlőségét," magát a katholikus államvallást, ebbeli 
közjogi minőségében változatlanul megtartotta, ugy kü-
lömböztetve meg azt a bev.ett felekezetektől, mint ahogy 
az általa folytatólagos hatályban meghagyott 1844. III. 
t.-cz. különbözteti meg. Ezen pedig az 1868. LIII. t.-cz. 
azért nem változtatott, mert, az azt folytatólagos tel-
jes hatályban meghagyó 1848. XX. t.-cz. alapjára he-
lyezkedett. 

Hogy pedig ezek daczára az 1868. LIII. t.-cz. körül 
azon felfogás jutot t érvényre, hogy az a katholikusokra 
is vonatkozik: ennek nem gróf Csákv miniszter az oka. 
S éppen ezen körülmény teszi könnyűvé neki a jelzett 
módon való kibontakozást. 

0 csak rectificálna igy egy a törvény körül mások 
hibája miatt érvényre jutot t oly valóságos előítéletet ké-
pező ferde felfogást, melynek a/ államtörvény rovására 
való további érvényesülhetése ellen, maga az állam tekin-
télye is hangosan tiltakozik. 

S éppen ezen rectifieálandó felfogás rectificalása 
képezné az „elkeresztelési" ügynek az állam tekintélyé-
nek egyedül megfelelő s hozzá méltó helyes megoldását. 

IRODALOM. 
- f Elbeszélések, irta Bodnár Gáspár nőképezdei 

tanár. Ara 1 frt. Megrendelhető szerzőnél Szatmáron. 
Ismét egy kötet elbeszélés fekszik előttünk a „Téli 

Esték" szerkesztőjének ügyes tollából. Ugy tárgyánál, 
mint előadásánál togva egyaránt népies. Lépten-nyomon 
olyan szólásformákra akadunk, melyek egyenesen a nép 

ajkáról vannak ellesve, mintha csak az alföldi rónák tős-
gyökeres lakóját hallanók beszélni a maga egyszerű, ke-
resetlen modorában. Éppen ebben rejlik Bodnár styljének 
ereje, ez adja meg neki azt a tiszta magyar zamatot, 
melv utat nyit a nép szivéhez, s a magasabb műveltség-
gel biró egyéneknek is élvezetet nyújt. Alakjai sikerültek. 
Az egyszerű, életből merített képek kellemes benyomást 
tesznek az olvasóra, sőt találkozunk helyekkel, melyek 
rezgésbe hozzák a sziv húrjait, megindítanak. Különben, 
amint a kötet összeállításából kitetszik, szerzőt ama ne-
mes czél lelkesité. hogy a népnek, az iparos osztálynak 
élvezetes, erkölcsöt és vallásosságot ápoló olvasmánynyal 
szolgáljon. E feladatát talpraesetten oldotta meg ; müvé-
ből csak jót lehet tanulni. Minden törekvése oda irányul, 
hogy kötelességszeretet, a káros szenvedélyek leküzdése, 
tiszta, erkölcsös életre és vallásosságra buzdítson. E szép 
tulajdonainál fogva megérdemli, hogy helyet találjon 
minden jó kath. család asztalán. Tekintsünk bele részle-
tesebben a 12 beszélykét tartalmazó kötetbe: 

A toronyőrben találóan van példázva a kötelességét 
híven teljesítő ember lelkinyugalma, s azon elismerés, 
melyet a hivatás pontos betöltése méltán megérdemel az 
igazságot szerető lelkektől. Okulhat belőle, akinek nincsen 
Ínyére ama munkakör, melybe Isten és saját geniusa vezette. 

A hová az Isten visszaköltözött. Azt tünteti fel, hogy 
a mindenség hatalmas Ura a nevén elkövetett sérelmeket 
nem hagyja megtorlás nélkül, s önmagának elégtételt 
szolgáltat az emberek előtt. 

Az a kis mécses még most is lobog. Pompás kis 
ikszélv. Jellemei nagyszerűen domborodnak ki. A sze-
rencsétlenné lett család tönkrejutása, a liczitáczió oly 
megható jeleneteket tárnak szemeink elé, melyek különö-
sen a gyengébb sziveket könnyen érzékenynvé tehetik. 
Mintegy észrevétlenül vezet a sz. képek iránti tiszteletre, 
mely az egésznek hátterében lappang. 

Itt élned halnod kell. Honszeretetre buzdit. s elret-
tent a kivándorlási mániától, mely napjainkban mindig 
nagyobb arányokat kezd ölteni. 

Jó az Isten. Annak példázására szolgál, mennyire 
boldogok azon szülők, kiket az Isten gyermekekkel áld 
meg, hogy azokat saját szivök szerint nevelhessék. Ele 
ama lelketlenek ellen irányul, kik bűnös kezekkel szán-
dékosan fosztják meg magokat gyermekeiktől. 

Szegény gazdagok, boldog szegények. Ellentétbe állítja 
az istentelen gazdagot a vallásos szegénynyel, kinek min-
dennapi eledele barna kenyér, munka és imádság, s ki-
mutat ja ez utóbbi fölényét lelkiismerete tisztasága és 
nyugalmában. 

Névnapi ajándék. Ügyesen összeállított rajz. A bold. 
Szűz tiszteletére tanit. 

Szenteskedő asszony A gonosz nyelvek gyakran az 
ártatlant is rágalmakkal illetik, azonban a bün elébb-
utóbb napfényre jön, s elveszi megérdemlett büntetését. 
Ez az eszme van megtestesítve egy hosszunyelvii vén 
asszony személyében, ki alakoskodásaival igen ügsesen 
tudja félrevezetni a falu népét. Folyton imádkozik, veze-
kelni jár, pedig gonosz még a veséje is, mert mindig 
abban töri a fejét, kit hogy lehessen jobban megrágal-
mazni. 
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A régi jó időkből. A szerető szivek rá ta lá lnak egy-
másra, bo ldog ama házasság, mely tiszta szerelmen 
alapszik. 

Nem szégyelte az anyját. Egy szegény családból szár-
mazott fiu magasra emelkedett , — érseki székbe. Ö«ve,gy 
édes anyjá t maga mellé vette, s büszke volt reá. midőn 
őt egyszerű ruháza tában asztalához ü l te té . 

A jó Maris néni. Az árva gyermek hálá ja van be-
muta tva , ki szülei elhaltával egy szegény özvegy asszony 
gondja i alá k e r ü l t ; ez gyermekének tekinté őt, s anyai 
szeretet tel nevelte fel, sőt később jó feleséget szerzett 
számára. 

Pereczes Adám, typicus a lakja azon egyéneknek, 
kiken erőt vesz a lutrizás dühe, s minden vagyonukat e 
rossz szenvedély kielégítésére pazarol ják. 

Ezekben kívántam bemutatni Bodnár elbeszéléseinek 
rövid tartaln)át , s bátran mondhatom, hogy minden aggó-
dás nélkül oda lehet adni bármely fiatal leány kezébe, 
rosszat belőle nem fog tanulhatni . IHkaios. 

— Felhívás előfizetésre. A győri egyházmegye a 
mul t évben a következő pályakérdést tűzte k i : „Miért 
szerencse a kath . egyházban születni s melyek azon köte-
lességek, amelyeket minden embernek teljesítenie kel l , 
hogy jó kathol ikusnak t a r t a s sák?" E pályázat e redménye 
„Az én hitval lásom" czimü munka , melyet jelenleg sa j tó 
alá bocsátok. A kérdés korszerűsége fölment engem min-
den hosszas a jánlgatástól , de éppen ezen oknál fogva 
szeretném reményleni. hogy a nagyérdemű közönség szí-
ves pártolása által lehetővé teszi, hogy müvem különösen 

világi katki l ikasok között minél nagyobb e l te r jedés iek 
örvendjen. A körülbelül 10 —11 ivre ter jedő munka, ele-
gáns kiállí tásban, junius hó közepén hagy ja el a saj tót . 
A r a 1 fr t , papnövendékeknek, taní tóknak, valamint a 10 
példányon felüli megrendeléseknél 80 kr . A megrendelé-
seket kérem utalványon vagy akár egyszerűen levelező-
lapon jelezni s ez esetben az előfizetési pénzt majd csak 
a könyv átvétele után kérem. M a g a m a t a nagyérdemű 
közönség szives pár t fogásába ajánlva, vagyok Magyar -
ó v á r (Mosonymegye), 1892. május 5-én, teljes t isztelet tel 
Erényi Károly, káplán. 

H I V A T A L O S . 
A pécsi papnevelő intézeti igazgatóság részéről köz-

hírré tétetik, miszerint a pécsi papnövendékek közé fel-
vétetni kívánók concursualis vizsgálata ez évben jun ius 
hó 30-án és jul. hó 1-ső napján fog megtar ta tni . Azon 
gymnasiumi tanulók, kik a 4, 5, 6, 7, vagy 8-dik osztá lyt 
jó sikerrel elvégezték, illetve az érettségi vizsgálatot 
letet tek és a kis szemináriumba, vagy a 8-ik osztályból 
a theologiai tanfo lyamra felvétetni óha j tanak , iskolai bi-
zonyítvány nyal és keresztelési, anyakönyvi kivonattal ellátva 
jun . hó 30-án a délelőtti ó rákban a papnevelő intézeti 
vicerectornál a beiratás eszközlése czéljából jelentkezze-
nek ; a mely a lkalommal további teendőik iránt is é r t e -
sülést fognak nyerhetni . 

V E G Y E S E K . 
— Magyarország hgprimásának t ú rokba ja annyira 

javul t , hogy a kul tus-budget tárgyalásakor a főrendiház-
ban felszólalása esetleg várható . 

— Császka György kalocsai érsek ő exciája a sze-
pesegyházmegyei szegényebb ellátású káplánok felsegé-
lyezésére 600 f r to t adományozot t . 0 excziája volt püspöki 
egyházmegyéje iránti érdeklődését még azzal is muta t ja , 
hogy a szepesváraljai székesegyház res taurálását serényen 
fo ly ta t t a t j a s a sz. Vinczéről nevezett lőcsei apáczák in-
tézetét egy szomszédház megvételével kibővítet te . 

— Winkler József cz. püspök, nagyváradi prépost-
kanonok, Szent-László emlékezetére 21,000 fr tos alapít-
ványt te t t , 6000 for intot a Nagybányán (szülővárosában) 
feláll í tandó gyermekmenedékház javára , 500 for intot a 
helybeli szemináriumban felállí tandó nyomdára , 3000 
f r to t Péterf i l lér-alapra, 1000 f r to t Szent-László lovag-
szobrára, a nagyvárad i figyermek menedékház javára már 
te t t 6000 fr tos alapítványt. 

— Aquinói szent Tamás-társaság Budapesten. Kiss 
J á n o s dr a Szent- Is tván-Társula t igazgatója lakásán f. hó 
18-án népes ér tekezlet volt, egy bölcselet tudományi egye-
sület alakítása érdekében, melynek neve lesz : „Aquinói 
Szent -Tamás-Társaság ." Az értekezleten jelen vo l t ak : 
W o l a f k a Nándor apát , osztálytanácsos, Való Simon pápai 
kamarás , Robicsek Ferencz tanulmányi felügyelő, Lévay 
P á l plébános, Székely István theologiai tanár , Va jó Jó -
zsef premontrei r. theol. tanár , Mihályfi Ákos és. Piszter 
Imre ciszfcerczita r. theol. tanárok, König Gusztáv és dr 
P u r t iván káplánok, Gyürky Ödön tanár stb. Miután az el-
nöklésre felkért W o l a f k a Nándor kanonok ki te j te t te az 
a lakí tandó társaság czélját és szükségességét, köszönetet 
mondot t a sa j tónak, mely az eszmét pár to lólag tárgyal ta . 
Ezu tán fölolvasták a távirat i és levélbeli csat lakozásokat . 
A Kiss J á n o s által felolvasott a lapszabálytervezetet az 
ér tekezlet elfogadta s az a lakuló közgyűlés idejéül junius 
8-iKa délutáni 3 órá já t tűzte ki. Az értekezlet ezzel vé-
get ért. 

= A Kassa-egyházmegyei, növendékpapság aranyszájú 
sz. Jánosról nevezett magyar egyházirodalmi iskolája 
1892. évi május hó 25-én a püspöki papnevelő-intézet 
nagytermében zár tkörű ünnepies gyűlést tar t , melyre a 
meghívót köszönettel vet tük. Tá rgyso roza t : 1. Megnyitó 
beszéd. T a r t j a : Jeszenák Zsigmond, elnök. 2. „Meditat ion" 
de J . S. Bach. Harmoniumon és hegedűn előadják : Grúsz 
Lipót és Sefcsik Gyula h. hal lgatók. 3. „A t iburi jósnő" 
Mindszenty Gedeontól. Szava l ja : Korponay István h. h. 
4 . „Szentelt hantok" Mosonyitól. E l ő a d j a : a növendék-
papság énekkara. 5. „Mit köszön nemzetünk művelődése 
a kereszténység befolyásának." I r t a : Wiek Béja, fel-
o lvassa: Hegyi Ödön h. h. 6. Részlet Mascagni „Paraszt-
becsület" cz. operá jából . Tr io . E l ő a d j á k : Sefcsik Gyula, 
Grúsz Lipót és Eördögh E lemér növ. papok. 7. „Csata-
dal" Storch F.-tői. E l ő a d j a : a növ. papság énekkara . 8. 
„Viszontlátás" Pá ly Edétől . Szavalja : Violet Gyula h. h. 
9. „Largo" Händel G.-től. Előadja a zenekar, ha rmonium 
kísérettel. 10. Záró beszéd. T a r t j a : V á r j o n József, fő-
jegyző. 11. Egyveleg. Já tsza a zenekar. Kezdete délután 
5 órakor . 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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VUERABILI CLERO SAECULARI AC REtíULARl D10OTÏSIS SCEPUSIENSIS 

S A L U T E M I N D O M I N O E T B E N E D I C T I O N E M ! 

Venerabiles Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! 

Dum post capessitam sedem Episcopalem 
Vos omnes Venerabiles Fratres et Filios Dile-
ctissimos prima vice alloquor, priusquam intimo 
caritatis affectu sensa animi mei Vobis expro-
merem, liceat paulisper ab aratro respicere atque 
devotionis et pietatis débita exsolvere Matri 
meae Ecclesiae Agriensi, quae me tenerrime fo-
vit, et Patri ac Praesuli, nunc iam Metropolitae 
meo, eiusdem Ecclesiae Excellentissimo ac Re-
verendissimo Domino Archi-Episcopo, qui ante 
viginti annos hie inter vos pertransiit benefa-
ciendo, hanc tenens Episcopalem Cathedram, in 
qua sine meis meritis, inscrutabili Dei consilio 
nunc ei succedens animo grato lubentique pro-
iiteor, me omnem paene progressum, quantulus-
cunque ille fuerit, in sacro hoc vocationis meae 
curriculo illo duce, illo magistro fecisse. 

Ex placido quietis littore in pelagum labo-
rum et abyssum . aerumnarum eductus, animam 
meam omnipotenti Deo commendo, meque totum 
sponsae meae Ecclesiae Scepusiensi devoveo, 
Vestram implorans pietatem, ut qui mecum ad 
unum scopum properatis unumque bravium ex-
pectatis, lassescentem sub onere orationibus 
vestris adiuvetis et studiis. Nam si semper grave 
admodum et periculosum episcopalis muneris 
onus est habitum et habendum, his nostris die-

bus, difficillimis hisce reipublicae christianae 
temporibus quid magis formidandum, quam tan-
tus labor fragili, tantaque dignitas non me-
renti. 

Acerrimum enim bellum his nostris diebus 
in rem catholicam universam ab iis conflatur, 
qui sanam non sustinentes doctrinam, quaecun-
que ignorant, blasphémant, et quibuscunque ar-
tibus sanctissimae nostrae religionis, imo totius 
humanae societatis fundamenta labeiactare mo-
liuntur. Non amplius de singulis fidei nostrae 
capitibus agitur : totam penitus veritatem chri-
stianam christianamque rempublicam seditiose 
oppugnari anxio et sollicito animo cernimus. 
Audimus vocem illam serpentis antiqui : Eritis 
sicut dii. Audimus clamorem superbiae, plenam 
independentiam rationis a fide proclamantis, 
summaque contentione asserentis, rationem sibi 
ipsi esse legem, illam.esse unicum veri et falsi, 
boni et mali arbitrum, nullum esse verum, nisi 
quod illa ex sese intelligat, nullum bonum prae-
ter illud, ad quod humana natura ex propriis 
suis principiis sese explicet ; rationi itaque nunc 
iam in eo esse certandum, ut e conscientia ge-
neris humani omnia divina documenta, quae 
sacra cum tide sunt indita, stirpitus evellantur, 
sicque homines in maximam miseriam, quam 
illi quidem superbia obcoecati seductores pro 
nova aliqua luce venditant, in omnis videlicet 
hdei despicientiam et contemptum devolvantur. 
Proclamata autem hac absoluta rationis suffi-
cientia, violatoque amico foedere, quo ratio per 
ipsam legem naturae fidei alligatur et iungitur, 
praeceps via patebat ad omnia inficienda et 
expellenda, quae sunt supra naturam rerum et 

4 3 
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captum hominis posita, ad omnia temere per-
miscenda et ad prorogandos fines, ultra quos 
ratio sine gravissima perturbatione totius ordi-
nis naturae progredi nunquam potest. Hinc 
illorum audacia, qui spiritum cum materia con-
fundentes, eo impietatis deveniunt, ut coelutn 
petere et Deum ipsum de medio tollere conen-
tur;1) hinc impiissima tentamina vanae scientiae 
falsaeque eruditionis contra sacrarum litterarum 
doctrinas ipsarumque inspirationem. hinc audax 
negatio existentiae et necessitatis, imo possi-
bilitatis ipsius divinae revelationis, hinc illa ! 
congeries omnium deliramentorum, varias, sicuti 
hominum variae sunt cupiditates, formas indu-
entium. quorum auctores, ut s. Augustinus de 
sui aevi errorum magistris meraco sapientiae 
tinctis loquitur, nimis in haec corporalia pro-
gressi atque lapsi. nihil aliud putant esse, quam 
quod istis quinque notissimis nuntiis corporis 
sentiunt, et quas ab his piagas atque imagines 
acceperunt, eas secum volvunt, etiam cum co-
nantur recedere a sensibus, et ex eorum mani- i 
festa et fallacissima regula ineffabilia penetralia 
veritatis rectissime se metiri putant. ") Cum 
autem nihil possit in humana societate firmum 
remanere, .si nihil credere statuerimus, quod non 
possumus habere perceptum, postquam veneua 
harum doctrinarum longe lateque diffusa in 
omnes civitatis ordines pervaserunt et infimae 
cuiusvis sortis hominum animos contaminave-
runt, quid mirum, si reiecta auctoritate religio-
nis catholicae, cuius divina origo tam illustribus 
est perspicua signis, quaelibet reiiciatur auctori-
tas, cui tales assentiendi notas abesse liquet, si 
eversa fide in Deum et in nihilum redacta spe 
vitae aeternae, C a r i t a s in cordibus frigescat, ho-
minesque nulla iam proximi ratione habita et 
effraenato amore sui abrepti, non iustum et 
verum, sed id unum quod utile est spectantes, 
summum bonum in fruendis caducae huius vitae 
commodis reponant, et insatiabili cupiditate, 
honestatis regulis omnino posthabitis, divitias 
quovis modo congerere non desinant, aliorum 
spoliis facultatem beate vivendi quaerentes : quid 
mirum, si in diro hocce certamine, ubi alii parta 
tueri, alii appetita consequi contendunt, tran-
quillitati tuendae, sine religionis praesidio hu-
mana potestas frustra laborem consumât, si 
denique minaces erumpant fremitus, et per artus 

') Pius IX. Alloc. 9. Jun. 1862. 
!) S. Aug. de util. ered. 

intimos humanae societatis lethifera quaedam 
serpat pestis, quae earn quiescere non sinit, 
ipsique novas rerum conversiones et calamitosos 
exitus protendat. ') 

Fateri quidem debemus, laetiora quasi re-
viviscentis fidei nobis hinc inde allucescere in-
dicia, augerique sensim numerum eorum, qui 
sive trepidi rerum suarum et territi gravibus 
quos seculum iam tulit ac exeundo adhuc pro-
tendit casibus, sive commoti et perturbati ge-
mitibus multorum, qui in levando ardenti felici-
tatis desiderio intra praesentis temporis spatium 
definito incassum desudant, sive denique beuigno 
afflatu divini spiritus, qui spirat ubi vult, ab-
horrent ab incredulorum pravitate aversanturque 
horum impia ausa, sibi persuasutn esse affir-
mantes, mundum non aliter conservari, nisi 
numine providentiaque eius posse, cuius est nutu 
conditus. *) Solatiosa sunt haec luctuosissimis 
etiam hisce temporibus clementiae Dei omni-
potentis indicia, qui etsi multis aerumnis affici 
sinit Ecclesiam suam in terris, ad confirmandam 
tamen fidem nostram interdum de tenebris facit 
lucem splendescere, quia potens est de lapidibus 
suscitare filios Abrahae. Et utinam gratia Eius 
illuminati aliquando agnoscant omnes, quanto-
pere religio catholica conducat etiam temporali 
reipublicae bono, quae sua cuique civium obser-
vanda proponit, et inculcat officia ex coelesti, 
quam accepit, doctrina 

At vero multi, dum religionem catholicam, 
quae quidem in omnium occurrit oculos tam-
quam lux solis, laudibus attollunt humanaeque 
societati quam maxime utilem praedicant, nihi-
lominus fixum quodvis veritatum religionis sym-
bolum reiiciunt, quem quis Deo cultum praestet, 
modo vitam iuxta recti et honesti leges com-
ponat, parum referre, honestique viri religionem 
sufficere dicunt, religionem omnem in interiori 
quodam communi omnibus animi sensu repo-
nentes. Hinc Ecclesiae institutionis divinae nul-
lám rationem habent, earn plane similem volunt 
ceterarum societatum, quas respublica continet, 
eius moderari disciplinam. earn ad partes tra-
here, eius sacros ministros regere, ea quae sunt 
mixti iuris arbitratu suo statuere nituntur, quasi 
Ecclesia non sit vera perfectaque societas in suo 
ordine suoque officio plane libera, suis propriis 
et constantibus pollens iuribus sibi a divino 

') SS. D. n. Leo XIII. Enc. Inscr. Dei cons. 
*) SS. D. n. Leo XIII. De vita christ. 
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furidatore suo collatis, cuius ergo facultas ad 
agendum légitima ex status politici volnntate 
veluti fonte omnis iuris omnisque auctoritatis 
esset derivauda. Cum vero nemini, qui catholi-
cus sit, nisi de religione ieiuno et languido, vel 
palam a verso ab Ecclesia ignotum esse possit. 
Christum in Ecclesiae suae institutione dedisse 
Apostolis eorumque successoribus potestatem 
nulli alii potestati obnoxiam, si contra hos vio-
latores iurium rectores Ecclesiae, quorum est 
eius causam iuraqua custodire, religioni habent 
defendere eius libertatem, quam sanctissimi 
patres universi voce concordi agnoverunt cum 
sancto Athanasio monente: Tibi Deus impérium 
tradidit, nobis quae sunt ecclesiastica concredi-
dit, iidern laudatores religionis catholicae statim 
suspicionem et offensionem capiunt de hac Eccle-
siae libertate, calumniose asserunt, Ecclesiam, 
quaecumque ad recentiorem civitatis disciplinam 
pertinent, promiscue repudiare, eius ergo iura 
et auctoritatem cum iuribus et auctoritate civi-
tatis consiste re non posse. Ita vero quam Eccle-
siam ad efformandos sibi optime moratos cives 
efficacem laboris sociam habere vellent, illius in 
regen da et administranda civitate nullam ratio-
nem habendam esse censent, a civibus ergo ho-
norandam, contemni debere putant a civitate 
Ecclesiam, conclamantes, dissociari Ecclesiae ra-
tiones a reipublicae rationibus opportere ; idque 
eo consilio, ut facere contra interpositam fidem 
impune liceat, omniumque rerum habere, remo-
tis impedimentis arbitrium. 

In tantis rerum asperitatibus, quamvis an-
xiati et solliciti, ne despondeamus unquam ani-
mum Fratres Dilectissimi, sed iteratis quotidie 
precibus levemus oculos in montem, unde op-
portunum expectemus auxilium, auxilium enim 
nostrum a Domino, qui fecit coelum et terram. 
Nihil quidem Ecclesiae causa anxii esse debemus, 
cui Dominus usque ad consummationem saeculi 
se adfuturum, ac inferi portas contra earn non 
esse praevalituras praedixit. Sed vero pertime-
scimus de salute plurimorum, qui Ecclesia post-
habita in interitum aguntur, et reformidamus 
patriae gentisque nostrae casus adversos, cum 
edocti et divino eloquio, et tristi seculorum ex-
perientia probe sciamus, iustitiam elevare gen-
tem, peccatum autem esse, quod miseros facit 
populos.3) Cum autem Deus, non inopia virium, 

') SS. D. n. Leo XIII. de Civ. const, christ. 
2) Prov. 14, 34. 

sed magnitudine bonitatis, ut ad salutis, quam 
ipse peperit, obtinendos fructus a nobis quoque 
aliquid conferatur operae admittat ac velit, id-
circo, dum fervidis precibus opem divinam im-
ploramus, ipsi quoque paratis in auxilium viri-
bus manus operi admovere debemus, »nihil 
intentatum relinquentes, nihil inausum, quo sa-
luti animarnm bonoque patriae pro virili parte 
consulamus, atque Dei eiasque sanctae Ecclesiae 
causam, pro loco quem tenemus, summa anima-
rum consensione et zelo. qua verbo, qua opere, 
qua exemplo strenue ac impavide defendamus. 
Orantes ergo et laborantes, excubemus Dilecti 
Fratres in custodiis tabernaculi . . . castrorum 
Domini custodientes introitum, ne nos Dominus 
inveniat dormientes et dicat: Sic non potuistis 
una hora vigilare mecum. ') Sane non dormien-
tibus et non otiosis provenit regnum coelorum, 
sec! in mandatis Dei bene et naviter laboranti-
bus. Oremus et vigilemus. Milites cum simus 
Christi, non licet nobis otiose frigere ad certa-
mina et pericula, quibus undique cingitur sancta 
mater Ecclesia. Vocem premere, dum tantus un-
dique opprimendae veritati tollitur clamor, bello 
ubique ardente beate quiscere et in secessibus 
dolitescere : quid hoc esset aliud, quam similem 
fieri speculatoribus, de quibus scriptum est : 
Speculatores eius caeci omnes, canes muti non 
valentes latrare, videntes vana, dormientes et 
amantes somnia;*) quid aliud, quam recusare 
militiam Christi, et relictis eius signis, sequi 
prudentiam illam hamanam, ab Apostolo sapi-
entiam carnis et mortem animi appellatam, ) 
quae scilicet simulât se nescire, christianum ad 
dimicandum esse natum, unamque esse viam 
salutis, qua per Christum graditur ad Christum, 
viam crucis, in qua, dicente s. Leone Magno, 
nec aestus deest laboris, nec nubes tristitiae, 
nec procella formidinis: ibi sunt insidiae iniquo-
rum, persecutiones infidelium, minae potentium, 
contumeliae superborum : quae Dominus virtutum 
et rex gloriae ideo omnia in infirmitatis nostrae 
forma et in carnis peccati similitudine percur-
rit, ut inter praesentis vitae pericula non tam 

I optandum sit nobis declinando ista effugere, quam 
tolerando superare.4) (Folyta t juk) . 

') Matth. 26, 40. 
2) Is. 36, 10. 
») Rom. 8, 6, 7, 
4) S. Leo m. Serm. 65. de pass. Dom. 
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XIII. Leo pápa 
fé lszázados püspöki jubileumának ügyében 

megjelent a „Leone XIII." cz alkalmi folyóirat IV. fü-
zete gazdag tartalommal, melyben igen mozgalmas és 
változatos kép tárul fel előttünk a XIII. Leo pápa püs-
pöki jubileumának megünneplése végett Olaszországból 
az egész világra kihatólag megindított akczióról. Olasz-
ország ki fog tenni magáért, azt már most lehet előre 
látni. Bennünket azonban főleg ismét az érdekel, mi történik 
Olaszországon kivül tájékoztatásunkra, nehogy mi magyar-
országi katholikusok a kath. világtól, mint sajuos, néha 
szoktuk, messze elmaradjunk. Álljon tehát itt a nevezett 
folyóirat külföldi krónikájának kivonata. 

Amerikából közli a folyóirat Corrigan new-yorki 
érsek levelét, a melyben az újvilág fővárosának főpásztora 
azt mondja, hogy ők már régóta foglalkoztak a pápa 
püspöki jubileumának ünnepségeivel, a szervező-bizottság 
hivatalos felhivását tehát nagy örömmel fogadták és az 
Amerikában termékeny talajra talált. Corrigan new-yorki 
érsek jelenti levele további folyamán, hogy ő már az 
Olaszországból érkezett hivatalos felszólitást megelőzőleg 
felhívta híveit az apostoli szentszékhez való ragaszkodás-
nak kiváló módon való tanúsítására ez alkalomból. Az 
érsek reményli, hogy hivei az amerikaiakat megkülönböz-
tető lelkességgel fognak felhívásának eleget tenni. Ha 
körülményei meg fogják engedni, maga is elmegy ez al-
kalomból Rómába és személyesen fogja átadni ő szent-
ségének Now-York katholikus népének hódolatát. A levél 
végén van egy nyilatkozat, a mely igazán irigylésre mél-
tónak tünteti fel New York katholikus lakosságának tár-
sadalmi helyzetét és reputáczióját. Corrigan érsek azt 
mondja a new-yorki katholikusokról. hogy „New-York 
katholikus népe, ha jelenleg irigyelt társadalmi helyzetet 
foglal el, ezt bizonyára hitéhez való állhatatos ragasz-
kodásának és a szentszékhez való hűségének köszöni." 

Belgiumban a püspökök közös főpásztori levélben 
fogják felhivni a katholikusok figyelmét a szent atya 
püspöki jubileumára. Különösen két irányban czéloznak 
e nevezetes évforduló megörökítésére: nagy összeg Péter-
fillért szándékoznak felajánlani a pápának és a löweni 
katholikus egyetem kebelében felállított leer, bölcselőket 
nevelő Institut philosophique felvirágzását kellő alapítvány 
(Leo-alap) által biztosítani. 

Francziaországban egyedül a „Journal de Lourdes" 
május 5 ig 15,000 frankot gyűjtöt t a pápa jubiláris 
miséjének stipendiumára, továbbá jelenté, hogy ő szent-
sége jóléteért 263,111 mise-felajánlás, 241,158 szent áldo-
zás és 363,336 rózsafüzér jelentetett be. 

Németországból Löwenstein hg irta Rómába az elő-
készítő-bizottságnak, hogy a Mainzban tartandó katholi-
kus nagygyűlés kiváló módon fog foglalkozni ő szentsége 
jubileumával, s hogy a német kath. sajtó buzgón telje-
siti e tekintetben is kötelességét. 

Spanyolországban a püspökök tették kezökbe a 
pápai jubileum ügyét. Bizottságok alakultak. A sevillai 

') No a magyarországi katholikusoké — ugyancsak nem 
az ám ! 

katholikus nagygyűlés fogja egységessé szervezni a 
spanyol katholikusok részvevését a katholikus népek Leo-
ünnepében. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. A király koronázásának 25 éves jubileuma 

alkalmából főpásztori körlevél : 
„A jövő junius hó 8-án lesz huszonötéves fordulója 

azon örvendetes eseménynek, midőn ő császári és apostoli 
királyi felsége, dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József 
királyunk és urunk felséges asszonyunkkal, királynénkkal 
a Mindenhatónak különös jóvoltából, a magyar nemzet 
legőszintébb örömrivalgása között, 'ünnepélyesen megko-
ronáztattak. A királyok királyának ezen szent tényre 
árasztott malasztjai bőven meghozták gyümölcsüket azon 
fölvirágzásban, melynek hazánk a bölcs és jóságos feje-
delem uralkodása által boldogított országokkal egyetem-
ben, békés fejlődésben és haladásban örvend, a kölcsönös 
szeretetnek, ragaszkodásnak és hűségnek azon szilárd 
kapcsában, mely a legelső magyar embert a magyar 
nemzethez fűzi, mindenek fölött pedig ama legnagyobb 
áldásban, mely a béke idejének daczára súlyos megpró-
báltatásokat átszenvedett, de fejedelmi kötelmeit mindig 
példátlan lelkiismeretességgel betöltött királyt számunkra 
megtartotta. Hálatelt lélekkel tekint azért Magyarország 
ama napon föl a Mindenhatóhoz, kérvén őt, hogy akit 
milliók fölé helyezve milliók javára kent fel királylyá, 
tartsa meg, áldja meg a saját és hü népeinek boldogu-
lására. Az apostoli kiváltság, melylyel az egyház a ma-
gyar királyságot már bölcsőjében megajándékozta, az 
uralkodó fölséges párnak hagyományos mély vallásossága, 
melylyel méltóképen felel meg ama kiváltságból reá há-
ruló föladatainak, az ezen első fejedelmi erényből az egy-
házra áradó végtelen jótétemények katholikus alattvalóikra 
kétszeresen mérik a hála szigorú kötelmét, melynek 
ünnepélyes tüntető tanúsítására hív föl bennünket a kö-
zelgő jubileumi ünnepély. Ennek a főegvházmegyémben 
méltó megülése végett ezennel elrendelem, hogy a pün-
kösd vasárnapján tartandó szent beszéd végén kihirde-
tendő e körlevelem szerint: 1. junius 7-én este, az angyali 
üdvözlet után félóráig valamennyi templomban az összes 
harangok húzassanak ; figyelmeztetvén a híveket a más-
napi ünnepélyre ; 2. junius 8-án, mint a koronázási nap 
évfordulóján, minden plébánia és szerzetesi templomban 
ünnepélyes hálaadás, Te Deum és szent-mise tartassák, 
mplyre a közhatóságok meghívandók, az összes tanuló-
ifjúság elöljáróival együtt megjelenni köteles: 3. mint-
hogy junius 8-ra, mint a pünkösd ünnepét követő hét 
szerdájára kántorbőjt esik: ő szentsége az ország herczeg-
primásának adott engedménye szerint a magyarországi 
katholikus híveket mind a böjt, mind a megtartóztatás 
kötelezettsége alól az ünnepélyre való tekintetből fel-
mentette. Budapest, 1892. május hó 10. Császka György, 
s. k. kalocsai és bácsi érsek. 

Pápa. Kath. Kör alakulása Pápa és vidéke szá-
mára. — '**> 

A pápai és pápavidéki Kath. Kör előkészítő nagy-
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gyűlését a kibocsátott meghívók értelmében f. hó 8-án 
tartotta a Griff-fogadó nagytermében. 

A helybeli és a vidéki katholikusokat igy együtt 
még nem láttuk. Százcál jóval többen jöttek össze ; az 
intelligens, kereskedő, iparos és földmivelő osztály mind 
szépen volt képviselve. Hogy többen nem jöttek meg a 
vidékiek közül, annak egyedül a kellemetlen idő volt az 
oka. A lelkes gyűlés lefolyását főbb vonalaiban a követ-
kezőkben ismertetjük. 

Az előkészítő bizottság elnöke. Néger Ágoston 
apátplébános üdvözli a szép számmal megjelent kath. 
hitsorsosait, előadja rövid, de velős szavakkal az alakí-
tandó kör czélját, mely egyezik a budapesti Kath. Kör 
czéljával : „A Pápán és vidékén lakó katholikusok szel-
lemi, társadalmi és anyagi érdekeinek előmozdítása, a 
vallás-erkölcsi szellem, a közművelődés és az összetartás 
öregbítése által, tagjainak egy testté tömörítése által, a 
politika1) teljes kizárásával. A kör tisztán társadalmi és 
erkölcsi intézményekkel akarja emberbaráti czélját elérni. 
Ez alapon hatni fog a kath. vallás alapját képező szere-
tet ébresztésére és társas összejövetelek által az együvé-
tartozás és társulás érzetének ápolására ; anyagilag pedig 
jótékony alapok létesítése által az elszegényedett kath. 
családok segélyezésére ; az özvegyek és árvák ügyének 
felkarolására s általában emberbaráti intézmények létesí-
tésére : ugy a körhöz fordulóknak tanácscsal és ügyeikben 
támogatással, közbenjárással fog a kör szolgálni." 

A lelkesedéssel fogadott beszéd után Szente János 
városi ügyész fejtegette a létesitendő kör szükséges-
ségét. 

A természet törvénye — úgymond — hogy a hosz-
szu alvás után az ébredés következzék. Utánna Molnár 
Béda benczés tanár mondott elég hosszú, tartalmas be-
szédet, mely mindvégig lekötve tar tot ta a figyelmet. 
Utalt a katholikusok lanyhaságára, széthúzására s ezzel 
szemben a más vallásúak dicséretes összetartására. 

„Mi nem ismerjük egymást — úgymond — nem 
érdeklődünk szent vallásunk ügyei iránt, ezt a vétkes 
közönyt meg kell szüntetnünk." Szép beszéde folyamán 
még számos példával igazolta be az alakítandó kör szük-
ségességét. 

Ezek után Wiuckler István dr aljárásbiró a kör 
külső kapcsolatairól szólt, ismertette a szándékolt kör 
jellegét, hogy kell lennie valami találkozó helynek, hol 
esetleg a nemesebb szórakozás eszközei sem fognak 
hiányozni. A közlelkesedés záradékakép kimondja az el-
nökség, hogy az alakítandó Kath. Kör. eszméje szüksé-
gesnek ismertetik és elfogadtatik. 

A mozgalom tovaterjesztéséről, a megalakítás mó-
dozatairól, tagok gyűjtéséről gondoskodó végrehajtó bi-
zottságot választott még a gyűlés és a gyüjtőivek szét-
osztása után szétoszlott. (V. K.) 

Ungvár. A budapesti g. kath. egyház ügyében — a 
„Kelet" a következő jelentést közölte : 

Főpapi ajkakból hallottam az alantiakat, s azokat 
kegyes engedély folytán a „Kelet"-ben közölhetem. 

' ) Érts politikai akcziót. 

A Budapesten létesitendő egyház hovátartozandó-
ságának kérdésével függ össze némileg az alanti indo-
kolás. 

A fővárosi kath. templomok, plébániák s a plébá-
nosok kinevezése — tudvalevő dolog — a hgprimás ő 
főméltóságának van alárendelve. Mindazonáltal marad itt 
még egy kérdés, melynek megfejtése az igen tisztelt s 
már megalakult g. kath. egyházközség elismert tudomá-
nyára leend bizva s azt az emiitett község méltóságos 
elnökének alázattal s mély tiszteletem kíséretében van 
szerencsém magas tudomására hozni. Kérdés ugyanis, 
vájjon csupán egy parochus megfelelhet-e a vallás és a 
szép számú hivők követelményeinek s nem leend-e szük-
ség segédlelkészi állásokkal instruálni a megalakulandó 
javadalmat ? Ha igen ; mit egyrészt a fővárosi hivők kü-
lönböző nyelve (magyar, ruthén, román) és szertartási 
nyelve az összes magyarhoni g. kath. egyház reprezen-
tálása érdekében szükségesnek mutatna — mondom, ha 
igen : ugy ez esetben ismét más kérdés merül föl. T. i. 
vájjon a budapesti parochus és esetleg a két segédlelkész 
egy és ugyanazon egyházmegyéből legyen-e kinevezve, 
avagy különböző egyházmegyékből a parochus is és 
egyenkint a segédlelkészek ? 

A munkácsi egyházmegyének történeti előjogait és 
kiváltságait lehetetlen volna elmellőzni. A nagyváradi, 
szamosujvári, eperjesi s a letelepítést tekintve körösi 

, egyházmegye is szülőanyját a munkácsi egyházmegyében 
birja. A munkácsi egyházmegye helynökségeiből, vicaria-
tusaiból keletkeztek jórészt az összes magyarhoni g. kath. 
egyházmegyék. 

A munkácsi egyházmegye előjogait és történeti ki-
váltságait mindenha elismerték. Igy — tudvalevő tény, — 
hogy régebben „ad Sanctam Barbaram" nevű bécsi inté-
zetnél mindig munkácsegyházmegyei áldozópap volt a 
parochus 2000 forint fizetés mellett s a lelkipásztorko-
dásban kisegitőkül két galicziai segédlelkész volt melléje 
rendelve. A munkácsi egyházmegye előjogai és kiváltsá-
gai tehát el voltak ismerve. Luccai Bourbon herczeg is, 
ki, mint mondják, a görög királyi trón praetendenseként 
mutatta magát, udvarához szintén a munkácsi egyházme-
gyéből hitt meg lelkészeket pl. Lucskayt, Labanczot, s 
ezzel ő is elismerni kegyeskedett a munkácsi egyházme-
gye történeti előjogát. Most tisztelettel említem meg a 
konklúziót. Ha a munkácsi egyházmegye előjogai, melye-
ket a történettan mai napiglan biztosit neki — mindig 
tiszteletben voltak tartva és mindenki által elismerve, ez 
esetben óhajtandó volna, hogy a budapesti javadalom 
részére ő főméltósága, a primás parochusokat mindig a 
munkácsi ős egyházmegyéből méltóztatnék kinevezni s 
melléjök pl. a nagyváradi egyházmegyéből egy fiatal 
lelkészt s hasonlóan az eperjesi egyházmegyéből szintén 
egy lelkészt segédlelkészi minőségben. Mindezeket kegyes 
engedély folytan van szerencsém a fővárosi g. kath. egy-
házközség méltóságos elnökének és igen tisztelt tagjainak 
a megbeszélésre, esetleg eldöntés végett legalázatosabban 
és a legmelegebben ajánlani. M. M. 
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Róma. Két nevezetes okmány, azoknak története és 
értetme. — 

Kiszámították, hogy az Egyesült-Államokban 26 
millió katbolikusnak kellene lenni, hogyha a hevándorlott 
katholikusok számát és a születések arányát vesszük 
alapul; és tényleg mégis csak 10 millió katholikus hivet 
tud az egyház kimutatni. Evvel a jelenséggel és annak 
okaival s az esetleges bajok szanálásával sokat foglal-
koztak már jó idő óta katholikus körök a tengeren tul 
és itt Európában. Ujabb időben a katholikus kivándorlók 
érdekeit gondozó sz. Ráfael-egylet vette kezébe az ügy 
megvizsgálásának és a bajok jobbra fordításának kezde-
ményezését- A német katholikusok utolsó előtti nagygyű-
lésében határozat jöt t létre, hogy a Ráfael-egylet emlék-
iratot adjon be az apostoli szentszéknél, s az ügyet az 
egyház legfőbb hatóságának figyelmébe ajánlja. Az emlék-
irat el is készült. A német Ráfael-egylet titkári hivata-
lának közvetitésével aláírták azt a belga, osztrák, olasz, 
svájczi és a kanadai Ráfael-egyleti képviselőségek. Ugy 
látszik, hogy az apostoli szentszék nem találta az emlék-
irat által eléggé megvilágosítva az ügyet és a helyzetet, 
mert Rampolla bibornok felszólitására létrejött egy má-
sodik emlékirat is, a melyet ugy látszik, hogy Cahensly 
porosz országgyűlési képviselő mint a német katholikus 
kivándorlók érdekei védelmére vállalkozott sz. Ráfael-
egylet főtitkára szerkesztett. Ez az emlékirat azonban 
túllőtt a czélon, mert nemzetiségi túlbuzgóságból azt 
tanácsolta az apostoli szentszéknek, hogy minden nemze-
tiség számára külön egyházak, egyházmegyék és püspök-
ségek szerveztessenek, külön papsággal, külön iskolákkal. 
Nem is kellett több az amerikaiaknak. Mintha szikra 
esett volna valami puskaporos hordóba, oly robbanás 
történt az Egyesült-Államok politikai életében, s megren-
gett belé az egyesült-államokbeli katholiczizmus alatt a 
talaj. F. évi ápril 22-én Washingtonban a senatus elé 
került az ügy. Davis, Minnesota állam részéről senator, 
felolvasta a senatusban Cahensly emiitett emlékiratát, 
igen erélyesen tiltakozva az abban foglalt javaslatok 
ellen. „Cahensly ur, igy szólt Davis senator, azt kérte a 
pápától, hogy az Egyesült-Államokban külön hierarchiát 
állítson fel a kivándorlók valamennyi nemzetisége szá-
mára ; e különféle csoportok valamennyiének külön plé-
bániai, külön lelkipásztorai, külön püspökei lennének, és 
a püspökségek a különféle nemzetiségek számaránya sze-
rint lennének szétosztva. Az amerikai nemzet, mondá 
Cahensly ur, nem egy fajból való nép, hanem minden 
fajból, mindenféle nemzetiségből van véve. Minden nem-
zetiségnek joga van ott a naphoz. A kivándorlók által az 
európai nemzetek az Egyesült-Államokban oly befolyást 
szerezhetnek, a milyenre szükségök van. Es minthogy a 
vallás kulcs a társadalmi egyesület boltivezetéhez, a 
nemzetiségeknek joguk van, hogy a püspökségekben kü-
lön képviselőik legyen. Nemzet püspök nélkül hanyatlás-
nak indult nemzet." 

Könnyen érthető, hogy az ily extravagáns kívánsá-
gok az Egyesült-Államokban mily megütközést keltettek. 
Hisz azoknak a vége az lenne, hogy minden nemzetiség 
egy-egy állam lenne az államban — püspöki palást alá 
bújva. Vallási czégér alatt politikai czél lappang e terv-

ben az Egyesült-Államok egységes politikai nemzetének 
szétrobbantására. Igazi német Gröszenwahnból származ-
hatott csupán. Nem is lephetett meg senkit az, hogy az 
apostoli szentszék, az amerikai pyspökök tanácsát meg-
hallgatva, a javaslatot ebben a nemzetiségi-separatisticus 
alakban visszautasította. Nagyon jól mondja a „Courrier 
de Bruxelles :" Ahhoz szó sem férhet, hogy mi mindig 
szivünkön viseljük a katholikus kivándorlók ügyét, és mi 
támogatni is fogjuk mindent, a mi abban az irányban 
történik, hogy Amerikába érkezésökkor kellő vallási gon-
dozásban részesüljenek. A bevándorlóknak azonban kö-
telességökké válik az Amerikában való letelepedés után 
simulni és alkalmazkodni az ország törvényeihez, szoká-
saihoz és nyelvéhez, a melyben letelepednek. A kik ezt 
megtenni nem akarják, azoknak nincs mást mit tenni, 
mint itthon maradni. Az Egyesült-Államokban Német-
országot, Francziaországot, Belgiumot alapítani akarni 
ellenkezik a vendégszerető nemzet jogaival, a mely a 
kivándorlók számára megnyitja a kebelét. Ezt mi itt 
Belgiumban nem türnők ; nem engedhetjük meg tehát az 
Egyesült-Államokban sem." 

Most lássuk a két nevezetes okmányt! Azoknak 
története és értelmezése a jövőre marad. 

I. 
Ledochowski bibornok levele Ireland érsekhez. 

Ulme et Rme Domine! 
Amplitúdó Tua probe nőseit ardenti studio nuper 

in ista Statuum Foederatorum Republica questionem de 
catholicae iuventutis institutione agitatam fuisse. Huius-
modi dÍ8ceptationi occasionem praebuit cjuaedam Conventio 
ab Archiepiscopo S. Pauli inita quoad duas Scholas pa-
rocbiales in pagis Faribault et Stillwater existentes. 

Compertum sane est Sanctam Sedem omni tempore 
maxima sollicitudine invigilasse, ut salutari doctrina iu-
ventus imbueretur atque a noxiis arceretur paseuis ; 
atque haec ipsa S. Congregatio oculos suae vigilantiae 
ad istam regionem iampridem convertens, Instructionem 
inde ab anno 1875 edendam curavit, quae de publicis 
scholis agebat. Cui adhaerentes Patres III. Concilii 
Plenarii Baltimorensis in id omnem curam impenderunt, 
ut iuventutem catholicam ab omni vitiorum et erroris 
labe incolumen servarent et a periculis educationis prin-
eipiis fidei et morum haud informatae defenderent. 
Quapropter prudentissime statuerunt, ut in singulis Dioece-
sibus unamquamque prope ecclesiam scholae erigerentur, 
in quibus catholicorum soboles sub ecclesiasticorum Pa-
storum auetoritate et directione non minus litteris in-
genuisque artibus quam religione et bonis moribus im-
bueretur. Porro nonnulli sapientissima haec statuta prae 
oculis babentes, rati agendi rationem Archiepiscopi S. 
Pauli in memoratis duobus casibus cum illis conciliari 
haud posse, reprehendere illam non dubitarunt; dum alii 
e contra ceu gravibus innixam rationibus probandam, et 
nihil per earn his decretis derogatum fuisse iudicarunt. 
Acriter hinc inde contentio exarsit: etiam per publicas 
ephemerides, quod valde dolecdum, ardenter questio 
ventilata fuit, nec concors et unanime Episcoporum 
iudicium hac de re extitit. Quod quum religionis bono, 
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Ecclesiae decori et optatissimae aeque ac necessariae inter 
sacrorum Antistites concordiae, in qua pax greguin ipsis 
commissarum solidatur, quam plur imum obesse iuste 
t imeri posset, Sancta Sedes oppor tunum duxit rem ad se 
avocare diiudicandam suaque seutentia disputat ionibus 
finem imponere. Huius autem negotii examen quibusdam 
ex Emis P P . S. Consilio Christ iano Nomini P ropagando 
praepositis deniandatum fuit , qui in Comitiis habitis die 
21 Április huius anni ma tu ra ac diligenti investigatione 
inst i tuta ea quae ab Archiepiscopo S. Paul i peracta sunt, 
omni sub respectu perpendentes, at tentis peculiaribus 
adiunctis nec non modo et pactis quibus conventio inita 
fuit, sequens edendum censuerunt Decretum, eadem die 
a Summo Pontifice a d p r o b a t u m : ,.Firmis in suo robore 
manent ibus Decretis Conciliorum Balt imorensium super 
seholas parochiales, conventio inita a R. P. D. Ioanne 
Ireland relate ad seholas de Far ibau l t et Stillwater, per-
pensis omnibus circumstantiis, tolerari potest ." Hanc 
autem occasionem nacti Emi Pa t res enixe Yenerabi l ibus 
S ta tuum Foedera torum Episcopis commendarunt ut per-
gerent , quemadmodum praest i tum fuera t hueusque, eo 
concordi studio salutem animarum sibi commissarum et 
bonum religionis procurare, quo tot merit is suum in 
Christiana republ ica nomen, Deo iuvante, iam honesta-
run t . Sane haec animorum vir iumque coniunctio eo vel 
magis f irmanda et custodienda est, quo magis, uti nunc 
contingit, errores impune grassantur , cum plur ibus host i-
bus dimicanaum, ac innumerae difficultates et obstacula 
superanda undique extant. 

Emi Pa t re s item voluerunt ut in Comitiis quae 
pr imo inter S ta tuum Foedera torum Archiepiscopos locum 
habebunt , iidem diligentissime de rat ione cognoscant, qua 
quamplur imis catholicis pueris, qui secundum computos 
fide dignos seholas publicas loco parochal ium adeunt, 
prospici queat . 

Cum vero pastoral is sollicitudo et impensum reli-
gionis studium, quo Antist i tes istius amplissimae ditiouis 
fe runtur , Sacrae Congregationi appr ime perspectum sit, 
eadem pro certo habet omni ope ipsos adnisuros ad 
apt iss ima remedia invenienda, quibus hisce malis efficaci-
ter occurratur . 

Item nullatenus dubi ta t quin pro filiali veneratione 
qua Apostolicam Sedem prosequuntur , iidem, quavis 
submota animorum dissensione, ad catholicum nomen 
tu tandum et augendum concordi voluntate et consentienti-
bus animis constanter adlaborent . 

Interea omnia Tibi fausta a Deo ex animo precor, ! 
Datum Romae ex Aed. S. C. P ropagandae Fidei die 

3 Maii 1892. 
Aniplitudinis Tuae 

Addictissimus Servus 
MIECISLAUS Card. L E D O C H O W S K I Praef. 

f I G N A T I U S Archiep. T A M I A T H E N . , See. 

II . 

In Congregat ione speciali 

de P ropaganda Fide 

habi ta die 21 Április 1892. 

Ad dubium : Qual giudizio debba poriarsi sull ' accomo-

damento adot ta to dall 'Arcivescovo I re land r iguardo alle 
due scuole di Far ibau l t e Stil lwater, in casu respon-
dendum censuerun t : 

Affirmative e t ; F i rmis in suo robore manent ibus Decretis 
Conciliorum Balt imorensium supra seholas parochiales, 
composit io inita a R . P. D. Archiepiscopo Ireland 
relate ad seholas de Far ibaul t et Stillwater, perpensis 
Omnibus circumstantiis, tolerari potest. 

In audientia habi ta eadem die 21 Április SSmus supra-
dictam E m o r u m resolutionem approbare dignatus est. 

f Ignat ius Archiep. Tamia then . See. 
S Congregazione de P ropaganda Fide. 

Roma, li 30 Aprile 1892. 
I l lme ac Rme Domine, 

P iacúi t ampli tudini Tuae iudicio Sanctae Sedis subiieere 
compositionem quam inire oppor tunum existimavit 
circa seholas elementares locorum de Far ibaul t et 
Sti l lwater suae dioecesis, ut bono spirituali succrescen-
tis iuventutis pastoral i suae curae concreditae meliori 
quo fieri potera t modo provideret. 

Sapiens hoc Aniplitudinis Tuae consilium eo prudent ius 
visum est, quod compositio eiusmodi, quamvis singula-
res et exceptionales t an tum casus respiciebat, pluribus, 
tum sacrorum antistibus, t um aliis ex inferiori clero 
vel ex populo, minus probanda apparebat , forsan quia 
eius adiuneta et conditiones non eis ita perspecta erant 
uti oportuisset ad aequum desuper iudicium ferendum. 

Hinc Sancti tas Sua rem tant.i momenti nonnullis Eminen-
tissimis Cardinalibus a S. Congregat ione P ropagandae 
Fidei examinandam commisit. Iidem Eminentissimi 
Pa t res in coetu diei 21 huius mensis perpensis gravi-
bj*s causis quas Ampli túdó Tua luculenter exposuit , 
quaeque Eamdem ad ineundatn antedictam compositio-
nem m o v e r u n t ; consideratis quoque omni laude dignis 
declarationibus quibus Ampli túdó Tua sarta tectaque 
semper voluit in quaestione scholastica prineipia a S. 
Sede explicata et in Conciliis plenariis Bal t imorensibus 
praeser t im in ter t io observantiae Episcoporum corn-
mendata ; sentent iam, prouti in adnexo folio reprodu-
citur, super proposito dubio emiserunt, i l lamque Sum-
mus Pont i fex ratarn habui t et adprobavi t . 

Coniido Amplitudinem Tuam, hoc Sanctae Sedis iudicium 
g ra to animo excepturam, si enim provisiones extraordi-
nariae a singulis Episcopis in propri is dioecesibus 
circumstanti is id exigentibus, factae, quando a generali 
lege aliqua ex par te deflectunt, probar i directe a S. 
Sede nequeant , tarnen, quum Eadem tolerari iHas posse 
deciarat, indiscretis impugnat ionibus finem imponit . 

Caeterum iussu Sanctitatis Suae, et libentî animo Ampli-
tudinem Tuam certiorem reddere non omitto, sensus 
obsequii, filialis ohedientiae, inconcussae adhaesionis 
Sanctae Sedi eiusque doctrinis, quorum eximia exhibuit 
documenta et Summo Poutifici et mihi magnopere 
extitisse accepta, p lenamque Sanctae Sedis in sapientia 
et religione Amplitudinis Tuae confirmasse fiduciam. 

Deum tandem adprecor, ut Te, I l lme et Rme Dne, sos-
pitet semperque tuea tur . 

Amplitudinis Tuae 

Addictissimus Servus 
M. Card. Lodochowski. Praefectus . 

f Ignat ius Archiep. Tamiathen Secret. 
R. D. P. Ioanni Ireland 

Archiep. S. Pauli de Minnesota. 
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IRODALOM. 
*** Szent Lász ló k irá ly é l e t e é s te t te i . Szent té 

avatásának hétszázados évfordulati ünnepélye a lkalmából 
a magyar népnek és i f júságnak nefelejcs-szálul nyú j t j a 
Babik József egri egyházmegyei pap, taní tóképző t an£r , 

Eger , 1892. 16-r . 96 1. 

Szebbnél-szebb adatok és legendák, versben és pró-
zában, sz. László életéről. Igen óha j t andó volna, hogy 
minden faluba, sőt minden családba behasson, a ka th . hit 
és összetartozandóság emelésére. 

= Derült ég . Vig elbeszélések : I r t a Városy Gyula. 
Lúgos, 1892. 318 1. 

Szerző kitűnően fo rga t j a a tol lat a szépirodalomnak 
abban az ágában, hova az elbeszélések írása tar tozik. Je len 
sikerült kötetének ta r ta lma : Az orvos orvosa. Mesterem-
bereim. I. Szabóm. II. Czipészem. A gymnázium becsü-
csülete. Az öregek. Ez volt az utolsó. A szerződéses je lek . 
Tragédia . Ha a kisasszony manap fé r jhez megy. A ludá-
dányi szent kür t . A kis tiszteletes pá rbére . Legsöté tebb 
Af r ikában . A bogárhegyesi szerkesztő. Tik- tak . A g o m b -
háziak jubi leuma. 

V E G Y E S E K . 
*** Nagyon jellemző és azért számba veendő az a 

tudósítás, mely a kul tusbudget-vi ta ál tal t e remte t t hely-
zetet igy ra jzol ja le a „Budapesti H i r l ap" mai számá-
ban : „Kormánypár t i körökből kap juk a következő soro-
k a t : Nem csekély a for rongás a szabadelvű pár tban . 
Tud ták itt, hogy az elkeresztelési rendelet és az anya-
könyvek részleges államosítása lesznek a vita fő tárgyai . 
A kormány egy lépéssel sem óha j to t t tovább menni Ä a 
midőn a vallásminisztérium tárczá já t vet ték e pá r t ban 
vita alá, ugy a miniszterelnök, mint Csáky Albin gróf 
követelték a pártfelektől, hogy uj kérdések tárgyalását mel-
lőzzék. A kormány e ha tá rozo t t ellenzésén tö r t meg egy 
zsidó vallású képviselőnek az a beje lente t t szándoka, a 
zsidó vallás reczipiálását határozat i lag követelni, — a 
minisztérium konzervat izmusa miat t szóba sem merték 
hozni az ál talános vallásszabadság törvénybe ig ta tását . 
Mi sem bizonyít ja jobban Apponyi A lbe r t gróf szellemi 
fe lsőbbségét és a kul tuszvi ta fo lyamában mondot t beszé-
dének pára t lan ha tásá t ama ténynél, hogy a kormány 
tervezet t té t lenségéből megmozdul t . A hit hegyeket moz-
dít meg, — a félelem is hasonló ha tás t idéz elő. Midőn 
a Vezúv krá te re tüzet kezd hányni : re t ten tő érzés dúl ja 
fel a tűzokádó hegy lábainál lakókat . Nem kisebb Appo-
nyi beszédének elhangzása óta a rettegés a kormánypárti 
körökben. A választások igazolták, mondják a hü ko r -
mánypár t iak , hogy a kathol ikusok há ta t fordí to t tak a 
Szápáry-minisztér iumnak. A protessánsok egy része azon-
ban el fog ja hódítani tőlünk a zsidókat és a pro tes tán-
sok ösztönszerű félelme a ,.fekete" g ró f tó l kell, hogy 
megsemmisül jön. Apponyi grófé a jövő és félő, hogy a 
jövő a la t t már a „holnap" ér tendő . . . Ez t megakadá-
lyozni vala a fő-, vala az egyedüli czél. E re t tegés ha-
tása a la t t fogadták ei az I rányi határozat i javasla tá t és 

követelték Csáky gróftól , hogy a zsidó recepció mellett 
nyilatkozzék. Ámde Csáky gróf felszólalása, mely annyi 
akadály t sorolt fel a recepció elodázásának megokolására, 
nem elégítet t ki senkit. Es igy á l lap í to t ták meg a csü-
tör tök esti konferencziában, hogy a vallásminiszter a 
pénteki ülésben magyarázza meg szavait és nyugtassa 
meg a „veszendő zsidó klientélát " Csáky gróf ma szavát 
bevál tot ta és mindenkit kielégítően nyi la tkozot t . Sed post 
equi tem sedet a t ra cura ; a kinek a lkalma volt a kor-
mánypár t vezérférfiaival beszélni : az ama benyomással 
távozott , hogy Apponyi Alber t gróf május-havi beszéde 
oly hódí tásokat tet t , melyek Szápáry Gyula grófnak a 
bársonyszékben maradását lehetet lenné teszik, mer t nem 
Temesvár , hanem Jászberény képviselője intézi ezentúl a 
magyar állam poli t ikáját ." 

— X I I I . Leo pápának igen kedves embere volt mgr 
Zini sienai érsek. Maga a pápa szentelte őt 3 év előtt 
püspökké. Halá la f. hó 19-én következett be. 

— A wiirtembergi katholikusok at a würtembergi 
kathol ikus nagygyűlés bizottsága országos szózatban fel-
szólítja, hogy az egyház jogai mellet t minden kínálkozó 
alkalommal , élő szóval és írásban, egyletekben és gyűlé-
sekben, síkra szálljanak. 

— A koronázási jubileum programmja. A minisz-
te re lnökség a következőképen ál lapi tot ta meg a jubi leumi 
ünnepségek s o r r e n d j é t : 1892. junius 6-án (hétfőn) dél-
után fél há rom órakor : 0 császári és apostoli királyi 
felsége a l egmagasabb megérkezésekor ünnepies fogadás 
a magyar királyi á l lamvasutak nyugat i pá lyaudvarában. 
Ünnepies bevonulás a Teréz-köruton, Andrássy-uton, a 
fürdő-utczán, a lánczbidon és Albrecht uton át a királyi 
pa lo tába diszbandérium és diszfogatok kíséretében. Es te 
hé t ó rakor : Díszelőadás a nemzeti színházban. Es te 
kilencz ó r a k o r : Fáklyásmenet a városháztérről indulva az 
eskütéren, Ferencz József rakpar ton . Albrecht -u ton át a 
királyi palotához, ennek udvaráu a budapesti dalárdák 
énekelőadása. Jun ius 7-én (kedden) es te : A főváros kivi-
lágí tása ; tűzi já ték a lánczhidról, Szent Gellérhegyről és 
Dunán levő ha jókró l . Jun. 8-án (szerdán) delelőtt tiz órakor : 
Ünnepies Istentisztelet a várbeli helyőrségi templomban. 
Déli t izenkét órakor : Legfelsőbb fogadás ő felségénél. 

Ez alkalommal a következő testületek fognak fogadtatni : 
a főrendiház, a főrendiház elnökének vezetése mellett ; a 
képviselőház, a képviselőház elnökének vezetése mellett ; 
a törvényhatóságok küldöttségei együttesen a miniszter-
elnök vezetése mellett ; Budapest főváros törvényhatósági 
bizot tsága a főpolgármes ter vezetése mellet t . Délután há-
rom órakor : Népünnep a vérmezőn, a városmajorban és 
a városligetben. Es t e hét és fél órakor : Díszelőadás a 
kir. operaházban és egyidejűleg a nemzeti színházban. 
Jun ius 9-én (csü tör tökön) : Estély az udvarnál . 

— Pápai eonsistorium várható junius hó végére. 
— Az angol püspöki kar ezidei tavaszi ér tekezleté-

ben elhatározta , hogy a pápa püspöki jub i leumára rend-
kivüli aláírást nyit Péterf i l lérekre, nemzeti zarándoklatot 
rendez s lehetőleg minden egyházmegye sok ezer aláirásu 
fel iratot intéz XII I . Leo pápához. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e l»p heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI., Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét illető minden kül-

demény czimzendô. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előf izethetni 
minden : 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- 5 
tőnél, és Rudnyánszky : 
A. könyvnyomdájában, ; 
IV., Papnövelde-utcza i 
8. sz. alatt, hova a ne- | 
taláni reclamatiók is, i 
bérmentes nyitott levél- | 

ben, intézendők. Ï 

Budapesten, jun ius 1. 44. I. Félév . 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur székfoglaló beszéde. •— Polg. iskolai 
tanitónőképesités kikért állami bizottság előtt a zárdában. — Egyházi Tudósítás : K ó m a : Ke't nevezetes okmány, azoknak története 
és értelme. — Kath. Egyleti Elet: Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság alapszabályainak tervezete. — Irodalom: Irodalmi ünnepély a 

közp. papn. intézetben. — Hivatalos. — Vegyesek. 

PAULUS SZMRECSÁNYI, 
DEI MISERICORDIA ET APOSTOL1CAE SEDIS GRATIA 

S. S C E P U S I E N S I S E C C L E S I A E E P I S C O P U S , 

YHERABILI CLERO SAECULAR1 AC RElíULARi »I0B11SIS SCEPUS1EMS 

S A L U T E M I N D O M I N O E T B E N E D I C T I O N E M ! 

(Folytatás.) 

Neque vero tum demum evigilare magno-
que animo ad sequenda Christi vestigia paratos 
nos esse oportet, dum exorta iam tempestate 
de coelo tuba canit et aperta impugnatione 
grassatur saevitia. Facilior enim cautio est, ubi 
manifesta formido est, et ad certamen animus 
ante praestruitur, quando se adversarius confi-
tetur. *) Tunc imprimis magna nobis adhibenda 
est cautio, tunc maiore fortitudine animus im-
buendus, dum nos munire debemus contra per-
secutionem fallentem, contra bostem blandientem, 
qui non trudit carcere ad libertatem, sed intra 
palatium honorât ad servitutem : non contendit, 
ne vincatur, sed adulatur, ut dominetur.2) Tunc 
enim qui in apertis persecutionibus inefficax fuit 
hostis, occultis serpens accessibus obrepit, ut 
quos non perculit ictu afflictionis, lapsu deiiciat 
voluptatis.a) Et quos ante nec tribulatio, nec 
angustia, nec fames, nec nuditas, neque gladius 
separare potuerunt a Christi caritate,1) nunc 
subdola arte circumventos suavi incantat sibilo : 
Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.6) 

') S Cypr. de un. Eccl. 
s) S. Hil. c. Const. Imp. 
3) S. Leo m. S. in Epiph. 
l) Rom. 8, 35. 
5) Matth. 4, 9. 

I Hoc dulci cantus modulo effascinatis nulla ap-
parent pericula, omniaqua videntur esse tuta et. 
quieta. Sunt enim sicut dormiens in medio 
mari,1) observant somnia, sectantur auguria,2) 
in tenebris quasi in luce ambulant.3) lucem ac 
tenebras, quas Deus divisit, singulan quodam 
artihcio consociant; servi cum sint concupiscen-
tiae, quae est simulacrorum servitus,4) dummodo, 
ut ait S. Hieronymus, duobus digitulis thura in 
bustum arae non iaciant5) idolorum servituti 
obnoxios se esse negant. Nubes sine aqua, quae 
a ventis circumferuntur . . . sidera errantia,*) 
nunc laetantes in mundo postea regnare volunt 
cum Christo, haeredes simul mundi et cohaere-
des Christi, volunt quidem cum sancto Ignatio 
panis mundus inveniri, sed nolunt ante ut fru-
mentum Christi dentibus bestiarum moli. Juri-
bus Ecclesiae posthabitis semper pacem quae-
rentes cum mundo et cum his, qui mordent 
dentibus suis et praedicant pacem,7) audiant hi 
delicati milites sanctum Hieronymum ex horrida 
eremi solitudine iis, qui insidiante in spelunca 
sua leone, arboris frondosae umbraculo tecti 
molles carpiunt somnos, inclamantem : Nolite 
credere, nolite esse securi. Licet in modum 
stagni fusum aequor arrideat, licet vix summa 
ingentis elementi terga spiritu crispentur : magnós 
hie campus montes habet, intus inclusum est 
periculum, intus est hostis : expedite rudentes, 

»)' Prov. 23. 34. 
"•) 2, Par. 33, 6. 
3) Job. 24, 47. 

Col. 3, 5. 
s) S. Hier. ep. ad. Heliod. 
B) Jac. 12, 13. 
') Mich. 3, 5. 
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vela suspendite, crux antennae figatur in fronti-
bus : tranquillitas ista terapestas est.*) 

Inter has sive aperti proelii, sive occulti 
doli adversitates constitutus Christi sacerdos 
mundum nec diligit obsequentem, nec timet ter-
rentem, sed per bonam famam et maiam a 
dextris et a sinistris graditur ut miles fortis ac 
firmus, contra omnes tempestates immobili et 
inconcussa firmitate solidatus, sciens, tutius esse 
homini inimicitiam diaboli meruisse quam pa-
cem; scriptum est enim: Omnes qui pie volunt 
vivere in Christo Jesu persecutionem patientur.2) 
Et nos itaque, Fratres in Christo Dilecti, qui 
unum didicimus timere, unum diligere et in 
unum sperare, mortificatis cupiditatibus et cru-
cifixis corporis sensibus, induamus arma lucis, in 
omnibus sumentes scutum fidei, in quo possi-
mus omnia tela nequissimi ignea exstinguere, 
nam haec est victoria, quae vincit mundum, 
tides nostra. ) Nostrum est catholicam fidem 
super tecta praedicare, eam sacerdotali robore 
tueri, defendere. ac summa cura vigilare, ut 
grex nobis concreditus in ea stabilis et immotus 
persistât. 

Fides enim nostra fides est sanctae catholi-
cae Ecclesiae. Non est ilia in sapientia homi-
num, sed in virtute Dei; non in doctis humanae 
sapientiae verbis, sed in doctrina spiritus. Haec 
est enim ilia sapientia Dei in mysterio, quam 
praedestinavit Deus ante secula in gloriam no-
stram, quam nemo principum huius seculi cogno-
vit, . . . . nobis autem revelavit Deus per spiri-
tual suum.ft) Nam multifariam multisque modis 
olim loquens patribus in propbetis, novissime 
locutus est nobis in Flio, per quem fecit et 
secula.0) Haec ergo fides initium est humanae 
salutis, fundamentum et radix omnis iustifica-
tionis, sine qua impossibile est placere Deo.T) 
Hac enim fide Deus nos dignos fecit in partem 
sortis sanctorum in lumine, ut aspicientes in 
auctorem fidei et consummatorem Jesum, tenea-
mus spei nostrae confessionem indeclinabilem.8) 
Et fides quidem haec nostra divini sui auctoris 
et consummatoris Jesu Christi nativitate, vita, 

') S. Hier. Ep. ad Heliod. 
-') Ii. Tim. 3, !2. 
3) I. Joann. 5. 4. 
' ) I. Cor. ], 5. 
5) I. Cor. 2, 7, 8. 
6) Hebr. 1, 1. 
') Hebr. 11. 6. 
8) Cone. Vatic, s. 3. c. 3. 

! morte, resurrectione, sapientia, prodigiis, vati-
cinationibus confirmata, supernae doctrinae luce 
undique refulgens ac coelestium divitiarurn ditata 
thesauris, tot prophetarum praedicationibus, tot 
miraculorum splendore, tot martyrnm constan-
tia, tot sanctorum gloria vel maxime clara, ac 
maiores in dies ex crudelissimis ipsis persecu-
tionibus vires acquirens, universum orbem terra 
marique, a solis ortu usque ad occasum, uno 
crucis vexillo pervasit, atque idolorum profligata 
fallacia et errorum depulsa caligine, omnes po-
pulos. gentes et nationes, indole ac moribus di-
versas, Evangelii lumine illustra vit ; *) ut adeo 
cuiusque mens et cogitatio ex tanto undique 
corruscantis bonitatis et sapientiae ac poten-
tiae divinae fulgore, citra omnem demon-
strationem scientificam agnoscere debeat et 
intelligere, christiaoam fidem non esse opus 
humánum, superbi ergo seu potius insipientis 
hominis esse, fidei mysteria quae exsuperant 
omnem sensum, humanis examinare ponderibus.2) 

Hanc sanctam fidem christianam toto pectore 
amplectamur, in ilia unam spem nostram unam-
que salutein reponamus, in ea cum innumera-
bili ilia multitudine catholicorum sociemur, qui 
toto terrarum orbe diffusi easdem nobiscum 
profifcentur doctrinas, idem offerunt sacrificium, 
eadem participant sacramenta, eidemque supre-
mo ac infallibili parent capiti, Jesu Christi in 
terris Yicario; atque ita mirabile illud Dei his 
in terris regnum constituunt, quod secundum 
prophetam comminuet et consumet universa 
régna, et ipsum stabit in aeternum.1') 

Regnum enim hoc regnum Dei est, corpus 
Christi mysticum, Ecclesia sancta Christi, de qua 
scriptum est : Ecce enim regnum Dei intra 
vos est.1) 

Scilicet postquam fides Christiana in rnediis 
errorum fiuxibus humano generi illuxerat, per 
illam ad supernaturalem ordinem elevati et in 
hoc oraine ad supernaturalium rerum cognitio-
nem evecti, accepimus spiritum adoptionis filio-
rum,6) per quam anima nostra erepta est de 
laqueo antiquae servitutis: laqueus contritus est 
et nos liberati sumus. liJ Liberati a Servitute 

') Pius IX. Enc. 9. Nov. 1846. 
*) Greg. XVI. Enc. 18. Aug. 1832. 
•) Dan. 2. 44 
4) Luc. 17, 21. 
5) Rom. 8. 15. 
e) Ps. 123, 7. 
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corrnptionis in libertatem gloriae filiorum Dei,1) 
iam non sumus sub lege sed sub gratia,2) non 
vivimus in carne, sed in fide filii Dei,3) non 
sumus ancillae filii, sed liberae, qua libertate 
Christus nos liberavit-1) et vocavit vocatione 
sua sancta. Neque possnmus iam, cum simus 
pretio empti, fieri servi hominum,0) nam, ut 
dicit Apostolus, si hominibus piacerem, Christi 
servus non essem.') Ut ergo hanc libertatem 
animarum nostrarum, sanguine suo partam, ad-
versus principes et potestates, adversus muudi 
rectores tenebrarum harum 8) tueretur ac defen-
deret, opusque redemptionis salutiferum perenne 
redderet: Pastor aeternus et episcopus anima-
rum nostrarum sanctam aedificare Ecclesiam 
decrevit, in qua veluti in domo Dei viventis 
fideles omnes uni us fidei et caritatis vinculo 
continerentur ;9) et ut omnia membra in capite 
eonsociata in unam corporis compagem coales-
cerent: in beato Petro suo in terris vicario 
perpetuum unitatis instituit principium ac fun-
damentum, super cuius fortitudinem aeternum 
exstrueretur templum, et Ecclesiae coelo infe-
renda sublimitas in huius fidei firmitate con-
sistent,10) (Folytatjuk). 

Folg, iskolai tanitónóképesités kikért állami 
bizottság előtt a zárdában.11) 

Schultz Imre tisztelt bará tom nyilt fe lszól í tása I 2 ) 
ad ja kezembe a tollat, hogy a pécsi és temesvári szerze-
tesnőknek egyenesen k ikér t állami bizot tság előtt lefolyt 
polgári t£.nitónőképezdei képesítő-vizsgálatát még egyszer 
megbeszélés tá rgyává tegyem. 

Nehogy azt véljék e nagybecsű lap m. t . olvasói, 
hogy it t személyeskedésről van szó, sietek kijelenteni, 
hogy annak közöttünk se oka, se t á rgya nincsen. Első 
felszólalásom 1 3) czélja sem Schultz ur lerántása volt, 
hanem oly ügy fo rog i t t szóban, melynek megmentése 
minden magán érdeket, minden magán érzelmet há t té rbe 
kényszerít . Schultz ur neve az eléggé nem kárhoz ta t -

') Rom. 8, 21. 
2) Rom. 6, 15. 
3) Gal. 2, 20. 
4) Gal. 4, 31. 
5) II. Tim. 1, 9. 
6) I. Cor. 7, 23. 
') Gal. 1, 10. 
6) Eph. 6, 12. 
9) Cone. Vatic, s. 4. Const, dogm. de Eecl. Chr. 

10) Cone. Vatic. 1. c. 
u ) Lehetetlen volt e viszonválasztól a közlést megtagadni. 

Schultz Imrét, a mi nagyérdemű kath. tanférfiunkat, védi, szerin-
tünk, az ő hona fides-sze. A szerit. 

12) Relig. I. 32. sz. „Még néhány szó a tanképesités államo-
sításáról. " 

") Relig. I. 29. sz. 

I ható pécsi polg. tani tónő-képesi téstől e lválaszthatat lan 
Igy kerül t ő vád alá s marad is a lat ta mindaddig, mig 
„ többet nem tud," mint a mennyit válaszában előadott . 

Nézetem szerint magyar kathol ikus egyházunk nem 
is remélheti előbb a szabadság hajnalát , mig mindent, mi 
ká rá ra esik, föl nem derí tünk azáltal, hogy nyilt ké r -
déssé teszszük. Nem csekélyebb dologról van ugyanis 
szó. mint hogy egyházunk békóba verésére rendesen 
sa já t embereink kovácsol ják az első vasat , például szol-
gálván a bennünket önál lóságunkban tűrni semmikép 
sem akaró á l lamhata lomnak : hogyan tehet bennünket 

: tehetet lenekké. A bánat az észretérés után, ha megjő is, 
többnyire késő, vagy alig-alig segit az egyház megron to t t 
ügyén. Igy készült egy-két kath. mintára •) az á l lamha-
talom műhelyében az „elkeresztelés" rabláncza, igv fog 
csinálódni a vasketrecz is, melyet az állam ka thol ikus 
néptaní tó inknak szánt, hogy sürü rostélyain keresztül 
mentül kevesebben ju thassanak Krisztus szomjas és na-
gyon elhanyagol t magyar ker t jének öntözésére, munká-
lására. 

Schultz t. ba rá tomnak ime kész vagyok megadni a 
vá lasz t : „mely alapon koczkázta that tam apodikt ikus biz-
tonságga l bírónak látszó föltevésemet," nem ám azért, -
mint válaszában i r j a — hogy ő vonta el a pécsi apáczá-
ka t a Kalocsán való vizsgázástól — hisz ezt nem pana-
szoltam föl -— hanem, hogy nem volt ember érvényesí-
teni konkré t azon egyházvédő elveket, melyek oly benső 
meggyőződés hang ján áradnak szét czikkeiben ; sőt erköl-
csi szerzőjévé lett (ha mások társaságában is, a mi ter-
mészetesen az idegen bűnök közé tartozik) oly eljárásnak, 
melynek szomorú következményeit az egész kath. egyház 
megsirathatja. Nem vádolom őt egyházellenes törekvésről, 
de nem mentheti ki magá t az adott esetben elkövetet t 
oly hiba, mulasztás, alól, melyhez hasonlók vitték a magyar 
kath . egyház ha jó já t oda, hogy ma már az elsülyedéshez áll 
közel, s a melyeket épp azért semmiféle jószándék, semmi 
pient ikus vagy udvariaskodó czélzatosság nem igazolhat . 
Sokkal több a jószivü gyúj toga tó , mintsem aki gonosz-
ságból lesz azzá. De vájjon szabad-e ölbe tet t kezekkel 
nézni amazoknak az á r ta t lanság örve a la t t elkövetett , 
helyesebben a könnyelműség, vigyázat lanság stb. szülte 
puszti tásait ? Szabad-e a jó tékonyság czimén más vagyo-
nát megrabolni , a r ra másnak tanácsot, a lkalmat adni, 
vagy a t e t t e t he lybenhagyni ? 

Mi az, amit Sch. ur az előterjesztet t vádra válaszol ? 
Részletesebben, mint én te t tem, beszéli el azt a 

sajnos tényt , hogy a pécsi zárdaszüzek csakugyan különös 
kegyelemként k ikunyorál t , rendkívüli állami bizottság előtt 
te t ték le a polg. iskolára képesi tő tanítónői szigorlatot. 
E lmondja , mily szívességgel lá t ták őt Kalocsán, mennyire 
a ján lo t ta a zárdaszüzeknek a kalocsai polg. képezdét ; el-
mondja , hogy hozzám fordul t részletes fölvilágositásért , 
de én elijesztettem a buzgó le lkeke t ; hogy „az egyébként 
félénk zárdanők szivrehatólag esedeztek a miniszter u r 
előtt s ez jóakaró lag (!) meghal lga t ta k iváualmukat ." 
Majd erősíti, hogy ő maga a kérelem fölterjesztésében nem 
vett részt s befolyásán kivül j u t o t t a bizot tságba. Szóval 

l) Tudunk helyeket, hol régtől fogva ma is gyakorolják. 
44" 
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elmond némely dolgokat, melyekre reflektálni fölösleges 
volt, mert egy sem olyan természetű, hogy mentségeül 
szolgálhatna. 

Ami pedig az elijesztést illeti, arra az a megjegyzé-
sem, hogy először bizony nem is gyerekjáték már magá-
ban véve a polg. isk. tanítónői vizsgálat; másodszor mi 
Kalocsán csakugyan nem osztogatjuk ajándékkép a ké-
pesitő-oklevelet, részint mert igazságérzületünk ezt nem 
engedi, másrészt mert a kath. felsőbb nőnevelést oly 
erőkkel kivánjuk ellátni, akik tudomány és ügyesség te-
kintetében a mai kor és törvény követelményeinek telje-
sen megfelelvén, a katholikus szellemnek a vallástalanság 
és tévely fölötti diadalát nem csupán jogczimmel, hanem 
főleg széles alapú képzettséggel kivívni képesek lesznek. 

Sch. ur válaszában ott a hiba, hogy 1. egészen más 
irányba akar ja terelni a figyelmet, mint a melyben az 
ügyet én fölvetettem. 

Nem vádoltam őt arról, mintha „az állami jogok 
mindenhatóvá növesztésének hirdetője volna.* Ha ilyen-
nek ismerem vala őt, nem is tar tot tam volna érdemesnek 
szóba hozni. Továbbá nem fejeztem ki aggodalmamat 
afölöt, hogy az állami bizottság „tudomány, mindennemű 
tanügyi tapasztalatok, tekintély és lelkiismeretesség te-
kintetében kifogás alá eshetett," vagy talán nem volt 
volna elég illemes az apáczák vallásos lelkülete iránt. 
Legkevésbbé tar to t tam attól, hogy a taneredmény nem 
lesz „igen kielégítő." 

Bámulatos ! Schultz, az elvek embere beszél és men-
tegetőzik igy ! 0 vállalkozik, hogy a meggyilkolt jogot 
el takarja ilyen ta rka-barka szemfödéllel. Nem veszi észre', 
hogy épp e mentegetésével igazolja be vádamat, hogy irai 
szépen, melegen tud az elvek érdekében, ámde ebben az 
esetben tényleg megfeledkezett az egyház isteni jogáról, 
megnyugtat ta lelkiismeretét az autonom katholikus iskola-
ügy halálba kergetése fölött avval, hogy a vizsgálat szé-
pen ment, a „taneredmény igen kielégítő volt." 

Csekély siker ily drága áron! 
2. Sch. ur tiltakozás nélkül fogadja el a gimná-

ziumi, főreáliskolai és képezdei igazgatók- és tanárokból 
alakí tot t állami bizottságba való kinevezést, noha ez két-
féle szempontból ellenkezik nyiltau bevallott elveivel: 
először mert elvileg jogtalannak tar t ja az állam ilynemű, 
bárha fölajánlott beavatkozását a katholikus tanügybe ; 
másodszor, mert ő a képezdéket oly szakiskoláknak 
vitatja irataiban és gyűléseken egyaránt, melyeket ve-
zetni, megitélni, czéljaiban elősegíteni csak azok képesek, 
kik a népiskolai tanügygyei szakszerűen foglalkoznak. 
Ezért sürgeti uton-utfélen a külön szakkönyveket a képző-
intézetek számára. 

Honnan reméljük elhanyagolt ügyünk föllendülését 
a ve/.érlő férfiak ily kétségbeejtő következetlensége 
mellett ? 

3. Sch. ur elismeri, hogy intéző-szerepet vitt a szer-
zetesnök előkészítésében annyira, hogy föltétlen megbí-
zatást nvert a szükséghez képest más tanerők közreműkö-
dését is igénybe venni. Ennek daczára nem tudja honnan 
és hogyan, egyszerre kiugrik a zárdanők fejéből a gon-

') Kel. I. 3. sz 

dolat, félénk szivökből kitör a bátorság és — állami 
bizottságot kérnek. 

Hogy kiben fogamzott meg ez a gyászos eszme, ki 
adta ezt tanácsként a szerzetesnöknek, erről Sch. ur nem 
tud semmit, még mentegetőzésképpen sem. Nem seitem, 
hogyan vált egyszerre ily gyönge kapaczitássá ? 0 , a 
szemes pedagógus, a vezetésre született férfiú, a nép-
iskolai tanügy elsőrangú szakembereinek egyike, a kath. 
iskolaügynek buzgó harczosa se nem lát, se nem hall, se 
nem kérdez, se nem szól, se nem tud semmit abból, ami 
az ő vezetésére bizott ügyben leglényegesebb : ki lehetett 
föltalálója a szerencsétlen gondolatnak, hogy állami bi-
zottságot kell kérni a mininisztertől alázatosan és meleg 
bizalommal. 

„Hogy mindent nem adtam elő — irja válaszában 
— az onnét van, mert magam sem tudok többet." E ki-
jelentés első részében nyilatkozó őszinteségeért méltó el-
ismerés illeti Sch. urat , azonban a második rész kétke-
désre indit. mert épp a többit kellene tudnia; az — nem 
lehetetlen — tán alaposabb mentségeül szolgálhatott 
volna, mint amit tud. Mert e becses lap m. t. közönsége 
előtt nyíltan megvallom, én kiválóan szeretem az igazsá-
got s ha ennek megvallása alapján Sch. barátom beismeri 
a vád igazságát, magam siettem volna először csekély 
erőmmel a sértett ügy lehető gyógyitására : ha tévedni 
találtam volna nagyon szilárd alapra fektetet t föltevé-
semben, örömest kértem volna nyiltszivüleg bocsánatot. 

Minthogy pedig Sch. ur nem adott elő mindent, 
megteszem én, még pedig saját védekezése alapján. 

3. „Meglátogatta a közokt. miniszter ur a nőzárdát 
— irja ő — és egyébként félénk zárdanőink bírtak a 
bátorsággal, hogv előadván tanképesittetésük közelségét, 
szivrehatólag esedeztek, engedné meg, hogy e tanképesitőt 
helyben tehessék le." 

Mindenekelőtt el kell itt tekintenünk attól a fölte-
véstől, mintha a diplomatikusan kiirt „helyben tehessék 
le" szavak alatt tán azt is lehetne érteni, hogy a kalocsai 
polg. tanitónőképző vizsgáló bizottsága vonuljon le Pécsre, 
mivelhogy ez joghatóságát nem a minisztertől, hanem 
főpásztorától bir ja Kalocsához kötötten. A minisztertől 
csak állami bizottság volt kérhető s annak megadását 
semmi szin alatt sem lehet jogosnak tekinteni. Csodálom, 
hogy a különben komoly miniszter ur el nem nevette 
magát e „szivreható esedezés" hallatára. 

Józanul gondolkodó emberben mindjárt ez a két 
kérdés t ámad : kinek a fejében fogamzott meg ez a 
gondolat ? Honnan merítettek ennyi bátorságot a „félénk 
zárdanők ?" 

Nem akarom Sch. urat lovagiatlansággal vádolni — 
noha joggal megtehetném — a miért önvédelme végett, 
mintegy paizsul gyámolatlan nőket tol előtérbe, hogv 
ezek fogják föl a reá mért csapásokat; de azt az egyet 
Sch. ur sem hinné el nekem, ha modanám, hogy a zárda 
főnöknője maga jö t t e gondolatra s a nélkül, hogy a 
tanítás vezetőjével előlegesen közölte volna a dolgot, 
mint deus ex machina, épp a közoktatási miniszter ur 
leereszkedésének ellenállhatatlan hatása alatt kiugrott 
fejéből a bizalmas kérés. Csak egy hiányzik Sch. ur köz-
léséből, hogy teljes legyen ez ügyben a tudatlansága, az 
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a nyi latkozat t. i. r s e nem várt gondolat és bá torság 
engem egészen meglepet t ." 

Nem is keresem tovább kitől eredt az. annyi bizo-
nyos, bogy olyantól, aki a népiskolai törvényeket és 
rendeleteket kutatni szokta. Kár , hogy éppen az ál lamiak 
s nem inkább a püspök kari rendszabályokban keresgélt 
az illető ; mer t habár ez utóbbiak tá rgy i lag alig érnek 
már valamit, jogilag még mindig a kath . népiskolaügy 
önállóságának u tmuta tó j á t és biztositékát képezik. 

4. Föltéve végül, hogy akárki , csak Sch. ur nem 
volt az állami bizottság-kérés gondola tának szerzője, ő 
nem t isz tázhat ja magá t a vád alól, hogy elsőrendű sze-
replő, súlyos erkölcsi hatású tényező volt a ballépés 
elkövetésében. 

Olyan ember, kit az ügynek szentsége át meg á t já r , 
a dolog komolyságához képest nem lohad hatványozot tan 
buzgalmában, nem lesz gyámoltalan vak eszközévé a sii-
lyedésnek : hanem a meggyőződés erejével száll ki sikra ; 
s ha az ellenálló ha ta lmat meggyőznie nem sikerül, nézi, 
hogy tisztességgel visszavonulhasson. Ebben az esetben a 
visszavonulás sokszor megtisztelőbb önmagára , üdvösebb 
az ügyre nézve, mint a diadal. 

Mit te t t ez i rányban Sch. u r ? Ha te t t valamit, bi-
zonyosan fölemii tet te védő válaszában. 

„Mindenkor — i r ja — mint okvetet lenül szükséges 
dolgot ál l i tot tam a zárdanők elé a Kalocsára rándulás t ; 
e lmondtam nekik, mennyire nincs okuk a félelemre ; hogy 
Kalocsán rokonszenves elbánásra számithatnak, s igy 
tovább." Ez szépnek szép és szívből köszönetet mondunk 
neki, hogy a kalocsai á l lapotokról oly magasztalólag nyi 
latkozik ; sajnos azonban, egyet nem emlit, azt, hogy 
ugyanazon hévvel, mely az elvek harczában tol lát vezeti, 
állt szembe a zárdanők bárhonnan fölkeltet t k ívánságá-
nak i s ; hogy mindent elkövetet t , hogy őket ama lépéstől 
"visszatartsa. 

Nem tá r ta ennélfogva, eléjük, hogy súlyos és nagy 
felelősség háramlik r á juk a következményekért , melyek e 
kárhozatos kezdeményezésből az egész magyar kath . is-
kolaügyre báramlanak , azt a meggyőződést keltvén föl az 
á l l amha ta lomban : ha e gyöngéd lelkiismeretű szerzetes-
nők nemcsak nem irtóznak mindenható befolyásától, ha-
nem még vágyakoznak is utána, bát ran megsemmisi thet i 
a csekély jogmaradványt , mely a taní tóképzést még eddig 
a kath . egyház részére biztosí t ja . Nem áll i tá szemeik elé 
kellő nvomatékossággal , hogy kis kongregácziójuk magán 
érdeke nem lehet előbbre való azon nagy kongregáczióé-
nál, melynek ők hármas fogadalom által lekötelezett 
szolgálói. Nem figyelmeztette őket a keserű utóizre, mely 
a mostani mézes madzag élvezete után következik ; nem 
feste le előttük élénk színekkel a sokkal nagyobb kelle-
metlensegeket , midőn majd nem oly helyre kell menniök 
évenkint, a hol zárdai magányuka t zavartalanul fön ta r t -
ha t j ák , hanem talán oda. hol tisztességes vendéglő sincs 
az elszállásolásra. 

Ha Sch. ur ezen s más egyéb ő előtte mindenesetre 
ismert érvekkel előáll, ki hiheti, hogy makacsul megma-
radjanak törvénytelen óhajuk me l l e t t ? N e m kellett volna-e 
azzal is fenyegetőznie és sikertelenség esetén fenyegetését 
be is váltania, hogv a kinevezést az ál lami bizottságba 

el nem fogadja , vagy amint tudomására ju t , arról azonnal 
leköszön ? 

Sőt föltéve, de semmi szin alat t meg nem engedve 
a megáta lkodot t ság lehetőségét, nem kellett volna-e Sch. 
urnák, mint az előkészítés vezetőjének, az egyházi ha tó-
ságnál minden lépést megtennie, hogy az erőszakoskodó-
kat az egyház jogának tiszteletére, ha kell, erélyesen is 
utasí tsák ? Vagy Pécset t nincsenek a zárdaszüzek semmi-
féle egyházi ha tóság alatt ? 

És higyje valaki ezután, hogy Sch. ur a tanképesi-
tés módjá ra nézve nem fo lyhato t t be. Hízelgőnek mon-
daná magára nézve, ha neki ily befolyás tu la jdoni tha tó 
volna. Én sokkal szomorúbbnak találom, hogy ennyi be-
folyást tényleg nem szerzett magának , noha — mint 
k imuta t tam — minden tényező közt a legnagyobb erköl-
csi hata lommal rendelkezet t a v izsgála t ra készülők fölöt t . 

Boromisza István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma. Két nevezetes okmány, azoknak története és 

értetnie. — 
I. Ledochowski bibornok, a P ropaganda genialis 

szellemű praefectusának levele ') igen erős és szabatos 
igazságokat ta r ta lmaz és nagy bölcseség, csodálatos előre-
látás müve, alkotása. Amerika, névszerint az Egyesül t -
Államok minden népfa jának és nemzetiségének lelkére 
kötni a nemzeti egyesülés ügyét, annyit jelent, i r ja a 
„Moniteur de Rome" f. hó 23—24-iki vezérczikkében, 
mint követni az összes keresztény századok hagyományá t . 
Az egyház, valóban, mindenkoron élite-eszköz vala népek 
fúziójára és összeolvadására nézve. Ott , hol az ő befo-
lyása uralkodó volt, a nemzeti egység a tör ténet i halha-
ta t lanság jel legét ölté magára . Nem ismerünk az egész 
világon a nemzeti áthasonlásnak oly sikerült mintáját , 
mint a milyen a franczia nemzet. Ez valóságos r emek-
müve. csodaalkotása a tör ténetnek ! És a különféle ele-
meknek ez a pára t lan fúziója egy egységes, egyönte tű 
darabbá, közös müve a monarchiának és az egyháznak, a 
ki rá lyoknak és a püspököknek. E g y erős középponti ha-
talom és mellet te egy tündöklő erkölcsi erő, valóban ez 
a ket tő minden egységesítő a lakulásnak nélkülözhetet len 
tényezője. Az Egyesü l t -Ál lamoknak erre az egységesítő 
két ha ta lomra nagyobb szükségök van, mint bármely 
más t a rka népvegyüléknek. Az egyesült-ál lamokbeli pap-
ság érdeme, hogy ezt a törvényt felismerte és erélyesen 
közreműködik egy egységes és tömör haza létesítésében. 
Minél kel lemet lenebb nehézségek merülnek fel, hazafiúi 
hitök annál nagyobb tiszteletet és csodálatot támaszt . 
I lyenek voltak a VI . és VII . század püspökei, kik a 

l) Ledochowski bibornok mint a Propaganda praefectusa 
tulajdonképpen két levelet irt legújabban Amerikába : az egyik, a 
melyet múltkor közöltünk Ireland érsekhez magához, iskola-ügv-
ben ; a másik az Egyesült-Államok összes püspökeihez van intézve, 
és avval a nemzetiségi agitáczióval szemben, hogy minden nemze-
tiségnek külön hierarchiája, külön püspöke stb. legyen, kijelenti, 
hogy ragaszkodni kell a püspökségek betöltésénél a zsinati hatá-
rozatokhoz s el kell fojtani minden ellenkező törekvést. Erre az 

; utóbbi levélre vonatkozik a ,,Moniteur de Rome" imitt következő 
1 két tagu czikkének emez első tele. A szerk. 
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népek bábeli zűrzavarából Európában , Róma vezérlete 
alatt , megalkot ták az európai nemzeteket . 

Az apostoli szentszék, a püspökökkel karöltve, a 
népek fúziójának ugyané munká já ra vállalkozik az E g y e -
sül t -Ál lamokban. És teszi ezt igen alkalmas pi l lanatban. 
Mert csakugyan az amerikaiak most, midőn a gyűlöletes 
par t ikular izmus kísérletei által el vannak keseritve, há-
lásak fognak lenni Róma iránt , hogy hazafias aggodal-
maikat megér te t t e és közreműködik a nemzeti épület 
betetőzésében. Most t ehá t XIII . Leo magas a lak ja a ro-
konszenv magas hul lámzását kelti fel ; most világossá 
válik minden amerikai szemében, hogy az ő segítsége 
tör ténet i nevezetességű jó té temény. Most a chicagói világ-
verseny kiál l í tása megi t tas i t ja az amerikaiak hazaszerete-
tét és az lelkesedett széthordozója lesz a római esz-
méknek. 

Az apostoli szentszék, valóban, az amerikaiaknak 
első rangú szolgálatot teszen. Nem azért tör ténik ez, 
mintha az Egyesü l t -Ál lamokban a hierarchia Róma ser-
kentésére szorulna ; hanem centr i fugál erők nagyban való 
muta tkozása szükségessé te t te ezt a közreműködést , hogy 
az utolsó ellenálló erők is legyőzve legyenek és a nemzet 
pro tes táns és hi tet len rétegeinek minden rögeszméje és 
bali télete szétoszoljék. A P ropaganda nagy elhatározása 
és te t te u tán az egyházat többé az Egyesül t -Ál lamokban 
poli t ikai lag véve is nem lehet ugy tekinteni , mint idegen, 
gyanús ha ta lmat , hanem ugy kell venni, mint jóakaró 
nővér t és szövetségest. Az Egyesü l t -Ál lamok, oly külön-
féle népfa jokból alakulva, annak a veszélynek volt kitéve, 
hogy elveszti a legfőbbet , az önnálló, függet len l é t e t ; az 
egyházra támaszkodva, a vallás és az állami ha ta lom 
összevágó közreműködéséből merí tve erőt, számithat csil-
lagára és jövőjére. 

Minden a mi szemeink előtt tör ténik, Amer ika u j 
korszakát jelenti. A szabadságból az egyház a hatalomra 
emelkedik ; a konfúzióból Amer ika az egység, az erő és 
nagyság á l lapotába megy át. Az Egyesül t -Ál lamok újból 
pé ldául fognak szolgálni az egyház jó tékony hatásaira 
nézve, midőn az ö kezei szabadok és az ő képviselői meg-
értik a tör ténet áramlatai t . 

Sokan fognak emlékezni Kéra t ry müvére New-York-
ról. A czimlapon a művész, ki a könyvet képekkel disze-
sité, egy sast rajzol t , és ennek képe alá ez a három szó 
van vésve : E pluribus unum. Ez Róma és a püspökök 
jelszava is ; ez az egész ország kívánsága. 

Ledochowski bibornok első te t te a P ropaganda 
praefektusi hivatalában t iszteletére válik szellemének és 
akara te re jének . Ezen a levélen csakugyan világosan lá t -
hatni egy fensőbb értelem kezenvomát . Nincs abban semmi 
banális, köznapi, semmit mondó. Nincs abban sem 
bureaucra t icus szószátyárság, sem semmi abból azoknak 
a félelméből, a kik se nem tudnak, se nem mernek. Az 
egész márványból van vésve. Midőn egy ember Istentől 
egy a szemek lá tásának ki te t t állást kap, a szellemek 
kíváncsian vár ják első cselekedeteit, hogy megmér jék az 
ő erejét . Ledochowski bibornok első te t te őt az első 
rangú nagy emberek közé helyezik, s igazolják Leo válasz-
tásának helyességét. 

I I . Mindenki ugyani ly jelentősséget tu la jdoni t a 

P ropaganda határozata inak a stillwateri és faribaulti-
iskola-ügyekre nézve. Ez a decretum a tör ténelemben 
mint a békéltetés és szervezés nagy ténye lesz emlegetve. 
A bal t imorei zsinat atyái az Egyesül t -Ál lamokat egy ren-
delő szabályzattal gazdagí to t ták : azzal, hogy parochialis 
i skolákat kell felállítani. De it t meg kellet t előrelátásuk-
nak állnia. Akkor még, tapasztalatok hiányában, nem 
mehe t t ek be a részletekbe, s nem gondoskodhat tak a 
gyakor la tban fe lmerülhető nehézségek megoldásáról. Pél -
dául, mit kell tenni oly helyeken, a hol a parochialis 
iskola lehetet lenség, vagy az állami iskola versenye igen 
sok kárral jár ; vagy a hol a kathol ikus gyermekek a 
nagyobb ér te lmesség imponáló hatása alat t , a város 
iskoláját a plébánia iskolájánál jobbnak ta r t j ák ? I t t , a 
gyakorla t i a lkalmazások eme kényes terén, a balt imorei 
zsinat a tyáinak lehetetlen volt a megoldásokat előre 
formulázni ; de még csak sommás útbaigazí tásokat sem 
adhat tak . Az iskolák szervezése tehá t kényszerűségből 
befejezetlen maradt . 

Közbejöt t a far ibaul t i eset. Ireland érsek egy ta-
pasztalást koczkáz ta to t t meg. Két helységben, a hol a 
források elégtelenek valának s a hol a gyermekek az 
apáczák által vezetet t iskolákat e lhagyták s a laikus isko-
lába mentek át, az érsek szerződést kötöt t a községgel, 
a melynek ér te lmében ő ideiglenesen á tadá a parochialis 
iskola épületét , kikötve, hogy azt bá rmikor visszaveheti, 
ha a kísérlet nem sikerül . A parochialis iskolából tehát 
állami iskola lett , hanem a szerzetesnők megmarad tak az 
iskola vezetésében és engedelmet kaptak a hatóságtól , 
hogy a ká té t tani tsák. E z az egveség örömet okozott 
sokaknak, mint az iskola-kérdés szerencsés megoldása 
oly helyeken, hol parochial is iskolát fentar tani nem lehet . 
Másokat azonban bosszúságba ejtett , részint mer t szemé-
lyes ügyek vegyül tek a dologba, részint mert a téves 
hirek túlszárnyal ták az alapos jelentéseket. A kísérlet 
azonban sikerül tnek látszik. Megmenteni a hitközséget 
egy óriás teher től ; megnyerni a politikai község hatásos 
közreműködését , a nélkül, hogy a parochialis iskola 
lényege fel lenne áldozva ; a lkalmat nyerni, hogy vallásos 
oktatásban részesüljön több kath . gyermek, mint a mennyi 
eddig a ka th . iskolába j á r t : ez a ka thol ikus befolyás 
ki terjesztését jelent i . A kérdés kényes oldala minden-
esetre az volt, hogy sok kathol ikus szülőt a pénzáldo-
zatoktól való tar tozkodás vitte rá, hogy gyermekét ne a 
parochialis, hanem a községi iskolába küldje . 

Az egyház ebben az egyeségben nem szenved semmi 
valódi kár t , és valódi nyereségekben részesül : az egyik 
pénzügyi, a másik erkölcsi, nem is számítva azt az 
erkölcsi vívmányt, mely abban rejlik, hogy a hi tközség és a 
politikai község közelebb, bensőbb viszonyba ju tnak az 
által. R ó m a a vitát a P ropaganda már közöltük ha tá -
rozatával döntötte el, a melyet Ledohowski b ibornok-
nak szintén közlöt t levele magyaráz meg. A ha táro-
zat maga a józan ész és bölcseség. Az apostoli szentszék 
azzal tökélyesiti a baltimorei zsinat munká já t . A rendelő 
szabályhoz, bizonyos körülmények számára, gyakor la t i 
u tmuta tás t ad, hogy az egyház működése könnyebbé, 

') A mi más állami iskolából Amerikában ki van zárva. 
A szerk. 
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biztosabbá, szélesebb körre hatóbbá váljék. Körülbelül 
hasonló lélektani helyzetben irá sz. Pál fájdalmasan: 
Foris pugnae, intus timorés. Az amerikai püspökök nem 
fogják többp az iskola-kérdésben ezt az aggodalmat 
ismerni, és alkotásaik egyre növekedni fognak. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 

Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság alapszabályainak 
tervezete . 

A társasúg neve és székhelye. 
1. A bö.lcselettudomány müvelése czéljából aquinói 

sz. Tamás égi pártfogása alatt társaság alakul, melynek 
neve : „ Aquinói-Szent-Tamás-Társaság." 

2. Székhelye : Budapest. 

A társaság czélja. 
3. A társaság czélja kettős : 

1. Ismertetni, bebizonyítani, tovább fejleszteni és 
terjeszteni a keresztényi bölcselettudomány tételeit. 

2. Megczáfolni a téves bölcseleti rendszereket és 
tételeket. 

4. E czélból a társaság junius, julius, augusztus és 
deczember hónapok kivételével hónaponként rendes ülést 
tart , melynek főtárgyát egy vagy több bölcseleti dolgo-
zat felolvasása vagy szabad előadása képezi, mit az elő-
adott tárgyról folytatandó eszmecsere követ. Az előadandó 
tárgyat a gyűlés előtt nyolcz nappal szétküldendő meg-
hívóban jelezni kell. A gyűlés egyéb tárgyait a társa-
ságra vonatkozó történtek vagy teendők megbeszélése 
képezi. Deczemberben évi közgyűlés tartatik. 

A társaság tagjai. 
A társaságnak megalakulásakor rendes tagjai az 

összehívók és azok. kik az összehívók felszólítását elfo-
gadták. A rendes tagok később két tag írásos ajánlására 
a jelenlévők szavazatának két harmadával a közgyűlésen 
választatnak. 

Pártoló tag mindaz, ki a társaság czéljainak elő-
mozdításához évi 2 frtnyi összeggel járul. 

A tagok jogai és kötelességei. 
A rendes tag minden ülésen részt vehet ugy az 

ügyek elintézésében, mint a kérdések megbeszélésében. 
Kötelessége minden két évben legalább egy dolgozatot 
benyújtani vagy előadást tartani. A ki ezt elmulasztja, a 
társaságból kilépettnek tekintetik. 

A pártoló tag minden ülésen jelen lehet, a tudo-
mányos eszmecserékben résztvehet, dolgozatot olvashat 
föl s előadást tarthat, de a társulati ügyek elintézéséhez 
s/.avazásával nem járulhat. 

A társaság vezetése. 
A társaság a magyar püspöki kar valamely tagját 

védőül fölkéri. 
A tagok szavazat, többse'ggel, egy elnököt, egy al-

elnököt, egy titkárt és egv másod-titkárt választana«: ; 
mindezek megbizatása egy évre szól s az évi közgyűlés 

végén u j választás eszközöltetik. A titkár Írószerek be-
szerzésére és irodai teendők végeztetésére évenkint a 
közgyűlés által meghatározandó összeget kap. 

A társaság közlönye. 
A társaság hivatalos közlönye a „Bölcseleti Folyó-

irat." Ez dijtalanul közli a társaságra vonatkozó adatokat 
és hirdetendőket, továbbá a szerkesztő belátása szerint 
közli a beérkezett és felolvasott dolgozatokat, melyekért 
a nála szokásos mértékben tiszteletdijat ad. 

A társaság vagyona. 
A társaság a pártoló tagok évi járulékaiból s ke-

gyes adományokból reméli vagyonát, mely a társaság 
ügyeinek vezetésére, könyvtár létesítésére s esetleg pálya-
dijak kitűzésére vagy egyes dolgozatok közlésére fordit-
tatik. A vagyont és a könyvtárt a t i tkár kezeli, az 
elnökség ellenőrzése mellett. Ha a társaság megszűnik, 
vagyona a Szent-István-Társulaté. 

IRODALOM. 

Irodalmi ünnepély a közp. papn. intézetben. 

A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája május hó 29-én ülte meg 61 éves fönnállás után 
évi alapító ünnepélyét. Az idén ifjú levitáink uj mozza-
natot is csatoltak az ünnepély szokott menetéhez, a ko-
ronázás emlékét, és ezzel szivök vágyát követve, meg-
előzték az enemü egyéb ünnepélyességeket. Luka Károly, 
az Jskola idei elnöke lendületes beszédben üdvözölte a 
rekkenő hőség daczára is szép számban egybe gyűlt ven-
dégkoszorut, melyben a papnevelő elüljáróságán kivül 
ott láttuk Tódor József országgyűlési képviselőt, Klinger, 
Kisfaludy. Aschenbrier, Lubrich s Kiss egyetemi tanáro-
kat, Vesinger apátplebánost, Zubriczky kúriai birót, 
Lévay Imrét, a kegyestanitórend tart. főnökét, Csaplár 
akadémiai tagot, Pintér kegyesrendi tanárt, Gabler pénz-
ügyi titkárt, Tomor nyűg. gynin. tanárt, a cistercita-rend 
számos növendékét stb. A megnyitó beszéd nehánv mes-
teri vonással ecsetelte az Iskola uiultját és jelenét, mely 
küzdelmes napjaiban sem tért el soha vezérelveitől, az 
egyház és haza szeretetétől s az érettök kifejtett mun-
kásságtól, noha e kereten belül soha sem mulasztotta el 
erejének összes készletét hol ezen, hol azon a ponton ér-
vényesíteni. Föl kell említenünk az ügyesen megszer-
kesztett jegyzői jelentéstől, hogy az Iskolának ez évi 
működése méltó a múlthoz, akár a sikerült kiadványt 
(Cathrein Győző. S. J . Egyház és állam. Vegyes dolgoza-
tok), akár a minden irányú eredeti dolgozatokat és for-
dításokat, akár a könyvtár szaporulatát tekintsük. A 
gyűlés folyamán az Iskola szellemisége váltakozva mér-
kőzött a társul szegődött zene- és énekkarral. Krum 
Péter elemeutáris erővel szavalta Luka Károlynak „Ez-
redév után" cz. lesújtva emelő és ódai szárnyalás gaz-
dagságával színezett költeményét. Czvitkovics Sándor 
Gyöngyösinek egy eleddig mellőzött müvét, a Rózsako-
szorút ismertette. Kath. irodalmunk ezen feledett gyöngye, 
mely a rózsafüzér 15 titkának szivhezszóló fejtegetése, 
megérdemelte azt a fáradságot, melyet, a finom érzékű és 
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könnyed irálvu i f jú szerző reá ja ford í to t t . Közbe-közbe 
majd az énekkar a Kápolná t Beckertől , majd a zenekar 
Már thá t Flotowtól játszot ta , majd vállvetve lelkesítettek 
H u b e r Király-indulójával és a Rákóczyval. Az ünnepély 
egyik kimagasló pont ja volt Székely Imre Magyar 
ábrándja , melyet Haller J enő já tszot t ki tűnő technikával 
és mély érzéssel. A hal lgatóban méltán bámula to t keltet t 
az a készültség, mely párosulva a tehetséggel a theolo-
giai tanulmányok zavara nélkül ily szép eredményt m u -
ta t föl a zeneművészet legkülönbözőbb ágaiban oly inté-
zet falai között , melynek czélján, körén ez már kivül 
fekszik. A lelkesedés szépen nyi la tkozot t meg a Rákóczy 
hata lmas akkordja inál , melyek megannyi honfiúi sziv el-
re j t e t t mélyéből fakadva, magukka l ragad ták a közönséget 
és szűnni nem akaró tapsviharba sodorták. Végü l az elnök 
köszönete t mondot t a vendégeknek és az elül járóságnak, 
viszont mélt . és főt. Markus Gyula papnevelői kormányzó 
buzditó szavak kíséretében tolmácsol ta a hal lgatóság te t -
szését. E r r e a gyűlés véget ért , de kellemes emléke s 
kétségtelenül erkölcsi hatása is fönmaradt ! 

H I V A T A L O S . 

1654. sz. 

Pályázat a csanádi püspöki papnevelő-intézetbe való 
felvételre. 

A csanádi püspöki papnevelő-intézetben az idén fel-
veendő i f jak vizsgálata Temesvárot t f. évi jul ius hó 5-én, 
délelőtt i 10 órakor fog megtar ta tn i . 

A felvételre je lentkezhetnek oly i f jak , kik az 'wt t -
ségi vizsgálatot letették, az egyházi pályára hivatást 
éreznek és ép egészséggel bírnak. 

A pályázni óhaj tók a felvételi vizsgálatra személye-
sen ta r toznak megjelenni . Bővebb utasí tás vétel czéljából 
fe lhivatnak, hogy az éret tségi bizonyitványnyal és ke-
resztlevéllel ellátva, f. é. jul ius hó 4-én a délutáni órák-
ban az egyházmegyei hivatalban jelentkezzenek. 

Kelt Makón, 1892. évi má jus hó 24-én. 

V E G Y E S E K . 
— Nagy figyelemre és követésre méltó levelet ir t 

ngos és ft . Va jda Ödön zirczi apá t e hó 20-án a gond-
jaira bizott gymnáziumok f t . igazgató uraihoz, buzdítva 
őket a r ra , hogy a VII I . osztályból kilépő s az egyetemre 
jövő i f j aka t a sz.-Imre egyletre figyelmeztesék. 0 nga a 
többi közt ezt mondja : „ . . . nagy érdeklődéssel kisér-
tem az egy-két év előtt Budapesten alakult Szt.-Imre-
E g y l e t működését , mely éppen azt czélozza, hogy a gim-
náziumból az egyetemre kerülő i f j ak vallásos és erköl-
csös érzületüket , szellemüket megőrizzék, ápol ják , fej-
leszszék. Miután meggyőződtem arról , hogy ezen egylet 
k i tűzöt t czéljának valóban nemesen meg is felel, a gon-
dozásukra bizott i f júság szeretete buzdit arra, hogy ezen 
derék egyletet a f t . igazgató urnák s a g imnáziumban 

működő rendtársa imnak pár tolásába a ján l jam. Ismertessék 
meg a VI I I . osztályba j á ró i f jakkal ezen egyletet, buzdít-
sák őket arra, hogyha az egyetemi tanfolyamra Buda-
pestre mennek, lépjenek ezen egyletbe. Ez által hatha-
tósan közreműködünk abban, hogy az i f júság a rendünktől 
nyer t vallásos és erkölcsös szellemet az életben is meg-
őrizze." 

— A budapesti kir. m. t. egyetem hittudományi kara 
a jövő iskolai évre dékánná ma dr Bita Dezső nv. r. 
t anár t választot ta meg. Rektorválasz tókká választat tak : 
dr Bita Dezső, dr Klinger István, dr Berger ev. János 
és dr Eapaics Raymond ny. r. tanárok. Rektor t a jövő 
isk. évre a h i t tudományi karból választanak. 

— Köszönettel vettük és szívesen közzé teszük a 
fővárosi E M K E meghívóját az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesüle tnek f. évi junius hó 7 én Budapesten 
tar tandó VII . rendes közgyűlésére. Az E M K E a koronás 
király személye és az uralkodó család i ránt való hódoló 
tiszteletnek kiválóan az által akar ja jelét adni, hogv 
közgyűlését je lenleg dicsőségesen ura lkodó királyunk 1. 
Ferencz József ő felsége megkoronázta tása 25-ik évfor-
duló nap jának , iljetve országos ünnepének e lőnapján .és 
bevezetésképpen.^ junius hó 7-ikén t a r t j a d. e. 10 órakor 
a redoute nagytermében. A kik a koronázási országos 
emlékünnepre az ország minden részéből a fővárosba 
felrándulnak, el ne mulasszák az E M K E közgyűlésén 
megjelenni . 

— Szeminárium Szerajevóban. A közös kormány 
támogatásával Szerajevóban kathol ikus szemináriumot 
akarnak felállítani. A négy boszniai püspökséghez tar tozó 
plébániák tú lnyomó része ez idő szerint a f rancziskánu-
sok kezében van. A szeminárium felállításával a plébániákat 
successive a világi papság fogja átvenni. A szeminárium-
ban nyolczvan kispapot fognak állandóan nevelni, még 
pedig a közös kormány költségén. A szemináriumi épü-
letet közadakozásból aka r j ák felépíteni. E végből Lukács 
György belügyi á l lamti tkár engedélylevelet adott Kostyák 
János dr vrhbosnai kanonoknak, hogy a Szerajevóban 
feláll í tani szándékolt kathol ikus papnevelő-intézet számára 
1892. junius 1-töl deczember hónap végéig Magyarország 
területén a kathol ikusok körében könyöradományt gyűj t -
hessen. A fent nevezett kanonok ur gyűj tését paptársaink 
pár t fogásába a ján l juk . 

— A Szent-István-Társulat 1892-ik évi junius hó 
1-én délután 4 órakor Budapesten. Lövész-utcza 13. 
sz. a. választmányi gyűlést tar t . T á r g y : Koronázási 
jubi leum. 

f Gyászjelentés. Mélv részvéttel vettük a következő 
szomorú tudós í tás t : Euschek Antal győr-szigeti plébános 
és Schadl József Győrvaros főszámvevője, a sajá t maguk , 
többi testvéreik és rokonságuk nevében fiúi f á jda lommal 
tuda t j ák , hogy édes a ty jok Rusehek Nándor győr i polgár 
lelkét, az élet és halál Ura , 1892. május hó 30-án, reg-
geli 4 órakor, a sokat szenvedett test kötelékeiből ki-
szabadítva, szent szine elé szólitotta. A keresztény módon 
elszenderültnek földi maradványát május hó 31-én, dél-
után 6 órakor kiséri 73 éves életfáradalmai után nyugo-
vóra az egyház áldása, a győr-szigeti apáeza-zárda házi 
kápolnájából a győrvárosi temetőbe. Az elköltözött lelki 
üdveért junius 1-én, d. e. 8 órakor a gvőr-szigeti plé-
bánia templomban ajánl fel engesztelő szentmise áldozatot 
az Isten i rgalmasságához folyamodó szeretet, mely a jó 
szivektől egy-egy buzgó fohászt kér az eltávozott lélek 
örök boldogságáér t . Győr, 1892. május 30 án. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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I. Félév. 1892. 

É L J E N A K I R Á L Y ! 
Mikor e sorok e hazát bejárják, az ország szivében és szerte az egész országban, benne 

I 'leszünk a XIX. századbeli Magyarországra nézve legörvendetesebb esemény negyedszázados évfor-
I .dialójának ünnepelésében. 

Az első, a mi e, milliók lelkét a köznapi hangulatból kiragadó és magas eszmék s fenkölt 
r érzelmek hullámzásába felemelő esemény átgondolásánál az embert kell hogy megragadja, az alázatos 
I ihódolás és hála a kegyelmes jó Isten iránt, a ki hazánkra a trón és nemzet közti kibékülés betetőzéséül a 
[ királykoronázás dicső napját 25 év előtt felvirasztotta és azóta, egy teljes 74század alatt, az országnak 
I a béke biztosítása által a felvirágzásnak föltételeit áldó kezével gazdagon osztogatta s fentartotta. 

Az a hálaadó isteni tisztelet tehát, melyet az egyház, Magyarországnak bölcsejében dajkáló édes 
\ anyja, ez ünnepélyes alkalomból elrendelt, legyen olyan, a milyennek igazán lennie kell: lelkes, általános, 
j szivböl fakadó s mindeneket magával ragadó — hálára az égtől nyert jókért, engesztelésre az ég ellen elkö-
\ vetett mulasztásokért s bűnökért, könyörgésre az ég irgalmának hazánk sorsához további lekötése végett. 

A nemzeti jubileum hálaadó sz. mise áldozatának ellenállhatatlan ereje lesz az Isten 
; trónja előtt. Az Isten Fiának véráldozata elvette az egész világ bűneit: tisztára képes az mosni 
: egy nemzet életében, nem éveket és tizedeket, hanem századokat és ezredeket is, ha érdemesülünk 

reája. „Ha valamit kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek," mondá az édes 
Udvezitő. Buzduljunk fel tehát buzditó szavain, s porba hullva kérjük mennyei Atyánkat, hogy 
terjeszsze ki jóságos kezét ezentúl is Magyarország felett, tartsa tőlünk távol a népölő harezok 
csapásait s őrizze meg trón és ország között azt, a minek a kiegyezést és annak dicső betetőzését, 
a királykoronázást, és annak 25 éven át élvezett gyümölcseit köszönhetjük: a király és nemzetnek 
egymás iránt való kölcsönös, őszinte szeretetét és bizalmát. 

Más országoknak más és más lehet az éltető elemök : Magyarországban a lelket, az 
életrevalóságot, az erőt és haladást, szóval a nemzeti „nagy lét" minden föltételének alapját a 
király és nemzet közti bizalomban birjuk. Ezt óvja, ezt ápolja, ezt növessze minden honfi — magában 
ós maga körül, lent a nemzetben ós fent a trónon, ha befolyása odáig felterjed. Ezért érdemes, 
hogy legjobbjaink térdeiket koptatni meg ne szűnjenek az Ur oltárai előtt; ezért odaadni minden 
honfi a maga vérét csekély áldozatnak tartsa. 

Legyen a dicső emlékű királykoronázás jubileuma megifjodása a király és nemzet őszinte 
kölcsönös bizalmának és szeretetének. 

Visszhangozzék és magasztosuljon nagy jövőbe nagy bizalmat keltő mennyei szózattá 
Magyarország népei fölött nemzedékről-nemzedékre az, a mit felséges apostoli királyunk I. Ferencz 
József Magyarország Istenben boldogult hgprimásának 1867-ben arra a beszédére válaszolva mondott, j 
a melyben Simor János a nemzet háláját tolmácsolá a király előtt ama legmagasabb elhatáro-
zásaért, hogy megkoronáztatásába beleegyezését adta : j 

„Az nem lehet, — igy szólt az ihletett királyi szózat, — hogy a mit őszinte egyetértéssel \ 
a király és nemzet alkottak, állandó s üdvös n°. legyen!" \ 

Ah ugy van, ugy van: „Magyarország nem volt. hanem lesz." Megalkotja a kii'ály és a j 
nemzet mindenben találkozni köteles bizalma. Ja j annak, a ki ezt ingatni merészli. akár lent, § 
akár f e n t ! . . . De el minden sötét árnyékkal jelenleg! Öltözzünk ünnepi fénybe, s fakadjon ki j 
minden honfi szivének öröme hymnuszos dalban : I 

„k legelső magyar ember — a király. 
Erte minden honfi karja készen áll ! . . 

Lelje népe boldogságán örömét, 
Hir s szerencse koszorúzza szent fejét !" 
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1. 

Isten áldd meg 
Minden jóval 

A királyt; 
Szívvel, szóval 
Népe hozzád 

Igy kiált: 
Fényes trónján 
Uralkodjék 

Boldogan, 
Erezze, hogy 
Boldog és hű 

Népe van ! 

2. 
Bajban, vészben 
Trónja mellett 

Ott vagyuuk; 
Érte élünk, 
Érte, ha kell, 

Meghalunk ! 
Egy a király, 
Egy a haza 

Szent neve : 
Hulljou porba, 
Aki támad 

Ellene ! 

3. 

Koronáját 
Koszorúzza 

Égi fény; 

Merre fénylik, 
Tündököljön 

Az erény! 
Legyen köztünk 
Egyetértő 

Akarat : 
Honszerelem 
Araszszon rá 

Sugarat ! 

4. 

Szent a törvény, 
Melyen ősi 

Trónja áll ; 
Érte minden 
Igaz honfi 

Síkra száll : 
Szabadságunk' 
Hatalmával 

Védje meg, 
Lobogói 
Diadalra 

Lengjenek ! 

5. 
Fonj koszorút 
Nagy nevére 

Nemzetem : 
Legyen annak 
Virulása 

Végtelen ; 
Uralmának 
Jóságáról 

Mondjatok — 
Dicsőséget 
Ti jövendő 

Századok ! 

6. 
Áldd meg Isten 
Boldogsággal 

A királyt! 
Szent Istvánnak 
Népe hozzád 

Igy kiált: 
Nagy kegyelmed 
Oltalmazza 

Őt nekünk, — 
Imádságunk 
Igy hallgasd meg 

Istenünk ! 
Komőcsy József. 
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PAULUS SZMRECSÁNYI, 

D E I M 1 S E R I C O R D I A E T A P O S T O L 1 C A E S E D I S G R A T I A 

S. S C E P U S I E N S I S E C C L E S I A E E P I S C O P U S , 

T i l E R i B l L I CLERO SAECÜLARI AO EEGULARI DIPICÏSIS SCEPUSIENSIS 

S A L U T E M IN DOMINO E T B E N E D I C T I O N E M ! 

( F o l y t a t á s . ) 

A t e m p o r e i a m c o n d i t i huius s e m p i t e r n i 

r e g n i a n i m a r u m V e r i t a s C h r i s t i a n a n o n potest i n 

v i l e m decidere m a n c i p a t u m : Ecclesia e n i m co-
l u m n a et firmamentum veritatis, qua societas 
i n s e m e t i p s a perfecta, a d finem u s q u e m u n d i 

i n s u a c o n s t i t u t i o n e i m m u t a b i l i s s e m p e r e t i m -

m o t a p e r s i s t e t , e t p o r t a e inferi n o n p r a e v a l e b u n t 

a d v e r s u s e a m . 

Haec sancta Ecclesia, usque ad finem sae-
culorum in terris atque inter terrenas civitates 
militans, invitât atque in sinum suum maternum 
colligit omnes gentes, quae multiplici et varia 
civilis societatis forma sunt constitutae. Quos 
enim homines, ut aeternum salventur, in san-
ctam illam societatem vocat gratia Dei salvato-
ris, iidem ad sui conservationem temporalem in 
civilem societatem coierunt ordinatione Dei 
creatoris. Cum igitur utriusque societatis, licet 
modo diverso pro diverso earum ordine ac fine, 
Deus infinite sapiens et sanctus sit auctor, 
et neque Deus seipsum negare, neque opus Dei 
Dei operi possit contradicere, ex ipsa rerum na-
tura inter Ecclesiam et societatem civilem, vel 
inter potestates, quibus utraque regitur, non 
sane pugna est aut oppositio, Deus enim po-
testates sacerdotii et imperii non inimicas, sed 
vinculo pacis coniungendas disposuit.2) 

Verumtamen pax haec et concordia inter 
utramque potestatem, quam Ecclesia semper 
optât et a Deo humili suplicatione postulat, 
servari ea tantum lege potest, si libertás con-
scientiae catholicae non opprimatur, neque vio-
lentur ea iura, quae Ecclesia ex mandato sui 
fundatoris ad salutem animarum libéré et a 
quavis saeculari dominatione independenter exer-
cere debet, quibusve cedere ei integrum non 
est, ea iura, in quibus agitur de sacro illo de-
posito, quod, ut ait sanctus Ambrosius, in alio-
rum manus tradi non potest, nisi simul tradatur 
haereditas Christi. 

') I. Tim. 3, 15. 
2) Cone. Vatic. Schema Const, d. de Eccl. 

Et sane potestas humana non est fons om-
nis iuris, non enim a sociali quodam contractu, 
sed ab ipso I)eo, auctore veri et iusti, est repe-
tenda, qui est fons et iuris, et omnis potestatis. 
Hinc norma quoque agendi non solum in nego-
tiis privatis, sed et in socialibus et publicis, 
non est mera utilitas, aut imperantis voluntas, 
sed lex Dei iubentis et vetantis, secundum quam 
homines et privati et in potestate constituti in 
supremo iudicio aut stabunt aut cadent. 

Proinde si quando a nobis, civibus iisdem 
et christianis, aliud postulet respublica, aliud 
Ecclesia; si auctor naturae opponatur auctori 
gratiae, huiusque vitae commodo praeferantur 
aeternae animarum saluti; si reipublicae leges 
aperte discrepent cum manifesta Dei et Eccle-
siae lege; si homines, quasi velamen habentes 
malitiae l ibe r t a t em,Ecc les iam specie libertatis 
ab actione vitae excludant, aut faciendum cen-
seant, ut in suorum officiorum munere mutabi-
libus rerum fluxibus contra fas serviat : tunc, ut 
ait sanctus Hilarius, tempus est loquendi, quia 
iam praeteriit tempus tacendi. Tunc stemus ante 
iudices et potestates pro Christi nomine. Tunc 
non timeamus eum, qui potest corpus occidere, 
animam autem non potest, sed timeamus eum, 
qui potest corpus et animam mittere in gehen-
nam. Neque solliciti de nobis simus, quia capilli 
capitis nostri numerati sunt. Commoriamur pro 
Christo, ut Christo conregnemus. Ulterius enim 
tacere diffidentiae signum est, non modestiae 
ratio, quia non minus periculi est semper ta-
cuisse, quam nunquam.2) Tunc certe, Dilecti 
Fratres, non diu haerebimus, non inferemus 
ignominiam nomini r.ostro. Ingementes, sed forti 
et excelso animo firmiter adhaerebimus sanctae 
matri nostrae Ecclesiae, quae ut arca ilia Noë 
in diluvii fluctibus, ut ait sanctus Joannes Chry-
sostomus, vincit impugnata, insidiis appetita 
superat, contuineliis affecta splendidior evadit, 
vulnera excipit nec ulceribus cadit, agitata flucti-
bus non demergitur, procellis impetita naufra-
gium non patitur, luctatur nec prosternitur, 
pugilatu certat nec vincitur.3) 

Sed vero dum in formidolosis religioni tem-
poribus magnos a,nimos sumere solemneque ha-
bere debemus in officio perstare, ipsa m adeo 
vitam, ubi opus fuerit, pro Dei et Ecclesiae 

') I. Petr. 2, 16. 
*) S. Hil. Ep. c. Const. Imp, 
8) S. Chry80st. or. p. Entr. c. n. 1. 

45" 
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causa immolare, nihilominus in medio etiam j 
strepitu armorum semper meminerimus, Eccle-
siam, quae certamina pro fidei libertate anima-
rumque salute inire nunquam abhorret ac refor-
midat. nunquam tarnen pugnam quaerere, et ab 
illa prorsus alienum esse, id quocunque modo 
moliri, ut potestas divina, quae est in Ecclesia, 
cum potestate aeque divina, quae est in civitate, 
confligat, sicque de medio tollatur mutua illa 
inter sacerdotium et impérium consiliorum so-
cietas et concordia, quae, ut pertimescitur ab 
impudentissimae libertatis amatoribus, ita rei 
et sacrae et civili fausta semper extitit et sa-
lutaris. ') 

Hanc vero consiliorum societatem quam 
maxime necessariam ostendunt haec nostra tem-
póra, quum subintroierunt magistri mendaces, 
qui non solum Ecclesiae, sed etiam omnis hu-
mani consortii hostes, dominationem contem-
nunt, ') omnemque sublimiorem potestatem, et 
sacram et civilem, pro iniusto dominatu habent, 
quam pro lubitu abiicere atque evertere liceat ; 
ut adeo si unquam alias, nunc certe cum Petro 
Damiani tenendum sit, utramque dignitatem, 
ecclesiasticam scilicet et civilem, alternae invi-
cem utilitatis esse indigam, dum et sacerdotium 
regni tuitione protegitur, et regnum sacerdotalis 
officii sanctitate fulcitur. Si unquam alias, in 
his calamitosis temporibus Ecclesiae ilia illustris 
obtingit provincia, ut quae ad homines salvan-
dos est institufa, auctoritate sua divina societati 
humanae stabilitatis et ordinis egregia pariat 
firmamenta, et cui petrae insistit Christi divina 
religio, eidem petrae etiam omnis innitatur 
rerum naturalis ordo. Nostrum autem est, huius 
provinciáé suscipere partes et officia, omnem-
que nostram operam in communem afferre fru-
ctum, et quantum quisque industria potest, salva 
fide, tueri, servare, augere rempublicam, non in 
morem servientis, sed reverentis; ut videntes 
opera nostra bone omnes admirentur divinum, 
cuius ministri sumus, omnigenae salutis institu-
tum, scholam magnam reverentiae, Ecclesiam 
sanctam catholicam, cuius solius est humanam 
auctoritatem, qua sub versa nullus vigere potest 
socialis ordo, adeo coelesti communire auctori-
tate, ut homines ei pariant non vi coacti, sed 
pietate affecti, non solum, ut loquitur Aposto-
lus, propter iram, sed etiam propter conscien-

') Greg. XVI. Enc. Mirari vos. 
') II. Petr. 2, 10. 

tiam. Nostrum est assiduo studio adlaborare, ut 
eorum nos exhibeamus haeredes maiorum, quo-
rum gloriosa opera gens nostra a tenebris su-
perstitionis ad veritatis lucera traducta, in con-
denda, servanda et vindicanda avita constitutione 
atque libertate regni per seculorum aetates 
rerumque vices Ecclesiam catholicam auspicem 
habuit semper et adiutricem, atque in verae 
religionis Christi mira virtute sacrum unitatis 
suae vinculum nacta, inter communes catholici 
et hungari nominis hostes stat veluti excelsum 
monumentum geminarum ab eodem sempiterno 
principio profectarum caritatum : Ecclesiae vide-
licet ac patriae. 

Sint nobis haec praeterita exempla incita-
menta futurorum; atque his maiorum vestigiis 
inhaerentes, sive bene audimus, sive male, sive 
tuti vivimus, sive vexamui', praestemus Ecclesiae 
et patriae, ut boni milites Christi iidem et cives 
regni, semper inviolatam fidem, hac ratione 
ostendentes, regi nos spiritu illorum christiano-
rutn, qui decretis imperatorum Christum adiurare 
idolisque thus adolere iussi, id se facturos con-
stanter negabant, iidem tamen dominis suis 
minime repugnabant et in quacumque re licebat 
obsequebantur, atque pro illorum salute sine 
intermissione orabant. Simus illorum exemplo 
modesti, patientes, obedientes cives, nunquam 
quidem in iis, quae sunt religioni noxia conni-
ventes, neque ullum iis, a quibus Ecclesiam 

j oppugnari intelligamus, patrocinium praebentes, 
fautores contra eorum, qui ambas respublicas in 
communi bono concordes elaborare volunt, ve-
rumtamen quidquid seditiosum est, quidquid 
stabilitatem ordinis labefactat, patriamque odiis 
et dissidiis lacerat, aversemur ac respuamus, 
nostramque tuentes dignitatem, omnes qui no-
bis praesunt, debito honore colamus, precantes 
illis a Deo sapientiam et fortitudinem, ut quae 
Ei placent, cognoscere queant et exsequi valeant. 
Hoc facturi eius nos exhibebimus discipulos, qui, 
dicente sancto Leone Magno, romanis legibus 
non contradixit, censum subiit, didrachma solvit, 
vectigalia non inhibuit, quae Dei sunt Deo, et 
quae sunt caesaris, caesari reddenda constituit, 
paupertatem elegit, obedientiam suasit, man-
suetudinem praedicavit; ') qui prophetarum in-
terfectores et adversum Deum semper rebelles 
usque ad crucis et passió nis h or am colligere 

') S. Leo M. Serin. 59. 
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voluit, >) discipulos vero zelo aestuantes cupien-
tesque, ut Samaritae flam mis e coelo demissis 
comburerentur, verbis illis: Nescitis cuius spi-
ritus estis,2) ad legem mansuetudinis et pa-
tientiae revocavit; qui denique, cum ei le-
giones angelorum, si voluisset, uno dicto coelis 
affuissent, ne unius di.scentis gladium ultorem 
probavit, s) sed gladium Apostoli in vaginam 
mitti iubens, omnes qui glaudium acceperint, 
gladio perituros declaravit. Aspicientes ergo in 
auctorem fidei nostrae, cum tantis divinae pa-
tientiae eius edocti simus exemplis, si dicimus 
nos in illo manere, debemus quomodo ille am-
bulavit, et ipsi ambulare,4) armati scuto illius 
patientiae, quam Tertullianus Dei alumnam ap-
pellat: illa namque est, quae fidem munit, pa-
cem gubernat, spiritum servat, linguam fraenat, 
manum continet, infirmutn non extendit, valen-
tem non consumit, fidelem delectat, gentilem 
invitât. s) lila est, quam sponsa Christi sancta 
Ecclesia admirabili moderationis suae exemplo 
nobis exhibet, quae, cum sit columna et firma-
mentum veritatis, tarnen materno iudicio aesti-
mans grave pondus infirmitatis humanae, et 
qualis bic sit quo nostra vehitur aetas, animo-
rum rerumqne cursus non ignorans, in omnibus, 
quae consistere cum veritate iustitiaque possint, 
se indulgentem impertit, maius aliquid vel vi-
tandi causa malum, vel adipiscendi aut conse-
quendi bonum.ö) Illa denique est, cuius perfectam 
normam nobis propositam habemus in gravibus 
illis Summi Pontificis Leonis XIII. verbis, qui-
bus paterna exponens sollicitudine, quantopere 
in singulorum animis alte insidere velit eam, 
quam Paulus prudentiam spiritus nominat, sub-
iungit: Haec enim in moderandis actionibus hu-
manis sequitur optimam mediocritatis regulám, 
illud in homine efficiens, ne aut timide desperet 
propter ignaviam, aut nimis confidat propter 
temeritatem. (Folyta t juk) . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Egri főegyházmegye. Üdv a komáromi hitvalló-

nak! — Az egri egyházmegye harsányi alesperesi kerületé- j 
nek papsága, Molnár János komáromi apát-plebánoshoz 

') S. Cypr. de bono pat 
») Luc. 9, 55, 56. 
3) S. Tert. de pat. 
«) I. Joann. 2, 6. 
s) Tert. de pat. 
6) SS. D. n. Leo XIII. Enc. de lib. hum. 
') SS. D. n. Leo XIII. de praec. civ; christ, off. 

lelkesítő, bátor fellépéseért, mely az á l lamhatalom üldöző 
poroszlóival szembeszállott és a Krisztusért szenvedett 
bán ta lmaka t elviselte, a következő távi ra to t intézte : 

Nagyságos és főtisztelendő apát-plebános ur ! 
Az egri érseki egyházmegye harsányi alesperesi 

kerületének lelkészkedő papja i f. évi május hó 31-én 
Szomolya nevü borsodmegyei községben tavaszi rendes 
gyülésöket tar tván, azon főpásztor i lag ki tűzött napi ké r -
dés fölött is t anácskoz tak : „mik a lelkész kötelességei a 
keresztel tek anyakönyvének vezetésében, tekintet te l az 
egyházi és polgári tö rvényekre?" — Miután e té tel t 
minden oldalról megvi ta t tuk, nem hagyha t tuk szó nélkül 
az ismeretes Csáky-féle kormányrendele te t sem, mely 
fölött kárhozta tó Ítéletet hozván, egyhangúlag és lelke-
sedve mondot tuk ki, hogy a nyakunkra nőt t u j pogány-
ság e törvénytelen ukázával szemközt minden kathol ikus 
lelkipásztornak, aki hitét, egyházát és Jézusá t gyáván 
megtagadni nem akar ja , csak az lehet egyedül helyes és 
szent kötelezettségű eljárása, melyet nagyságod, — a 
h í r lapokban közölt tudósításai szerint, — legközelebb ta-
núsí tot t . 

Egyszersmind a legnagyobb testvéri részvéttel em-
lékeztünk meg nagyságodnak és más ba j tá rsa inknak e 
hősies magaviselete miat t szenvedett meghurczoltatásairól , 
különösen pedig május 31-én a komáromi törvényszék elé 
idéztetéséről, és amily mértékben becsüljük ot t e lmondot t 
remek védőbeszédét, olv mér tékben bot rányosnak és 
részrehaj lónak bélyegezzük az ellene hozott birói végzést. 

Midőn e testvéries hangula tunkró l a legőszintébb 
szeretet tel és tisztelettel ér tesí t jük, buzgón imádkozunk, 
hogy a Szentlélek Isten, kinek sugal latából pünkösd 
ünnepén született meg a világgyöző „non possumus" 
apostol i poli t ikája, segítve nagyságoda t az ő vigasztaló 
erejével e polit ika vértanúi folytatására, hogy dicső pél-
dáján lelkesedve, a minden valószínűség szerint közelébb 
ki törendő kul turharczban hasonló hőslelküséget tanúsí tsa-
nak mindazon testvéreink, kik mél tóknak fognak ta lá l -
tatni arra, hogy üldözést szenvedjenek az egyedül üdvözítő 
ka th . szentegyházér t ! 

A kerület i papság megbizásából 

Répássy János, 
alsóábrányi adminisztrátor. 

Székesfehérvár. Főpásztori szózat, a királykoroná-
zás jubileuma alkalmából. — 

Venerabi les Fra t res et Dilectissimi Filii ! 

Et clamavit omnis populus et ait 
VIVAT REX ! 

I. Reg. 10, 24. 
Magno munere misericordiae Dei, tot ius qua late 

pate t Regni Hungár iáé mult ipl icata sunt gaudia, insignis-
que laeti t iae resonabat chara patr ia plausibus, quum 
quinque abhinc re t ro lustris, Augustissimi Piissimique 
Impera tor i s et Regis Nostri Apostolici Francisci Josephi 
Vrimi, t empóra sacra gentis nostrae Apostoli , P r imique 
Regis , Sancti Stephanl c ingerentur Corona. 

Sanctae huius, benedictioneque plenae solemnitatis 
vigesima quinta recurre t anniversaria dies, labentis anni 
Juni i octava die. 
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Quapropter episcopi Hungár iáé , 10-a Maii a. c. in 
Budapes t , in aedibus subque praesidio Celsissimi ac Re-
verendissimi Domini Principis Pr imat i s Regni , Claudii 
Vaszary, ad conferenda in grandibus Sanctae Dei Eccle-
s 'ae in Hungar i a negotiis consilia congregati , suorum 
omnis retro aetat is glor iosorum, deque rege et patr ia 
meri t iss imorum praedecessorum exemplo, inconcussa repleti 
in Sancti Stephani Haeredem fidelitate, devotissimoque 
homagio , corde uno voceque una decrevere, ut dies ist-
haec, insignium beneficiorum referens memóriám, in om-
nibus Ecclesiis s ingular ibus celebretur solemniis. 

Quodsi vero diei illius solemnitatis et laetitiae cun-
ctis una communis est ratio, nobis, VV. F F . et DD. FF . 
plane accedit peculiaris eaque mult iplex. Nos t ra enim 
Ecclesia princeps condit et custodit cimelium illud, omni 
auro et lapide pretioso pretiosius, cui pr imum impos i tum 
est, et a cuius tactu Sacrae reliquiae nactum est digni-
tatem, Apostolica manu S. Stepbano Regi Apostolo obla-
tum diadema, quo ante viginti quinque annos venerau-
dum Regis Nost r i Apos to l id Caput magnificas inter Eccle-
siae preces cingebatur , cranium inquam S. Stephani Pro-
toregis Nostri , quod fidelissimi in Sanctum Regem eiusque 
August issimum Haeredem, piissima devotione, t r iumphal i 
ductu in huius Urbis, Sancti Regis sacratae vestigiis, 
quotannis c i rcumferimus plateis. 

Nost ra tel lus suscepit sacras Sancti Regis Apostoli 
exuvias, venerandosque tot Hungár iáé Regum cinerea. 

Per saecula hic gloriosae memoriae Reges Hungá-
riáé, sacra redimiti corona, sacro delibuti unguento , ditati 
sunt grat iae coelestis donis, ut sint fortes, iusii, fideles, 
providi et iudefessi regni huius et populi gubernatores , 
infidelium expugnatores , iustitiae cultores, mer i torum et 
demeri torum remuoeratores , Ecclesiae Sanctae et fidei 
Christ ianae defensores ; ' ) ut curas omnes, conamina cuncta 
provehendae impendant gloriae omnigenaeque prosper i ta t i 
Hungár iáé . 

Per saecula hie solemni in benedictione et corona-
tione Regum Nos t ro rum supplici corde orabat coronans 
Pontifex, Deum inenarrabi lem auctorem munai , condito-
rem generis humani , confirmatorem regni, praeste t , ut 
gentes illis feneant fidem. 2) 

P e r saecula hic corda Hunga ro rum in unum coa-
luere cor, plenum fidelitate, plenum homagio , cuncta suo 
Regi, cum sacra redimeretur Corona, acclamans prospéra . 

Quot insignia momenta, tot insignia raonita, ut 
nostra in Regem Apostolicum fidelitas, homagium, amor , 
pietas a tque veneratio, cunctis p rae fu lgea t huius Regni 
filiis ; sed et tot insignes rat iones a tque peculiares, u t 
optimi Regis Apostolici, quae instant , solemnia, g ra to in 
Deum animo, piissima in Regem fidelitate lae tabundi 
celebremus. 

Quare dispono in Domino l - o . Die 7-a Juni i , seu 
in vigilia anniversariae diei Coronationis, vespere post 
salutat ionem angelicam, omnium Ecclesiarum in mea 
Dioecesi existentium campanae per mediae horae spat ium 
pul8entur, in signum instantis sequenti die solemnitatis, 
eique iunctae laetitiae. 

') Pontif. Rom. de bened. et Coron. Aegis. 
') Cf. Pontif. Rom. 1. c. 

2-0. Die 8-a Juni i . seu ipsa solemnitatis die in 
Ecclesia mea Cathedrali , in omnibus Ecclesiis parochiali-
bus et in Ecclesiis Regular ium, celebretur Sacrum So-
lemne, cui p raemi t ta tu r hymnus Ambrosianus „Te Deum," 
cum suis versiculis et oratione. In Sacro solemni sumenda 
erit Collecta pro Rege „Quaesumus omnipotens Deus." 
In Ecclesia mea Cathedral i a hora 6-a matut ina usque 
ad finem Sacri solemnis publicae venerat ioni exponatur 
Cranium S. Stephani Regis. 

Ad solemne Sacrum omnes ubique invitentur iur is-
dictiones et magis t ra tus politici, et, ubi adsunt, militares ; 
adducatur iuventus scholastica sub vexillis; adsint et 
catholicae piae sodalitates. 

3-0. Diebus 7-a, 8-a, 9-a Juni i in cunctis dioeceseos 
meae scholis cessent praelectiones, iuventut ique momen-
tum tantae solemnitatis explicetur ; reverentiae, obedientiae, 
fidelitatisque in Regem Apostolicum praecepta in Spiri tu 
Ecclesiae exponantur , et vivida exhorta t ione cordibus 
impr imantur . 

4-0. Curatores animarum Dominica Pentecostes e 
sacro ambone, post Concionem festo diei convenientem, 
fideles has meas dispositiones edoceant, s imulque brevi, 
sed alacri ztdoque plena adhor ta t ione hor ten tur eos in 
Domino, ut in die solemnitatis piissimas Deo, Regi 
Regum. agant grat ias, pro servata Regi Optimo vita, pro 
collatis regno gent ique nostrae per manus eiusdem, 
dexterae S. S tephani imitatrices, omnigenis beneficiis ; 
s imulque ferventissimas ad Deum fundant preces, cum 
coronante olim Pontifice orantes, ut Omnipotens sempi-
ternus Deus, Impera to r Angelorum, Rex Regum, Domi-
nus Dominant ium, respiciat preces humili tat is nostrae, et 
super famulum Suum Impera to rem et Regem nos t rum 
Apostolicum Franciscum Josephum, benedictionum suarum 
dona multiplicet , eumque dexterae Suae potent ia semper 
et ubique circumdet, per Chris tum Dominum Nost rum, 
qui vir tute Sanctae Crucis t a r ta ra destruxit , r egnoque 
diaboli superato , ad coelos victor ascendit, in quo po-
testas omnis regnique consistit victoria, qui est gloria 
humil ium et vita salusque populorum. Sit ei contra acies 
inimicorum lorica, in adversis galea, in prosperis sapient ia , 
in protect ione clypeus sempiternus. E t praestet , nt gen-
tes illi teneant fidem, proceres sui habean t pacem, dili-
gant chari ta tem, abst ineant se a cupiditate, loquantur 
iust i t iam, custodiant veri tatem, et i ta populus iste sub 
eius imperio pullulet , coalitus benedictione aeternitat is , 
u t semper t r ipudiantes maneant in pace, ac victores. 1) 
Imploren t fideles una nobiscum potent iss imum Sanctis-
simae Pa t ronae Regni Hungár i áé patrocinium, amantissi-
mum S. Regis Stephani , omniumque qui de regno 
Mariano ad regnum migrarunt coelorum, Sanctorum 
suffragium, ut Dominus Deus Regem opt imum, his di ta-
tum coelestibus muneribus, una cum augustissima Sua 
consor te , Regina Nos t ra El isabetha, longaevae vitae 
omnigena prosper i ta te adimpleat , coronatisque sacro Sancti 
S tephani diademate, v i r tu tum gemmis ornatis, olim 
aeternae gloriae la rg ia tur coronam. Acceptissima simul 
usuri occasione, in memóriám fidelium revocabunt D D . 

') Cf. Pontifie. Rom. de Benedict, et Coron. Regis. 
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Curatores animarum mandatum Domini per os Principis 
Apostolorum propositum : „Regem honorificate" J) ; su-
biecti estote omni humanae creaturae propter Deum, sive 
regi quasi praecellenti, sive ducibus ab eo missis." 2) 
In memóriám revocabunt fidelium, avitam maiorum no-
strorum virtutem, fidelitatem inquam intemeratam, re-
verentiam piissimam, obsequium devotissimum, in S. 
Stephani Regis Apostoli Successores. qua ariimati virtute, 
vel vitam et sanguinem pro Regis honore et salute non 
modo parati exstitere dare, sed et actu profudere. In 
memóriám revocabunt fidelium rationes solemnitatem 
isthanc celebrandi nobis plane peculiares, superius ad-
ductas. 

Demum annuntient DD. Curatores animarum Beatis-
simum Patrem, Christi in terris Vicarium, die anniver-
saria solemnium Coronationis, in feriam quartam quatuor 
temporum incidente, erga preces Celsissimi ac Reveren-
dissimi Domini Principis Primatis, omnibus fidelibus 
dispensationem a lege ieiunii et abstinentiae impertiisse. 
Optare autem imo disponere Suam Sanctitatem, ut qui-
cunque isthac dispensatione usi fuerint. hanc Sanctae 
Matris Ecclesiae gratiam aliquo extraordinario pietatis 
exercitio, nec non eleemosynae opere redimere satagant. 

Gratia Domini Nostri Jesu Christi cum omnibus 
Vobis. Amen.3) 

Albae-Regiae, die 24-a Maii 1892. 
Philippus, m. p., 

Episcopus. 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori intézkedés sz. 
László 7 százados jubileumára. — Szent László szentté 
avatásának hétszázados évfordulóját mennél ünnepélyesebbé 
óhajtván tenni, egész püspöki megyémet illetőleg köte-
lezőleg elrendelem : hogy az ünnep napja vagyis folyó 
évi junius hó 27-e mint kötelező ünnep megülessék az 
előnapon vecsernyével, magán az ünnepen fényes ünnepi 
misével s a nagy király emlékét dicsőítő s erényeinek 
követésére buzdító szent beszéddel. A szentmisére a ha-
tóságok és hivatalok meghívandók Mindazoknak, akik ez 
alkalomból töredelmes szivvel meggyónnak s magukhoz 
veszik az Ur drága szent testét, s az egyház szándékára 
imádkoznak, 40 napi bucsut engedélyezek, mely a tisz-
tító helyen szenvedő lelkek javára is forditható. E ki-
váló nap alkalmából s annak tartamára, egyházmegyém 
minden gyóntatási joghatósággal felruházott papjának, 
a szerzetes atyákat se véve ki, teljhatalmat adok az 
összes nekem fenntartott esetek alól való feloldozásra. 
Ezen körlevelem a hivő népnek junius hó 12-én p. u. 
I. vasárnap teljtartalmulag felolvasandó. Károlyfehér-
vártt, 1892. május hó 18 án. f Ferencz s. k. erdélyi 
püspök. 

KATH. E G Y L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat 

rendkiviili választmányának 1892. junius hó 1-én. 
Nagy számmal jelentek meg a választmány tagjai. 

Elnöklő Zichy Nándor gróf lelkes szavakkal előadja, 
hogy a jelen választmányi ülés czélja, kifejezést adni a 
társulat örömének a fölött, hogy Isten szeretett hazánk 

') I. Petr. 2, 17. 
') I. Petr. 2, 13-14. 
3) II. Theas. 3, 18. 

alkotmánya visszaszerzésének s ő felsége, dicsőségesen 
uralkodó apostoli királyunk megkoronáztatásának huszon-
ötéves évfordulóját már-már megérnünk engedte s ő fel-
ségét a nehéz idők közepette is a legjobb egészségbeu 
megtar tot ta; továbbá a körülményekhez képest intézkedni 
a jubileummi ünnepségekben való részvétel iránt. A tár-
sulat testületileg nem vehet részt a hódolat nyilvánításá-
ban a történt intézkedések mia t t ; de nagy örömmel meg-
teszi mindazt, a mi módjában áll. Névleg a nép számára 
két iratot adott sajtó alá, melynek elseje az alkotmány 
visszaállítását, másodika a koronázási jelvényeket ismer-
teti ; egy harmadikat az if júság számára ad ki, egy ne-
gyediket pedig naptárában közöl. Továbbá a társulati 
ház lehetőleg fényes kivilágítása iránt már megtétettek a 
kellő intézkedések. 

A választmányi tagok lelkesen hallgatták az elnöklő 
gróf ékes szavait, mely a haza és a király iránt ápolt 
mély szeretetről és ragaszkodásról tettek bizonyságot, s 
nagy örömmel vették tudomásul a tett intézkedéseket. 

Szapáry István gróf lelkes szavakban emlékezett 
meg arról a ritka kitüntetésről, mely a társulat érde-
mekben gazdag és szeretett elnöke Zichy Nándor gróf val. 
belső titkos tanácsos urat érte, midőn őt ő felsége az 
apostoli király a jeles aranygyapjas-rend lovagjává ne-
vezte ki. A jelenlevők állva hallgatták az üdvözlő beszé-
det s lelkes éljenekkel üdvözölték a kitüntetettet. Zichy 
Nándor gróf erre elérzékenyülve válaszol s kijelenti, hogy 
ő felsége kegyes tényében helyeslését és kitüntetését 
látja annak az iránynak, melyet képviselni, s melyben mű-
ködni legfőbb dicsőségének tartja. 

IRODALOM. 
A görög katholikus egyházban vasárnapokon és 

ünnepeken a szent liturgiában felolvastatni szokott Apos-
toli Szakaszok magyarázata. Irta ífj . Gébé Andor, 
munkács-egyházmegyei áldozár, a hittud. borostyánkoszo-
rusa s az ungvári püspöki theol. lyceumban az ó és az 
uj szövetségi bibliai tanulmányok n y. r. tanára. Eger, 
1892, 8-r. V, 275. 1. 

Szerző nagy szolgálatot tett Magyarországban a 
vallásos élet fensőbb igényeinek e hézagpótló munkája 
által, a mely magyar nyelven páratlanul áll. A magyar 
ajkú gör. katholikus hivek bálával és elismeréssel fogad-
ják a szent liturgia e tanulságos részének eme takaros 
magyarázó könyvét, és azt bizonyára családi olvasmány 
gyanánt fogják minden tűzhelynél meghonosítani és kéz-
ről-kézre adni. A leglelkesebb pártolásra méltó. Ára 
fűzve 1 frt 50 kr, diszkötésben 2 frt 50 kr. Áldozópapok 
etiam erga sacra. Papnövendékek, néptanítók és éneklé-
szek pedig fűzve 1 frtért és diszkötésben 2 frtért rendel-
hetik meg e munkát. 

— Figyelmeztetés . Az általam kiadott „Bevezetés 
az ó s-az uj szövetségi szent könyvekbe" czimü szabadon 
magyarított mü ára fűzve 2 frt 20 kr, diszkötésben 3 
frt 20 kr; papnövendékek „Bevezetés az ó szövetségi szent 
könyvekbe" czimü szabadon magyarosított munkámat 
80 krért kaphatják meg; „Bevezetés az uj szövetségi szent 
könyvekbe11 czimü szabadon magyarított müvemet 70 krért 
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vehetik meg. A „Bibliai régiségtan" czimü szabadon 
magyar í to t t müvem ára fűzve 3 frt, diszköte'sben 4 f r t ; 
a papnövendékek ezen utóbbi m u n k á m a t 2 í r té r t szerez-
hetik meg. Felszentelt kathol ikus áldozárok összes mü-
veimet „erga sacra persolvenda" rendelhet ik meg. I f j . Gébé 
Andor, theol. tanár . 

= Könyvek jegyzéke: „Szt. Alajos élete" fűzve 
40 kr, vászonkötés aranymetszet te l 70 kr. 

„Szt. Alajos iratai" fűzve 40 kr. 
„Berchmusis sz. János élete" fűzve 40 kr, vászon-

kötés aranymetszet te l 80 kr. 

Kempis Tamás négy könyve „Krisztus követéséről" 
fűzve 40 kr, félvászon 60 kr. vászon 70 kr, bőrkötés 
arany metszettel 1 f r t . n S m f ^ 

„Jézustársasági Szentek és Boldogok" oktató és 
imádságos könyv, vászonkötés aranymetszet tel 1 f r t , bőr-
kötés aranymetszet te l 1 f r t 30 kr, bőrkötés aranymetszet -
tel és csattal 1 f r t 40 kr . 

„ A katholikus ifjúság imádságos könyve" vászon-
kötés 1 f r t 10 kr, bőrkötés aranymetszet te l és csattal 
1 f r t 70 kr. 

„Jézus szivem kívánsága" oktató és imádságos könyv 
negyedik kiadás vászonkötés 80 kr , bőrkötés a ranymet -
szettel 1 f r t 40 kr. 

Megrendelhetők a Jézustársasági Kalocsai kollé-
g iumában, az árak előzetes beküldése után bérmentve i 
kü ld jük . 

H I V A T A L O S . 

1027/1892. 

A „Religio" tekintetes szerkesztőségének 
Budapes t . 

A székesfehérvári egyházmegyei növendékpapok 
sorába felvétetni óhaj tó i f jak felvételi vizsgája az 5. 6. 
7. 8-ik gynmáziumi osztályba, s a h i t t anfo lyam első évére 
az itteni papneveldében f. é. jul ius 2-án reggeli 10 órakor 
fog megtar ta tn i . 

Tisztelettel fe lkérem a tek. Szerkesztőséget , hogy e 
körü lményt becses l ap jában felemlíteni szíveskedjék, meg-
jegyezvén, miszerint azok, a kik felvétetni óha j tanak , a 
felvételi vizsgára keresztlevéllel, iskolai, illetve éret tségi , 
egészségi és erkölcsi bizonyitványnyal ellátva személyesen 
megjelenni ta r toznak . 

Székesfehérvár, 1892. május hó 30-án. 
Dr Steiner Fülöp 

székesfehérvári püspök. 

V E G Y E S E K . 
XIII. Leo pápa Mancini Chalcedonius oratoriánus 

atyának, mint a római Aeademia liturgiea elnökének és 
az Ephemerides liturgicae cz. folyóirat szerkesztőjének 
elismerő és buzditó levelet irt. a melyben megköszöni a 
folyóirat eddig megje lent s neki fe la jánlot t 5 kötetét . 

— Katholikus vezérférfiu kitüntetése. Ö felsége a 
| király, mint a napilapok hí r rovatából ismeretes, Zichy 

Nándor gróf s v. b. t. tanácsos ur ő excellentiáját az 
a ranygyapjas rend vitézévé nevezte ki. A közügyek terén 
végzett lelkiismeretes munka van a királvi kegy e ki tün-
tetése á tal megjuta lmazva. A magas szellemű kathol ikus 
conservativ vezért az Isten Magyarország 10 millió ka-
tholikus hívének örömére sokáig éltesse. 

— Dr Hornig Károly báró veszprémi püspök ur a 
koronázás jub i leuma alkalmából jó tékony czélokra és 
közhasznú a lkotásokra — a M. U. értesülése szerint — 
ötvenezer for intot adományozot t . Ez az ötvenezer forint 
igy oszlik fel : A veszprémi székeskáptalannál alapítvány-
képp le te t t az általa Veszprémben, az i rgalmas nénék 
zárdája mellett épí te t t kisdedóvó fentar tására 14,000 f r t . 
E g y Karádon (Somogymegyében) állí tandó kisdedóvó 
fentar tására 10,500 forint . A veszprémi angoihölgyek 
kolostorának Mária társula t a lapí tására 2500 fr t . Alsó-
Páhok községnek (Zalamegye) két u j ha rango t ajándéko-
zott a koronázás 25. évfordulóját hirdető fel irat tal 1000 
f r t . Monos tor -Apáth iban (Zalamegye) egy u j kétosztályu 
népiskolát épí t tet 4500 fr t . Gerezd pusztán (Somogyme-
gye) u j kápolnát emeltetet t 4000 fr t költséggel . A fent-
emlí tet t veszprémi kisdedóvónak és az elemi leányiskolánál 
két u j iskolaszoba építésére s berendezésére fordí tot t 
13,500 f r to t . — Fölemii t jük ez alkalomból, hogy Horn ig 
báró püspök négy év óta, a mióta veszprémi püspök, 
összesen 99,446 f r t 57 krt adot t közczélokra. 

— A veszprémi növendékpapság l'ázmány-Köre 1892. 
junius hó 6-án ünnepély t rendez, melyre a meghívót kö-
szönettel vet tük. Az ünnepély müsorozata. 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Loin du Bal. Quintet t . E l ő a d j á k : Bognár 
Imre, Hesz Mátyás I I I . éves, Füzy István IV. éves, Fr ied-
rich Anta l II . éves és Ha jós Gábor IV. éves papnöven-
dékek. 3. Szent-beszéd. T a r t j a : Füzy István. 4. „Ave 
Maria" Seylertől . E l ő a d j a : az intézeti énekkar . 5. Zizim. 
l lománcz. Zalár tól . Szava l j a : Zöld István, elnök. 6. Egy-
veleg. Mozar t „Don J u a n " czimü dalművéből. E l ő a d j a : 
az intézeti zenekar. 7. A száműzött . Rajz . I r t a : Horvá th 
István I I I . éves, felolvassa : Gyöngyösi Lajos I I I . éves 
papnöv. 8. Marche militairs. Schuber t F.-től. Zongorán 
négykézre előadják : Ha jós Gábor és Zöld István. 9. Dalra 
barátim. Storch F.-től . Előadja : az intézeti énekkar . 
10. Elnöki befejező. 11. Induló. Zongora kísérettel elő-
adja : az intézeti zenekar. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Éljen a király! — Királyhimnusz. — Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur 
székfoglaló beszéde. — Egyházi Tudósítások : E g r i f ő e g y h á z m e g y e : Üdv a komáromi hitvallónak ! — S z é k e s f e h é r v á r : 
Főpásztori szózat, a királykoronázás jubileuma alkalmából. — E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főpásztori intézkedés sz. László 7 százados 
jubileumára. — Kath. Egyleti Élet: Szent-István-Társulat. — Irodalom: Apostoli Szakaszok magyarázata. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, junius 8. 46. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur székfoglaló beszéde. — Visszaemlékezés 
a 25 év előtti királykoronázásra. — Egyházi Tudósítások : V e s z p r é m : Katholikus nagygyűlés. — R ó m a : Pápai breve. — Hivatalos. — 

Vegyesek. 

PAULUS SZMRECSÁNYI, 
D E I M I S E R I C O R D I A E T A P O S T O L I C A E S E D I S G R A T I A 

S. S C E P U S I E N S I S E C C L E S I A E E P I S C O P U S , 

ÍFMAB1LI CLRRO SAECULAR1 AC REGULAR! DltlCUlS SCEPUSIENSIS 

S A L U T E M I N D O M I N O E T B E N E D I C T I O N E M ! 

(Folytatás.) 

Hanc in agendo sapientiam sequi imprimis 
debemus, dum aestuantibus utrinque ingeniis, 
veritatem fidei iuraque Ecclesiae contra hostiles 
oppugnationes defensuri in publicum prodire 
animum applicamus. Veritatem etenim super 
tecta praedicare, falsaque dogmata quantis po-
teri t viribus impugnare, non solum licet, sed 
etiam necesse est sacris Ecclesiae ministris. Imo 
istis prae timore, aut negligentia tacentibus, 
privato cuique id oneris incumbet, ut in lupum 
exsurgat, dormientesque pastores suis clamori-
bus excitet. Qui dummodo veram doctrinam 
tradat, non incertas opiniones evulget, publicos-
que errores adferat, non somniata exagitet, nihil 
in caritatem peccabit, imo secundum ipsam 
faciet. Ex iis enim virtutibus est C a r i t a s , quae 
ordinem exignnt, et sine ordine pereunt. Ordinis 
autem ratio docet, maiorem toti Ecclesiae ac 
fidei sanctissimae amorem deberi, quam hosti-
bus Ecclesiae, aut singulis eius ministris. Cari-
tatem nimirum non minus misericordia, quam 
severitas decet; atquo incidunt interdum tem-
póra, dum, dicente sancto Augustino, Caritas 
caedit, blanditur iniquitas. In hisce casibus nos 
omnes zelare zelum Domini iubemur et verita-
tis ac religionis iura, in quae error ac desidia 
conspirasse videntur, publice tueri et proclamare, 

ut iunctis copiis Ecclesiae hostem, si vires sup-
petent, evertamus, aut saltem reliquos pugnae 
spectatores in veritatis acie confirmemus. 

In profligandis tarnen erroribus et repellen-
dis Ecclesiae hostibus prima caritatis et pru-
dentiae lex est, ut memores verborum Salvato-
ris: Non veni animas perdere, sed salvare, id 
potissimum curemus, quod sanare alios meliores-
que efficere, non autem, quod vulnerare solum 
et peiores reddere infensioresque possit. Adver-
tendum porro est, ne dum unum bonum ex una 
parte quaerimus, gravius ex alia malum incauti 
et improvidi excitemus, diligenter considérantes, 
quid et quando et quomodo dicendum sit et 
agendum, ut recte loquamur et agamus; secus 
facturi veritatem, quam solertissime quaerimus, 
facile in itinere perdemus. In carne enim am-
bulantes non secundum carnem militamus,x) 
bellum vitiis potius, quam hominibus facimus, 
nulli malum pro malo reddentes, sed correctio-
nem peccantium semper optantes. Diligite ini-
micos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, 
et orate pro persequentibus et calumnianti-
bus vos.2) Pulchrum enim valde est et divinae 
benevolentiae comparandum, sui quemque in 
altero meminisse, et amare propriam etiam in 
hoste naturam. ;1) 

Quae quidem Caritas Christiana minime im-
pedit, quominus ea inflammati acriter et ar-
denter, quotiescunque est opus, in certamen 
descendamus, publicisque scriptis ac tubis 
animose aggrediamur eos et insectemur, qui 

1) II. Cor. 10, 3. 
2) Matth. 5, 44. 
3) S. Leo M. serm. 47. 

39 
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errori proterviam coniungentes, non spernere 
solnm, sed etiam dilaniare Ecclesiam audent, 
suamque insaniam erumpere in publicum non 
verentur. Nemo certe mansuetior, nemo verbo-
rum lenitate sancto Augustino suavior, qui 
tarnen contra hostes Ecclesiae et ipse indigna-
tione exardescens exclamavit: Ergo blaspheman-
tem Ecclesiam non persequar? Persequar plane, 
ait, quia membrum sura Ecclesiae; persequar 
plane, quia filius sum Ecclesiae. Ipsius voce 
Ecclesiae utor, ipsa Ecclesiae per me di-
cit in Psalmo: Persequar inimicos meos et 
comprehendam illos, et non convertar, donec 
deficiant. ') Sed vero qualisnam hie sit, quo 
exardescentis animi christiani aestuare debeat 
persecutionis fervor, ipse nos docet magnus 
Ecclesiae Doctor, dum alio loco: Est persecutio 
iniusta, inquit, quam f'aciunt impii Eccle-
siae Christi, et est iusta persecutio, quam 
facit impiis Ecclesia Christi . . . Ista persequi-
tur diligendo, illi saeviendo, ista, ut corrigat, 
illi, ut evertant. *) Et iterura: Plane semper et 
mali persecuti sunt bonos, et boni persecuti 
sunt malos: illi nocendo per iniustitiam, illi 
consulendo per disciplinam; illi immaniter, illi 
temperanter; illi servientes cupiditati, illi cari-
tati.:1) Hac iusta ergo ratione saevire debet et 
odisse persequentis caritatis christianae ardor, ut 
diligendo saeviat. non evertendo, consulendo, non 
nocendo, temperanter, non immaniter; saeviat 
quodammodo sine feile, modo columbino, non 
corvino,') odisseque sciat odio perfecto, ut nec 
propter vitia homines oderit, nec vitia propter 
homines diligat.5) Huius christianae caritatis 
nota distingui debet oinnis civis, imprimis autem 
omnis minister regni Dei, regni caritatis, qui 
omnia omnibus fieri iussus, si omnia fecerit tra-
dideritque corpus suum, ita ut ardeat, caritatem 
autem non habuerit, nihil est, et nihil ei prod-
est:") non omnis scientia, non firma fides, non 
ipsa martyrii gloria; nudae namque sunt hae 
omues sine caritate virtutes,'') quae si desit, 
frustra habentur cetera, si adsit, recte habentur 
omnia, omnia enim habet, qui earn possidet; et 
qui repositum aliquid de fructibus illius in con-

') S. Aug. serm. ad Caes. Eccl. plebem. 
») S. Aug. de correct. Don. 
•>) S. Aug. Ep. 93. 
*) S. Aug. in Ep. Joann. c. 4 tr. 7. 

S. Aug. in Ps. 138. 
c) I. Cor. 13, 3. 
7) S. Leo M. serm. 47. 

scientia sua invenerit, Deum sibi inesse non 
dubitet, ]) nam Deus C a r i t a s est. Hoc mysterium 
caritatis mente contemplatus ardoreque eius in-
census sanctus Augustinus exclamat : Quisquis 
habet caritatem, utquid ilium mittimus longe, 
ut videat Deum ? Conscientiam suam attendat, 
et ibi videt Deum.2) 

Et nos ergo, Fratres Dilecti, hoc Augustini 
caritatis zelo flagrare debemus, ministri boni 
illius Pastoris, qui nos in partem haereditatis 
suae vocavit pastores ovium suarum, non ut 
cum austeritate imperemus eis et cum potentia, 
sed ut in cunctis montibus et in universo colle 
excelso quod perierat, requiramus, quod abiectum 
erat, reducamus, quod confractum fuerat, alli-
gemus, quod infirmum fuerat, consolidemus.:i) — 
Amoris est enim zelus, non livoris.4) Amoris 
autem nomine nequit designari inconsultus eorum 
ardor, qui, speciem pietatis nonnunquam assu-
mentes, temperare sibi nesciunt, quin adversus 
Ecclesiae hostes, quidquid ad manum venit, in-
torqueant, ita in adversarium irruant, ut seipsos 
laedant, et se maledicos fieri non sentiant, ni-
hilque pensi habeant in publicum efferre, quid-
quid non Veritas attente perspecta exserere, sed 
ira praeceps effutire îubet. Nimium suspiciosi 
atque morosi, hominesque se esse plane obliti, 
vel, quod peius est, interdum aliud agentes, 
aliud simulantes, omni humilitate exuti, igno-
rare videntur, plura semper esse, quae homini 
cuicunque nesciantur quam quae sciantur, atque 
magnifice de seipsis sentientes, in arduis qui-
buscunque non vulgarium rerum quaestionibus, 
undique summis difficultatibus obseptis, tuto 
pede ad iudicandum properant, placita sua in 
censum indubitatae veritatis referunt, pro illis 
tamquam pro aris focisque certant certandum-
que contendunt, in quorum praesidium Ecclesiae 
auctoritate abutuntur, illumque honorem eis 
exhiberi volunt, qui solis debetur fidei dogmati-
bus. Nimirum opinionum suarum sequaces, res in 
Ecclesia geri suo ipsorum arbitrato vellent, 
usque eo, ut quod secus agitur, moleste ferant; 
ducis enim et magistri sibi partes assumunt, 
iudicio Episcoporum opponunt aut anteferunt 
suum, et quae ipsis libeat, agendi et decertandi 
rationem consectantur. Si vero quem viderint, 

') S. Leo M. serm. 47. 
•) S Aug. in Ps. 149. 
3) Ezech. 34, 4. 
«) S. Aug. in Ps. 118. s. 29. 
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qui in rebus dubiis vel digito transverso ab 
eorum sententia discedat, ut tandem crimina-
tioni et damnationi sit aliquis locus, verba eius 
ad extraneos sensus obtorquendo, et quae lubet, 
ei affingendo, omnium odio mulctandum esse 
putant, haeresim inclamant, Deum ultionum in-
vocant, rabidis querelis mundum puisant, lan-
guere fervorem suum timentes, nisi quaerant, 
quos damnent, nisi habeant, in quos tetricum 
vultum ac torvum supercilium caritatis loco 
exerceant. Soli namque, ut verbis utar sancti 
Hieronymi, coelum ascendere volunt, Christum 
propter ipsos tantum mortuum esse credunt, et 
praetermissa domorum suarum cura, ac proprii 
oculi trabe neglecta, in alieno oculo festucam 
quaerunt, remediumque poenae suae arbitrantur, 
si omnibus detrahatur, si turba sit pereuntium, 
si multitudo peccantium. ') 

Indignatur sane Veritas se talibus armis 
defendi, quibus non adversarius vulneratur, sed 
prudentia et Christiana Caritas. Yere non est 
hoc pro fide et Ecclesia zelare, sed suae mentis 
turgida ambitione fascinari, amareque non de-
corem domus Dei, sed famam religiosi zeli, qui 
dum sine ratione exuberat, ut ait sanctus Ber-
nardus, semper minus efficax, minusque utilis 
invenitur, plerumque autem et perniciosus valde 
sentitur.8) Yere non est hoc Ecclesiam contra 
íiostes defendere, sed discordias intra Ecclesiam 
seminare, dissidiis et certationibus fores aperire, 
non coliigere sed dissipare, ordinem a Deo in 
Ecclesia stabilitum pervertere, communem deni-
que cum hostibu3 rem facere, qui nihil anhelant 
vebementius, nec intendunt quidpiam acrius, 
quam ut nutante acie castrorum nostrorum, 
dividant et impereut. Hac de causa hortatur et 
obsecrat nos Apostolus tanta verborum gravi-
tate nomen Domini nostri Jesu Christi, ut id-
ipsum dicamus omnes et non sint in nobis 
schism ata, simus autem perfecti in eodem sensu 
et in eadem sententia.3) Hac etiam de causa 
Beatissimus Pater Leo XIII. sollicita animi voce 
postulat et mandat, ut praeter summám senten-
tiarum concordiam et factorum, política potesta-
tis ecclesiasticae observetur in agendo sapient i a, 
scribens : Jamvero christianae rei administratio 
proxime et secundum Pontificem romanum ad 
Episcopos pert inet: qui scilicet, quamquam pon-

') S. Hier. Ep. 45. et. 55. 
2) S. Bern. serm. 49. sup. Cant. 
3) I. Cor. 1, 10. 

tificalis fastigium potestatis non attingunt, sunt 
tarnen in ecclesiastica hierarchia veri principes; 
cumque singulas Ecclesias singuli administrent, 
sunt quasi principales artifices in aedificio spi-
rituali, atque habent munerum adiutores ac 
ministros consiliorum clericos. Ad hanc Eccle-
siae Constitutionen], quam nemo mortalium mu-
tare potest, actio accommodanda est vitae. 
Propterea quemadmodum Episcopis necessaria 
est cum Apostolica Sede in gerendo Episcopatu 
coniunctio, ita clericos laicosque oportet cum 
Episcopis suis coniunctissime vivere, agere. Ipso-
ru m quidem Antistitum utique potest esse ali-
quid aut minus laudabile in moribus, aut in 
sententiis non probabile: sed nemo privatus 
arroget sibi personam iudicis, quam Christus 
Dominus illi imposuit uni, quem agnis atque 
ovibus praefecit. ' ) (Foly ta t juk . ) 

Visszaemlékezés 
a 25 év előtti királykoronázásra. 

A kirá lykoronázás Magyarországban vallási szertar-
tás és közjogi aktus egybe olvasztot tan. Amazt végzi ősi 
hagyomány és törvény szerint az egyház nevében rende-
sen az ország pr ímása maga, a püspökök segítsége mel-
lett . Emez az ország törvényei szerint beleszövődik a 
vallási szer tar tásba a király, a törvényhozó testületek, a 
zászlós urak és jelenlegi usus szerint nádor nemlétében a 
koronát a prímással az ország megbízásából a király 
fe jére feltevő miniszterelnök aktusai ál tal . 

Semmi sem muta t j a jobban azt, hogy mennyire 
össze van forrva Magyarország ál lamisága a ka th . egy-
házzal, mint a k i rá lykoronázás lefolyása. A vallási szer-
ta r tás a közjogi aktussal ebben ugy össze van nőve, 
hogy ha valaha e ke t tő t a mindent fe l forgató vallástalan 
szellemnek egymástól sikerülne elválasztania : Magyaror-
szág kirá lykoronázása többé nem volna az a hagyomá-
nyos, szent jel legü magya r királykoronázás, a mely eddig 
nyolcz századon át biztosította Magyarországnak az ön-
álló ál lami létet és polgárainak az a lkotmányos szabad-
ságot . 

A ki rá lykoronázás mint betetőzése Magyarország 
közjogi életének, ugy véve, a mint nyolcz száz év óta 
fennáll , kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy Magyar -
ország a leg szabadelvűbb törekvések közepette az egész 
világ legeonservativabb államai közé tartozik. A szabad-
elvű törekvések és a conservativ lé térdekek között meg-
találni és fenntar tani az egyensú ly t : ez volt és ez lesz 
Magyarország ál lamférf iainak mindenkoron a legfőbb, 
legnehezebb, de egyszersmind a legdicsőségesebb feladata. 

A legutolsó ki rá ly-koronázás tudvalevőleg azzal 
kezdődöt t , hogy az országgyűlés 1867. jun . 8-án reggel i 
5x /2 ó rakor ülést t a r to t t . Ebből az ülésből indult fel a 

') SS. D. n. Leo XIII. de praee. ott', eiv. christ. 
46 



366 RELIGIO. 

képviselőház a Budán reggeli 7 órakor kezdődött szer-
tartáshoz. A képviselőház akkori elnöke, Szentiványi 
Károly, a koronázási ülés jegyzőkönyvének vezetésével 
Horváth Lajost , a nemzeti pár t jelenlegi nagytekintélyű 
t ag já t bizta meg. Es Horváth nemcsak a szoros értelem-
ben vett koronázási ülésről vett fel jegyzökönyvet, hanem 
annak folytatásául a koronázás lefolyásáról is készített 
egy leírást, a mely egy öt tagu képviselőházi bizottság 
által kiegészíttetve, főbb vonásokban — kiegészítve azokat a 
koronázási jelvények kisérésével megbizott 25 tagu kül-
döttség jelentéséből vett adatokkal — a következőket 
tartalmazza : 

A koronajelvényeket 26 tagu fényes küldöttség jun. 
6-án d. u. 3 órakor szállíttatta az őrt álló gránátosokká! 
a budai palota vasfülkéjéből a király lakosztályába, hol 
a jelvények a melléjük helyezett jegyzőkönyv alapján 
agnoszkáltattak s piros bársony vánkosokon ő felségeik-
nek átadattak, hogy ősi szokás szerint a királyné saját 
kezével igazítsa a korona bélését, a király fejmértékéhez 
s a palástot termetéhez. Ott maradtak az eréklyék 24 órán 
át. Junius 7-én jö t t értük az orsz. küldöttség, hogy a 
vasládába visszarakván, hatlovas udvari diszfogaton szál-
lítsa a koronázási templomba. A jelvényeket egy osztály 
Lichtenstein-huszár, a császári és m. kir. testőrség foga-
tokon, 20 tagu uri bandérium lóháton, két felől gyalog 
a budai s pesti helyhatótság kisérte. Harangzugás köze-
pett, zeneszóval ért a menet a Mátyás-templom elé, hol 
a jelvények a főbejárástól jobbra eső kápolnában elhelyez-
tetvén, a j ta já t a plébános elzárta s az országbíró és ko-
ronaőrök lepecsételték. 

A koronázás napján ugyané küldöttség nyitotta föl 
a kápolnát s a koronaszekrényt, mire a jelvények bibor 
vánkosokra helyeztettek, a két koronaőr személyesen állt 
őr t mellettük. E közben a várpalotából megindult a 
koronázó menet ily sorrendben : Huszárszázad, két udv. 
csatlós lóháton, az udvari t rombitás és dobos gyalog, 
utána az udv. cselédség födetlen fővel, két udv. irnok 
lovon, az apródok lóháton, egy kamarai tiszt lóháton, a 
kamarások s a törvényhozás tagjai, az ország zászlósai s 
a titkos tanácsosok, a magyar kormáuy tagjai, a rend-
lovagok csoportonkint, a közép- és nagykeresztesek, az 
arany gyapjasok, a nádor helyettese, az alabárdos testőr-
ség gyalog, a kir. hirnök pálczával, a kir. főudvarmester 
helyettese pálczával, a főherczegek, a püspök az apostoli 
kereszttel lóháton s a kir. főlovászmester meztelen kard-
dal, ő felsége a király tábornagyi magyar diszben, kal-
paggal, lóháton, a testőrségek kapitányai, a főkamarás s 
a főhadsegéd, mindannyi lóháton, udv. csatlós gyalog, 
két oldalt a két főváros helyhatóságai gyalog, födetlen 
fővel, s hat nemes testőr gyalog ; nyolcz lovas díszkocsi-
ban a királyné, oldalt 3 szolga födetlen fővel, mögötte a 
főudvarmester, a szolgálattevő kamarás és 4 apród lóhá-
ton, hat lovas díszkocsiban a főudvarmesternő, s 4—4 
fogatú díszkocsikban 12 palotahölgy, a fogatok mellett 
egy-egy szolga födetlen fővel, végül nemes testőrcsapat s 
udvari zsandárok lóháton, egy gyalog díszszázad s egy 
huszárszázad. 

A ragyogó menet 1 /48 után ért a Mátyás-templom 
elé. A király leszállt a lóról, a királyné kiszállt a dísz-

kocsiból s a templom küszöbén letérdelve fogadták a 
primás és papság által nyúj to t t szentelt vizet, aztán a 
kápolnához mentek, hol a koronajelvények álltak. A ká-
polnába csak a felségek szolgálatára kirendelt két-két 
püspök, a nádor-helyettes, a főkamarás s az uszály vi vő 
főudvarmesternő követte őket. A menet egyéb része a 
templomhajóba ment s a herczegprimás felöltötte a mise-
ornátust à szentélyben. A kincstartó e közben a királyné 
fejére tette a házi koronát, az ország bárói átvették a 
jelvényeket s a legfelsőbb udvar harsonaszóval a szen-
télybe vonult. 

I t t két trónemelvény volt felállítva : szemközt a 
főoltárral, függő mennyezet alatt, egy a megkoronázandó, 
balról egy másik, a már megkoronázott felségek számára. 
A szertartás kezdetén ő felségeik az előbbi emelvényt 
foglalták el. A kiséret elhelyezkedése után a főpapok 
átvették az ország báróitól a jelvényeket s a főoltáron 
helyezték el. A kalocsai érsek ekkor felolvasta a koro-
názási intelmet a pontificáléból, mire a király a prímás-
sal a főoltár alsó lépcsőjére térdelt s az evangéliumra 
tet t kézzel letette az igazságosság és béke esküjét. Eskü 
után lehajtá fejét a szőnyegvánkosra, mialatt a herczeg-
primás a mindszentek litániáját mondotta el s a főpapok 
keresztet vetettek a király fejére. 

Következett a fölkenés. E czélra a király a főoltár 
mögé vonult, letette mentéjét , lecsatolta kardjá t s ugy 
tér t vissza az oltárlépcsőhöz, hol letérdelvén, a primás 
olajjal kente meg jobb kar já t s a két válla közét. A 
kenést az oltár mögöt t a kiséret letörülte, mire a segédlő 
püspökök szent István palást ját adták a felségre. 

Most megkezdődött a nagy mise. Episztola után a 
király ismét a főoltárhoz járult , hol a primás átadta a 
szent István kivont kardját , a püspökök pedig felcsatol-
ták a kardhüvelyt, mire a király a gyülekezet felé for-
dulva három keresztvágást tet t a karddal. Ekkor dördült 
el az első üdvlövés. 

Következett a főaktus : a király az oltár alsó lép-
csőjére térdelt s a nádor helyettese a herczegprimással a 
koronát fejére tették, majd a primás kezébe adta az 
ország almáját s a jogart , mire a püspöki kar, az ország 
zászlósai, a jelvény-vivők s a fő funkczionátorok harsona-
szó közepett kisérték a királyt a baloldali trónszékbe. 
Másodszor dördült el ekkor a sortűz. A hódolattétel szer-
tartása következett most, melyet a nádor-helyettes „Éljen 
a király" kiáltása fejezett be. Igy dördült el a harmadik 
üdvlövés, s megcsendültek a főváros összes harangjai. 

A következő aktus a királyné megkoronázása volt. 
A felséges asszony a házi koronát letette s a főoltárhoz 
járul t . A király is átadta a jogar t és almát a jelvény-
vivőknek, hogy hitvesét a főoltárhoz kisérje s a herczeg-
primásnak a pontificale szövegével bemutassa. A herczeg-
primás elvégezte erre a fölkenés szertartását, a nádor-
helyettes pedig levette a király fejéről a szent koronát s 
a primás segítségével megérinté vele a királyné jobb 
vállát. A nádorhelyettes ismét a király fejére tet te a 
szent koronát, a veszprémi püspök pedig a királyné 
fejére tette a házi koronát, mire a legmagasb kiséret a 
felségeket a baloldali trónemelvényhez vezette, a primás a 

; Te Deumot énekelte s az üdvlövés negyedszer dördült el 
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A nagy mise az Agnusig megszakítás nélkül folyt. 
I t t a felségek megáldoztak, megcsókolták a paxot s a 
jelvényekkel fölékesítve visszatértek a trónemelvényre. 

Szertartás után a menet a helyőrségi templomba 
vonult, bol a király huszonhárom aranysarkantyús lova-
got avatott fel szent István kardjával . Ez a része az 
ünnepségnek s az azt követő díszmenet az eskütérre, a 
koronázási dombhoz s vissza a várba, bol a koronázó 
ebéd fejezte be az ünnepséget, nem részletezhető, mert 
főleg látványos elemből állt. 

Hanem hát a királykoronázása a király és a nem-
zet kibékülése, egymással való őszinte megbarátkozása és 
örök időkre kötöt t szeretet-frigye előzte meg. Ebben út-
törők voltak a nemzet balhatat lan érdemű conservativ 
államférfiai : Majláth György, Sennyey Pál, Apponyi 
György, Cziráky János stb. Betetőzték a kiegyezés müvét : 
Deák Ferencz, gr. Andrássy Gyula, b. Eötvös József, 
Lónyay Menyhért stb. Emlékezetes marad, hogy Deák 
Ferencz, mikor az önálló magyar minisztérium kinevezé-
sét sikerült kivívnia, a maga és az ő párthivei érdemét 
és sikereinek (kezdetleges) becsét hogyan fogta fel és mél-
tányolta. Deák Ferencz szerénységének ez a szerény mél-
tánylás örökbecsű emléke marad. Kónyi Manó a Budapesti 
Hirlap-ban f. hó 5-én közlött részleteket Deák Ferencz 
ama beszédéből, melyet a haza bölcse 1867. febr. 16-án 
estve, a Deák-pár t ülésében tar tot t , midőn a kiegyezés 
minisztériumának jelöltjei Bécsből hazaérkezének. Atvesz-
szük a beszédből a következő részleteket: 

„Azt mondjátok, tisztelt barátim, mondá Deák F., 
engem követtetek, az én zászlóm alá csoportosultatok, és 
en elhiszem, hogy ez ugy van. Köszönöm bizalmatokat, 
melylyel i rántam mindig viseltettetek és melynek most is 
kifejezést adtatok. De engedjétek megmondanom, hogy ez 
nem azért történt , mintha én lettem volna köztetek leg-
méltóbb arra, hogy elől menjek. Hanem az ut szoros, az 
ösvény keskeny volt, melyen előre kellett törtetnünk, 
csak egymás után mehettük. valakinek elől kellett menni. 
S talán a véletlen hozta ugy magával, hogy én menjek 
legelői, talán azért tör tént igy, mert én voltam köztetek 
a legidősebb veterán ezen a pályán." 

Ezután elmondotta, hogy miként ju to t t az ország 
oda, a hol van. 

„De ne gondolja senki — folytat ta — hogy az által, 
a mi most történik, minden be volna végezve, s hogy egé-
szen készen állana hazánk jólétének és boldogságának nagy 
és dicső épülete. Csak azon tér, melyen ezen épületnek 
kell állani, lett szabaddá. Azon téren eddig egy nagy kő, 
egy súlyos szikladarab feküdt, mely miatt ott épitkezni 
nem lehetett : a törvényes állapot helyét elfoglaló abszo-
lutiszmus. E követ szétmorzsolni nem voltunk képesek ; 
helyéből kitolni hiányzott az erő. A fejedelem jóakarata 
•hozzájárultával — elsülyesztettük azt ; s most már azon 
súlyos szikla, mely eddig a legnagyobb akadályul szol-
gált , a legbiztosabb és legszilárdabb alap lehet, melyen 
amaz épületet fölemelhetjük." 

Beszédét igy fejezte be : 
„Még egyet mondani ösztönöz szivem. Köszönetün-

ket szeretném kifejezni azon barátink iránt, kik a fenn-
fo rgo t t nehéz körülmények közt mindnyájunk legfőbb 

óhajtását, annyi önmegtagadással, buzgalommal, s oly 
sikerrel tolmácsolták és képviselték ; szeretném különösen 
Andrássy barátom iránt, kit igazán az isteni kegyelemtől 
nekünk adott providencziális embernek tartok; de nem 
szólok róla többet, nehogy ugy tűnjék fel, mintha én és 
Andrássy barátom kölcsönösen dicsérnők egymást." 

Miként a Hon irta, „a beszéd végével Andrássy gr . 
Deákhoz sietett, kezet szorított vele, s az összes jelen-
voltak előtt megcsókolta mesterét és barát ." 

A nemzetből magából szakadt férfiakénál nem cse-
kélyebb nagy tett volt azonban király és királyné részéről 
a koronázás alkalmából tanúsított nagylelkű elhatározás, 
mely a kiegyezés őszinteségét igazán betetőzte és örök időkre 
emlékezetessé tette. Ér tem a király amnestiáját a 48-iki 
eseményekre, és nagylelkű adományát a 48-iki honvédek 
javára. Erről álljanak itt a következő okmányok : 

Az amnesztiáról s a 48—49-iki honvédekről szóló 
legfelsőbb kéziratok, melyek a hivatalos lap rendkívüli 
kiadásában jun. 10-én (pünkösd hétfőn) jelentek meg, a 
következők : 

„Mindazon ítéleteket, melyek Magyarországunknak s 
társországainak bármely lakója ellen politikai vádak foly-
tán, vagy sajtóvétségek miatt a mai napig hozattak, úgy-
szintén hasonló okokból elrendelt vizsgálatokat is, ezennel 
megszüntet jük. Az elitéltektől elkobzott javakat kiadjuk ; 
s mindazoknak, kik hasonló okok miatt még külföldön 
tartózkodnak, £.z országba leendő szabad visszatérést 
megengedjük ; ki ter jeszt jük ezt azokra is, kik az alkot-
mány visszaállítása óta sem szűntek meg az ország tör-
vényei ellen törekedni ; azonban az ország legszentebb 
érdekei követelik, hogy ezektől megkívánjuk, miszerint a 
koronás király iránti hüségökre és az ország törvényei 
iránti engedelmességre ünnepélyes Ígéretet tegyenek. E 
végből illető hatóságaink a külföldön tartózkodókra nézve 
kellő utasításokkal lát tat tak el." 

A koronázási ajándéknak a honvédsegélyezésre for-
dításáról a király igy rendelkezett : 

„Kedves gróf Andrássy ! Midőn szerencsés megko-
ronáztatásunk által helyreállítva lá t juk azon egyetértést, 
mely minden birodalom hatalmának és jólétének alapja, 
atyai szivünknek nincs forróbb óhajtása, mint az, hogy 
a mult szomorú eseményeinek nemcsak következményei 
megszüntessenek, de szenvedései is, a mennyire Tőlünk 
függ, enyhittessenek. Ezen óhajtástól vezéreltetve adtuk 
ki a tegnapi napról kelt rendeletünket. Az országgyűlés 
küldöttei Magyarország nevében 50000 db aranyat azon 
czélból ajánlot tak fel, hogy Minket ragaszkodásuk ezen 
jele által is megörvendeztessenek. Mi ezen összeget a volt 
honvédek árvái és özvegyei, munka- és keresetképtelenné 
vált rokkant ja i fölsegélésére kívánjuk fordíttatni, Magyar 
minisztériumunk feladata leend ezen alapitvány legczél-
szerübb kezelése és a kijelölt czélra való fordításának 
módozatai iránt mielőbb részletes javaslatokat Elénk ter-
jeszteni." 

A királyné kézirata ugyanez ügyben igy hangzik : 
„Kedves gróf Andrássy ! Örömmel csatlakozom Fel-

séges Uram és Fér jem mai nap önhöz kiadott legmagasb 
kéziratának tartalmához, midőn az orsz. küldöttség által 
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Nékem átadott 50000 db aranyból álló koronázási dijt. 
ugyanazon czélra szentelni kívánom." 

Ezek a 25 év előtt lefolyt királykoronázás legszebb 
reminisczencziái. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Veszprém. Katholikus nagygyűlés. — 
Az itteni hitközség m. hó 22-én tartotta meg szo-

kásos nagygyűlését. A hivek csekély számban gyülekeztek 
össze, mert a gyűlés idejéről csak a legutolsó pillanatban 
lőnek értesítve. A gyűlést a kath, nagybizottság készí-
tette elő s az is hivta össze. Már régóta észlelünk bizo-
nyos lázas tevékenységet a kath. iskolaszékkel egyesült 
nagybizottságban, a kiszögellés azonban csak a nagygyű-
lésen esett meg, a mikor az egyesült bizottságok elnöke, 
mosonyi Ruttner Sándor megváltozhatatlan lemondási 
szándokát bejelentette. Régi elnökünk lemondott, lemon-

dását fájlaljuk, mert évek hosszú során át becsülettel, 
kitartással s ritka ügybuzgalommal szolgálta kath. isko-
láink jól felfogott érdekét. Fájlal juk lemondását annál is 
inkább, mert ő is ama triasznak egyike, kik városunk 
iskolaügyét hatalmas lépésekkel vitték előbbre. S vala-
mint Kissovichról, Lévayról meg nem feledkezhetünk, 
valahányszor a nevelés ügye szóvá tétetik : ugy Ruttner 
Sándorról sem fog megfeledkezhetni a veszprémi honpol-
gár. Ok hárman tették a nagygymnáziumot főgynáziummá, 
hármajok nevéhez fűződik az Annatéri- és a László-isko-
lák jellenlegi formája, léte és felszerelése. 

Vigasztalásunkra csak az szolgál, hogy utódjául oly 
férfiút választottak, kinek esze szive helyén van s kinek 
működése elé a legszebb reményekkel nézünk. 

Egyébként a gyűlés lefolyása ez volt. Az egybe-
gyűlt hiveket a nagybizottság egyházi elnöke üdvözölte 
a következő beszéddel, a melynek minden kijelentése 
méltó arra, hogy mélyen rovassék rá az emlékezet táb-
lájára : 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés ! 
A mult évben, midőn először volt szerencsém a 

mélyen tisztelt közgyűlés tagjait üdvözölhetni, bátor vol-
tam pár vonásban a mélyen tisztelt közgyűlés előtt azon 
küzdelmeket vázolni, melyeket a kath. egyház alapítása 
óta egész napjainkig végig küzdött a kath. tanok szabad-
ságáért, helyesebben e tanok szabad hirdetésének örök és 
elévülhetlen jogáért. Ha ma ujolag bátor vagyok a mé-
lyen tisztelt közgyűlés emlékezetébe hozni az akkor álta-
lam mondottakat, teszem ezt azért, mert tekintettel a 
mai közgyűlés tárgyára, alkalmilag érdekesnek tartom, 
hogy a mélyen tisztelt közgyűlés figyelmét felhívjam 
arra, hogy a kath. ifjúság oktatása és vallás-erkölcsi 
nevelése felett való felügyeleti jog, melyet alkotmányunk 
a kath. vallás híveinek s hogy félre ne értessem, hozzá 
teszem, a kath. vallás szervezetében erre hivatott köze-
geknek, épugy megad, mint más törvényesen bevett val-
lás híveinek, minő nagy és nemes kötelességeket is ró a 
kath. hivekre. Senki előtt sem titok, hogy a kath. isko-
lák fentartása sokszor nagy áldozatokat kiván meg a kath. 
hívektől s ahol talán szerencsésebb viszonyoknál fogva a 
kath. hivek vállain könnyebb, mindenesetre megkívánja 

azt, hogy a kath. hivek az ő iskolaügyükben alkotmány-
adta jogukat lelkiismeretes kötelességtudással iparkodja 
nak érvényesíteni. Mert, mélyen tisztelt közgyűlés, mind-
egyikünk igen jól tudja, hogy e nagy, e fontos jogunk 
a kath. ifjúság vallás-erkölcsi kiképzése és nevelése felett 
való felügyeleti jognak, mely bizony sok modern törek-
vésnek szálka a szemében, legerősebb védelme épen e 
jog lelkiismeretes gyakorlásában rejlik. Hogy világosab-
ban beszéljek, ha mi iskoláinkat ugy rendezzük be, hogy 
ezek a törvény kívánalmainak teljesen megfelelnek ; h i 
iparkodunk kellő ellenőrzéssel azoknak ugy tudományos, 
mint erkölcsi értékét emelni, hogy azok a kath. if júság-
nak nemcsak tudományos kiképzését, hanem valláserkölcsi 
nevelését is minél jobban teljesítsék : úgy csak lelkiisme-
reti kötelességünknek feleltünk meg, jól felhasználván a 
jövő nemzedék érdekében azon nagy jogot, melyet alkot-
mányunk kezeinkre bízott. És itt szomorú szívvel kell 
kijelentenem, a mi városunk kath. közönsége még ma sem 
fogta fel kellőleg az ő hivatását, ma sem ismeri az alkot-
mány által reá ruházott nagy jogok, de egyszersmind 
nagy kötelességek horderejét. Ma is — a mint a mélyen 
tisztelt közgyűlés tagjainak számából láthatni — oly 
kevés érdeklődést tanúsít az ő lelkiismereti gondjaira 
bízott gyermekeinek vallás-erkölcsi neveléséről és kikép-
zéséről, mely igazat szólva, a legnagyobb mértékben el-
szomorító. Pedig, mint a szentírás mondja, „aki az övé-
inek s különösen házbelieinek gondját nem viseli, az rosz-
szabb a pogánynál." — Ezeket tartottam kötelességem-
ből, állásomból kifolyólag a mélyen tisztelt közgyűlés 
előtt hangsúlyozni azon reményben, hogy szavaim nem 
fognak a pusztában kiáltó szavai lenni. — S ezzel van 
szerencsém a mélyen tisztelt közgyűlést megnyitni. 

A beszéd végzetével felolvasták a mult gyűlésnek 
jegyzőkönyvét, mire a gymnáziumi nagybizottság világi 
elnöke bejelentette lemondási szándokát. A nagygyűlés 
megilletődve hallgatta a meg nem másítható kijelentést 
s megilletődésének s mélyen érzett sajnálatának nsgos 
Szabó Imre alelnök úr adott hangot. Magasztalta a visz-
szavonuló elnök úr ügybuzgalmát, hangsúlyozta szerzett 
érdemeit, s fel hívta a nagygyűlés figyelmét a méltó 
utódra, tek. Rainprecht Antal kormányzó úrra, kit is a 
nagygyűlés élénk éljenzések közepette egyhangúlag meg 
is választott. Az újonnan megválasztott elnök úr elfog 
lalva helyét, érdekes beszédben köszönte meg a megtisz-
teltetést s megígérte, hogy lelke egész melegével szol-
gálni fogja a köréhez tartozó ügyeket. A nagygyűlés tag-
jai látható érdeklődéssel hallgatták az új elnök meggyőző 
beszédét, a mely körülbelől így hangzot t : 

Tisztelt Polgártársaim és Hitsorsosaim ! 
A legszebb kitüntetés, mely férfiút érhet az, ha 

polgártársainak bizalmával diszíttetik fel. Ezen kitüntetés-
ben részesítettek önök ma, midőn a veszprémi kath. 
iskolaszék elnökévé megválasztottak. Fogadják ezen szives 
jóindulatukért meleg köszönetemet. 

Ha az ezen állással összekötött feladat fontosságát 
és súlyát tekintem, melyet egy oly kipróbált munkaerő 
is, mint igen tisztelt eddigi elnökünk, már nehéznek és 
elviselhetetlennek talál, és ezzel szemben képességem 
csekély voltát mérlegelem : fölötte aggódom, hogy a 
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belém helyezett várakozásnak megfelelni képes nem leszek. 
Ha mindazonáltal a megválasztást köszönet tel e lfogadom, 

ezt a következő oknál fogva teszem : 
Először, mer t a bizalom hálára kötelez ; ennek pedig 

ellenkezője, vagyis l iálátlanság volna e bizalmat vissza-
utasítani. Másodszor, mer t ezen állással nemcsak tisztelet, 
hanem a közjó érdekében tel jesí tendő munlm is j á r , mely 
elől kitérni nem volna lojális és hazsfias dolog. H a r m a d -
szor pedig azért , mer t tudom, hogy a tehetség gyenge-
ségét sokban pó to lha t j a a jó szándék, az aka ra t erőssége. 
Akara tban és jó szándékban pedig, azt igérem, nálam 
nem lesz hiány. Hatványozni fog ja erőmet azon tudat , 
hogy a magyar kathol ikus tanügynek szolgálatot t e h e t e k ; 
hogy édes hazánknak, szent egyházunknak és szeretet t 
Veszprém városának hasznára lehetek. 

De biztosít állásom elfoglalásánál azon meggyőző-
dés is, hogy az iskolaszék tisztelt t ag ja inak és első sor-
ban a volt elnök úrnak t ámoga tásá ra számíthatok. Az ő 
tapasz ta la tuk , bölcseségük és t ap in ta tuk pó to lha t j a fo-
gyatkozásimat . Azér t első kérésemet hozzájuk intézem, 
hogy feladatom tel jesí tésében segí tségemre lenni szíves-
kedjenek. Az iskolaszék azon tisztelt tagja i t , a kik eddig 
is buzgón résztvettek annak tanácskozásaiban, kérem, 
hogy legyenek ál lhatatosak és k i ta r tók , azoka t pedig, a 
kik eddig könnyebben vették ebbeli köte lmeiket , szent 
ügyünk érdekében esdve kérem, hogy jövőben is buzgón 
j á r j a n a k el. 

Végre t j sz te l t uraim, van még egy körü lmény, mely 
bizalommal töl t el. N e m kell ösvényt keresni, vagy ú t a t 
törnöm, mer t az ut, melyen mint a veszprémi ka tho l ikus 
iskolaszék elnökének haladnom kell, ki van jelölve és meg 
van világítva. E lődöm példája , mint égő szövétnek veti 
a r ra fényét . E példa fog ragyogni mindenkor szemem 
előtt és annak követése biztosi tandja s ikerét munkálkodá-
somnak, a melyre az É g áldását kérem. 

A gyűlés további fo lyamán kiegészí tet ték a nagy-
bizostságot s az üresedésben levő négy helyre a követ-
kező uraka t ér te a k i tünte tő bizalom. Megválasz ta to t t : 
nsgos Magyar J á n o s apá tkanonok , tek. Csolnoky László 
ügyvéd, főt. Pél ler Pál lelkiatya és főt . Perényi Anta l 
„Dávid-árvaházi" igazgató u r . 

Még néhány apróbb ügy elintézésével a gyűlés vé-
get é r t , s az elnök megköszönvén a jelenlevőknek szives 
közreműködését , a gyűlés feloszlott. A jövőre nézve azon-
ban kér jük ezút tal az elnökséget , hogy a gyűlés megta r -
tásának idejét a hívekkel lap ja ink ú t j án korábban tuda tn i 
kegyeskedjék. V. K. 

Róma. Pápai breve az r Ephemer ide s Li turgicae" 
szerkesztőjéhez s egyút ta l mint az Academia l i turgica 
elnökéhez : 

DILECTO FILIO 
C H A L C E D O N I O M A N C I N I 

PRESBYTERO E CONGREGATIONS MISSIONIS 
L E O P P . XIII . 

JJilecte Fi Ii, 
salutem et Apostolicam /Jenedictionem. 

Rituum sacrorum doctrinae mul tum Nos, proinde 
•~ac digna est, semper t r ibuimus, eiusque et studium omni 

ope excitare et studiosis bonam largir i laudem consuevi-
mus. Cuius rei inde ab episcopatu ijerusino gra ta Nobis 
ad hoc tempus subit recordatio : qui etiam non semel 
per occasionem ediximus, optare Nos et velle u t haec 
ipsa disciplina, in romano praecipue clero, ad maiorum 
praes tant iam, cognit ione usuque, con tendere t ; ob eamque 
causam velle Nos admodum ut romana Academia l i tur-
gica et numero celebrant ium et industria floreret. Res 
enim est eiusmodi quae se ipsa commendet vel maxime : 
siquidem to ta cohaeret cum veri tate catholica, quam 
legi t imi r i tus expr imunt et i l lus t ran t ; t um etiam ad sa-
cra myster ia decore sancteque t ractanda, ad mentes 
in tuent ium in divina erigendas, ad fidem in animis et 
car i ta tem alendam plur imum va le t ; neque vero, propter 
magnam cum vetustade necessitudinem, pia quadam caret 
ad colendum iucunditate. — I taque , dilecte fili, obla tum 
a te Nobis munus, Ephemcrides liturgicae, voluminibus 
quinis compactae, accidit sane grat iss imum : in quo 
u t rumque agnovimus, et filii pietatem, praeferent is liba-
mentum quoddam eius laetit iae, quam Nobis, ob annum 
episcopalis honoris quinquagesimum, a Conservatore vitae 
speramus, et viri docti solert iam, quo auctore et mode-
ratore , eaedem ephemerides menst ruae secundo cursu an-
num sunt iam sextum ingressae. H a r u m nempe inst i tuta 
rat io comprobat ionem merito habet p ruden tum ; quippe 
quae, variis in eo genere praescript is Ecclesiae respon-
sisque doctorum expositis, suis ex aequo ponderat is 
opinionum momentis , a lumnorum prae terea eiusdem Aca-
demiae a tque externorum admissis quaestiunculis, utilita-
tis mul tum sacro ordini aff'erre possint, a t tuler int , t amquam 
a capite rivi propiores. Tibi ig i tur recte est cur laeteris 
in Domino, non minus de suscepto consilio, quam de re 
effecta, idemque a Nobis iustam habeas laudem, quod 
praeclarissimo exemplo Vincenti i Pa t r i s te d ignum 
praebueris . E ius namque ardor divinae gloriae, qui ad 
p lu r imorum salutem mirifice patui t , quique multis operum 
modis perennat in filiis, hoc etiam o rna tu r promeri to 
quod in custo diendis religiosissime caeremioniis fo rman-
disque rite ad eas sacrorum alumnis cont inetur . — 
Iamvero pergi te , tu, dilecte fili, tuique in scribendo socii, 
pergi te , u t facitis, t am bene de religione mereri , a tque 
operam Nobis vestram summo in Ecclesiam obsequio 
probare . Quo autem et vobis plus quotidie suppeta t 
virium, et ad plures , quod rei l i turgicae optandum, vestro-
rum f ruc tus laborum late per t ingant , apostolicam bene-
dictionem tibi sociisque effusa cari tate imper t imus . 

Datum Romae apud S. Pe t rum die V I I maii an. 
MDCCCXCII, Pontif icatus Nost r i quintodecimo. 

L E O P P . XI I I . 

H I V A T A L O S . 

Személyem körül i magyar miniszterem előterjesztése 
folytán az egyház és a közügyek terén ki fe j te t t kiváló és 
hazafias működés elismeréseül Vaszary Kolos Ferencz, Ma-
gyarország bgpr imásának és esztergomi érseknek, vala-
mint Samassa József egri érseknek Szent István rendem 
nagykereszt jé t , továbbá Vancsa János balázsfalvi gö rög-

á 
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kathol ikus érsek és metropol i tának Lipót-rendem nagy-
kereszt jé t dí jmentesen adományozom. 

Kelt Lainzban, 1892. évi junius hó 1-én. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 

Szögyény László s. k. 

V E G Y E S E K . 
— A Szent-István-Társulat legutóbbi vál. gyűlésé-

ben, a mint már je lente t tük , ünnepi je lenet volt az, 
midőn hazánk legnagyobb s legbefolyásosabb ka th . társula ta 
nevében gróf Szapáry István üléséből felemelkedett és a 
t á rsu la t jelenlegi magas szellemű elnökét , Zichy Nándor 
gróf ur ő exját az a ranygyapjas rend vitézévé tör tént 
legkegyelmesebb kineveztetése a lkalmából a tá rsu la t 
nevében üdvözölte. Nem kevésbé emlékezetes lesz e 
je lenetnél a válasz, a melylyel az elnök-gróf ur az 
üdvözletre válaszolt. A b b a n a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy ko runk kathol ikus törekvései és küzdel-
mei tör ténetére s legfelsőbb helyen való mél tánylásának 
ismeretére nézve nevezetes nyi la tkoza to t hiven a mint 
tö r tén t közölhet jük, a mint következik : „ 0 felsége i ránt i 
mélyen érzett hálától eltelve — ezek valának az elnök-
gróf ur szavai — mondok önöknek köszönetet , örvendező 
k ivánata ik és rokonszenvökért . Midőn apostoli k i rá lyunk 
ezen l egmagasabb ki tüntetésben családomat u j a b b a n is 
személyemben részesité, megemlékeztem eddigi törekvé-
seimről és abból u j abb ösztönt és erőt mer i tek , s elgon-
doltam, hogy et től mindazok, kik velem együ t t működ- ' 
nek, nem lehetnek idegenek. Ezen ér te lemben veszem 
szives üdvkivánata ika t és kérem boldogitsanak ezentúl is 
rokonszenvök és bizodalmuk által ." 

— Koronázási alapítvány. Oltványi Pá l p répos t -
igazgató ő felsége 25 éves koronázási j ub i l eumának em-
lékére 800 f r t a lapí tványt tet t , melynek évi kamata iból 
minden év október 15, mint a király ő felsége 1883. évi 
i t teni lá togatásának emléknapján négy népiskolai szegény 
tanu ló árva leányt rendel u j r u h á b a öltöztetni. Az ala-
pító oklevelet, mely 1892. évi május 28-án kelt, a négy 
darab 200 f r tos hassa-oderbergi 4 % részvényből áll, 
Hricsovszky Simon az Oltványi-féle apácza-iskola iskola-
székének elnöke ma délben nyú j to t t a át a kir . tanfel-
ügyelőnek a vallás- és közokta tásügyi magyar királyi 
minisztér iumnál leendő jóváhagyás és megerősí tés végett . 
Oltványi Pá lnak a szegedi apácza-iskolák javára eddig 
te t t a lapi tványainak összege most már 34,852 f r t 81 k r t 
tesz ki. D r Terg ina Gyula kir . tanfelügyelő az alapítvány 
átvétele u tán a nemes alapi tót azonnal fölkereste lakásán, 
hogy előzetesen is őszinte köszönetét és elismerését fejez-
hesse ki, Oltványi P á l t azonban nem talá l ta o t thon. A 
nemes hangon ir t a lapí tó levél szerint az alapító czélja, 
hogy intézete növendékeinek kebelében a honleányi 
kegyele t és szeretet ápoltassák a király i ránt . (Szegedi 
Híradó.) 

— A hivatalos lap 25 év előtt a királykoronázást 
ünnepséget követő számában ( jun. 12.) közlötte a követ-
kező r end je l - adományoka t : Simor pr imás a szent István 
rend kanczel lár ja , Andrássy Gyula gróf ugyané rend 
nagykeresztese, Arany J á n o s és Lipovniczky cz. püspök 
pedig lovagja l e t t ; Maschirievics szerb pa t r iá rka és 
Schaguna oláh metropol i ta kap t a a Lipót rend nagy-
kereszt jé t , Almássy György és Szápáry Anta l grófok a 
középső keresztet , Székács és Balog szuperintendensek, 
Balassa és Pau le r tanárok a lovagkeresztet , Liszt Ferencz-
nek ju to t t a Ferencz József rend középkereszt je , Ul lmann 
és Lu tzenbacher kereskedőknek, meg Székely, Than fes-
tőknek s Erke l Ferencz zeneirónak a lovag-kereszt. 

— X I I I . Leo pápa a salzburgi ka th . egyetem fe l -
áll í tására 10,000 l írát küldött . 

— Fehér Ipoly pannonhalmi főapá to t most vasár-
nap avat ta fel apá t t á Vaszary Kolos hgpr imás budavári 
pa lo tá jának kápolná jában . 

— Bubics Zsigmond kassai püspök ur nagy főpász-
tori levelet intézett a koronázás 25 éves jubi leuma alkal-
mából híveihez, a mely t a r t a lmára és i rá lyára nézve igazi 
magya r remekmű. 

— Chicago városa az Egyesült-Államokban az uj 
világ csodái közé tar tozik, valamint rohamos növekvése, 
ugy ama pára t lan világkiáll í tás szervezése által, melyet 
ez a város világverseny neve a la t t Amer ika fölfedezésének 
4 százados megünneplésére rendez. Chicagónak 1840-ben 
még csak 5000 lakosa volt ; most már 1,208,689 lakosa 
van, kik következőleg oszlanak fel eredetök szerint : 
amerikaiak 292,462, németek 384.958, irek 215,534, csehek 
54,209, lengyelek 52,756, svédek 45,877, norvégek 44,615, 
angolok 3?,785, francziák 12,963, skótok 11,927, walesiek 
2966, oroszok 9977, olaszok 9921, hol landok 4212, m a -
gya rok 4827, svájcziak 2735, románok 4350, kanadai 
6986, belga 682, görög 698, spanyol 297, kelet-indiai 28,. 
indián 37, sandwich szigeti 31, mongol 1127. Templo-
mainak száma 465, iskoláinak 219. 

— A pápa maga bérmál ta meg m. hó 29-én unoka-
öcscse, Pecci Lajos gyermekei t . 

— Liberia, 2 millió lakost számláló köztársaság 
Afr ikában, a római pápa „erkölcsi t ámoga tásá t " kér i 
„minden kísérlet ellen, a mely Liber ia terület i épségének 
és függet lenségének csorbítását czélozza." Nevezetes a 
dologban, hogy Liberia köztársaságának elnöke, Cheseman, 
val lására nézve protestáns. A köztársaság lakóinak száma, 
a mint emiitők, 2 millió ; ámde ha tásköre ki ter jed körü l -
belül 20 millió benszülöt tre . Edd ig csak protestáns mis-
sionáriusok működtek terüle tén. Cheseman elnök kérése 
indirecte azt jelenti , hogy a pápa küldjön missionáriusokat 
s vegye át a libériai köz társaság hatáskörében az evan-
gélium ter jesztését , mer t csak ot t honosul meg a czivi-
lizáczió ál landóul, a hol a ka th . egyház megvetet te az 
a lapot az evangelium szellemével. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előf ize the tn i 
minden 

kir . pos tahiva ta lná l ; 
Budapes ten a szerkesz-
tőnél , és Rudnyánszky 
A. k ö n y v n y o m d á j á b a n . 
IV., Papnöve lde -u tcza 
8. sz. a la t t , hova a ne-
taláni rec lamat iók is. 
b é r m e n t e s ny i to t t levél-

ben , in tézendők . 

Budapesten, junius 11. 47. I. Félév. 1892. 
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Magyarország hgprimásának beszéde 
a királyhoz és nemzethez 

a k i r á l y k o r o n á z á s j u b i l e u m á n , 
189S. jun. 8-án. 

Ili 

Felséges Urunk ! 
A királyi lantos, miután bölcs és igazságos 

uralkodása alatt országa békéjét a jog és rend 
intézményei által biztositotta, hárfája kíséreté-
ben dallamra nyitja meg ajkait és zsoltárában 
népeért igy imádkozik: „Uram! tedd boldoggá 
a te népedet!" 

Te éretted, Felséges Királyom, ma egy or-
szág, egy nemzet borul arczra és millióinak 
szerető szivéből az Úrhoz ez ábitatos ima száll: 
„Isten áldd meg, tartsd meg a királyt!" Istenbe 
vetett hitünk és jogaink igazságában való ki-
tartásunk jutalmául Téged adott Felséges Király 
nekünk az Ég és áldásául a szent frigynek, me-
lyet a trónhoz e hű és szabad nemzettel alkot-
mányunk talaján ma egy negyed százada kötöt-
tél, megérnünk engedte ez örömnapot, a hogy 
hálát mondjunk a királyok és nemzetek Urának, 
Istenének. 

Ma huszonöt éve, hogy Felséged a magya-
rok királyává koronáztatott. Rövid idő egy nem-
zet, — de hosszú egy ember életében. Es e 
huszonöt évnek nem volt egyetlen napja sem, 
mely Felséged trónjának fényét, hatalmát, di-
csőségét ne nevelte volna; nem volt e huszonöt 
évnek egyetlen napja sem, mely fogyatkozni látta 
volna a magyarnak törhetlen hűségét, hazafiúi 
lelkesedését, alattvalói szeretetét Felséged föl-
kent személye iránt. 

A mit a legnagyobb hadvezérek karddal, 
vitézséggel megvivni nem tudnak, a minek meg-

hóditásához a fejedelmi hatalom minden eszköze, 
minden hadserege, minden kincse kevés: a hó-
dítás eme győzelmét Felséged huszonöt év óta 
napról-napra kivívja jó szivének honatyai érzel-
meivel, királyi erős lelkének törvénytartó alkot-
mányos hűségével e nemzeten. Felséged meghó-
dította e nemzet szivét. Hogyne hódította volna 
meg?! Hisz mi tudjuk, hogy mióta szent ősöd-
nek, Istvánnak koronája érinté fejedet, a magyar 
birodalomban senki sem volt, a ki alkotmá-
nyunkhoz hivebb lett volna, senki sem volt, a 
ki törvényeinket jobban tisztelte volna, a ki a 
haza iránti kötelességeket nagyobb buzgalommal 
teljesítette volna, mint Felséged. 

A király első lévén a jogokban, első tudtál 
lenni a kötelességekben is. A legelső magyar 
ember a vallásos, a lovagias érzelmekben, a sfcó 
bölcseségében, a tettek bátorságában, az igazság, 
a mérséklet és az egyszerűség szeretetében, nem 
a hatalom zsámolyává, hanem a fáradhatatlan 
munka oltárává teszed a trónt s rajta az oda-
adás áldozatává az uralkodást. 

Egy hű nemzet érzelméhez egészen méltó 
tehát, hogy midőn az isteni Gondviselés egy 
negyedszázadon át jó királylyal áldotta meg őt 
és erőt adott neki, hogy a közbéke oltalma 
alatt a nemzeti baladás és felvirágzás termé-
keny munkáját elvégezze, egy ily hosszú időnek 
határán megálljon, örömre gerjedjen, ünnepet 
üljön emlékére a nagy közjogi eseménynek, mely 
koronát adva a királynak, alkotmányt a hazának, 
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nehéz idők félreértéseinek vetett véget, szo-
morú viszonyok által fakasztott sebeket gyógyí-
to t t be s a visszavonás szellemét elűzve, a béke 
és szeretet kötelékével fűzte össze a királyt ós 
nemzetet. 

Legyen tehát e magasztos ünnepen hála és 
dicsőség az Istennek, üdv ós áldás a királynak 
és a hazának. Légy üdvöz, felséges királyunk ! 
A vallás és haza szava szólal meg ajkamon, ese-
dezve itt az Ur templomában, hogy fényesen ós 
tisztán ragyogjon Szent István koronája hom-
lokodon, ha csak lehetséges, mindig békét su-
gározva a világ négy része felé; de ha kell, az 
ezredéves kard élével mint a villám sújtva ha-
zánk elleneire. Itt az Ur templomában esedezve, 
hogy a király és nemzet egymást megértve, 
egymást szeretve, közös munkával emeljék az 
erény, a jog, a jólét és boldogság állapotát és 
szilárditsák amaz alapokat, melyeken a felség és 
népjog összhangjában Magyarország összes né-
peinek, nemzetségeinek testvérisége nyugszik. 

Légy áldott, légy boldog, felséges királyunk 
az Isten ótalmában, hű néped szeretetében. Sze-
resd e nemzetet ezután is nemes szived érzel-
meivel, ugy, mint e nemzet szeret téged. Ha 
komoly viszonyok nehézzé teszik a koronát, ha 
vállaidat súlyos gondok nyomják, ha az ajtód 
előtt álló őr nem tud a szenvedésektől megvé-
deni: enyhítse fájdalmaidat az a tudat, hogy hű 
alattvalóid veled együtt viseljük azokat. Mert 
valamint a te örömöd a mi boldogságunk, ugy 
a te szomorúságod a mi bánatunk, a te szenve-
désed a mi keservünk. 

Hódolatunk, szeretetünk üdvözlete száll fel-
séges asszonyunk, megkoronázott királynénk felé 
is. Legyen áldott azért a nagy szeretetért, a 
melylyel a nemzetet és trónt egymáshoz közel 
hozni és a kibékülést női gyengédségével, anyai 
jóságával előmozdítani segített! Áldás legyen a 
királyi gyermeken; áldás az egész uralkodói 
családon. 

Te pedig, én nemzetem, haladj rendeltetésed 
utján előre. Ne hagyd el az Istent, hogy ő se 
hagyjon el téged. 0 nélküle, — a kitől függ 
szellemi és anyagi jólétünk, földi és örök éle-
tünk, a ki nevének hatalma által tar t ja fenn a 
népeket, — nemcsak előre nem haladhatunk, de 

r 

meg sem élhetünk. Eu nemzetem ! A keresztény-
ség bajnoka, védbástyája voltál a múltban, őrizd 
meg vallásod, őseidnek vérével szivedbe irott 

nemzeti hagyományaidat, jellemedet, erkölcseidet, 
melyeknek életet adó ereje e hazában ezer évig 
fentartatott, mig más náladnál nagyobb nemze-
tek elenyésztek. 

Szeplőtelen Szűz Anyánk! Égi királyné! 
Emlékezzél meg, hogy első szent királyunk ez 
országot oltalmadba ajánlotta, e nemzetet reád 
bizta ; kérünk : eszközöld ki hathatós pártfogásod 
által, bogy az Atya, Fiu és Szentlélek áldása 
lengjen mindenkor hőn szeretett királyunkon, 
édes hazánkon! Amen." 

PAULUS SZMRECSÁNYI, 
DEI MISERICORDIA ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 

S. S C E P U S I E N S I S E C C L E S I A E E P I S C O P U S , 

TKISRABILI CLERO SAECÜLAR1 AC REGULAR.! » [ O E M S SCEPUSIENSIS 

S A L Ü T E M IN DOMINO E T B E N E D I C T I O N E M ! 

( F o l y t a t á s . ) 

Et révéra, Venerabiles Fratres et Filii Dilecti, 
in eo his imprimis temporibus rei summa est, 
ut in seditiosa et tumultuosa peregrinatione 
nostra, qua inter media hostium arma ad aeter-
nam patriam tendimus, non omni vento doctri-
nae circumferamur, et non illa tum entes sapi-
entia, de qua scriptum est, perdam sapientiam 
sapientium, discordiae furore vesani alii seorsum 
ab aliis in certamen descendamus, sed ut perse-
verantes cum Apostolis omnes unanimes in 
oratione, collectis viribus animorum ad unum 
idemque nitentium, alii aliorum onera portemus, 
secundum mandatum Christi inviolata incorrupta-
que servantes foedera christiauae caritatis, quae 
fortissimum est unitatis vinculum, cui id pro-
prium est, ut iungat Deo, quos secernit de 
mundo. Haec coniunctio animorum sanctaque 
unitas, monente sancto Cypriano, firmiter tenenda 
est ac vindicanda maxime ab Episcopis, qui in 
Ecclesia praesident, ut Episcopatum quoque 
unum atque indivisum probent.*) Permeat de-
inde vis eius vitális per totam compagem cor-
poris, quod est Ecclesia, alit ac sustentât singula 
eius membra, eaque, quamvis non eundem actum 
habeant, copulata tenet inter se et composita 
ad eundem finem,2) ut in solidam corporis uni-
tatem caritatis glutino coagmentata gremio suo 
gaudeas mater includat. Servetur ergo a nobis, 

') S. Cypr. de un. Eccl. 
s) Rom. 12, 4, 5. 
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Fratres Dilectissimi, patienter et leniter Caritas 
animi, collegii honcr, vinculum fidei et concor-
dia sacerdotii. !) Yiolato enim hocce unitatis 
sacramento, dissolu ta corporis membra et in 
frusta discerpta seorsum vivere et spirare non 
poterunt. Nam ut vervenuste scribit idem san-
ctus martyr et egregius Doctor, magnus Episco-
pus Carthaginensium : Avelle radium solis a 
corpore, divisionem lucis unitas non capit. Ab 
arbore frange ramum, fractus germinare non 
poterit. A. fonte praecide rivum, praecisus 
arescit. Sic et Ecclesia Domini luce perfusa 
per orbem totum radios suos porrigit; unum 
tarnen lumen est, quod ubique diffunditur, 
nec unitas corporis separatur. Ramos suos in 
universam terram copia ubertatis extendit, pro-
fluentes largiter rivos latius expandit. Unum 
tarnen caput est et origo una, et una mater 
foecunditatis successibus copiosa. Illius f'oetu 
nascimur, illius lacte nutrimur, spiritu eius ani-
mamur. ') 

Hcc lacte christianae caritatis nutritus, hoc 
spiritu sanctae unitatis animatus veni ad vos, 
Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi, ut sim 
vobis in p i t rem et vos mihi in fratres sitis et 
tilios; ita Domino permittente, qui minimum 
filium Isai gregem patris sui pascentem elegit, 
ut regnet super domum Juda, qui rudes pisca-
tores a retibus, Matthaeum a telonio, ad glo-
riam et honorem Apostolatus vocavit, qui hu-
milia î-espicit in coelo et in terra, suscitans de 
terra inopem, ut collocet eum cum principibus 
populi sui. ) Yeni ad vos, Fratres Dilecti, coe-
lestis unguenti rore sanctificatus, sed animo 
anxius et incertus, sanctoque terrore repletus. 
Si enim tot magni nominis Ecclesiae sanctae 
Episcopi audientes auditum Domini timuerunt, 
considerantesque opera eius expaverunt: qua 
temeritate suscipiam ego, imbecillitatis meae 
optime conscius. tantum onus, ipsis adeo ange-
licis humens formidandum, cum, bis praesertim 
diebus, hunc unum beatum praedicare debeam, 
qui in humili gradiens, non habet unde corruat, 
et cum continuo auribus meis insonent verba 
illa Domini minis terrentia: Et tu fili hominis, 
speculatorem dedi te domui Israel, . . . sangui-
nem autem eius de manu tua requiram,4) quo-

') S. Cypr. ad Jubai. ep. 73. 
») S. Cypr. de un. Eccl. 
a) Ps. 112, 6. 7, 8. 
<) Ez. 33, 7, 8. 

niam indicium durissimum his qui praesunt fiet.1) 
Sed in hoc animi mei pavore elevatis ad Eum 
oculis, qui non patietur nos tentari supra id, 
quod p o s s u m u s , t a m e n non despondeo ani-
mum : non sumpsi enim mihi honorem, et non 
de me, sed de illo praesumo, qui ut dédit velle, 
donabit et posse, Deus namque est, qui operatur 
in me, et velle et perficere in bona voluntate;3) 
quoniam etsi multis pastoribus curam suarum 
ovium delegavit, ipse tamen dilecti gregis custo-
diam non reliquit.4) Superato itaque tremore 
formidinis, humili, sed prompto et alacri animo 
accipio tolerantiam passionis; fidemque reposi-
tam habens in Eo, qui dignatur non solum 
custo3 ovium, sed ipsorum etiam pastor esse 
pastorum, magna solliciti mei animi fiducia 
suspiro : Dominus illuminatio mea et salus mea, 
quem timebo ? Dominus defensor vitae meae, a 
quo trepidabo 16) Hac ergo divini auxilii fretus 
fiducia veni ad vos, Fratres et Filios meos 
Dilectissimos, pro Christo legatione functurus, 
perfectam Episcopi imaginem, digito Dei ab 
Apostolo descriptam,8) mihi assidue proponens, 
veni non ad propria commoda, sed ad labores 
et sollicitudines pro gloria Dei,7) veni, ut digni-
tatem et auctoritatem mihi collatam in utilita-
tëm Dioecesis nostrae incessabili famulatu im-
penderem. Dominum enim per os consecrantis 
ad me locutum esse credo me monentem, ut 
utar, non glorier potestate, quam tribuit mihi 
in aedificationem, non in destructionem. Mihi 
etiam dictum esse credo illud sancti Bernardi: 
Oportet animum pontificis liberum esse, quem 
nulla sibi vindicet violenta occupatio, oportet 
ingenuum, quem nulla deorsum trahat indigna 
affectio, oportet rectum, quem nulla seorsum 
avertat sinistra intentio, oportet cautum, quem 
nulla subeat furtiva suspicio, oportet vigilem, 
quem nulla ab sese abducat peregrina et curiosa 
cogitatio, oportet firmum, quem nulla concutiat 
repertina turbatio, oportet invictum, quem nulla 
fatiget vel continuata tribulatio, oportet am-
plum, quem nulla coarctet rei temporalis amis-
sio, qui praeter Deum timeat nihil, nihil speret, 
nisi a Deo.B) 

') Sap. 6, 6. 
! ) I. Cor. 10, 15. 
3) Phil. 2, 13. 
*) S. Leo M. serm. 2. 
5) Ps. 26, 1. 
c) I. Tim. 3, 2. ss. 
') Conc. Trid. s. 25. c. 1. 8) S. Bern. lib. 4. c. 6. 
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Hifi monitis animo incensus, dum laborio-
sum munus legationis Jesu Christi aggredior, ut 
me operoso multisque tribulationibus implicato 
dilectae Dioecesis nostrae regimini impavidus 
aceingam, post infinitam Dei rnisericordiam illa 
etiam consolatio me vehementer sustentât, quod 
in animarum salute procuranda vos, Yenerabiles 
Fratres et Filios Dilectissimos, adiutores habeam 
ac socios, quorum notum mihi est ardens in 
augenda divina gloria S t u d i u m , exploratus in 
promovenda animarum salute zelus, singnifica-
tiones vero amoris et obsequii, quas humilitati 
meae a ministerii mei episcopalis exordiis exhi-
buistis, ostenderunt devotionem et caritatem 
illam, qua Praesules vestros, Praedecessores meos, 
semper prosecuti f'ueratis, adeo firmám inte-
gramque manere, ut in persona tarn imparis 
uon languescat haeredis; quae devotio vestra et 
C a r i t a s certe placens in conspectu Dei erit atque 
pretiosa, nec solum vobis, sed etiam mihi apud 
Dei rnisericordiam profutura, quia de amore 
filiorum gloriatur cura patrum, Corona enim 
mea, sicut Apostolus ait, et gaudium meum vos 
estis. 

Plurimum autem spei et fiduciae in Vobis, 
Cathedralis huius Ecclesiae Dignitatibus et Ca-
nonicis, repositum habeo. Laetor mirifice, dum 
ante signa venerabilis Vestri collegii hunc con-
spicio virum, qui vicariam Ecclesiae nostrae 
gerens curam, disciplinae ecclesiasticae zelo 
flagrans, iudicii maturitate, totiusque vitae in-
tegritate pro amplo dignitatis gradu Clero prae-
fulgens, nuuquam a religione officii declinavit, 
et gravis aetate, gravior autem meritis et aucto-
ritate, probatissimo suo consilio mihi adesse non 
recusavit. Vos estis, Venerabiles Fratres, sacer 
senatus meus. Vestro uti velim in expediendis 
gravioribus negotiis consilio, doctrina longaque 
annorum experientia maturato. In Vobis reperiam 
viros, sanctuarii primarios lapides, in Vobis 
honoris nostri sacerdotalis custodes et conser-
vatores. Oro Vos, ut infirmitatis meae praesidium 
et tutamen esse velitis, onerique viribus meis 
certe impari levamentum benevole adferatis. 
Res Dioecesis nostrae res nobis communis est, 
ad quam strenue simul et fideliter tuendam 
propugnandamque intima voluntatum et consi-
liorum necessitudine coniunctos nos esse oportet. 
Cum autem Canonicorum ordines ad conservan-
dam augendamque ecclesiasticam disciplinam 
fuerint instituti, decet, ut sacrarum legum custo-

dia, fidei integritate, vitae innocentia praecella-
tis, et cunctis in sacrae disciplinae caritatisque 
fraternae observantia exemplo sitis. Canonici 
enim estis, scribit sanctus Carolus Borromaeus, 
qui, sicut pro collegii ratione et antiquo insti-
tuto una in collegiata Ecclesia, unoque item in 
canonicali domicilio collati fuistis, ita uno pacis 
et caritatis foedere unaque animorum consen-
sione coniunctissimi, sicut nascentis Ecclesiae 
ministri, quorum erat cor unum et anima una, 
experiendo videte, sicut in Psalmo scriptum est, 
quam bonum et quam iucundum sit habitare 
fratres in unum. ' ) (Folyta t juk . ) 

Végszóm a polgáriskolai tanitónöképesités 
tárgyában. 

I f j a b b éveimben olvastam egy lélektani műben, 
hogy az ember elszörnyüködnék és u tá la t ta l fordulna el 
embertársai tól , ha azok cselekvéseinek belső indokait , 
t i tkos rugói t mind tisztán fölismerhetné. Akkor iban azt 
gondoltam, hogy a pessimismus monda t ja szerzővel e 
szavakat. Ma más nézetben vagyok, mer t önmagam is 
tapaszta l tam a mondot tak igaz voltát. Boromisza ur 
első felszólalására, melyben arról vádol, hogy a pécsi 
zárdanők polgáriskolai tanképesitésére én javasoltam az 
állami vizsgáló-bizottságot, azt feleltem, hogy ezt én nem 
te t tem. 0 válaszolván czikkemre, mégis elég vakmerő 
ú jó lag majdnem ugyanezt állítani, minden komoly bizo-
nyí tékok híjával. 

Igy bizony megszűnik minden objectiv tárgyalás , és 
vakmerő, makacs támadásával immár a szeretetlenség, 
sőt indulatos gyűlölködés legfelsőbb foká t is érvén el, 
lehetet len, hogy mások, mint nemtelen t i tkos indokok 
vezérelték legyen őt rep l iká jában , melynek minden sorá-
ból kirí az ellenséges indulat , a bosszulihegő támadásban 
való kedvtelése. Én őt e té r re nem követem, mer t szivem 
mélyéből megvetem az ily cselekvés- és i rmodort , mely 
főleg papi tanárhoz illik legkevésbbé. 

Én előbbi fölszólalásomban előadván a tényállást , 
végül azt kérdeztem B. ú r t ó l : „mily alapon koczkáztat-
hat ta apodicticus biz tonsággal b í rónak látszó abbeli föl-
tevését, hogy én vontam el apáczáinkat a Kalocsán való 
v izsgázás tó l?" feleletében B. ur természetesen nem bizo-
nyí tha t ja be az ellenkezőjét , nem igazolhat ta be, hogy 
én javasol tam az állami bizottságot, mert a tényekből 
folyólag, ezt beigazolnia nemcsak neki, de akárkinek is 
lehetetlen, minthogy az eszme bizony legkevésbbé sem 
származik éntőlem ; e helyet t elkövet annyi szellemi buk-
fenczet, ahányat Schopenhauer 38 „ Kunstgr i f f" - jében 
fö l ta lá lha tunk , mérgesen czitálja szegény árva fe jemet 
legfelsőbb tr ibunalisa elé, leczkéztet, int, dorgál , vád alá 
helyez és végre kisüti, hogy legalább részes vagyok a 
bűnben, mer t nem t i l takoztam az állami bizottság ellen 
és nem köszöntem le a bizottsági tagságró l . 

') S. Car. Borr. Or. synod. 
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Mindezekre röviden a következőkben adom meg a 
választ : 

1. Újra erősitem, hogy én zárdanőinket Kalocsán 
szerettem és akartam volna vizsgáltatni és az állami bi-
zottságot szóba se hoztam (eszembe sem jutot t ilyesmi !). 
Ezen kijelentésem igaz vagy hazug voltát B. ur Kalo-
csáról meg nem Ítélheti; de Pécsett ugy felettes hatósá-
gom, mint az összes érdekeltek igenis határozottan tud-
ják, hogy én elejétől végig Kalocsa mellett kardoskodtam 
és az állami bizottságot javaslatba nem hoztam. Hogy 
B. ur ily határozott kijelentésben is tamáskodilc (nem 
hiszi, hogy a zárdanők a minisztert tudtomon kivül kér-
ték volna meg a helyben való vizsgázás ügyében, pedig 
biz' ugy van, mert nem történik ám minden B. ur feje 
szerint, és hogy én nem folytam be a tanképesités mód-
jára), ez oly jellemző vonás, mely őt mindennemű vitá-
zásra teljesen képtelenné teszi és melynek kellő bélyegzé-
sére elég kemény kifejezést nem találok. Tisztességes 
harczmodorban ilyennek ugy sem szabad előfordulnia. 

2. Az állami bizottságot illetékes egyházmegyei ha-
tóságom maga kérte, hogy zárdanőinket a zárda falainak 
elhagyásától megkímélje, és hogy nem az én taná-
csomra, azt B. ur megtudakolhatja bármily perczben 
aulánkban. 

3. Hogy az állami vizsgáló-bizottságban én is részt 
vettem, az igaz, és B. ur szerint ez főbűnöm. Ámde kér-
dem bármely méltányosan Ítélni tudótól: visszautasíthat-
tam én ama megbízatást, melyet püspököm fölterjeszté-
sére a minisztériumtól nyertem ? És vájjon nyertek volna 
valamit avval zárdanőink ? Én azt hiszem, hogy ama 
bizottságban bátran működhettem én is világi létemre, 
melynek tagjai közt egy cz. kanonok-theologiai tanárt 
és egy szerzetesek vezetése alatt álló főgymnázium papi 
igazgatóját volt szerencsénk üdvözölhetni, mert abban 
katholikus-ellenes törekvésekről szó sem lehetett, vala-
minthogy nem is volt. Mi zárdanőinket a kalocsai polgár-
iskolai tképző tanterve és tankönyvei nyomán készítettük 
elő, a vizsgálatot az állami tanképesitőtől eltérőleg a 
hittanra is kiterjesztettük, sőt avval és imával kezdtük 
meg és semmiben sem vétettünk a katholiczizmus szel-
leme ellen. 

Az állami bizottság időszerű voltát is könnyű be-
igazolnom. A helybeli elemi tképezde őszi tanképesitőjére 
ugyanis miniszteri biztos kiküldetése már régebbi idők 
óta volt kilátásba helyezve, ki ez őszszel el is jöt t és az 
elemi tanképesitő befejezése után azonnal elnökölt is a 
polgáriskolai tanképesitőn. Ezen körülményt minapi czik-
kemben nem említettem volt, pedig — azt hiszem — a 
dolog megítélésénél igenis számba vehető körülmény. 

4. Mindezek után szilárdul meg vagyok győződve, 
hogy csak rosszlelküség és szűkkeblű, kalocsai lokal-
patriotismus vádolhatja csekélységemet a tanképesitőnek 
államosításáról. 25 évi tanítási és irói működésem alatt 
elég alkalmam nyilt (még pedig igen kritikus helyzetek-
ben is !) kimutatni korrekt katholikus meggyőződésemet ; 
tollamat bérbe sohse szegődtettem ; harczolni pedig sokat 
harczoltam a liberálisokkal katholikus iskolaügyünk vitá-
lis kérdéseiben, és — becsületes arczczal mondhatom — 
valóban több positiv eredményt is értem el a kathedrán, 

az irodalom terén és egyesületekben, mint B. ur negatív 
működésével, vádaskodásaival, piszkolódásaival. Épen azért 
tiltakozom ama ráfogása ellen, hogy én „mentegetőd-
zés"-re szorultam, hogy csak „szépen írni" tudok, de a 
cselekvés terén nem állom meg helyemet, hogy lovagiat-
lanságot követtem el a zárdanőkkel szemben, és egyéb 
udvarias kifejezósei ellen. Aki különben a püspökkari 
rendszabályokról azt irja, hogy „tárgyilag alig érnek már 
valamit" (1. B. ur czikkét a 44. számban), az eléggé 
jellemzi önönmagát és elbizakodottságát. 

5. B. ur szeretetreméltóságában a következetlenséget 
is szeretné rám sütni. 0 azt véli, hogy én, aki minden-
kor a népiskolai tanügyben való szakszerűség szükséges-
ségét hangsúlyozom, ellenkezésbe jöttem önmagammal, 
midőn középtanodai tanerőkből vegyesen összeállított vizsg. 
bizottságban tagságot elfogadtam. Pedig dehogy jöttem 
ellenkezésbe önmagammal. 'Mert lám, én a tanképesi-
tésnél kívánt népiskolai szakszerűséget az elemi képzőkre 
nézve szoktam hangsúlyozni, mig a polgáriskolai és ké-
pezdei tanárképesitést inkább a tudományos szakképzettség 
kívánalmai alapján kivánom megejtetni (L. „A tképezdei 
oktatás reformja és methodikája" cz. müvem 21—27. 
lapján) ; a szóbanlevő polgárisk. tanképesitőn kizárólag 
egyes szaktudományok képviselői examináltak, a paeda-
gogiára csekélységem lévén megbízva. Megvolt tehát itt 
a népiskolai szakszerűség is ! 

Befejezvén soraimat, még két idézettel szolgálok B. 
urnák. Az egyik megtámadtatásaim közepette vigasztalá-
sul szolgál és ez az : „Es sind die schlechtsten Früchte 
nicht, woran die Wespen nagen;" a második pedig azt 
t a r t j a hogy Isten ments meg „jó" barátaimtól, ellensé-
geim ellenében majd magam védekezem. 

Schultz Imre. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Veszprém. A huszonötéves jubileum emlékére püspöki 
alapítványok. — 

Méltóságos báró Hornig Károly dr kegyes főpász-
torunk, irja a V. K , a koronázás 25 éves jubileumának 
emlékére 24,550 forintot tett le alapitványképen kápta-
lanjánál. Es pedig: 14 ezer forintot a veszprémi irgalmas 
nővérek létszámának 3 taggal való gyarapithatása végett 
alapitványkép, a fennmaradó 10,550 forintot pedig egy 
később létesítendő óvóra. Tettekkel lehet leghatékonyab-
ban ünnepelni ; a mindenható Isten áldja meg főpászto-
runkat kegyességeért ! Mi is ünneplünk, valamint ez 
alkalommal minden igaz magyar honfi ünnepel és szivünk 
örömének nem is adhatnánk hatékonyabb kifejezést: mint 
főpásztorunk alapítvány-levelének közlésével, szavaival és 
tényeivel. 

Nagyságos és főtisztelendő Székeskáptalan ! 
Császári és ap. királyunk, I. FERENCZ JÓZSEF 

legkegyelmesebb urunk, junius hó 8-án magyar királylyá 
való dicső koronáztatásának 25-ik évfordulóját ő felsé-
gének minden hű alattvalója őszinte hazafiúi kegye 
lettel üli. 

Ismerve ő felségének régebben, hasonló alkalomkor 
nyilvánitott legmagasabb óhajait, részemről akként vélek 
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legillendőbben ezen nemzeti ünnepélyhez hozzájárulni , ha 
azon jövedelemből, melyet az ő kegyéből élvezek, egyház-
megyém terüle tén oly intézeteket létesítek, melyek első 
sorban kathol ikus hiveim javát szolgálva, ekként a hazát 
szolgálják. 

E lha tá roz tam tehát , hogy Veszprémben a szent 
Vinczéről nevezett apáczák házában két u j , á l talam fel-
épí te t t fan te rmet nyitok s megfelelő tanerőkkel s tansze-
rekkel látok el, azonkívül pedig még két ka tho l ikus 
kisdedóvodát alapi tok : az egyiket szintén székvárosom-
ban, Veszprémben, a másikat egy ál talam későbben meg-
határozandó más helyen, minek megfelelőleg a jelzet t 
intézmények fentar tási a lapi tványául van szerencsém ide 
mellékelve magyar regálevál tsági kötvényekben huszon-
négyezerötszázötven o. é. f r t tőkét azon tiszteletteljes kére-
lemmel a ngos s f tdő székeskápta lanhoz át tenni, hogy 
ezen a lapí tványokat a második, ehhez csatolt á t i ra tom 
ér te lmében kezelni szíveskedjék. 

Kijelentem ezúttal, miszerint ha tá rozot t s m e g m á -
si that lan, állásomból kötelességszerüleg folyó szándékom 
van e két óvodát a törvény ér te lmében kizárólagosan 
római ka thol ikus óvodának alapitani, fentar tva magamnak 
püspökutódaimnak s széküresedés idejében a székeskáp-
ta lannak mindazon jogoka t , melyeket a törvény hasonló 
intézeteket létesítő magánszemélyeknek biztosit. 

Kijelentem továbbá, hogy azon esetre, ha az álta-
lam jelenleg megalapí to t t vagy Istennek kedvező segít-
ségével bá rmikor megalapi tandó bárminő intézet vagy 
intézmény római katholikus jel lege bárk i által, legyen az 
törvény u t j án is, megmási t ta tnék, tagadásba vétetnék, 
vagy lehetet lenné té te tnék — hogy mondom ezen esetre 
fennta r tom magamnak a jogot, az ér intet t intézetet vagy 
intézményt rögtön megszüntetni s az alapi tvánvi összeget 
tetszésem szerint más czélra fordítani. Ugyané jogo t 
püspökutódaimra , széküresedés idején a székeskáptalanra 
ruházom, sőt ugy utódomat, mint a székeskápta lant egye-
nesen ar ra felkérem és utasí tom, hogy a fentebb emlí tet t 
eset bármelyikének beáll tával a ki je lentet t szándékom 
értelmében j á r j anak el. 

Egyéb i rán t az U r ol táránál á j ta tos imáiban a jánlot -
tan maradok 

Veszprém, 1892. évi junius hó 1-én. 
a ngos és főtdő székeskáptalannak szerető testvére 

Károly, s. k. 
p ü s p ö k . 

Nagyságos és főtisztelendő Székeskáptalan ! 
Kapcsolatban hasonszámu és keltű á t i ra tomhoz, 

melylyel az ot t jelzet t 24,550 f r tnyi tőkét képviselő 17 
db, és pedig 14 db 7983, 12391, 12392, 12393, 12394, 
12395, 12396, 12397, 12398, 12399,12400, 22918, 22919, 
és 45045 sz. egyenkint 1000 frtos, 1 db 1342. sz. 10,000 
fr tos, 1 db 8302. sz. 500 fr tos és 1 db 16,669. sz. regá-
leváltsági kötvényt a ngos és f tdő székeskáptalan szives 
kezelése alá bocsátok, van szerencsém e kezelés módoza-
tára nézve következőleg rendelkezni, megjegyezve, hogy 
az összes á t te t t á l lampapírok f. évi julius hó 1-én esedé-
kes kamat-szelvényekkel bí rnak. 

A fenti összegből ugyanis 14,000 (t izennégyezer) 
forint a jelenleg sz. Vinczéről elnevezett nővérek kezén 

levő tan- és nevelő intézetet illeti, olyképen, hogy az 
alapí tvány Veszprémben marad azon esetre is, ha e ne-
vezett nővérek innen eltávoznának. 

Ezen alapítvány kamata inak fejében nevezett nővé-
rek kötelesek jelenlegi lé tszámukat három egyénnel tizen-
ötre szaporítani, a végett, hogy az ú jonnan megúj í to t t két 
t an te rme t és az óvodát kellőleg el láthassák. A kamatok 
olv módon fizetendők ki nekik, a mint az a ngos és ftdő 
székeskáptalan ügyvitele szerint tör ténni szokott . 

A fenti 24,550 f r tny i összes tőkének másik 10,550 
(tizezerötszázötven) frtnyi részletét azon kérelemmel bo-
csátom a ngos és f tdő székeskáptalannak kezelése alá, hogy 
annak kamata i t egyelőre bármikor felvehető ipartőke 
gyanánt kezelni szíveskedjék. 

Egyéb i r án t az Ur ol táránál a j ta tos imáiba a jánlot -
tan maradok 

Veszprém, 1892. évi junius hó 1-én. 
a ngos és ftdő székeskáptalannak szerető testvére 

Károly, s. k. 
püspök. 

Róma. XIII. Leo pápa levele a new-yorki érseki 
tartomány püspökeihez az Egyesült-Államokban. — 

L E O P P . XIII . 

Venerabi les Fra t res , salutem et Apostolicam bene-
dict ionem. — Quae coniunctim a vobis praescriptae sunt 
l i t terae ex aede Archiepiscopali Neo-Eboracensi , quo 
coivistis consecratioiii Brooklyniensis Episcopi adfutur i , 
duplici Nos volupta te üffecerunt. Pa teba t enim ex iis 
animus vester eum de religiosa puerorum insti tutione 
sollicitus, tum effundendi cupidus dubitat iones et anxi -
ta tes suas in grémium Nos t rum, semper ad eas benigne 
excipiendas para tum. Ne quid i taque vestris haereret 
ment ibus quod anxias illas et incertas »fficeret, datis 
vicissim li t teris vos adiré derev imus: hasce autem non 
modo nuncias esse volumus pa ternae erga vos caritatis 
Nostrae, sed etiam testes sollicitudinis quam gerimus de 
fidelibus amplissimam incolentibus regionem foederataruni 
civitatum Americae Septentr ional is , quae propter incre-
menta , quibus se istic explicat catholica religio, et prae-
sens Nobis gaudium affért , et re rum laet iorum in poste-
rum expecta t ionem. Plane haec sollicitudo Nos curae 
exper tes esse non sivit inter controversias et disputatio-
nes nuper istic or tas et aniniis incalescentibus actas 
propter conventionem initam inter Ven. f ra t rem Arctr.-

"episcopum S. Paul i et civiles Magis t ra tus circa duas e 
plur ibus scholis paroecialibus quas il le condiderat multo 
cum studio in crédita sibi dioecesi. In huius miserae con-
certat ionis aestu mirum non est si falsa nonnumquam 
nunciarentur pro veris et quae suspiciose cogitata fuerant 
vulgi rumore percrebrescerent . Haec equidem graviter 
molesteque tulimus ; nisi enim tempestive eo cura Nost ra 
conversa fuisset, verendum erat ne intercideret vel magna 
ex par te deficeret perfecta an imorum consensio studio-
rumque communium in unum conspiratio, quam sedulo 
re t ineant opor te t sacrorum Antist i tes et Nos fovere adni-
t imur quavis rat ione et ope. P rop t e r ea memores officii 
Nostr i quod postula t in discepitatione causarum, quarum 
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notio et iudicatio ad Nos t rum per t inent ministerium, 
cuncta sedate expendamus et procul omni par t ium studio, 
animum ita compara tum causae cognoscendae applicui-
mus, quam prae laudatus Archiepiscopus Nobis definien-
dam at tul i t , profi tens se p rompte et omnino par i tu rum 
sententiae Nost rae , quaecumque demum ea foret , quae 
sane protestat io in ipsius laudem cedit et a Nobis non 
potera t vehementer non probar i . Quum porro naviter 
dederimus operam ut plenissime Nobis fac torum veritas 
fieret explorata , recteque aes t imaretur ra t ionum pondus 
quae u t r inque afferebantur , consti tuto peculiari coetu 
P a t r u m Cardinal ium ex iis delecto quibus sacrum Con-
silium constat christiano nomini p ropagando , qui sese 
huic studio addixit diligentia singulari , proposi tam quae-
stionem eo responso dir imendam censuimus quod dilectus 
filius Noster Cardinalis eidem sacro Consilio praefectus 
iussu Nos t ro patefieri curavit ecclesiarum Praesul ibus 
quae in civitatibus foederatis sunt Americae Septen-
trionalis. 

Quo pressius autem illud urgeamus quod animos 
vestros angebat , vosque ad scribendum permovit , cert iores 
vos fieri volumus, neminem in hoc iudicio suspicionem 
Nobis iniecisse t imendum fore ne infesta aliqua vexatio 
catholicis impendere t si ea quae gesta fueran t ab Archi-
episcopo S. Paul i circa scholas in oppido sitas Faribault 
et Stilliwater a Nobis essent improbata . Quum neque 
idem Yen. F ra t e r nec al ius quilibet huius periculi men-
t ionem fecerit , l iquet ex mendaci vulgi rumore f amam 
esse obor tam quae vos in inanem prorsus et falsam opi-
nionem adduxit . Nos enimvero ad huiusce causae Cogni-
tionen! iudiciumque animum at tu l imus probe memorem 
studiosumque decretorum quae, p raemonente hac Aposto-
lica Sede in Synodis Bal t imorensibus super scholis 
paroecialibus conscita sunt . Haec quidem constanter ser-
vari volumus ; quoniam vero hoc cunctis inest legibus 
general ibus ut, siquid singulare eveniat nec opinatum, fac-
tum tolerari queat , suadente aequitate, quod nonnibil a 
verbo legis recedat, facile comper imus casum bunc inci-
disse ; proinde moderat ione, ac prudent ia duce pot iusquam 
legis r igore , rem de qua ageba tur iudicandam esse ra t i 
sumus. Ceterum inter sacros vestrae regionis Antisti tes, 
quos huius Sanctae Sedis observantissimos novimus et 
expert i sumus quum ad Nos accederent, quispiam num-
quam nemine prorsus excepto, visus est ambigere de 
doctr ina ab ea t rad i ta circa scholas in quibus catholicos 
pueros institui opor te t . U n a scilicet omnium sententia est 
negant ium scholas probar i posse neutras, nempe reli-
gionis expertes, sed unanimiter confessionales adserunt 
(p rout in regionibus evenit quas acatholicis permixt i fide-
les incolunt) , scholas n imirum in quibus pueri religionem 
rite doeentur ab iis quos huic magisterio pares Episcopi 
agnoverint . P raes ta t i taque, Venerabi les Frat res , u t una 
cum ceteris dioecesium Praesul ibus regionis istius con-
nitamini consiliis studiisque par ibus ne pueri catholici eos 
celebrent l i t terarios ludos in quibus religiosa eorum 
insti tutio p rae te rmi t t i tu r aper tumque imminet mores pe r -
vertendi discrimen. Quare vehementer optamus, prout vo-
bis significatum est per sacrum Consilium Christiane 
nomini propagando, u t in proximis Episcoporum con-

ventibus sedulo deliberetis de rationibus ineundis quae 
huic fini assequendo potissime conférant Cupimus prae-
terea vos enixe contendere u t qui summae rei praesunt 
in civitatibus singulis, probe agnoscentes nihil esse 
ad salutem rei publicae religione praestant ius , sapien-
t ium legum lat ione prospiciant, ut docendi ministe-
r ium, quod publicis sumpt ibus adeoque collatis etiam 
cathol icorum opibus exercetur, nihil habeat quod eorum 
conscientiae officiât aut rel igionem offendat. Nobis enim 
persuasum est cives quoque vestros qui a Nobis dissi-
dent, p ro ea qua praes tant ingenii vi et prudentia , facile 
abiecturos suspiciones opinionesque Ecclesiae catholicae 
infensas u l t rcque agni turos eius méri ta quae, ethnica 
ba rbar ie per evangelii lumen depulsa, uovam progenui t 
societatem, chr is t ianarum vir tutum decore omnique cultu 
humani ta t i s insignem. Hisce autem perspectis passurum 
esse neminem istic putamus, ut catholici parentes cogan-
tu r ea condere tue r ique gymnasia et scholas, quibus uti 
nequean t ad filios suos instituendos. Inter im eo reversi 
undi digressi sumus fore confidimus u t perlectis litteris 
hisce Nostr is , nil t r i s te aut te tr icum in animis vestris 
resideat quod iis vel levem nubeculam offundat Certum 
imo Nobis est arct ius in dies vos devinctum iri perfectae 
caritatis nexibus cum ceteris Venerabi l ibus Fratr ibus , 
quos vobiscum communis pat r iae nomen, pastoralis mi-
nisterii consortio et par in omnes benevolentia Nost ra 
coniungit . Sit vobis cor unum et anima una, auctisque 
concordia viribus perg i te adlaborare alacri ter ad gloriam 
divini nominis et an imarum salutem. Quo vero uberior 
ex fabor ibus vestris f ruc tus promaneat , propit iam vobis 
adp recamur Omnipotent is opem, eiusque in auspicium 
Apostol icam benedictionem vobis, Venerabiles Fra t res , 
Clero et fidelibus vigilantiae vestrae commissis pe raman-
ter in Domino impert imus. 

Da tum Romae apud S. Pe t rum, die XXIV Maii 
anno MDCCCXCII, Pont i f ica tus Nos t r i decimo quinto. 

V E G Y E S E K . 
A koronázás jubileumának vége. Király és nem-

zet meg lehetnek elégedve. N e m a fényre és pompára 
f ek te tünk súlyt, hanem a szellemre, a mely az ünnepélye-
ket á tha to t t a . És ez a mindeneket á tha tó szelleme a 
jub i leumnak Magyarország őrszelleme, fenállásának és 
virágzásának legelső fe l té te le : a király és nemzet közt a 
b iza lomnak és szerete te tnek fokozott lükte tésre való fel-
pezsdülése vala. F é n y p o n t j a vala mégis valamennyi ün-
nepélynek a király nyilatkozatai a fő rendekhez , a 
képviselőházhoz s Magyarország s társországai tör-
vényhatóságaihoz. Magyarország s még inkább a dynastia 
tör ténetében ezek a nyi latkozatok ércznél és márványnál 
monumentá l i sabb u tmuta tók . Becsben és nemzeti érték-
ben azonnal a királyi tettek u tán következik, mint 300 
év óta a magyar hierarchia és a dynastia közti közleke-
désnek pára t lanul bátor , nemzeti és mégis fenségesen 
egyházias u j korszakot jelentő fényes megnyilatkozása. 
T. olvasóink mai lapunk élén olvashat ják. Emel te Ma-
gyarország ünnepének fényét , örömének melegségét, 
fokozza t ehá t reményeinek is élénkségét az, hogy a kül-



378 RELIGIO. 

földi hata lmasságok szívélyes részvételükkel tisztelték 
meg a magyar király és a magyar nemzet kibékülésének 
ezt az örökké emlékezetes első jubi leumát . 

—; Gmitter Alfonz, apostoli penitencziárius Ró-
mából hosszabb szabadságidőre Magyarországba érkezet t . 
Örömmel ér tesül tünk a kedves lelkíatya ajkairól , hogy 
hazánkból a Rómába való zarándoklók száma egyre sza-
porodik , kivált mióta közvetlen összeköttetés áll fenn 
F iúmén által. 

— Magdeburgban, a híres protes táns anyavárosban, 
nagy kathol ikus gyűlés volt e napokban b. Schorlemer-
Alst elnökölése alat t . Fő tá rgy volt az iskola-törvény. 
Schor lemer b. ki jelentet te , hogy a népnevelés vallásos 
je l legé t biztosítani akaró törvényjavasla tot a szabadelvűek 
és a pro tes tánsok szükkeblüsége b u k t a t t a meg. 

— Szent Joachim templomára, a mely R ó m a Pra t i 
di Castello nevű külső városrészében a pápa püspöki fél-
százados jubi leumának emlékére épül, eddig különféle 
országokból 163,563 líra gyűl t össze. 

— Apostoliasan, vagyis per pedes apostolorum teszi 
meg Vaughan westministeri érsek, Wiseman és Manning 
utóda, lá togatásai t a Londonban lévő kathol ikus plébá-
niákon. Gyalog já r , vára t lanul érkezik. Vaughan érsek 
előbbi egyházmegyéjében is igen népszerű ember volt. 
Távozásakor Manchesterben búcsúzó lakomát adtak tisz-
teletére. Mikor ennek vége volt, kap ta magát végig j á r t a 
a város szegényeit és személyesen búcsúzott el tőlük. 
N a g y csődülés támadt erre, ugy hogy a rendőrség figyel-
mét is m a g á r a vonta. A rendőrség megtudván a csoulués 
okát : „Mikor a püspök a szegényektől búcsúzik, akkor 
reánk nincsen szükség" , — mondá és távozot t . 

— A cziszterczi rend pécsi r. kath. fögymnasiumá 
I . Ferencz József , apostoli magyar király megkoronázá-
sának 25-ik évfordulója a lkalmából f. é. junius hó 7-én 
d. u. 5 órakor a to rnacsarnokban emlékünnepet rendezet t 
a következő műsorra l : 1. „Koronázási hymnus." Szerzé 
Meiszner Imre . E lőadja a főgymn. énekkar . 2. „A szent 
korona nemzetünk tör téne tében ." Szabad előadás. T a r t j a 
Békefi Rémig dr, főgymn. tanár . 3. „Szózat" Vörösmar -
tytól. Énekl i a főgymn. énekkar . 4. „Hymnus" Vörös-
mar ty tó l . Szaval ja Reichenauer József , VI I . o. tanuló. 
5, Népdalok. Énekl i a főgymn. énekkar . 6. „ Indu ló" 
Hube r Károlytó l . E lőad ja a főgymn. énekkar . 

— Akadémia volt a májushavi boldogságos Szűz tisz-
teletére, melyet a jézus-társasági kalocsai érseki főgym-
nasium harmadik osztálya rendezett 1892. má jus hó 31-én. 
Műsor : Fauszt . Gounodtól , játszsza a S tephaneumi zene-
kar . Előszó, P a á r József . Verseny a genitivus- és ablati-

vusról, Csernyus Dezső St. n., Paár József. É l j őseink 
hazája. Schumanntól , énekli a főgymnasiumi férfikar. Az 
infinitivus használata. Sándor Pál St. n., Szabóky Andor . 
Szeresd a hazát . Kölcsey Parainesiséből, Takács Endre 
St. n. Mátyás anyja . Arany Jánostól . Tar ta lmi és alaki 
fej tegetés . Czirfusz Károly, Bognár István, St. n., Elsasser 
Gyula St. n., J u s t h János St. n., Tó th Antal . Freischütz. 
Weber tő l , játszsza a Stephaneumi zenekar. A függő és 
függet len part icipium, Schäffer Mihály, Steineker István 
St. n. Indul j víg sereg. Mosonyitól, énekli a főgymnasiumi 
vegyes kar . De interi tu Flaviorum. Mondat tani elemzés. 
Takács Endre , St. n., Han Sándor, H ü m p f n e r Leó, Péchy 
István, R ingbaue r Ferencz, Tarajossy Sándor . Szombati 
napmosolygás . Mária-legenda. P. Rosty Kálmán S. J . 
Szabóky Andor . Zárszó, Csernyus Dezső St. n. Hunyadi-
induló. Erkel től , játszsza a Stephaneumi zenekar . A Ste-
phaneumi zenekar közreműködő tagja i voltak Amon Ernő 
V. o., Bayer Dezső VI I I . o., Baumann Antal V. o., 
Bernhard t N á n d o r I. o., Dőry Elek V. o., Duns t Győző 
I I I . o.. Hállay Béla II . o., Kertész József IV. o., Mihalo-
vich Hugó VI I I . o., Muzsikó István VI I . o., Ossoinack 
J a n u á r VI . o., Payer le J ános III . o., Pohlmül le r Ede 
VI . o., Pr inke Géza I I I . o., Pucher József VII . o., Sán-
dor Pá l I I I . o., Szilágyi Kálmán I I I . o., Takács Endre 
I I I . o., Xán tus Gábor V. o. 

— A királykoronázás jubileuma alkalmából a J. t. 
kalocsai érseki főgymnasium alsó négy osztályának leg-
jelesebb szavalói, és a felsőbb osztályok külön szavalati 
versenyt t a r to t t ak . A műsor rendkívül gazdag és érde-
kes volt. 

— Az ungvári papnevelő intézet nüvendékpapsága 
ő császári és apostoli királyi felsége első Ferencz József, 
dicsőségesen ura lkodó ki rá lyunk és Erzsébet , legkegyel-
mesebb királyasszonyunk megkoronáz ta tásának 25 éves 
jubi leuma alkalmából , legőszintébb alat tvalói hűsége, hór 
dolattel jes tisztelete, szeretete és tö rhe te t len ragaszkodása 
jeléül folyó évi junius hó 8-án zár tkörű ünnepélyt rende-
zett, a következő m ű s o r r a l : 1. Üdvözlő karda l a „Norma" 
cz. dalműből . Énekli : az i f júság dalegylete. 2. Elnöki 
megnyitó. T a r t j a : Gorzó Bálint IV . e. h. h . 3. „Öröm-
hangok" A koronázási jubi leum alkalkalmából . Babik 
Józseftől . Szava l ja : Suba Mihály I I I . é. h. h. 4. „Egy-
veleg" Faus t dalműből. E lőad ja az intézeti zenekar. 5j 
„A kereszténységnek felemelő és á talakí tó hatása a női 
nemre." Ér tekezés . I r t a és felolvassa Gorzó Bál in t IV. é. 
h. h. 6. „Drága hazám" i f j . Szotyori N a g y Károlytól . 
É n e k l i : az intézeti dalegylet . 7. A pályadi jak kiosztása. 
8. Elnöki befejező. 9. „Induló". E lőad ja az intézeti 
zenekar. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: Magyarország herczegprimásának beszéde a királyhoz és nemzethez a királykoronázás 
jubileumán. — Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur székfoglaló beszéde. — Végszóm a polgáriskolai tanitónőképesités 
tárgyában. — Egyházi Tudósítások: V e s z p r é m : A huBzonötéves jubileum emlékére püspöki alapítványok, — R ó m a : XIII. Leo pápa 

levele a new-yorki érseki tartomány püspökeihez az Egyesült-Államokban. Vegyesek. 

Kiadótulajdonos ós felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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VEIERABILI CLERO SAECULARI AC RïflUURl D10ECES1S SCEPUSIENSIS 

S A L U T E M I N D O M I N O E T B E N E D I C T I O N E M ! 

(Folytatás.) 

Paterno animi affectu Vos amplector et 
saluto, Fratres et Filios meos Dilectissimos, 
Curatores animarum, ovium Christi pastores. In 
vobis est vis et robur sacri exercitus, qui in 
verticibus montium et in vallium vestrarum 
recessibus diu noctuque gregem Dominicum pasci-
tis, estisque mecum operarii in vinea Dei 
Sabaoth. Inter eos, qui mihi operám, manum, 
auxilium praestant in gravissimo pastorali onere 
sustinendo, praecipuum locum tenetis, qui lu-
cernae lucentes super candelabrum positi, qua 
verbo, qua opere, qua exemplo fideli populo 
viam demonstratis, qua per divinorum manda-
torum observantiam in coelum ascenditur, non 
solum curarum laborumque meorum participes, 
sed animarum Christi sanguine redemptarum 
sponsores mihi et Deo. Vestrum est oves vestras 
omnes et singulas agnoscere et vocare, earum-
que conditiones, necessitates, indolem, vitam, 
mores cognitos et exploratos habere, non fortes 
tantum et pingues curando, sed imprimis lan-
guentes et infirmas sanando et consolidando, 
lupos vero rapaces a Christi ovili arcendo. Ve-
strum est, ut, ait quidam, in vinea Domini 
rectas arbores colere, debiles autem ac depra-
vatas vel adminiculis erigere, vel circumcidendo 
castigare. vel latentibus sub uinbra coelum ape-

rire, vel solis radiis adustas opportunis aquis 
irrigare. Caveatis, Fratres et Filii Dilecti, ne 
mercenariorum more de vinea deque grege Domini 
parum solliciti, temporalia commoda ccnsectan-
tes, lucris inhiantes, honores et laudes appetentes, 
quae vestra sunt, non quae Jesu. Christi, quaera-
tis. Exhibeatis autem vos sicut Dei ministros in 
multa patientia, in castitate in scientia. in lon-
ganimitate, in suavitate, in Spiritu saneto, in 
caritate non ficta.x) — Devitantes nimiam seve-
ritatem et austeritatem, magis venerari et diligi 
studeatis, quam timeri; veneratio enim et di-
lectio fiduciam parit, timor vero ac tremor aver-
sionem et odium. Studete magis amari, quam 
metui, inquit sanctus Bernardus. Et si interdum 
severitate opus est, paterna sit, non tyrannical) 
Sanctus Gregorius vero: Miscenda est lenitas 
cum severitate, faciendum quoddam tempera-
mentum ex utroque, ut neque multa asperitate 
exuleerentur subditi, neque nimia benignitate 
solvantur.3) 

Maximo honore prosequaminor admirabile 
Salvatoris nostri in nos amoris monumentum, 
sanetissimum Eucharistiae sacramentum, quo ni-
hil nobis in terreno exilio peregrinantibus plus 
praebet aut adiumenti aut solatii. In sacramen-
torum administratione, quod est munus vestrum 
praecipuum, nolite difficiles inveniri aut tardi; 
sed libenter accedatis, imo Salvatoris exemplum 
secuti, ipsi ovem perditam quaeratis, et inven-
tam gaudentes in humeros vestros imponatis. 
Solliciti estote imprimis in explendo praedica-

') II. Cor. 6, 4, 6. 
2) S. Bern. serm. 20. in Cant. n. 2, 
3) S. Greg. past. p. 7. c. 6. 
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tionis munere, ac in sacramenti poenitentiae j 
administratione, memineritisque, sedem sacram 
confessionalem s a er um que ambonem fortissima 
esse fidei nostrae contra erroris assultus muni-
menta. efficacissimaque conversionis peccatorum 
et moi'um reformationis adminieuia. Yidete ta-
rnen, ne vos, non vero Christum crucifixum 
praedicantes verbum Dei adulteretis, sed illa 
doceatis, quae a Deo didicistis. Docente te in : 

Ecclesia, scribit sanctus Hieronymus, non clamor 
populi, sed gemitus suscitetur; lacrytnae audi-
torum laudes tuae sint . . . Nihil tam facile, 
quam vilem plebeculam et indoctam concionem 
linguae volubilitate decipere, quae quidquid non 
intelligit, plus miratur.*) Annunciare debetis ex 
mandato Concilii Tridentini cum brevitate ac 
facilitate sermonis virtutes, quas sequi et vitia, 
quae declinare oporteat ; ") cavendo, ne ullam 
personam in particular! notetis, confundatis, in-
fametis; in templum enim Domini, dicente 
saneto Leone Magno, nil contaminatum inferri, 
nil profanum oportet admitti. ) — Memineritis 
tarnen, operum voces multo clarius quam ver-
borum resonare, et plus quidem pravi exempli 
vi destrui, quam verborum conatibus aedificari, 
nec facile persuaderi posse, quod docet lingua, 
si a lingua vita dissentiat. Non confundant ergo 
opera vestra sermones vestros, ne cum in Eccle-
sia loquemini, tacitus quilibet respondeat: cur 
ergo haec, quae dicis, ipse non facis 1 Frustra 
enim irascimiui obtrectatoribus vestris, si ex 
vobis scintilla procedat, per quam adversus vos 
sinistrae famae flamma confletur.4) — Et hodie 
adhuc plurimum auctoritate valet apud popu-
lum sacerdos, qui fide, quae per caritatem ope-
rator, vitaeque integritate venerationem sibi 
conciliavit atque aestimium. Qui e contrario, ut 
loquitur Apostolus, alium docet, seipsutn vero 
non docet; qui praedicat non furandum, non 
moechandum, furatur, moechatur; qui in lege 
gloriatur, et tarnen per praevaricationem legis 
Deum inhonorat:6) hie diruit verborum aedifi-
cium, imo fidem ipsam, religionisque fundamenta 
adoritur, ut adeo nomen Dei per eum blasphe-
metur inter gentes, dignusque sit, qui ex ore 
proprio iudicetur. — Beati estis, Dilectissimi 

') S. Hier. ep. 12. ad Nepot. 
5) Cone. Trid. s. 5. c. 2. 
3) S. Leo M. serm. 41. 
*) S. Hier. L. 2. ep. 20. 
ä) Rom. 2, 21, 22, 23. 

Fratres, si tam sancte, tam graviter disposuistis 
vitam vestra m. ut qui ex ad verso est, vereatur, 
nihil habens malum dicere de vobis.1) Quodsi 
tamen, cunctis actibus vestris timorem Dei prae-
ferentibus, illi, quibus nec Joannis eremus et 
ieiunium, nec Salvatoris cibi et potus placuere, 
nihilominus insaniunt, praeparate Domino con-
scientias vestras, qui et illuminabit abscondita 
tenebrarum. et manife.-tabit consilia cordium, 
serviteque Ei inter af'fiictiones vestras et aerum-
nas, non in amaritudine murmurationis, sed in 
iucunditate dilectionis, humilitati semper stu-
dentes, quae est custos quaedam virtutum om-
nium,2) imitando illos sanctos martyres, qui dum 
ignium impressa vestigia, vibices et vulnera toto 
corpore circumferrent, tamen nec seipsos mar-
tyres praedicabaut, nec ab aliis ita appellari pa-
tiebantur,3) gaudentes, quoniam digni habiti 
sunt pro nomine Jesu contumeliam pati.4) 

Ad primas muneris vestri pastoralis par-
tes pertinere cognoscite institutionem et edu-
cationem iuventutis in scholis, quae res quanti-
nam habenda sit, si nos non intelligeremus, 
discere possemus ab adversariis nostris, qui 
omnes suas artes in id conferunt, ut ad dis-
sociandam rempublicam sacram et civilem, edu-
cationem a religione, scholam ab Ecclesiae aucto-
ritate divellant, sicque nervum vitae Christi 
Ecclesiae succidant. Hominum enim generationes 
tales erunt, quales efformatae fuerint in scholis : 
vel in fide moribusque religiose excultae, vel 
ad impietatem morumque corruptelam deprava-
tae; ut adeo recte dictum sit. cuius schola, eius 
esse tempóra futura. Ecclesia certe non vult, 
ut iuventus in ignorantia adolescat; siquidem 
ilia, omnis eruditionis mater, prima fuit, quae 
infimae etiam plebi, pauperibus ac derelictis 11011 
solum Evangelium annunciavit, sed ad institu-
tionem quoque mira liberalitate aditum para vit; 
hanc tamen institutionem religiosam vult esse 
et catholicam. admittereque nunquam potest, ut 
dum propagantur notiones transeuntium, negli-
gatur cognitio aeternorum. Quid enim prodest 
homini. si mundum universum lucretur, animae 
vero suae detrimentum patiatur.5) Summa ergo 
industria et opera magnaque animi firmitate 

') Tit. 2, 8. 
') S. Hier. ibid. 
») Ap. Eus. H. E. L. 5. c. 2. 
«) Act. 5, 41. 
6) Matth. 16, 26. 
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omnibus, quorum interest , conni tendum est in j 
iis, quae ins t i tu t ionem educat ionemque iuventu-
tis a t t ingun t , u t schola conservetur Ecclesiae; 
miuimeque officio suo satisfecisse se credant, si 
scholas adeuntes ad fidei rud imenta explicanda 
se res t r ingunt , quin pot ins omnibus disciplinis 
t radendis solert issime invigilent, parentesque et 
scholarum magistros, u t munerum suorum par-
tes impigre exequantur , verbo et exemplo exci-
t en t ac ad iuvent ; quo communi eorum indust r ia 
laete succrescentes olivarum noveüae f ruc tum 
tempore suo t u m Ecclesiae, tum pa t r iae afferant 
expecta tum, recensque tes ta diu et saporem 
re t inea t et odorem, quo p r imum imbuta est. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pannonhalma. Főpásztori intézkedés sz. László király 

centcnnariumáról. — 
Üdvözlet az Urban ! 

A ker. katholikus anyaszentegyháznak ezen évben 
örvendetes emlékünnepe van Magyarországban. Hétszáz 
éve annak, hogy első László királyunk 3-ik Czelesztin 
római pápa által a dicsőült szentek közé soroztatott. A 
jó Istennek nagy kegyelme, hogy Árpád királyi házából 
szent István király és szent Imre után rövid idő multával 
szent László király is a szentek tiszteletében és dicsősé-
gében részesült. Legyen ezen nagy kegyelemért a teljes 
Szentháromság egy Istennek áldás és tisztelet, dicsőség 
és hatalom mindörökké. 

Szent László király nagy volt a szó legnemesebb 
értelmében : kimagasló délczeg termete, jámbor és szent 
élete, nemes és szép jelleme, lovagias bátor vitézsége, 
Isten dicsősége- s alattvalói jólétének előmozdításán fára-
dozó buzgósága tették őt kedvessé Isten és emberek 
előtt. A magyar nemzet e csodált és szeretett királya 
szerencsésen befejezte a nagy munkát, melyet sz. István 
király kezdett vala: az egyedül igaz hitüdvösség fáját 
maradandóan megerősítette magyarjainak lelkében, s ezen 
tette által a legnagyobb jótéteményben, a földi jólét s az 
örök boldogság áldásaiban részesítette nemzetét. Bölcs 
törvényei, melyeket a pannonhalmi és szabolcsi ország- j 
gyűléseken hozott, hirdetik az ő mindenre kiterjedő atyai 1 

gondoskodását és törvényhozói okosságát. Minden lehetőt 
megtett a vallás tiszteletbentartására, a jó erkölcsök 
ápolására s a vétségek fékezésére. 0 mindenkinek mindene 
volt, mert az isteni szeretet szent erénye élt lelkében és 
munkálkodott tetteiben: az özvegyek, árvák, szegények 
és betegek benne mindig kész gyámolitóra találtak ; az 
iskolákat, nevelő intézeteket s sz ország anyagi felvirá-
goztatását a jó király szivén hordozta s azokat fejedelmi 
bőkezűsége által lehetőleg elő is mozdította; de főleg 
Isten dicsősége- s az anyaszentegyház áldásos működésé-
nek buzgó emelése volt a szent király életének fő fel-
adata és lankadatlan törekvéseinek legmagasztosabb czélja. 

Az általa alapitott nagyváradi és zágrábi püspökségek; 
a kolostorok, közöttök a pannonhalmi apátság számára 
tet t adományozások ; az Isten szentegyházainak építése és 
díszítése mind megannyi emlékei a szent király vallásos 
buzgóságának s áldozatkész jótékonyságának. Valóban 
reá illenek a szent irás ezen szavai: Flhiresedék az ő 
nevének dicsősége a föld széléig. Békességet szerze a föld-
nek. A szentélyt fölékesité és megsokasitá a szentély edé-
nyeit. (I. Makk. 14.) 

Szent László jámbor életének és bölcs országlásá-
nak hire elterjedt az egész müveit világon, amiért is a 
szent földre induló keresztes hadak fővezérévé választa-
tott ; az Ur Isten azonban másképpen intézkedett, mert 
hü szolgáját magához vette, hogy elvegye jó tetteinek 
jutalmát, az örök boldogság hervadhatlan koronáját, 
melyet a jó Isten az őt szeretőknek igért. Utolsó sza-
vaiban is kérve intette a jó király szeretett magyarjait , 
hogy mindenkor összetartsanak, a szegények, árvák és 
özvegyek gondját viseljék, az országot ótalmazzák, Jézus 
igaz anyaszentegyházához mindig hiven ragaszkodjanak. 

Mi magyarok, keresztények s a pannonhalmi fő-
apátság hivei nagy hálával tartozunk a szent király, a 
buzgó hitterjesztő, s a kegyes jótevő iránt. Ezen kegye-
letes hálánkat ugy fogjuk leróni, ha az ő emlékét hiven 
megőrizzük, ha szent személyét tiszteletben tartjuk, s őt 
bizalommal segítségül hivjuk, ha a nagy király vonzó 
példája által indíttatva, szeretjük hazánkat és hiven ra-
gaszkodunk Krisztus igaz egyházához, melyen kivül nin-
csen számunkra igazi jólét a földön, nincsen üdvösség a 
mennyben. Engedje a jó Isten, hogv boldog legyen ha-
zánk a szent hit áldásiban ! 

Figyelmeztetés. A pannonhalmi főapátság minden 
plebánia-egyházában szent László király kegyeletes emlé-
két julius 3-ikán, azaz a szent király ünnepe után való 
vasárnapon fogjuk vallásos kegyelettel megülni, s erről 
a hívő nép már megelőzőleg ezen körlevél felolvasása 
által értesittessék. (.Dominica IV. post Pentecosten Missa 
solemnis celebretur de S. Ladislao cum Gl., commemora-
tions Dominicae, Credo, Praef. de Trin. et ult. Evang. 
de Dom. in col. albo.) A szent beszéd ezen 4-ik vasár-
napou a szent királyról tartassék. A szent mise után a 
ft. plébános ur a hivő néppel imádkozzék szent László 
király tiszteletére kedves magyar hazánkért, s a katholi-
kus anyaszentegyház jóléteért 3 Miatyánk-ot és 3 Üdvöz-
légy-et, melynek végeztével a pap mond ja el ezen imát : 

V. Imádkozzál érettünk szent László király. 
R. Hogy méltók lehessünk Krisztus Ígéreteire. Kö-

nyörögjünk. Ur Isten, ki szent László királyt, a te hit-
villódat különféle csodákkal ékesítetted; engedd, kérünk, 
hogy az ő érdemeinek tekintetéből minden veszedelemtől 
megszabadulva, örökké tartó örömet élvezzünk. A mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen. 

Pannonhalmán, 1892. évi május 27-ik napján. 

Debreczen. A Szvetics-alapitvány ismertetése. — 
Több felől, de különösen a „Debreczeni Ellenőr" és 

„Debreczeni Hirlap" hasábjain is a Szvetics-alapitvány s 
illetőleg a kath. felső leányiskola iránt érdeklődést ta-
pasztalván, tájékoztatásul közlöm a következőket : 

48* 
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Debreczeni lakos Szvetics Mátyásné született K a j a -
nics Anna 1882-dik év január 15-dikén kelt végrendele-
tének 5 ik pon t jában a következőképen rendelkezet t va-
gyonáról : „ A fentebbi hagyományok levonása, a temetési 
köl tségek s egyéb fe lmerülhető kiadások fedezése u tán 
fönnmaradó összes vagyonomat , ú g y m i n t : 1825—1826. és 
2143. számú házaimat a külső földekkel együtt , továbbá 
mintegy 10,000, azaz tizezer for int készpénzemet, activ 
követeléseimet, szóval mindenemet hagyom és rendelem 
egy „Szveti ts" nevet viselendő kathol ikus leánynevelő 
intézetre, mely mindenesetre apáczák vezetésére lesz bi-
zandó. 

A végrendelkező halála 1882 dik év végén követ-
kezett be s a vagyon következő 1883-ik év márcz. 20-án 
2775/1883. k. t . végzés által adatot t át az egyháznak, 
mely 58,000 for int ra becsül tetet t . 

Az első fe ladat az 1225/6. számú házak felépitése 
le t t volna ; azonban az egyéb hagyományok, osztalékok, 
temetkezési költségek kifizetése és az elavult házak ki-
igazítása után a tizezer for intnyi készpénzből semmi sem 
marad t s igy abban tör tén t megállapodás, hogy ha t évig 
a ház és földhaszonbérek ezen czélra össze fognak 
gyűj te tn i . 

Az ingatlan ház és földből álló 58,000 for in t ra be-
csült hagyaték csak mintegy ötezer f r t évi jövedelmet 
hozván, melyből a háziadó és az épületek fenntar tása 
mintegy 1500 for in to t felemésztvén : ha t év a la t t csak 
21,000 for int gyűl t össze, mely összeg kevés s.rra, hogy 
Debreczen város főutczáján a várost is szépitő diszes 
bérház épít tessék. 

Időközben az is k i tűnt , hogy ha a fő-utczán lévő, 
magas tűzfa lakkal övezett szük, mintegy 500 Q öl terü-
letű 1825/6. számú házhelyre egy diszes bérházat épí tünk, 
melynek jövedelméből a tervezett leánynevelő-intézet 
fen ta r tandó lesz, — nem marad alkalmas tér, hol egy 
apácza-zárda és nevelő-intézet elhelyezhető lenne. Az 
átel lenben lévő 2143. számú ház, mely alig 6 öl széles-
ségű, ezen czélra számításba sem vehető. Ar ra pedig, 
hogy szomszédházak vétessenek meg, az a lapí tvány cse-
kély jövedelme s a fő-utczán a házhelyek drágasága mia t t 
gondolni sem lehetet t . 

Szemben a lehetet lenséggel, az egyházi főhatóság a 
Varga-utczán a Theres ianum árva-intézet szomszédságában 
vásárol t meg egy alkalmas házat a már összegyűlt évi 
jövedelmekből , mely átalakítva, emeletre építve a lkalmas 
arra , hogy egykor a Szvetics-intézet abban feláll i t tassék. 
Az építkezésre a terv már el van készítve, az építkezési 
köl tség is fedezhető a 10 év alat t összegyűlt jövedel-
mekből. 

Az életbe léptetésnek azonban két fő akadálya van ; 
ugyan i s : ezen intézkedés által megsemmisül az eddig 
összegyűlt pénzösszeg s nem marad pénz a fő-utczán az 
építkezésre ; továbbá a végrendeletben ki lévén kötve, 
hogy nemcsak a nevelő-intézet, hanem a felál l í tandó VII . 
és VII I . osztály is apáczák vezetése alá helyeztessék ; 
már pedig a jelen időszakban, mikor oly sok helyen 

') A végrendelet idevonatkozó terjedelmes, de szerfölött ér-
dekes rendelkezésit esetleg egy közelebbi alkalommal közölni fogjuk. 

A szerk. 

nyi to t tak tanintézeteket az apácza-zárdák, nehéz szerezni 
oly tagokat , kik polgári iskola vezetésére képesítő okle-
véllel bírnak, e mellet t a debreczeni viszonyokat tekintve, 
a hazai nyelvben is tel jesen já r tasak s kifogástalan ma-
gasabb nemzet i művel tséget ter jeszteni képesek legyenek. 

Alapos ok van remélni, hogy Nagyvárad nagynevű 
püspöke áldozatok árán is ezen kettős nehézséget előbb-
u tóbb el fogja oszlatni. 

Véleményem szerint a 2143. számú ház, melyről a 
végrendelkező nem határozot t , e lárusí tható ; annyival 
inkább, mert a Theres ianum mellet t megvásárolt ház a 
Szvetics-vagyonhoz csatol tatván, azt póto l ja ; ezen házér t 
már k íná l tak 40,000 forintot , mely összeg az 1825/6. sz. 
ház kiépítésére felhasználható. 

H a pedig kellő képzet tségű apáczákat még Nagy-
várad nagynevű főpásztora sem képes szerződtetni, az 
intézet és iskola világi tanerőkkel is megnyi tható egyelőre. 

A „Debreczeni Hi r l ap" 116 ik számában valaki a 
szülők nevében sürgeti , hogy a V l l -d ik osztály még ez 
évben nyi t tassék meg ; de azt k ívánja , hogy az ne felső 
elemi, hanem a polgári iskola III-dik osztályát képezze, 
mert a polgár i iskola bizonyos pá lyákra is képesiti a 
nőket , s nagyobb fokú képzet tséget nyú j t . 

Ezen óha j tás tel jesí tésének is nagy akadálya vau • 
Először is nem tanácsos a város által feu ta r to t t hat; 

osztályú elemi iskolát megbolygatni és kétfelé szakitani : 
szükség lesz ezen iskolára akkor is, ha egy külön álló 
polgár i iskola áll i t tat ik f e l ; mer t már most is oly népe-
sek az osztályok, hogy e lőbb-utóbb parallel osztályok 
felál l í tásáról kell gondoskodni ; de másodszor ha t osztályú 
elemi tanintézetet lehet felső iskolává fejleszteni, de pol-
gárivá nem, már azért sem ; mer t a polgári iskola I. I l- ik 
osztályainak más tanterve van, mint az elemi V. Vl - ik osz-
tá lyoknak, s igy ezek III . polgári osztályra nem képesi tnek. 

Hogy a VII - ik osztály még ez évben megnyit tassék, 
egy alkalmas t an te remre és a megfelelő tanerő dí jazására 
lenne szükség ; de ezen te rhe t az elemi iskolai pénztár 
nem bir ja meg annál kevésbé, mer t a je lenlegi 5 taní tónő 
közül egynek díjazására nincs biztos alap, mer t annak 
300 for in t csekély fizetését csak évenkint többszörös ké-
re lemre utalványozza a városi hatóság, ez az oka, hogy 
pályázat u t j án ezen tani tónő-ál lomás mind ez ideig nem 
volt betöl thető . 

H a a városi ha tóság a kath. hitközség i ránt is ta-
núsí taná azon nagylelkűséget , hogy a ref. egyház felső 
leány, illetve polgári iskolájára t e t t 100,000 forint ala-
pí tványának aránylagos részét kiadná, a polgár i iskola 
felépítéséhez legalább építkezési anyag adományozásával 
j á ru lna ; a már megszavazott fiu iskola felépítését nem 
halogatná : a jelenlegi ha t osztályú leány iskola nyolcz 
osztályúvá lenne fejleszthető, s a Szvetics-alapból pedig 
rendes, a törvénynek megfelelő, nyilvánossági j ogga l fel-
ruházandó polgári iskolát lehetne már a legközelebbi 
évben megnyi tni ; de fá jdalom, a vallási hullámzások, az 
országos izgalmas események, a véget nem érő ünnepsé-
gek annyira elfoglal ják az intéző köröket , hogy a neve-
lés ügye országszerte, de ezen város kebelében is csak 
lassan fejlődik. Szakszó Rezső, 

prépost plébános. 
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Róma. aEgy viszály Magyarországban." — Ez alatt 
a czim alatt a „Moniteur de Rome"-ban a következő 
vezérczikk volt olvasható a magyar ál lamférfiak okulása 
véget t : 

„Kállay B. ur 1883-ban Budapesten egy felolvasást 
t a r to t t Magyarország missziójáról. Kelet és N y u g a t ha-
tá rán ennek az országnak a közvetítő, az egyesítő szere-
pét kell játszani. Központ tá emelkedvén fel, a honnan 
minden nagy ut Kelet és N y u g a t felé kiindul, hivatva 
van egyesiteni ké t világot és két czivilizácziót. Vá j jon 
magaslatán van-e e hivatásnak ? Nem tudnánk rá hamar -
jában megfelelni. 

Hanem, hogyha Magyarországnak csakugyan ily 
nagy gondolatai s ily ha tár ta lan reményei vannak ; hogy 
ez az ország csakugyan szándékozik a tör ténelemben ezt 
a helyet elfoglalni : akkor mit kell tennie ? Összeütközé-
sek, viszályok kellenek neki ? Az erők szétvesztege-
tése kell neki ? Kul turharcz kell neki ? N e m hinnők. 
Minden vallási viszály nemzeti viszály, minden nemzeti 
viszály az elgyengülésnek tényezője, mer t szétszakadással 
jár. Mikor századunk leghata lmasabb ál lamférfia hona 
sülyedését látva, annak közeledését fe l ta r tóz ta tn i megki-
sérlé, hogy azt kívülről és belülről jövő minden vesze-
delem ellen megóvhassa, — mit t e t t ? Béliét kötött az 
anyaszentegyházzal. Igen, ezek az ál talános politikai okok 
bir ták rá őt arra , hogy megtér jen , s az egyház üldöző-
jéből, az egyház ba rá t j a és pár to ló ja legyen. 

Magyarország nem feledheti el ezt a leczkét és eme 
példa ereje nem vonulhat el fölötte hatás ta lanul . Nyug-
talan lelkek, kik minden áron szerepelni vágynak, és 
szektáriusok, no és azután szüklátkörü és szűkkeblű em-
berek, a kik másokat egy kanál vizben megfo j tanának , 
ezt az országot vallásügyi viszonyaiban radikális fe l for-
gatások ölébe szeretnék át terelni . A mi szemeink előtt 
tör ténik, muta t ja , hogv mily messzire haladt már Ma-
gyarországban a nyelvek és pár tok konfúziója , a melybe 
a magyar nép esett. 

I t t is, mint másutt , a par lamentar izmus tehetet len-
ségbe és félszeg helyzetbe csuszamlott le ; a pár tok és 
pár tá rnyala tok egyre szaporodnak a nagy tá jékozat lanság 
közepette. Még egy oly hivatkozás kell csak az országra, 
mint a milyen az utolsó választás volt, és a régi kere tek 
bukása teljessé válik. Az ál lamférfiak hiába erőlködnek 
a pár toka t a népszavazásban való megfürde tés által föl-
írissiteni ; a par lamentár izmus ugy a mint je lenleg áll, 
olyan mint a szerecsen. Hiába mosdat ják, az megmarad 
feketének. 

Ez a konfúzió igazi zsarnokká vá l t Magyarország 
fö lö t t . 2 ) Lá tunk kathol ikusokat , milyen például gróf 
Apponyi Albert , szövetkezni a zsidókkal és szélsőkkel, 
követelve messze vágó messze kiható reform,okat, a nélkül, 
hogy meggondolnák, ha vájjon ezek az init iat ivák nem 
fognak-e viszályokra és más belső ba jok ra vezetni, és 
következésképp a külföld előtti prest ige megfogya tkozá-
sára. Lá tunk egy miniszteri pá r to t is egy pi l lanatra fel-
ismerni egy vallási viszály veszélyét s aztán visszavonulni 

') Bismarck. 
2) Itt a római kolléga túlságos feketén fest. Az általános 

konfúzióban már mutatkoznak a kiszabadulás irányának jelei. 

is, mer t fél, hogy kiesik a kezéből az ügyek vezetésének 
a gyeplője . Ennek a népnek és pár t ja inak sorsát ugy 
látszik a véletlen kezdi i n t é z n i . E z az egyensúly elvesz-
tését jelenti . 

Az ily poli t ika veszedelme nyilvánvaló, hisz szemet 
szúró. Nem tud juk hamar jában , mivel is lehetne ezen az 
összekuszált helyzeten segíteni. Hanem, a mit tudunk, 
az az, hogy gróf Csáky szerencsétlen rendeletével szem-
ben a püspökök te l jes egyetér tésre ju to t t ak , és az, hogv 
az utolsó választásoknál a papság megkezdé éreztetni ha-
ta lmát , a mely nagy erővel fog majd la tba esni akkor , 
hogyha a népre kell majd hivatkozni a kul turharcz zsar-
noksága ellen ; igen, a mit mi tapasztalásból tudunk, az az, 
hogy bármennyire erős legyen is valamely állam, soha 
sem válik becsületére és emelkedésére, hogyha az egy-
házzal és az episkopátussal kikezd. Az ily harcz ha jó-
törést szenved az egyház szikla-alapján. A történelem 
törvényeivel és R ó m a ellentállásával szemben soha senki 
meg nem ál lhat . A mit végül ez esetre vonatkozólag 
még tudunk, az az, hogy ugy mint Olaszországban, 
mint Francziaországban, mint Németországban, a kul tur -
harcz a közhatalom kül- és belhatásának sülyedését 
jelenti . 

Ezek tények. Ha a király, ha az állam, ha a 
pár tok , ezt a gyengeséget maguknak megengedik, az egy-
ház megizmosodva fog ebből az egyház némely igazi 
ba rá t j a által igazán kivánt harczból előkerülni ; ámde az 
állam tekinté lye és varázsa sokáig fog ják a harcz utó-
baja i t nyögni. 

Meg vagyunk győződve róla, hogy egy kis józan 
felfogással az egyetér tés t folyta tni lehet, annál is inkább 
mer t azt folytatni is kell. H a valamit változtatni kell, 
tö r t én jék ez az egyházzal egyetér tésben. Hogyha más 
alkalmazkodási f o rmá t kell keresni, ne keressék azt a 
püspöki kar és R ó m a nélkül vagy ellen. Minden egy-
oldalú kisérlet — kaland. Ha Magyarország ebbe a ka-
landba belemegy, el fog ja veszteni egységét , erejét és 
hivatását a tör ténelemben. H a nincsenek a XVI . század 
által kel te t t belviszályok, a félhold soha sem süt vala 
Pes t vidékén." 2) . . . 

Németország. Az állami nevelés élve — egészen 
hamis vezéreszmén nyugoszik, és kárhozatos következmé-
nyekre vezet. Honnan van mégis, hogy az állami nevelés 
elvetendő vol tát oly r i tkán ismerik el ? Minden korban 
előjönnek bizonyos rendszeres balgaságok, melyeknek a 
maguk te l jességében ki kell fejlődniök, mielőtt az embe-
rek szeméről a há lyog leesnék. E t tő l még az állami ne-
velés elvére nézve nagyon messzire vagyunk. El lenben 
vannak igen nagy számmal mélyen gondolkodó tudó-
sok — még az akathol ikusok között is — a kik az 
állami nevelés h ibá já t felismerték és ennek kifejezést 

1) Talán még nem ! 
2) Igy gondolkoznak Rómában. S nagy igazságok rejlenek e 

fejtegetésben. Vajha Magyarország államférflai a veszélyben forgó 
nagy érdekek magaslatára tudjanak felemelkedni. Nagy nyugtalan-
sággal várjuk a főrendiház vitáját a kultusbudget fölött. Okvetet-
lenül tisztázni kell kezdeni a helyzetet ott is. A szerk. 
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is adtak. Az ilyen tekintélyek felsorolása ma kiválóan 
hasznos dolognak látszik, s a nagyérdemű dr Knecht 
F. J . egy egész hosszú sorát állítja össze az állami 
nevelésre vonatkozó munkájában ezeknek a kijelenté-
seknek. 

Humboldt pl. a többek között ezt mondja „Nyilvá-
nos állami nevelésről" czimü értekezésében: ,Ha a neve-
lés embereket akar képezni, akkor nincs szüksége az 
államra. Szabad emberek között minden ipar jobban fej-
lődik, minden ága a művészeteknek szebb virágzásnak 
indul, s szélesednek a tudomány határai. Szorosabb köz-
tük a családi kötelék, a szülők buzgóbban iparkodnak 
gyermekeikről gondoskodni, s nagyobb jólétüknél fogva 
képesebbek is arra, hogy vágyaiknak e tekintetben en-
gedjenek . . . Nem lesz tehát hiány sem a gondos csa-
ládi nevelésben, sem pedig olyan intézetekben, melyek az 
annyira hasznos és szükséges közös, társadalmi nevelés 
ügyét szolgálják. A nyilvános nevelés, (értve az állami 
nevelést) ha be akarjuk ismerni azt, hogy a maga czélját 
teljesen eléri, nagyon is sokat visz keresztül . . . Én tehát 
ugy látom, hogy a nevelés egészen kivül esik ama kor-
látokon, melyeken belül az államnak a maga tevékenysé-
gét kifejteni kell." 

Még Schleiermacher is, a kinek az államról alkotott 
fogalma igen széleskörű, igy ir az „Állam hivatása a 
nevelés terén"-ben : „Az állam és nevelés két össze nem illő 
fogalom . . . A nevelés igen szépen elképzelhető az állam 
nélkül, s őt megelőzve . . . Hogyan jut az állam törvé-
nyes uton ahhoz, hogy a népnevelésben tevékeny részt 
vegyen? . . . A nevelés természetes folyamatának megza-
varása a népet legbensőbb kapcsaiban rázkódtatja meg." 

Herbart, a bölcsész, a következő megjegyzéseket 
teszi ama müvében, mely ezt a czimet viseli: „A nevelés 
nyilvános tényezők közreműködésével'1: „Ne haragudjanak 
rám azok, a kik a népnevelés barátai, ha azt állitom, 
hogy az az ut, a mely a politikától a paedagogiához 
vezet, egy viszás ut. Az állam által rendezett nevelés 
végre szembe száll az állammal, mig a helyes nevelés, 
mely az állammal nem törődik, melyet politikai érdekek 
nem lelkesítenek, . . . az utat az állam előtt éppen ez 
oknál fogva előkészíti, egyengeti. . . . " 

Dahlmann tanár, az államjog professzora, a követ-
kező kijelentést teszi az ő „Po!itikájá"-ban : „Nincs okunk 
arra, hogy a spártaiakat és az ő utánzóikat majmoljuk ; 
sem nem nehezedik hasonló gond a vállainkra, sem nem 
dicsekszünk olyan joggal, hogy az államnak olyan java-
kat áldozzunk fel, melyek többre becsülendők az állam-
nál, a mely ezen áldozatokat kivánja Még 
sohasem igényelte állam a nélkül, hogy a lakosság leg-
jobb rétege ennek kárát ne vallja, azt, hogy a gyerme 
keket kezébe kerítse, hogy ezeket tetszése szerint for-
málja, az állami czélok erdekében s tekintet nélkül a 
tehetségekre, természetre és az önelhatározásra, mely az 
egyes ember hivatásának irányt szab. No hát a mi jobb 
belátásunk teljesen eltilt bennünket attól, hogy a lelke-
ket az államnak eladjuk." 

Epoly felvilágosult, mint határozott ellensége volt 
a közoktatás állami igazgatásának dr Mager tanár, a ki 
az általa kiadott „Paedagogische Revue"-ben a hagyo-

I mányos állami iskola-vezetést nagyon szellemesen és nagy 
erkölcsi komolysággal döntötte meg. Ezt mondja ő a-
többi közöt t : „Miért ne legyen az állam az ur az isko-

j Iában, s miért ne képezzenek az országos iskolák állam-
ügyet? Azért, mert ezt az államnak és az iskolának külön 
természete t i l t ja ; azért, mert az állam, ha akként akarná 
az iskolákat vezetni, mint azokat virágzásuk érdekében 
vezetni kell, legalább is látszólagos önkényt kell alkal-
maznia, mely, ha az állam részéről jő, egyáltalán nem 
tetszetős, s melyet egyetlenegy téren is kezébe juttatni 
épenséggel veszélyes volna ; továbbá azért, mert az ál-
lam, ha akként próbálja az iskolákat vezetni, a mint arra 
képes, a mint azt vezetnie lehet és kell, akkor az az is-
kolákat tönkreteszi . . . A főoka annak, hogy iskoláink 
minden kegyelet nélkül való nemzedékeket nevelnek, 
abban fekszik, hogy az iskolák államiak. Végre is az 
állam oly kevéssé tud nevelni, mint a tölgy czitromokat 
teremni. A ki a tölgyről czitromokat akarna szakítani, 
azt bolondnak tartanák az emberek, és mégis ilyesmibe 
belefogni egy cseppet sem lenne nagyobb balgaság, 
mint az a gondolat, hogy az államot az iskola mesterévé 
együk . " 

A „Levélek az államtudományról" czimü munka szel-
lemes szerzője meg éppen ezeket mondja : r Az államnak 
nem szükség tanítania, s ha már nem szabad tennie, akkor 
nem is érti azt ; az egyháznak lehet és kell ezt tennie, 
s ez ért is hozzá, s azért az iskolákat is jobban fog j i 
mindenkor vezetni az államnál, a mint ezt az előtt is és 
jobban is végezte . . . Még a keresztény államnak sem 
képezi a feladatát a tanitás és az iskolák vezetése." 

Tiersch, a protestáns tudós, az ö ..Keresztény csa-
ládi élet"-ében szintén polemizál az állam beleavatkozása 
ellen a szülők nevelési jogaiba, s a többek között igy i r : 
„Ha az igazgatásnak eme módja felett, melyhez már 
nagyon is hozzászoktunk, kissé gondolkozóba esünk, akkor 
ugy találjuk, hogy ez ama feltevésen alapszik, hogy a 
szülőkben nincs elegendő értelem arra, hogy a maguk és 

ï gyermekeik haszna, előnye bennük öntudatra emelkedjék, 
, hogy nincsen egyház, mely őket felelősségükre emlékez-

tesse, s hogy nincsen Isten, a kinek a lelkiismeret-
len szülők számadással tartoznak. A mit az ész az egyház 
és az Isten hatalmába kellene átengedni, azt a nagyon 
is elfoglalt államhatalom veszi a kezeibe." 

Dr Zell K-t, a ki mint gymnáziumi tanár, egyetemi 
professzor, és a legfőbb közoktatási tanács tagja, az 
iskolák állami vezetése tekintetében a leggazdagabb ta-
pasztalatokat tette, tulajdon akarata ellenére győzték meg 
a tett észleletek a felől, hogy az állami nevelés elvetendő. 
Iratában, mely ezt a czimet viseli : „A modern német nép-
iskola'1, ezeket mondja : ,. A közoktatásnak állami vezetése 
paedagogiai, politikai és jogi álláspontról egyaránt elve-
tendő . . . A ki csak egy kevéssé is bele tud mélyedni a 
dologba, annak szükségkép arra a meggyőződésre kell 
jutnia, hogy az általános vallásszabadság s a kényszerű 
állami kezelés össze nem egyeztethető két dolog, s hogy 
a vallásszabadság és a tanítási szabadság szükségszerű két 
társfogalom !" 

Mill Stuart angol filozófus, ebben a nézetben van : 
„Igazolhatatlan valami az, hogy a népnevelés egészen a 
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kormány vezetése alatt álljon ; ez egy elviselhetetlen 
kényuralom, despotia lenne, mert az a kormány, mely 
egy nép nézeteit és érzéseit már a gyermekkortól fogva 
egy meghatározott alakba tudná önteni, az ezt a népet 
akkora szolgaságba hajthatja, a milyenbe akarja." 

Még Ledru-Rollin, a vörös republikánus is elismeri, 
hogy: „Az egyes emberre nézve nincs nagyobb fájdalom 
a lelkiismereti kényszernél, és nincs keményebb lelkiismereti 
kényszer gyermekeinek az iskolába való deportácziójánál, 
melyet a romlás szinhelyeinek, az ifjúság konskripcziójá-
nak tart, mely ifjúságot erőszakkal az ellenség táborába 
hurczolják, hogy ott annak szolgáljon." 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
Az Aquinói Szent-Tamás társaság alakuló közgyűlése . 

A ker. bölcselet és különösen a skolasztika müve-
lése s fejlesztése czéljából f. hó 7-én délelőtt alakult meg 
ünnepélyesen az érdeklődők nagy részvéte mellett a ma-
gyar Aquinói sz. Tamás-társaság, mely legjelentősebb 
monumentuma annak a mozgalomnak, mely hazánkban a 
ker. bölcselet terén megindult, mióta az „A et er ni Patris" 
encyklika megjelent. A hatásában és következményeiben 

Tfétségen kivül nagyfontosságú eszmét tudvalevőleg dr 
Kiss János pendítette meg s lelkes és buzgó férfiak cso-
portja sereglett a kibontott zászló alá, hogy azt diadalra 
is vezessék. 

Az alakuló közgyűlésen, melyet a Szent-István-Tár-
sulat termében termében tartottak meg, számosan jelen-
tek meg a ker. bölcselet művelői közül, többek közt ott 
voltak : Dr Wolafka Nándor kanonok, min. osztálytaná-
csos, dr Lubrich Ágost és dr Kisfaludy A. Béla egyetemi 
tanárok, dr Kereszty Viktor theologiai tanár, dr Mihály fi 
Ákos és Piszter Imre theol. tanárok, P. Dámján János 
jézustársasági atya, Kozáry Gyula segédlelkész, dr Szilvek 
Lajos tanár, Zelliger Vilmos segédlelkész, dr Kiss János 
szent-István-társulati igazgató, Gyürky Ödön és még szá-
mosan. Sokan pedig a vidékiek közül írásban csatlakoz-
tak a társaság megalakulásához. 

A közgyűlésen megjelentek az elnöki szék elfogla-
lására egyhangúlag dr Wolafka Nándor kanonokot kér-
ték fel, ki egy hosszabb s eszmékben gazdag beszéddel 
nyitotta meg a közgyűlést. Beszédében kijelenti, hogy az 
aquinói szent Tamás-társaság sem konkurrencziát nem 
akar szemben a fenálló kath. egyesületekkel, sem az erők 
szétforgácsolását nem czélozza. Az aquinói szent Tamás-
társaság határozott irányban törekszik haladni egy meg-
határozott czél felé. Ez a czél pedig benrejlik már nevé-
ben is, mely nem czim csupán, de egy programm. A 
ker. bölcselet, a skolasztika-bölcselet müvelése, annak 
virágzása, emelése aquinói Szent Tamás égi pártfogása 
alatt, annak szellemében, annak elvei szerint. Nem ugy 
azonban, mintha a skolaszticizmus rendszerét teljesen be-
végzettnek tekintené, hanem inkább, hogy annak keretébe 
beillesze a tudomány ujabb vívmányait, u jabb valódi 
igazságait. 

Az aquinói szent Tamás társaság továbbá — úgy-
mond beszédében — sem ragyogni, sem tündökölni nem 

! akar. Czélja dolgozni, dolgozni minden erővel, teljes lel-
kesedéssel, a keresztény bölcselet mezején, annak elvei 
terjesztésén. S ezzel egy nagy hazafiúi missziót is teljesít, 
megmenti a középiskolák, a papnevelő-intézetek ifjúságát 
az áltanok és káros bölcseleti rendszerek tévedéseitől. 
Megtanítja őket az alapos gondolkodásra, a tiszta és jó-
zan ítélkezésre s előmozditja ezzel a tiszta jellemnek fej-
lődését is, mert tiszta fő, világos ítélet mellett lehet csak 
tiszta, erkölcsös karakter is. 

Lelkes éljenzés követte a hatásos beszédet, mely 
után a közgyűlés letárgyalta az alapszabályokat s azokat 
a belügyminisztériumhoz fölterjeszteni határozta el. Az 
alapszabályok letárgyalása után annak alapján elhatározta 
a közgyűlés, hogy védnökéül a magas püspöki karból 
Székesfehérvár lánglelkü püspökét, Steiner Fülöp dr ur ő 
méltóságát fogja felkérni, ki egykor maga is tanára volt 
a skolasztikának s annak érdekeit mindenkor szivén hor-
dozta. Majd megejtették azután a választásokat és pedig 
elnökké egyhangú lelkesedéssel dr Wolafka Nándor apát 
kanonokot, alelnökké dr Kiss János egyetemi m. tanárt 
és szent-István-társulati igazgatót, t i tkárrá dr Mihályfi 
Ákos theologiai tanárt, másodtitkárrá dr Gyürky Ödönt 
választották meg. 

Dr Wolafka Nándor megköszönvén a közgyűlés 
bizalmát, megható szavakkal áldást kér az ujonan alakult 
kath. társaságra az egek Urától s égi pártfogójának 
aquinói szent Tamásnak oltalmába ajánlja. Végül pedig 
lelkesült hangon emlékezik meg a magyar nemzet ünne-
pén koronás királyáról, ő felségéről is, kit az egész nem-
zet osztatlan szeretete és hódolata vesz körül mindig, 
de különösen most, a jubileumi ünnepek alkalmával. 
Lelkes éljenzés követte e szavakat, mire a közgyűlés vé-
get ért. 

Értesités a magy. papn. imaegyesüle tének ügyében. 

Tudatjuk a szives érdeklődőkkel, hogy mozgalmunk 
a legkevésbé sem akadt fenn, sőt ellenkezőleg már na-
gyon közel ért a teljes megéréshez. A mikor az elvileg 
csatlakozott intézetek — egy kivételével a részletes pro-
grammot is elfogadták, sőt két gör. kath. (Eperjes, Mun-
kács) szeminárium is zászlónk alá állt — a czélszerü 
módositások megejtése után — az alapszabályokat május 
hó 13-án fölterjesztettük a herczegprimás ő főméltóságá-
hoz, ki kezdettől a legmelegebb érdeklődéssel kiséri sze-
rény mozgalmunkat. — 0 herczegsége f. hó 12-én kelt 
legkegyelmesebb leiratában — JielyesliLÍaz alapszabályo-
kat, azonban az esetleges „alaptalan gyanúsítás és meg-
szólás" elkerülése végett az anyagnak czélszerübb s 
jelenleg tanácsosabb beosztását ajánlotta, mely után az 
egyesületet „szívesen fogja jóváhagyni s az összes érdek-
letteknek ajánlani." — Legyünk hát csak türelemmel ; a 
legközelebb várható főpásztori megerősítéssel egyesüle-
tünk jövője biztosítva lesz, minélfogva a jövő 92/93. 
tanévben bizton meg is kezdi működését. 

Budapesten, 1892. jun. 13-án. 
A szerv, bizottság. 

k 
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IRODALOM. 
-f- Dr Schuster - Holzammer 

magyarázata . Ötödik német k iadás után ford í to t ta Vé'gh 
Kálmán egri főegyházmegyei áldozópap. Képekke l és 
térképekkel . I . köt. ó-szövetség. A viláí 
a Sinaitól való elindulásig. Miskolc* 
449 1. 

Bibliai t ö r t é n e t e k 

Nincs munka vagy fáradság, bárm 
is különben, a melyet a vallásos ! 
nem érdemelne. Ily becses munka 
melyet szerző e mű Írásának és a fc 
ditásnak szentelt . Czélja e műnek 
tör ténetéhez kommentá ru l szolgálni 
ságnak, a felnőt t híveknek pedig va 
ben kalauz lenni. 

g teremtésétől kezdve 
1892. 8 - ré t LXV. 

ennyire nagy legyen 
ellem ápolása meg 
és fáradság volt az, 
rditó a magyar for-
Bzerző elemi bibliai 

a serdültebb ifju-
llási tökéletesedésök-

V E G Y E S E K 
— A pápa püspöki jubileumának emlékére épülő sz. 

Joachim jubi lár is templom illusztrált leirását vet tük e 
napokban Rómából . A templom homlokzata igazi remek-
mű. Bárhogy tekinti az ember , az architectonica, a sz. 
H á r o m s á g jelzéseül, minden r é szébm hármas tagozatot 
muta t . Kívánatos volna, hogy Budapesten legalább egy 
templom, talán a legközelebb építendő lazaris ta- templom, 
képviselje a templomépí tés római slyl jét , a mely a kü l -
sőt tekintve a homlokzat ra nagy súlpt f ek te t s azt, min t 
a fenti esetben, igazi műremekké ah ki t ja . Ajánlom ezt a 

mébe. 

É " je lentése szerint, 
Yenckheim Krisztina 
25-ik évfordulójának 
s a lapí tványt te t t oly 

mint örök alapitvány a 
váradi püspök fenn-

stylügyet az il lető vezérférfiak figye 

— Fényes alapitvány. Az „0. 
gróf Wenckhe im Fr igyesné születet t 
grófné a király megkoronázta tása 
emlékére 50,000 (ötven ezer) forinté 
szándékkal, hogy ezen összeg, 
váradi kápta lan kezelése alat t es a 
ha tósága mellett egy, Gyulán, lehetőleg a Jézustársasági 
a tyák vezetésére bizandó kathol ikus gymnázium czéljaira 
szolgáljon. 

— A kultusz-fillér műve. (O; 
Culte) czim a la t t külön egylet a lakul t Francziaországban 
Lucien Brun szenátor elnöklete a la ; t azon czélból, hogy 
gyűj téseket eszközöljön a ka th . hivek közt a javadalmaik 
zárlatával megkáros í to t t plébánosok felsegitésére. 

— Pápai kitüntetés. Irsik Fér t 
ki századokra kiható, jótékonyczé 
for in to t képviselő alapi tványaival az 
ha lha ta t l an érdemeket szerzett, 
ismeréseül az egyház részéről 
által a házi praelatusi magas méltk 
mével let t k i tüntetve. — H a vaUl 
méltán megérdemli e ki tüntetést , 
magasztos intent iói t nem csak szivék 
kai hirdeti , de te t tekkel is szak 
É l jen soká ! A ki tünte tés alkalmából 
sek számosan t isztelegtek ő méltó: 
jezve ki a k i tünte tés felett . Igy veszszük át ez örvende-
tes hir t a szatmári H. Ss.-ből, konsta tá lva i t t , hogy az 
öröm a k i tünte tés fölött országos 
sa já t hódoló gratulácziónkat . 

euvre du Denier du 

rencz, apá tkanonok ur, 
í s százezernél több 
egyház és haza előtt 

ebbeli érdemeinek el-
ő szentsége a római pápa 

tóság megtisztelő czi-
aki, ugy ő bizonyára 

mint ki egyházának 
íben átérezi és szavak-
iadat lanul érvényesiti . 

testületek és egye-
íságánál ö römüket fe-

és kifejezve egyút ta l 

— Nevezetes esemény számba megy, a mi az éjszak-
amerikai Egyesül t -Ál lamokban f. évi má jus 16-án tö r t én t 
Ba rbou r senator temetése a lkalmából . A temetést Gibbons 
bibornok végezte a senatus ülés termében fényes segéd-
let tel és szertartással . Halot t i beszédet Keane püspök 
mondott . Ez az első eset, hogy az Egyesül t -Ál lamok 
országházában bibornok pontifikált . Az Egyesül t -Államok-
ban a viszony a kath . egyház és állam közt egyre ben-
sőbbé alakul . Ná lunk az állam, bár apostol i pr ivi légiuma 
van a királynak, egyre idegenebb lesz az egyház i ránt . 
A főrendiház élén például mindig a pr imás szokott a 
király előtt szólni. Most, a királykoronázás jubi leumán, 
a ko rmány bölcs (?) pol i t ikája másképp intézkedett . E g y 
kis tömjén t gyú j to t t a laiczizáczió ördögének. De a her-
czegprimás fényes elégtétel t szerzett magának és állá-
sának. Templomi beszédet intézett a királyhoz sa já t 
iniciativájából, s ezzel tú lszárnyal ta minden más beszédek 
je lentőségét és hatását , ugy hogy maga a király is vele 
mint főpásztorral szemben mély meghato t t sággal hal lga-
to t t és meghajo l t . 

— Meghívó. A budapest i kathol ikus kör sz. László 
dicső kirá lyunk szentté avatásának 700-dos évfordulójára 
1892. junius hó 19-én vasárnap délelőtt emlékünnepet 
rendez. Az ünnep sorrendje : I. Szent-mise, melyet főt . 
és nmgu Vaszary Kolos herczegprimás fog az egyetemi 
templomban d. e. fél 10 órakor elmodani. II . Diszgyülés 
a vármegyeház nagy te rmében d. e. 10 órakor a követ-
kező t á rgyso roza t t a l : 1. Himnusz. A budai dalárda. 2. 
Elnöki megnyi tó . Gróf Eszterházy Miklós Móricz. 3 . 
Szent László élete. Dedek Crescens Lajos. 4. Köl temény. 
Kemenes Ferencz. 5. Szent László a műtör téne lemben . 
D r Czobor Béla. 6. Szent László az egyházi énekekben. 
Bogisicb Mihály. 7. Szózat. A budai dalárda. 

— Az arany rózsát ő szentsége pünkösd napján 
szokásos szer tar tásokkal megszentel te s a por tugál i király-
nénak fog ja elküldeni. 

— Nagylelkű hagyomány. Nagyszombatban a na-
pokban hunyt el Simor József esztergom-főegyházmegyei 
á ldozópap 82 éves korában. Az e lhunyt 42,000 f r tnyi 
vagyonát jó tékony czélokra hagyta . 

— Meszlényi Gyula szatmári püspök ő mga a Szt.-
Imre -Egy le tnek 50 f r to t adományozott , u j abb jelét adván, 
hogy mennyire érdeklődik a derék fiatal egylet i ránt . 

— A budapesti Katholikus Kör a Szent László em-
lékünnepély a lkalmából f. hó 19-én, vasárnap este 8 óra-
kor a kör helyiségében társas vacsorát rendez. E g y ter i -
ték ára 1 f r t 50 kr. J egyek f. hó 17-ig este 5 óráig a 
t i tkár i i rodában kapha tók . 

— A budapesti k. m. tud. egyetem a jövő isk. évre 
rek to r rá f. hó 11-én e lap szerkesztőjét választotta meg. 

Az e l ő f i z e t é s 

szives megúj í t ásá t 
kéri 

a szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és fe elős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, lí!9'2. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Megje lenik e lap heten-
k é n t ké tszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest, VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉYFOLYAM. 

Előf izethetni 
minden 

kir . postahivata lnál ; : 
Budapesten a szerkesz- | 
tőnél, és Rudnyánszky \ 
A. könyvnyomdájában . = 
IV., Papnövelde-u tcza : 
8. sz. a lat t , hova a ne- = 
taláni reclamatiók is, : 
bé rmen tes ny i to t t levél- : 

ben , in tézendők. : 

Budapesten, j u n i u s 18. 49. I. Félév. 1892. 

TAKTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok : Mélt. és ft. Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur székfoglaló beszéde. — Szent László király 
dicsősége az ő halála után. — Egyházi Tudósítások: E s z t e r g o m i f ő m e g y e : Cseppekből áll a tenger. — S z a t m á r : Mária-
önképzőkör. — F r a n c z i a o r s z á g : Modern állami mindenhatóság és lelkiismereti szabadság. — Kath. Egyesületi Élet : A Szent-

István-Társuiat tankönyvbiráló bizottsága. — Vegyesek. 

PAULUS SZMRECSÁNYI, 
DEI M 1 S E R I C O R D I A E T A P O S T O L I C A E S E D I S G R A T I A 

S. S C E P U S I E N S I S E C C L E S I A E E P I S C O P U S , 

VKHCRAB1L1 CLERO SAECULARI AC REGULAR] DIOEI'KSIS SCRPüSIENSlS 

S A L U T E M I N D O M I N O E T B E N E D I C T I O N E M ! 

(Vége.) 

Fraternae denique caritatis officia sollicite 
fovete. Estote omnes cor unum et anima una 
in Dei gloriam et fidelis populi aedificationem, 
compatientes consolationemque vobis invicem 
praebentes in adversis, in arduis praesidium; in 
hoc enim cognoscent omnes, quia discipuli Christi 
estis, si dilectionem habiieritis ad invicem. 
Amari et ego a vobis velim, ut amatur pater a 
filiis. Quis enim vestrum affligitur, et ego non 
patior, quis infirmatur, et ego non infirmor. 
Veritatis quidem ac iustitiae supremus custos et 
vindex, diligentissime custodiam sacrum fidei 
depositum, sacramque Ecclesiae disciplinam ; pari 
piaculo ducturus, sive studio p^acendi hominibus 
illam despectui obiicere, sive metu ulli morta-
lium displicendi, fidem officii prodere. Nam etsi 
non vult C a r i t a s , quod vindicet, invenire, parata 
tamen est severitas. peccata. quae invenerit, 
v indicare .Quidquid autem illud sit, quod com-
modis vestris serviat, et vel ad hanc vitam, vel 
ad aeternam vestra intersit, id mihi haerebit in 
medullis; nec erit quidquam, modo per consci-
entiam liceat, quod non libentissime facere ve-
lim, ut felicior fiat vestra conditio. Quo sic om-

') Joann. 13, 35. 
2) S. Aug. ep. 211. 

nibus diebus vitae meae, in omnipotentis Dei 
servitium, et ad vestra paratus obsequia, cum 
fiducia possim Dominum deprecari: Quos dedisti 
mihi custodivi, et nemo ex eis periit. Pater 
sancte, serva eos in nomine tuo. 

Haec omnia ad vos quoque referentur Filii 
Dilectissimi, qui ecclesiasticae iuventuti sive 
educandae, sive erudiendae praepositi estis, quia 
vobis ii, qui pastores futuri sunt, efformandi 
concreduntur. Mementote in hac parte cleri na-
scentis spem omnem Dioecesis nostrae esse repo-
sitam. Sana animis tyronum implantate scientia-
rum principia, labia enim sacerdotum custodiunt 
scientiam; et merito a sancto Hieronymo per-
stringitur illorum crassa rusticitas, qui hanc 
solam pro sanctitate habent, piscatorum se 
discipulos asserentes, quasi idcirco sancti sint, si 
nihil scierint.2) Neque contenti nunc esse possumus 
ea scientia et eruditione, quae aliis temporibus 
satis fuisse existimatur. Novi errores Ecclesiam 
premunt: certantem adversus tot hostes tam 
exercitatos, tam rebus omnibus instructos, vul-
garia arma et mediocris peritia sustinere non 
possunt. — Ante omnia tamen in studium in-
terioris pietatis et omnium evangelicarum vir-
tutum, imprimis autem in excitandum ac tir-
mandum verbo et exemplo modestiae, obedientiae, 
humilitalis amorem animum intendatis oportet. 
Scientia sine humilitate inflat: sunt enim, qui 
scire volunt, ut sciantur ipsi, et vanitas est ; ) 
neque ullus ad veri Dei cognitionem atque amo-
rem sperandus est progressus, nisi prius praeces-

') Joann. 17, 11, 12. 
' ) S. Hier. 1. 1. ep. 43. 
3) S. Bern. serm. 36. in Cant. 
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serit imbecillitatis nostrae perfecta cognitio. 
Ideo inquit alio loco sanctus Hieronymus : Multo 
melius est e duobus imperfectis rusticitatem 
sanctam habere, quam eloquentiam peccatrieem.1) 

Vos vero, filioli mei, tenella Ecclesiae meae 
germina, pupilla oculi mei, spes nostra, qui ad 
proelianda proelia Domini praeparamini, vobis 
dictum esse credere vos velim illud Apostoli: 
Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies 
salutis. *) Sicut enim, qui navali proelio dimica-
turi sunt, ante in portu et in tranquillo mari 
flectunt gubernacula, remos trahunt, ferreas ma-
nus et uncos praeparant, dispositumque per 
tabulata militem pendente gradu et labente 
ves.tigio, stare firmiter consuescunt, ut, quod in 
simulacro pugnae didicerint, in vero certamine 
non perhorrescant :Ä) ita et vos, filioli, omni 
qua pares estis virium contentione virtutibus 
Omnibus vacare, et ad scientiam sanctorum com-
parandam nunc debetis vos applicare, ut accepta 
quondam armatúra Dei, possitis resistere in die 
malo, et in omnibus perfecti stare.4) Probate 
vocatiouem vestram, priusquam ex atrio templi 
in sanctuarium Domini ingrediamini. Ita nunc 
agite, ut, quod renunciatis seculo, voluntas sit, 
non nécessitas ; adolescentiamque vestram nulla 
sorde commaculetis, et ad altare Christi quasi 
de thalamo virgo procedatis. 

Vos quoque benevolo complector affectu 
religiosarum familiarum socios, qui in hac Dioe-
cesi sub diversis quidem regulis viventes, diver-
saque munia obeuntes, tamen ad eundem asse-
quendae perfectionis evangelicae finem conten-
ditis, ad quem et consilio, et exemplo Domini 
invitati estis. Erant ordines religiosi a primis 
Ecclesiae seculis electa coeli soboles, invictum 
illius auxiliare agmen constituentes. Utinam non 
deficiat d e S t i r p e vestra vir stans coram Do-
mino.5) Utinam memores vocationis vestrae, 
illustria semper patrum vestrorum premere ve-
stigia, unique Deo adhaerere studeatis, summo 
Ecclesiae ac patriae praesidio futuri. 

Reliquum iam est, Patri misericordiarum et 
Deo totius consolationis ardentissima vota f'acere 
pro Beatissimo Patre nostro Leone XIII., qui 
mysticum Ecclesiae navigium tot inter tempe-

') S. Hier. 1. 2. ep. 12. 
*) II. Cor. 6, 2. 
») S. Hier. 1. 3. ep. 3. 
*) Eph. 6, 13. 
5) Jer. 35, 19. 

states tanta sapientia, fortitudine, suavitate gu-
bernat: item pro Rege nostro Apostolico Fran-
cisco Josepho, cui Dens vitam det longaevatn, 
et una cum patria nostra, pacem tranquillita-
temque tribuat. 

Infirmitatem vero meam Vestra omnium 
caritate, Vestraque prece adiuvari instantissime 
requiro, sicut et ego memóriám Vestri in ora-
tionibus meis semper faciam, illudque a divina 
miseratione enixe exoro, ut sicut hie sub patro-
cinio sancti Martini Episcopi et Confessons de-
votis animis, conspirantibusque studiis militamus, 
ita cum animabus nobis concreditis una in coe-
lesti gloria regnemus. Amen. 

Datum Scepusii, anno 1S92. die 15. menais 
Maii. Paul u s, 

episcopus. 

Szent László király dicsősége 
az ő lialála után.1) 

Szent László király 1095. jul . 29-én, hatvan éves 
korában , adta vissza dicső lelkét a ha lha ta t lanság Iste-
nének N y i t r á n . . . . 

Gyászt öl töt t az egész magyar haza a nagy vesz-
teség miat t . Szomorúság ült az arezokra, bánat te lepedet t 
a szivekbe, fá jdalmas soliajtások reszket te t ték meg a 
levegőt , melyen busán rezget t át a harangok szava, hir-
detve országszerte, hogy a nemzet feje, népének atyja , 
honának dicsősége megszűnt élni. A pór könnye össze-
fo ly t azzal, mely a főúr szeméből csordult végig arczán. 
Mert közös volt a nagy veszteség fölött i fá jda lom. 

„Ur Istennek malaszt jával mulék ki ez gyar ló vi-
lágból ; ezt látván és hallván, nemcsak Magyarországban, 
hanem mind az egész kereszténységben nagy siralom és 
bána t támada ilyen kegyes k i rá lynak halálán, és három 
esztendeig ez országban szép öltözet, tánezjárás és semmi 
vigasságtétel sem lát ta ték, sem hal la t ta ték ," olvassuk a 
róla szóló régi krónikában. 

Igy nyi latkozot t a nemzeti gyász nemzetünk ragyogó 
csi l lagának le tüute után. 

Szent László király életében igen szerette N a g y v á -
radot . a hármas Körös pa r t j án fekvő várost, s mindent 
m e g t e t t annak ékesitésére. I t t akar t pihenni hol ta után 
is, az ál tala épí t te te t t székesegyházban. Ismerték e vég-
aka ra t á t a főurak, azonban a rekkenő hőségben, az úgy-
nevezet t kánikula lévén már akkor , nagyon hosszúnak 
t a r to t t ák az utat Nyi t ráró l Nagyváradra , at tól félvén, 
hogy a szent király hol t teste a nagy melegben majd 
gyors feloszlásnak indul. Abban ál lapodtak meg tehát , 
hogy a magyar királyok eddigi koronázási és temetkezési 
helyére, a sokkal közelebb fekvő Székesfehérvárra szállít-
ják a drága tetemet. 

') Babik József rSzent László király élete és tettei" cz. né-
pies jubileumi müvéből mutatványul. A szerk. 
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Ugy is lön. Azonban útközben mi tö r tén t? Midőn 
a gyászmenet egy alkalommal déli pihenőt tartott , s mig 
a lovak kipányvázva legelésztek, a iák árnyékában el-
szunnyadtak egyszerre csak arra a csodálatos eseményre 
ébredtek föl, hogy a kocsi lovak nélkül a legnagyobb 
gyorsasággal viszi a szent király koporsóját Várad felé. 
Fölismerték ebben a magasabb intést s csakugyan László 
kedvelt városába vitték tetemeit, melyeket a Boldogasz-
szony templomában fejedelmi gyászpompával, sürü könny-
zápor között helyeztek el nyugalomra. 

Sirja kegyelettel lá togatot t helye lett a magyarok-
nak. Kétes esetekben ide jött tek az igazság kiderítése 
végett ; ide kívánkozott a béna, sánta és vak ; itt óhaj -
tot tak eltemetkezni szent László lábainál Nagy Lajos és 
Zsigmond királyaink. 

A nagy király sírját számos csodával dicsőitette 
meg a nagyhatalmú Isten, melyek közöl legyen elég 
rövidség okáért csak a következő ket tőt megemlíteni. 
Midőn a halottas kocsi szent László tetemeivel Váradra 
megérkezett, egy könnyelmű ember azon tiszteletlen 
nyilatkozatra fakadt , hogy bűzlik a szent király teste s 
utálattal fordult el a koporsótól. E tettéért azonban füs-
tén megbűnhődött , mert nyaka hátraceavarodott, nyelve 
pedig lógni kezdett szájából. Később megbánva bűnét, 
sz. László segélyül hívására visszanyerte épségét. 

A másik csoda még megdöbbentőbb. Egy alkalom-
mal egy ezüsttál képezte a pör tárgyát, melyért a gróf, 
kinek előbbi tulajdonosa szorultságában eladta, nem akar t 
fizetni, hanem azt állította, hogy a tál az övé, melyet 
elloptak tőle. Pedig azt a tálat egykor szent László aján-
dékozta egyik vitéz katonájának s ettől kapta fia az ér-
tékes ajándékot. A birák nem tudván eligazodni e bo-
nyolult ügyben, abban állapodtak meg, hogy a kérdéses 
tálat szent László koporsójára kell tenni s onnan az vigye 
el, ki Isten nevére hivatkozva, azt csakugyan a ma-
gáénak mondja . . . A hazug gróf sebtiben kapot t a tál 
után, de azonnal élettelenül roskadt össze, mig a katona 
minden akadály nélkül el tudta venni a koporsóról jogos 
tulajdonát . 

Minthogy a legrendkivülibb csodák folyton ismét-
lődtek e dicső királyunk sírjánál, I I I . Béla királyunk 
a magyar nemzet nevében, mely Lászlót már életében 
is szentnek tartotta, azon alázatos kéréssel fordult az 
akkori római pápához, I I I . Czelesztinhez, hogy őt a 
szentek sorába iktassa. A pápától kiküldött követ saját 
szemeivel győződhetett meg azon csodákról, melyek szent 
László sírjánál végbementek, s ezek következtében a 
római pápa e dicső királyunkat ünnepélyesen szentnek 
nyilvánitotta. 

Gyönge arra tollam, hogy leirja azon határtalan 
örömet, mely e hirre az egész nemzetet eltöltötte. A ki 
csak mozdulni birt, mind szent László városába sietett, 
sőt odavitette magát mások segélyével a béna, a sánta, 
a vak, fölépülését s meggyógyulását bizton remélve, fis 
nem is csalatkoztak. 

Mint egykor szent Istvánt, ugy az ő testét is föl-
emelték sírjából s egyszerű fakoporsójából, melybe te-
metkezni kívánt, művészileg készült sírba helyezték át, 
mely fölé diszes oltárt építettek. Ez alkalommal megint 

fényes csodákkal dicsőitette meg öt a Mindenható. A 
mint egy nagyon régi könyv irja, — „sok vak szent 
László sírjához járulván, segélyét kérvén, csodálatosan 
visszanyerte szeme világát. Sánták, n é m á k , siketek, 
nyavalyatörősök s különféle kinokban gyötrődők, nevének 
segélyül hivása által nyavalyáiktól megmenekültek. Épen 
szentté tétele óráján is egy gyermek, kinek sem keze, 
sem lába nem vala, ép testet nyert." 

És mig lenn a földön örvendett a nép, odafönn 
ünnepelt az ég is, melyen egy szokatlan fényű csillag 
jelent meg s majd két óra hosszáig tündökölt csodálatos 
fényességével. 

Szent testének maradványait drága ereklyék gyanánt 
kegyelettel őrizte nemcsak országunk, hanem a külföld 
több városa is, igy például a németországi Aachen, mely-
nek Nagy Lajos királyunk az általa építtetett kápolná-
ban, sz. István és Imre ereklyéi mellé sokat ajándéko-
zott. Legértékesebb részét képezi az úgynevezett szent 
László feje. vagyis koponyája, melyet előbb a váradi 
káptalan őrzött drága ezüsttartóban kincse gyanánt ; ezt 
később Napragy Demeter váradi püspök Győrbe vitte, 
hol máig is őriztetik a székesegyház úgynevezett Héder -
vári-kápolnájában, melyet az 1891. évben kimúlt eszter-
gomi herczegprimás, Simor János, előbb győri püspök, 
1861-ben gyönyörűen meguji t ta tot t . E tiszteletreméltó 
ereklye az, melyről Zsigmond királyunk egyik oklevelé-
ben azt olvassuk, hogy midőn a váradi püspökség kincs-
tárában egy égve felejtett gyertya lángja mindent elham-
vasztott, csak ez maradt meg sértetlenül a lángok 
pusztitásától. „Ez azon „szent László feje" — írja róla 
szépen a váradi püspökség történetében egyik jeles tudó-
sunk, Bunyitai Vincze — mely történeti emlékeinkben 
annyiszor előfordul . . . E fejre tették atyáink legszentebb 
eskü jöke t ; ezt vitte Várad papsága mint legdrágább 
kincsét s legnagyobb öröme jelét érkező királya vagy 
püspöke elé ; ezt hordozá körül városa utczáin legfénye-
sebb ünnepei alkalmával, s ennek kíséretében és védelme 
alatt bocsátá fiait a csatába." 

Megjegyezzük még, hogy Zágrábban is, hol a szent 
király egykor püspökséget alapitott, őriztetik egyik kar-
csontja, s ugy Róma mint Esztergom városa nagyobb 
ereklye-részeit mondha t ja dicsekedve a magáéinak. 

Szent László holta után sem szűnt meg nemzetének 
oltalmazója lenni, mint ezt a róla fenmaradt hagyomá-
nyok erősitik. Ezek közöl egyet Arany János ad elő 
Szent László czimü költeményében. 

A szomszédos Moldvaországot, mely Nagy Lajos 
királyunk idejében összefüggésben volt hazánkkal, elözön-
lötte a vad tatár sereg. A király Laczfi nádort, helyette-
sét, küldé ellenök, ki a székelyek segítségével legyőzvén 
a pusztító ellenséget, arra birta őket, hogy térjenek a 
keresztény vallásra. El fogadta e föltételt a levert ta tár 
had s Nagyváradon a keresztelőkut fölé ha j tá megalázott 
fejét. S midőn ez alkalommal többen egyedül csak [a 
székelyek vitézségének tulajdonítot ták a kivívott diadalt, 
egy sir felé hajló, vén ta tár a következő nyilatkozatot 
tette — a költő szavai szerint: , 
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„Nem a székely, nem is Laczfi, 
Kit Isten soká megtartson, 
Hanem az a : László ! László ! 
A' győzött le minket harczon. 
A hívásra ő jelent meg, 
Vállal magasb mindeneknél, 
Sem azelőtt, sem azóta 
Nem láttuk azt a seregnél. 

Nagy lovon ült a nagy férfi, 
Arcza rettentő, felséges ; 
Korona volt a fejében, 
Sár-aranyból, kővel ékes ; 
Jobb kezében mint a villám 
Forgolódott csatabárdja : 
Nincs halandó, földi gyarló 
Féreg, a ki azt bevárja. 

Mert nem volt az földi ember, 
Egy azokból, kik most élnek : 
Feje fölött szűz alakja 
Látszott ékes nőszemélynek : 
Koronája napsugárból. 
Oly tündöklő, oly világos ! . . . 
Monda a nép : Az szent László, 
Es a Szűz, a Boldogságos. 

S az öreg tatár beszédét, 
Noha kétség nincs felőle, 
Bizonyitá a templomnak 
Egy nem szavajátszó őre : 
Hogy három nap a sírboltban 
Lászlót hiába kereste ; 
Negyednapra átizzadva 
Találtatott boldog teste.1-

S hogy kedvelt városát a gyászos török puszti tások 
idején szent véreivel együt t mily hiven védelmezte, utal-
juk a szives olvasót a Szent királyok szobrai cz. jeles 
köl teményre . 

Mint az elősorolt s nem uj jból szopott, hanem tör-
ténelmi alapon nyugvó dolgok bizonyí t ják, feledhetet lenné 
vált nemzetünk előtt a hős, a bölcs, a keresztény vallás-
hoz hiven ragaszkodó szent király emléke. Számos hely-
ség (Alsó-, Felső-László Sopronmegyében, Lászlófalu 
Borsod- és Turóczban , Lászlóföld Sopronban, Lászlómező 
Torontá lban, Lászlótelek Csongrádban) örökít i meg nagy 
nevét, ugy hogy elmondhatni r ó l a : nem Tolnától Bara-
nyáig, hanem országszerte emlékezetben van szent életé-
nek hire s dicsősége, melynek te tőfokául szolgál az, hogy 
a tes tvérhazául czimeztetni szokott Erdé ly őt tiszteli ha-
talmas védőszentjéül. 

Ezeken kivül országunkban számtalan templom és 
kápolna van t iszteletére szentelve, melyek ol tárán a szent 
király képe ékeskedik, az ő nemes erényeinek, hazasze-
rete tének és vallásosságának követésére buzdítva a hí-
veket. 

J á m b o r őseink mély t iszteletök jeléül örömmel vá-
lasztot ták fiaik számára a László nevet, s innét van, hogy 
oly sok kitűnő, e nevet viselő fér f iú t ta lá lunk mind az 
egyházi, mind a polgár i téren, ugy azok közt , kik ka rd-
dal védelmezték a hazát, mint azok sorában, kik a szel-
lem fegyverével, az irótollal munkálkodtak nemzetünk 
művelődésének föllenditésén. 

') Az idézett füzet közli. 

Rövidség okáér t csak a nevezetesebbeket emi i t j ük 
tneg. Ilyenek : 

Héderváry László, a vitéz egri püspök, ki Hunyadi 
Jánosnak , később Mátyás kirá lynak nagy segítségére volt 
a rabló csehek legyőzésében. 

Szálkán László, mint esztergomi érsek, a mohácsi 
szerencsétlen ü tközetben ontot ta vérét a hazáért . 

Báthory László, nemes családból származó szerzetes, 
négyszáz évvel ezelőtt a szentírás nyelvünkre fordítot ta . 

Főpap ja ink sorából kiválnak még Eszterházy László 
gróf, ki lemondván családi méltóságáról , szerzetessé lett , 
később azonban megha jo l t a fensőbb akara t előtt, mely 
őt püspöki székre emelte. — Barkóczy László, mint 
székesfehérvári püspök halt meg. A nagynevű Pyrker 
László, velenczei pa t r ia rka , egri érsek s jeles költő, kin-
cseket érő képgyű j t eményé t a nemzetnek ajándékozta , 
Ege rben diszes székesegyházat épí t te te t t . 

Amadé László kedvelt költő volt a mult században. 
Kelemen László a magyar színészet út törője . Szentjóbi 
Szabó László, Perlaky, Szelestey, Beöthy, Losonezy, 
Kőváry, Korizmics, Sebők, Arany László mint jeles irók 
ismeretesek. Szalay László nemzetünk egyik legnagyobb 
tör ténet i ró ja . 

Jeles köl tők (Arany János, Tompa Mihály, Garay 
János , Vida és Bonyhay József, Mindszenti, Rosty, Ke-
menes, stb.) énekelték meg a dicső király tet tei t dalaik-
ban. Közőlük leg inkább ki kell emelnünk Garay János t , 
ki nemcsak rövidebb versekben dicsőítette a szent királyt, 
hanem Szent László czimű két köte t re te r jedő tör ténelmi 
köl teményében elejétől végig lelkesen adja elő a nagy 
király életét és te t te i t . 

De legmél tóbban t a r t j a fenn a vitéz és vallásos 
szent király emlékezetét az úgynevezet t Szent-László-
társulat, melynek emberbará t i jó tékonysága 1862-től 
kezdve egész napja inkig ki ter jed. 

A z 1192-ik évi ünnepély, mely a dicső fejedelem 
szentté avatására Váradon gyü j té össze a nemzet szinét-
javát , ismétlődni fog az idén szent László városában, hol 
fényesen fogják megünnepelni a szentté avatás hétszáza-
dos évfordulóját s egyút ta l annak emlékezetét , hogy a 
város, melyet Ali pasa 1660. aug. 30-án foglal t el, 1692. 
jun . 5-én szabadult meg a török rabságtól Heiszler csá-
szári t ábornok és serege által. E kétszázados évforduló 
éppen junius hónapba esik, melynek 27-ik napján szent 
László ünnepét t a r t j a a kath . egyház. 

A nemzeti ünnepet , melyre az egész ország hiva-
talos, tudomásunk szerint Nogál l László, je lenleg makói 
káplán, indí tványozta legelőször a „Magyar Állam" czimű 
kath . napi lap mul t évi fo lyamában. Az eszmét hozzá 
méltó nemes buzgósággal karo l ta fel Nagyvárad jelenlegi 
tudós püspöke, ki egyút ta l a Szent-László-Társulat érdem-
dús elnöke is. Mily gyönyörű találkozása az események-
nek ! Nagyvárad visszavétele és László szentté avatásának 
egyesült évfordulóján az rendezi a nagyszerű ünnepélyt , 
ki a Szent-László-Társulat élén áll, mint bölcs és tevé-
keny vezér. 

A jubileum jun. 26-án veszi kezdetét s junius 29-én, 
szent Péter és Pál apostolfejedelmek ünnepén végződik. 
Tehá t együt t ünnepel a magyar haza a kath . egyházzal , 
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mely honunkat nagygyá és hatalmassá tette. Az ünnep-
ség középpontja jun. 27-én, szent László napján lesz. 
Maga a váradi püspök, az ékesszólásáról ismert Schlauch 
Lőrincz fogja tartani az ünnepi beszédet. Három napon 
át a néphez lelkesítő beszédek fognak intéztetni szent 
László követésére. Jun. 29-én, a pápaság ünnepén, Steiner 
Fülöp székesfehérvári püspök, mint a másik királyi város 
főpapja s volt nagyváradi kanonok fogja tartani az ünnepi 
szónoklatot. 

It t azonban még nem állapodik meg a nagyváradi 
püspök, hanem fejedelmi bőkezűséggel nagyértékü s 
művészi kivitelű ereklyetartót készíttet egyik budapesti 
ötvösnél szent László ereklyéi számára Az uj ereklye-
tartó a nagy- király mellszobra lesz, vert aranyból, fején 
szent István koronájával. A szobor belsejében helyeztet-
nek el a szent ereklyék. 

Ez örvendetes mozgalmakkal kapcsolatban meg kell 
még emlékeznünk arról is, hogy Bubics Zsigmond Kassá-
nak tudós és nemesszivü püspöke, e nemzeti ünnep ügyé-
ben körlevelet bocsátott ki s egyúttal 20 drb aranyat 
tűzött ki pályadíjul szent László életének megirására. 
„Feltüntetendő lesz e műben — irja többek közt — a 
szent király, mint országának fejedelme, mint az egyház 
hü fia, mint bölcs törvényhozó, mint szigorú, de igazsá-
gos biró, mint í. jó erkölcsöknek szóval, tettel terjesztője, 
mint a lovagiasság mintaképe, mint a szegények oltal-
mazója és pártfogója " 

Tehát ünnep készül a magyar hazában ; ez ünnep 
középpontja ugyan Nagyvárad fog lenni, de azt hiszszük 
s bizton reméljük, hogy nem lesz kath. templom széles 
e hazában, hol szent királyunk tiszteletére ünnepélyes 
hálaadó isteni tisztelet ne tartatnék. 

És méltán ! mert ez ünnep, mint Schlauch Lőrincz 
püspök ur egyik beszédében jelezte, az ébredező lcath. 
öntudat ünnepe leszen. 

S vájjon miben áll ez a kath. öntudat ? 
„Szent László ünnepe arra szolgál, hogy a lath, 

öntudat minél inkább fölébredjen s megszilárduljon a hivők 
kebelében; — hogy a katholikusok öntudatára ébredjenek 
annak, hogy Magyarországot a kath. vallás vezette be a 
polgáriasult államok sorába ; hogy a kath. vallás tartotta 
fenn csaknem egy évezreden keresztül; hogy a múltban 
ugy, mint a jelenben minden nagy nemzeti alkotást ennek 
a vallásnak köszönhetünk s ez volt nagyságunknak, dicső-
ségünknek alapja : — hogy Magyarország addig volt nagy 
és hatalmas, független és szabad, mig hitegységében a hit-
ujitás meg nem rontotta s részekre nem szaggatta az or-
szágot." 

Adja Isten, hogv a gyáva tespedés, a bűnös mulasz-
tások szomorú korszaka után e nemzeti ünnep után egy 
szebb jövőnek legyen biztató hajnala ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergomi fömegye. Cseppekből áll a tenger, — 

egyes katholikusok akcziójából fejlődik ki a nagy kath. 
köztevékenység. 

Nógrádmegye alispánjának, Scitovszky Jánosnak 

nemes és bátor eljárásáért, a melylyel az u. n. elkeresz-
telési ügyben az igazság mellett foglalt állást és nyilat-
kozott, az esztergommegyei bajóthi alesperesi kerület a 
következő határozattal szavazott elismerést és köszönetet : 

„A bajóth-kerületi papság f. hó 2-án tartott tavaszi 
gyűlésen főt. Morva Miklós esperes röviden vázolván a 
mai siralmas egyházi viszonyokat, a többi közt megjegyzé, 
hogv a mostani ellenséges áramlattal szemben nem ma-
rad egyéb hátra, mint az iskolának és templomnak szó-
széke, melyről a papság híveit a hit szükségességéről, az 
egyedül üdvözitő egyházról, a keresztség szentségének 
hatásairól és a házasság szentségének jellegéről legbeha-
tóbban meggyőzni, ez által a kath. hitéletet feléleszteni 
iparkodjék. Ennek kapcsán főt. Mezey Rudolf h. alperes 
indítványát egyhangúlag magáévá tette a ker. papság, 
miszerint Scitovszky Jánosnak, Nógrádmegye alispánjának, 
526/892. sz. a. hozott ítéletéért köszönec és bizalmi sza-
vazat fejeztessék ki jegyzőkönyvileg. 

Szomor, 1892. jun. 12. Dr Miksó István, 
plébános, kerületi jegyző." 

Szatmár. Mária-önképzőkör. — 
Egy igen érdekes, egyes jeleneteiben épp ugy, mint 

összhatásában kiválóan élvezetes ünnepség folyt le mult 
vasárnap délután a szatmári zárda falai között. A kir. 
kath. tanítónőképző intézet növendékeiből álló „Mária-
önképzőkör" tar tot ta ötödik évi diszgyülését, melyet 
Meszlényi Gyula püspök ő méltósága, Irsik Ferencz pápai 
praelatus, dr Keszler Ferencz kanonok, dr Kádár Ambrus 
cz. kanonok s püspöki titkár, Jandrisics János apát-ple-
bános s számos meghívott vendég hallgatta végig ugy 
egyházi, mint világi körökből. Azok, a kik e nem ha-
nyatló, de szépen és igen jó irányban folyton fejlődő 
körnek hasonló diszgyüléseit ismerték, biztosak voltak 
róla, hogy nem közönséges szellemi élvezetekben fognak 
részesülni ismét. A mai diszgyülés azonban akár a nagv 
tapintattal összeállított s a figyelmet és érdeket mind-
végig lekötő tárgysorozat változatosságát, akár az egyes 
számok ügyes, nagy részében bravouros kivitelét tekintve, 
a meglehetősen magas várakozást is felülmulta. Igen 
kellemesen hatott mindjárt a kezdet, Madarassy Emilia 
IV. éves növendéknek, az elnöknőnek, szerény, okos és 
méltóságteljes komolysággal előadott megnyitó beszéde, 
majd jelentése a kör évi munkálkodásáról, melyet Jánossy 
Jolán (IV.) titkárnő olvasott fel. A jelentés szerint a 
körnek ez évben 47 rendes tagja volt, tartatott 1? rendes 
és egy rendkivüi gyűlés. Beadatott 20 dolgozat és 8 bí-
rálat. Szavaltak 27 költeményt, előadtak 26 zongoradara-
bot és 18 éneket. -— Az évi jövedelem 52 frt i»0 kr. 
Ebből az évi tagságdijak 14 f r t 40 kr. — Az évi kiadás 
kitesz 10 frtot, mely az előbbiektől levonatván marad 
42 frt 90 kr. Ehhez hozzáadva a takarékban elhelyezett 
111 f r t 16 krt, a kör összes vagyona 154 frt 6 krból 
áll. A könyvtár 11 könyvvel szaporodott adomány utján. 
Kitűnik e jelentésből, hogy a kör tagjai nem csak szor-
galmasan és jó irányban munkálkodtak, de a takarékos-
ságban is igen szépen gyakorolták magukat, mert íme 
a szellemi tőkén kívül jókora anyagi tőkécskét is gyűj-
töttek maguknak. A felolvasott jelentés azonban csak 
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kerete, halvány képe volt a kör működésének ; e keretbe, 
e képbe a nyomban reá következő zene- ének-előadások, 
szavalatok és felolvasások szőttek eleven életet, mint-
egy feltárva a kör egész működését: Nézzétek ime, itt 
az élő bizonyság. Mindjárt nyitányul Schrutek Amália 
(III.) és Pozsgai Mária (II.) növendékek Suppénak szép 
„Ouverture"-t zongorán négykézre oly meglepő könnyed-
séggel és biztossággal adták elő, hogy önkénytelenül tört 
ki a közönség ajkán a méltó bírálat : Nagyon szép! 
Nagyon szép! A „Rákóczy Ferencz Rodostón^ cz. melo-t-
dráma, melyet Andrássy Rózsa (IV.) alapos tanulmány-
nyal és mélyérzéssel szavalt s zongorán Klausz Katalin 
(IV.), czimbalmon pedig Keresztessy Mária (IV.) kisértek 
ügyesen, mindvégig kellő hangulatban tartotta a jelen-
voltakat, kik elismerésüknek élénk kifejezést adtak. Osz-
tatlan zajos tetszést és elismerést nyert Jánossy Jolán 
(IV.) „Szűz Mária minden erénynek ragyogó példája" 
czimen felolvasott pompás kis értekezésével, a mely egy-
szerű, nemes irálylyal, vonatkozásokban gazdag s igen 
kedves képben állította elénk minden oldalról a nők 
utolérhetetlen mintaképét, a boldogságos Szüzet. A ma-
gasztaló szó után felzengett erre a dicsőitő „Mária ének" 
a II. III. és IV. éves növendékek népes karából s a 
három szólamu, kellemes áriákban bővelkedő harmonikus 
darab összevágó, biztos előadása, melyet harmoniumon 
Klausz Katalin kisért. nemcsak a kar kitűnő hanganyagá-
ról, fegyelmezettségéről, hanem a vezető irgalmas nővér-
nek, Berchmannának, kiváló szakképzettségéről is meg-
lepő tanúságot tett. Még jobban kitűnt ez Hauptmann 
igen szép , Angyal dal"-ának, főleg pedig Mathieux „Ma-
dárkantate"-jának mindenkit meglepő és magával ragadó 
előadásánál, melynél szebbet, harmonikusabbat, melynél 
épugv szóló, mint összénekében nehézségei daczára mű-
vészibb bravourral előadott darabot igen ritkán lehet hal-
lani. Feltűnést keltett Klausz Katalinnak (IV.) is biztos, 
ügyes technikájú zongorajátéka, melylyel a kart kisérte, 
majd- pedig önállóan Bethovennek „Sturm-Gewitter" cz. 
symphoniáját mutatta be. Az ének és zenedarabok közt 
Jánossy Jolán (IV.) szavalta színezésben gazdag természe-
tes hangon, a változó érzelmek ügyes festésével Mind-
szentinek, „A bűnös éjszakája" cz. költeményét ; majd 
Priegel Sarolta (IV.) olvasta fel „Mi a nők rendeltetése" 
czimü csinos értekezését, melyben ép ugy a női hivatás 
és élet okos, helyes felfogása, mint a keresetlen egyszerű-
ségében is szép s egészen irodalmi szinvonalon álló elő-
adás igen kellemesen lepte meg a közönséget. Madarassy 
Emilia elnöknőnek a püspök ur ő méltóságához és a 
vendégekhez, majd a kör derék vezetőihez és pályatár-
saihoz intézett bensőségteljes végszava méltó befejezést 
adott az igen élvezetes gyűlésnek. Végül püspök ő mél-
tósága fejezte ki magas megelégedését és kiváló elisme-
rését a kört tapintatosan vezető igazgatónak, dr Stein-
berger Ferencznek, Jolántha és Berchmanna nővéreknek 
s a kör buzgó lelkes tagjainak, meleg szavakban buzdítván 
őket a kitartásra, mire a közönség tüntető elismerésének 
még egyszer lelkes kifejezést adva távozott, magával vi-
vén a tudatot, hogy a hol ily szellem, a több oldalú női 
képzettség ily magas foka mutatkozik kézzelfogható ered-
ményekben, ott a vezetés, a zárdai nevelés ellen el kell 

némulnia minden gáncsnak, mert nem a szavak, hanem 
sokkal ékesebben szóló tettek adják meg reá a csattanós 
czáfolatot. H. Sz. 

Francziaország. Modern állami mindenhatóság és 
lelkiismereti szabadság. — 

Az a harcz, mely jelenleg a köztársaság és klérus 
között Francziaországban folyik, egész vihart csapott az 
igazság elferditéséből és a hamis beszédekből a közvéle-
ményben, melyet a liberális-zsidó sajtó keritett erőszajtos 
uralma alá, és ezen ferdítések és hamis beszédek mind 
oda irányulnak, hogy az egyházat gyengitsék és a mo-
dern állami felfogást dicsőítsék. Szakadatlanul folyik itt 
a beszéd azokról az egyházfejedelmekről, a * kik a pápa 
ellen lázonganak, a püspökökről, kik a pápa parancsai 
iránt való engedetlenségükben saját szakállukra folytat-
nak politikát, a klérusnak azon mind élénkebben kidom-
borodó törekvéseiről, hogy bizonyos világi hatalomra 
tegyen szert. A szent atya utolsó encyklikáját és nyilat-
kozatait éppoly irányzatos magyarázatokkal kisérték, mint 
a püspökök pásztorleveleit és kijelentéseit. Ezekhez já ru l 
még egy egész sora amaz eredeti tudósításoknak, miket 
a londoni „Daily Chronicle," a párisi „Temps" és a 
„Figaro" Rómából kapott, mely lapok hitelre számítanak, 
ezt azonban éppen nem érdemlik meg feltétlenül. Van 
itt értesités bőven mind arról, a mit a pápa mondott, 
irt vagy sejtett. Hogy ezek az értesitések azokkal a szem-
és fültanukkal, akikhez intézve voltak, ellentmondásban 
vannak, azt a hirt hajhászó szenzácziós szándék is mu-
tatja. Részünkről, mióta Lavigerie algiri toasztját elmon-
dotta, azt az egész mozgalmat, melynek czélja az volt, 
hogy a papságot a köztársaság elismerésére vezesse, 
lelkiismeretes pontossággal figyelemmel kisértük, a hiva-
tott helyekről jö t t nyilatkozatokat mind összegyűjtöttük, 
megbíráltuk és egybe vetettük egymással, és arra a meg-
győződésre jutottunk, hogy a Curia és a felsőbb és alsóbb 
klérus között a lényeges pontokra nézve teljes egyet-
értés, egy vélemény uralkodik, és ez arra az állásra, 
melyet a katholikusok a köztársasággal szemben elfoglal-
nak, irányadó és alapvető. Ismételve kimutattuk, hogy a 
konzervativek kilépése és távolmaradása az állami har-
czok gyakorlati folytatásától, a mi ezelőtt 12 évvel kö-
vetkezett be, párttekintélyüket a nép szemében mind 
jobban aláásta. Végzetes veszedelemmé lett, hogy az egy-
házias érzelmű és fenntartó elemek dynasztikus ábrándok, 
utópiák kedvéért egész erejüket az államforma ellen foly-
tatott harczokban forgácsolták el, a helyett, hogy azt az 
állást, mely őket az alkotmány szerint megillette volna, 
elfoglalják abból a czélból, hogy aztán tartalmának, vagyis 
törvényeinek, erkölcsének, a kormányzat módjának, me-
lyet megalkotott, a javításán munkálkodjanak. A mellett, 
hogy az igazságos érzületű férfiakat ez a körülmény visz-
szatartóztatta, előállott az a további veszedelem is, hogy 
a republikánusokat a helyzet mindjobban az utczák de-
mokracziájának karjaiba hajtotta. Ez a gondolatmenet 
vezette szemmel láthatólag XIII. Leót is akkor, midőn a 
franczia katholikusokat arra intette, hogy a fennhatóság ama 
formája előtt, mely pillanatnyira a jog és törvény birto-
kában van, meghódoljanak, „hogy aztán" — mint ez a 
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hat franczia érsekhez intézett levélben szórói-szóra igy 
áll — „éljetek azzal az elvi tázhatat lan j ogga l , melyet az 
nektek nyú j t és magában rej t , hogy a kath . eszméket 
el terjeszszétek, p ropagá l j á tok abban a reményben, hogy 
azt polgár társa i tok többségének szivébe csepegtethet i tek 
és igy sort kerí thessetek a törvényhozásban azokra a 
vál tozta tásokra , a melyek kívánatosaknak látszanak." 

A pápa emez utasí tása előtt az összes püspökök 
megha jo l t ak . Persze ha a pápa nyilatkozataiból olyasmit 
olvasnak ki, a mi azokban benne sincs, s ha a republ i -
kánusok emez önhata lmú magyaráza tának követésére a 
papságban is kedvet akarnak ébreszteni, ugy ez — 
mondha t juk — hiábavaló egy já ték. Floquet a baszkok 
földje maire- jének t iszteletére adott banket ten Bayonne-
ban ezeket mondo t t a : „A papnak meghódolása a köztár-
saság előtt egyút ta l a köztársaság összes törvényeinek, 
intézményeinek és egész rendszerének elismerését és he-
lyeslését jelenti ." Más lapok még tovább mennek, és azt 
mondják, hogy a köztársasági á l lamforma egyér te lmű 
annak törvényhozásával és azzal a modern szellemmel, 
mely azt megte remte t t e . A kí kezet aka rna emelni az 
iskolatörvény, az intézeti katonatörvény, a congregat iók 
elüzetéséről szóló stb. törvényeknek legparányibb feje-
zete ellen is, az a szent és sér thetet len köztársaság ellen 
vét, a mely i ránt a kathol ikusok engedelmességgel tar -
toznak. Ezen felfogás szerint minden ember, a ki pl. a 
válási törvény megvál toz ta tásá ra szavaz, fellázadna a köz-
társaság ellen, mely m a g á t a modern társadalommal azo-
nosít ja, és engedet lenné lenne a pápa parancsai i ránt . 
F loquet szembe áll í tot ta Bayonneban az á l l amhata lmat a 
lelki ha ta lommal . A lelkész gyakoro lha t j a a maga val-
lási szabadságát az egyházon belül. Ezen kivül a maire 
mint ilyen, a ki mege t t a prefektus áll, az egyedüli ur 
és nem a község szolgája. A polgári cselekedeteknek nem 
szabad vallási befolyások ál tal e lnyomat ta tn iok. Hol i t t 
a lelkiismereti s zabadság? Még is csak hal lat lan kényszer 
meg nem tűrni a vallási ön tuda t sugal la tá t , ha ez a pol-
gári ügyekben nyilvánul. 

A „Daily Chronicle" azt is je len t te t te magának a 
többek között , hogy a pápa Richard é rseknek , midőn ez 
Rómából elutazott , azt i r ta volna, hogy az Union de la 
France chrétienne-t oszlassa fel, vagy czáfolja meg. Ez 
is a l egnagyobb mér tékben valószínűtlen. Chesnelong, az 
Unió elnöke, a ki 10-én a ka th . kongresszus megnyi tó 
beszédét is t a r to t ta , telegrafiai uton nyer te meg az apos-
toli szék közvetet t áldását , a mi nehezen volna elhihető, 
ha ő a nyil t engedet lenség bűnébe esett v o l n a . B i z o n y -
talan, hogy igaz-e az, hogy a kormány a pápánál a párisi 
érseki szék másforma betöltése i ránt esedezett. De bizo-
nyos, hogy ha ez megtör tén t , ugy azt a pápa kereken 
visszautasította. Miféle hazugságok és túlzások hire nem 
érkezet t ezzel egy időben Gouthe-Soulard, aixi é rseknek 
és Tur inaznak, Nancy püspökének megrendszabályozta tá-
sáró l ! Igaz, hogy ez utóbbi lelkészi minőségében a köz-
társaság ellen küzdöt t és nem tel jesí tet te i rán ta köteles-
ségeit — mint a liberálisok mondják — hogy püspök 
lehessen, s hogy most a pápa ú tmuta tása inak engedve 

l) Az „ÜDÍo'-t a párisi érsek azóta csakugyan feloszlatta. 
A szerit. 

azt fenntar tás nélkül elismerte. Ez valamint őt, ugy 
minden egyetlen más ka thol ikus embert sem ta r tóz ta tha t 
vissza attól, hogy a most ura lkodó istentelen élet ellen 
sikra szálljon. Azok a fej tegetések, melyeket Duval Fer-
dinánd a „Moniteur Universel"-ben közzétett , igen sok 
por t vertek fel azért, mert ő azt a gyakran te t t megkü-
lönböztetést , mely a pápa tanaiban a vallási dolgok és 
az emberek politikai maga ta r t á sá ra nézve adott tanácsai 
közöt t mutatkozik, ú jbó l felfrissiti és a csalhatat lanságot 
a pápától az utóbbiak tekintetében elvitat ja. Duval azon-
ban poli t ikus, és te t te i t a klérus rovására írni, mint azt 
a liberális sa j tó teszi, lehetetlenség. Azonkívül az ő ka th . 
exposé- jé t Lavigerie ugy jellemezte, hogy az a galli-
canismus, s a vastag eretnekség és szakadárság gyanú jába 
keveredet t . 

E g y további példájá t szolgál tat ták a republ ikánus 
türe lmet lenségnek akkor , mikor az anti-szocziálista l igát 
aka r t ák megalakí tani . Egyesülni akar tak a pártállásra, 
való tekintet nélkül, hogy a szoczializmussal, bármily 
f a j t á j ú lett legyen is az, szembeszáll janak, t. i. hogy az 
állami beavatkozást korlátozzák és a magán kezdeménye-
zést fokozzák. Léon Say és Yves Guyot vol tak a főko-
lomposok, és még olyan ki rá lypár t iak , mint Broglie her-
czeg és Audififret Pasquier is közzéjük ál l tak. Most 
azonban a l iberal ismusnak e ké t centaurusa tüzet s lán-
go t okádva u g r o t t a porondra , hogy tu la jdon gyermekét , 
mely még alig jö t t világra, megöl je és a l igát feloszlassa. 
A politikai együt tműködésnek mindenféle fa j t á ja , ha 
te l jes egyetér tés uralkodik is különben a gazdasági dol-
gokban , lehetet len olyan férfiak között , a kiket alapvető, 
elemi kérdések választanak el egymástól , és a kik nem 
állanak a republ ikánus á l lamforma alapján. Ime most Say 
a szövetség hive az a lkotmányszerü jogokkal , ő a bal és 
a jobb középet egybe olvaszthatná, hogy a radikál isokat 
a falnak szorítsa. De ő azt követeli , hogy a konzervat i -
vek mondjanak le elveikről, mielőt t a köztársaság táborába 
á tmennének. „A konzervat iveknek kiá l t juk oda — hir-
detik a liberálisok — „hogy már semmi komoly dologba 
nem fogha tnak a nélkül, hogy egészen és tökéletesen az 
1789-iki modern eszmék a lap jára ál l janak, melyeknek 
természetes lerakodása, valójában a köztársaság." 

Az állami mindenhatóságnak újkori bálványa ezeket 
a modern eszméket, melyek a l iberalizmust és a zsarnok -
ságot egyidejűleg kecsegtetik, csalogat ják, egészen sa já t -
jává tet te, és segélyükkel u ra l ja a társadalmat . E z az 
eset Francziaországban és a többi országokban. A porosz 
iskolatörvény bukása után elvitat ták a kathol ikusoktól és 
konzervativektől a lehetőségét is annak, hogy a törvény-
hozást a maguk szellemében befolyásolhassák. „Semmi 
sem mehet többé keresztül, csak az a mi a középpár tok 
részéről jön," ez volt a hivatalos vezérszó Berl inben és 
a „Kölnische Ztg ." u j jongot t , hogy a modern szellem 
megtámadása ma már lehetet len. Innen van, hogy a val-
lási meggyőződést , melynek ezt a hazug szellemet, a mely 
1789-ből ered, szóban és képben egyarán t szakadat lanul 
ostromolnia kell, megvetik, számkivetik, s hogy a kor -
mányok abban a mértékben, a mint a vallást a fe l sar jad t 
nemzedékek szivéből kiűzni, kioltani iparkodnak, vesztik 
t a la juka t tek in té lyükkel együt t a népben. 
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KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
— A Szent-István-Társulat tankönyvbiráló bi-

zottsága f. bó 15-én tartotta első értekezletét dr Kis-
faludy A. B. társ. alelnök vezetése alatt. A tagok szép 
számban jelentek meg ugy a fővárosból, mint a vidékről. 
— Jegyző dr Kiss János felolvasván azon okmányokat, 
melyek a bizottság kinevezése és működési eljárására 
vonatkoznak, elnök hosszabb és tartalmas beszédben fej-
tegeti az elveket, melynek alapján a bizottságnak mű-
ködnie kell, és a bizottság ülését megnyitja. A gyűlés 
érdemleges tárgyai vol tak: 1. A Mócsv-Petrovácz-Stein-
berger-féle ABC és olvasó könyv felett való határozat. 
Az értekezlet Haller József és Molnár László birálatainak, 
valamint a szerzők észrevételeinek meghallgatása után a 
jelzett tankönyveket elfogadta, felhiván a szerzőket, hogy 
ugy a birálók, mint az értekezlet észrevételeit figyelembe 
vegyék. Egyúttal megbízattak, a további osztályok olvasó 
könyveinek megírásával. — 2. Yargyas E., Rónai és egy 
névtelen szerzőtől kiadásra felajánlott ABC könyveket az 
értekezlet egyrészt feltűnő hiányaik, másrészt az elfoga-
dott tankönyvvel való hasonlatosságuk miatt, el nem 
fogadta. — 3. A Balaton-féle kiadásra felajánlott tan-
könyveket az egyhangúlag kedvezőtlen bírálatok alapján 
a bizottság szintén nem fogadta el. — A bizottság julius 
első napjaiban újra ülést tart , melyen a bizományba fel-
ajánlott tankönyvek fölött fog dönteni. 

V E G Y E S E K . 
— Kitüntetés. A hivatalos lapban olvastuk ű kö-

vetkező legfelsőbb kéziratot : Személyem körüli magyar 
miniszterem előterjesztése folytán : Palczer Ernő, a ke-
gyes tanitórend nagykárolyi társháza főnökének és ottani 
helyettes plébánosnak, az egyház és a tanügy terén ki-
fejtett sok évi közhasznú működése elismeréseül, a koro-
nás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 
1892. évi junius hó 2-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Szögyény László, s. k. (Ad multos annos !) 

— Samassa József egri érsek ő nmga, ki jelenleg 
Wörishofenben időzik, a következő üdvözlő táviratot in-
tézte Vaszary Kolos herczegprimás ő főmlgához : „Mé-
lyen meghatva olvastam Wörishofenben herczegséged ama 
fenséges, imaszerű szónoklatát, melyben mindnyájunk 
legbensőbb érzelmeit tolmácsolta s legkegyelmesebb urun-
kat és a hazát Isten oltalmába ajánlotta. Fogadja leg-
őszintébb üdvkivánataimat. Samassa érsek." 

— Uj kath. egylet. Őszinte örömmel olvastuk a 
hivatalos lapban a következő tudósítást : „Az endrődi 
katholikus polgári társulat alapszabályai a m. kir. bel-
ügyminiszter által f. évi 43,042. szám alatt, a bemutatási 
záradékkal elláttattak." Isten áldását kérjük a társulat 
működésére és annak megalakitóira ! 

— Róma, jun. 13. A Vatikánba hűségi felirat érke-
zett a sz. Bonifácz, Németország apostolának sírjánál Ful-
dában egybegyűlt német zarándokoktól. Azzal a kijelen-

téssel végzik feliratukat, hogy biztosítják a szent atyát, 
miszerint a mi tőlük telik, mindent meg fognak tenni, 
hogv a pápa fejedelmi hatósága tényleg visszaállittassék. 

— Szent László sírjánál nagy katholikus gyüleke-
zés lesz a jövő héten. Számos püspök és más egyházi ós 
világi kath. notabilitás Ígérte meg jelenlétét. A Szent-
László-Társulat egyidejűleg közgyűlést fog tartani a nagy 
király szentté avatásának jubileuma alkalmából. Kívána-
tos, hogy a Szent-László-Társulat tagjai az ország min-
den vidékéről tömegesen zarándokoljanak fel a dicső 
király csodái által megszentelt püspöki városba. Kivána-
tos az is, hogy a nagyváradi 7 százados jubileum hatása 
a kath. hitélet emelésére országszerte nagy és tartós 
legyen. 

— Francziaországhan tudvalevőleg az uralkodó párt 
halálos ellensége a vallásos nevelésnek. Behozta a val-
lástalan állami iskolák rendszerét, elállamositva vagy 
községivé téve a nyilvános jellegű katholikus iskolákat 
országszerte. Csak magában Parisban, 1880 óta, 136 
katholikus, szerzetesek által vezetett iskolát törölt el a 
kormány. Ezekbe az iskolákba összesen 47,000 tanuló 
járt . De a párisi katholikusok nem hagytak magukon 
kifogni. Egymásután, adakozásból, magánjellegű katholikus 
iskolákat nyitottak, melyekbe jelenleg már 75,000 gyer-
mek nyer nevelést és oktatást. Ezek az u j iskolák a 
párisi katholikusoknak 25 millió frankba kerültek. Évi 
fentartásukra pedig a párisi katholikusok 2.600,000 frankot 
fordítanak. Ez aztán az életerős Autonomia, a mely 
annyi tömérdek pénzt tud csupán iskola-adó czimén 
egyetlen egy város katholikus lakóitól beszerezni ! 

— Gibbons bibornok, baltimorei érsek f. hó 1-én 
egyházmegyéje összes papságával értekezletet tartott . Az 
értekezlet tárgya vala az, hogyan járuljon az egyház 
Amerika felfedezése negyedik százados évfordulójának 
polgári megünnepléséhez, a mi október 12-ikére van ki-
tűzve. 

— Vaszary Kolos herczegprimás és érsek ur Űr-
napján celebrált először az esztergomi bazilikában. Az 
Esztergomból és vidékéről összesereglett hivek ezrei nagy 
tisztelettel üdvözölték az uj primást első templomba vo-
nulásán. 

— Császka György kalocsai érsek ur f. hó 13-án 
érkezett Kalocsára. Innen bérmautra indult. A bérmálás 
sorrendje ezúttal ez: Hajós 14-én. Náduvar 15-én, Sükösd 
18-án, Csanád 19-én, Szent-István 20-án. 

— Hitelt érdemlő hir szerint a legközelebbi pápai 
consistoriumban ő szentsége hét főpapot fog bibornokká 
kreálni, köztük két franczia érseket. 

— Legújabb hir Rómából az, hogy ő szentsége vá-
laszolni szándékozik az ellene nyilatkozatra vetemedett 
royalisták ellen. A pápai válasz formája valószínűleg az 
lesz. hogy Rampolla bibornok levelet ír de Mun grófnak 
s ebben fog az ap. szentszék nevében nyilatkozni. 

Az előf izetés 
szíves megújítását 

kéri 
a szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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z Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
I Előfizetési dij: 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f i i . 
: Szerkesztő lakása : Buda-
: pest, VI. , Bajza-utcza 
: 14., hova a lap szellemi 
: részét il lető minden kiil-
: demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

ElőíizcthetDi j 
minden : 

kir. postahivatalnál ; : 
Budapesten a szerkesz- | 
tőnél, és Rudnyánszky : 
A. könyvnyomdájában. ï 
IV., Papnövelde-utcza i 
8. sz. alatt , hova a ne- \ 
taláni reclamatiók is, : 
bérmentes nyi tot t levél- | 

ben, intézendők. = 

Miért üljük meg 1892-ben oly nagy kegye-
lettel Szent László emlékét? ') 

A magyar nemzet az 1192-ik évnek kedves 
emlékét üli meg 1892-ben, vagyis hétszáz esz-
tendő leforgása után. 

Áldott legyen e hű emlékezet. 
III. Béla királyunk és a pápa közt létező 

jó indulat, a magyar haza s a szentszék benső 
és zavartalan összeköttetése 1192-ben örömnapot 
szerzett a magyar nemzetnek. 

III-ik Béla nemcsak a maga buzgóságának 
biztató szavára; hanem egyszersmind a nemzet 
közóhajtásának egyre erősbödő nyilatkozatára 
hallgatott, midőn kérésének melegével járt közbe 
III-ik Celesztin pápánál, hogy 1. László, Magyar-
ország nagy királya, a szentté avatás tiszteleté-
ben részesüljön. 

A magyar nemzet kegyes, tisztelt, lovagias, 
felejthetetlen nagy királya, kit hitének ereje, 
erkölcsének nemessége, hazaszeretetének lángja 
és tetteinek vitézségével járó csodás volta már 
életében a szentek fénykörével övezett, — csak-
ugyan a szentek sorába jutot t ! 

Az 1192-ik évtől kezdve egy dicső szenttel 
már többet mondhatott magáénak a magyar. 

1892-ben pedig, — ebben a világra szóló 
örömre virradt esztendőben, — Szent László 
magyar király szentté avatásának hétszáz éves for-
dulóján, ünnepet rendez széltében hosszában sze-
retett hazánk ! 

Kilenczvenhét esztendő, tehát kevés hija 

1) A jeles tollú Paszlavszky Sándor „Szent László király" 
cz., sajtó alól most kikerülő népies müvéből mutatványul. 

száznak, kellett hozzá, hogy a dicső I. Lászlót 
az egyház annak rende szerint szentté avassa. 
Az egyháznál kevésbbé szigorú világ már életé-
ben szentnek tartotta öt. Halála után mindjárt 
sokkal nagyobb csodálattal telt el az egész nem-
zet kedves királya iránt, kit már életében a 
mesterkéletlen népszerűség hordoza karjain. Tisz-
telettel közeledtek hozzá vitézsége miatt. Hálával 
tekintettek kormányzatára igazságszereteteért. 
Hódolatot mutattak bölcsesége iránt, hogy a 
vitéz magyar nemzeti szellemet oly szépen tudta 
megegyeztetni, oly lelket felemelő módon óhajtá 
összhangzásba hozni a, kereszténységgel, az anya-
szentegyház kivánalmaival. Csodatetteinek hire 
csak ugy, mint a csaták zajában feltűnt vitéz-
sége, szájról-szájra járt. Lovának a sziklába vá-
gott patkónyomából egy szerencsés megmenekülés 
után a király imájának erejét tanulák. A kő-
sziklából általa fakasztott forrásvíz kristálytisz-
tasága lelkének szeplőtlenségéről beszélt. A 
sírjánál történt nevezetes csodák fénye a király 
szentségét hirdeté. A magyar nemzet közvélemé-
nye részesült hát nagy tisztességben és ritka 
szerencsében, mikor az 1095-ben meghalt nagy 
fejedelem 1192-ik évben a kereszténység köz-
tiszteletére az oltárra helyezteték. 

Az ünnepi pompa és lelkesülés tehát az 
1892-ik esztendőben a nemzet dicső és legnép-
szerűbb királya iránt nyilvánuló tisztelet meg-
erősítése. Miután I. Lászlót az egyház a szentek 
közé iktatta, a nemzet nagy tiszteletét és ke-
gyes emlékezetét a nagy király iránt minden-
korra szentesitette is. — Ez az oka, hogy nem-
csak a Szent Lászlónak egykoron oly kedves 
Nagyvárad; hanem az egész magyar haza, s az 
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egész föld kerekségén elterjedt katholikus egy-
ház is ünnepel a szentté avatás hétszázados év-
fordulóján. 

Mire figyelmezteti a magyart Szent László 
király emlékünnepe ? 

A magyar történet sok örvendetes esemény-
ről beszél a lelkesülés hangján; de egyúttal 
nem egy szomorúság képét tárja fel a nép éle-
tében. 

Midőn alkalom adtán a hazafiság örömtüzét 
akarjuk lobogtatni a magyar nép szivében, ugy 
vagyunk vele, hogy nem szeretjük, ha a dicső-
ség szavába bus nóta is vegyül; pedig hát, mint 
mondani szokták, a narancs is keserű, ha na-
gyon facsarják. Mikor meg a magyar nemzetnek 
pusztán szomorú napjaira való visszaemlékezé-
sünk vigasztalás helyett tespedést hozna ránk, 
sietünk felemelni a bátorítás zászlaját; élesztjük 
a remény lángját, — rámutatva egy-egy önzet-
len hazafinak korszakot alkotó derék munkájára 
a súlyos állapot terhe alatt is. És helyesen 
Hiszen ha nincs oly rossz kert, a melyben ne 
teremne jó fü: csak mi is megláthatjuk, a sötét 
felhők tüntével, az égi áldás fényénél fennmara-
dásunk remény virágát. 

Félre hát gyászos emlékek, midőn a nem-
zet ünnepi diszt ölt magára, s a hit diadala a 
hazaszeretettel baráti szövetségre lép ! Kekünk 
ma, nyájas olvasók, a magyar nemzet dicsőségé-
ről illik szólanunk. Igy aztán azokkal az okok-
kal és eszközökkel is tisztában leszünk, melyek 
a nemzet dicsőségének előmozditásától olyan 
elválhatatlanok. mint a munkabírásra az ép 
testhez szükséges a tisztalátásu szem ; miként a 
tanult elmétől a haza javán való fáradozásban 
el nem választható a nemes lélek, a szerető 
sziv. Csak az a nemzet szólhat dicsőségének 
fényéről, a melyik erős alapot rakott épületének 
s hiven őrzi ezt vitézséggel az Ur félelmében. 
Igaz marad az a régi mondás: Ki ifjan tan jól 
gyűjt, vénségére jól fűt. 

A nemzetek fenmaradása Isten kezében van. 
A nemzeti nagyság, hirnév és boldogság a 

bölcs törvények megtartásában leli erős alapját. 
A koronás királyához ragaszkodó nemzet 

csak ugy marad meg állandóan hűségének beve-
hetetlen várában, ha a vallásos élet szelid napja 
világit erkölcsiségének épülete felett. 

A magyar nemzet, mely életének annyi 

zivataros századára mutathat vissza, csodálato-
san fenmaradt a meg-megujuló ellenségeskedések 
vitéz legyőzése után. A magyar nemzet él. ha-
lad példaadó ősei nyomdokán; hirnevének régi 
fénye reményt nyújt neki, hogy az ősi bölcs 
törvényekhez való ragaszkodásával a késő iva-
dék is boldogsága kincsét lelje fel e szép hazá-
ban. — A magyar nemzetet a nagy elődök szent 
hite és tiszta erkölcse biztosítja, hogy lovagias 
természeténél fogva soha sem lesz hűtelen ko-
ronás királyához, a legelső magyar emberhez, a 
„kiért minden honfi karja készen áll'1, — mint 
a nemzet szive szerint énekli a magyar költő. 
Mily jól esik egy pillantást vetni a letűnt szá-
zadok hosszú sorára a nemzeti dicsőség magasz-
talásához való készülődés pillanatában, midőn 
egyszersmind szivünk érzőbben dobog jövőnk 
boldogságának óhajtásától! 

Az isteni gondviselésnek eléggé meg nem 
hálálható üdvös intézkedése egy-két esztendő 
múlva az öröm azon pontjához jut tat ja a ma-
gyar nemzetet, hogy vitézséggel szerzett szép 
hazájában elmondhatja: Hála Istennek, ezer éve 
már, hogy az ősök vérével megáztatott drága 
föld kenyerét eszszük, messze hires (most ugyan 
pusztulóban levő) szőllőhegyeinket műveljük, a 
haladó műveltség áldásában részesülünk, alkot-
mányos életünket legdrágább kincsül őrizzük, s 
a nemzeti lantosok dalán lelkesülünk, mikor a 
hit, az összetartás és a hazaszeretet ápolásáról 
van szó. — Közel ezer éve, hogy vallásos isko-
láinkban, melyek a hazafisággal egy nyomon 
szerettek mindig haladni, a nép gyermekei s a 
nagyreményű ifjúság hamisítatlanul tanulják a 

r 

katholikus egyház igazságait! Es ezek az igaz-
ságok az embert nem hagjTják soha cserben: 
akár az öröm rózsái nyíljanak számára ősi lakó-
helyén, akár pedig a nehéz napok veszedelmes 
felhői tornyosuljauak hazánk egére; minthogy 
utóvégre is azért eredtek amaz igazságok az 
égből, hogy oktassák az embert az élet iskolá-
jában a multak történetének lapjairól a haza 
jóléte előmozdításának módszerére, tanítsák az 
okosságra; már pedig: többször győz az okos, 
mint a bátor. 

A keresztény okossággal szövetkező bátor-
ság csodás dolgokat mivel. 

Kedves magyar nép ! Te nemesért lelkesülő 
magyar ifjúság! Példa után esengsz? Ott a példa 
Szent László királyban, a kit a magyar nép 
ajka a nemzet dicsőségének tart. S valóban, a 
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kérdések kérdése : beszélhetnénk-e mi ezredéves 
fennállásunk közelgő öröméről, ha Isten nem 
támaszt hazánknak egy Szent LászlótV. Nagy 
kérdés: nem törölt volna-e el bennünket a po-
gányság vad lázadása, ha Szent István, első 
királyunk, szentsége hirének, atyai gondosságá-
nak. törvényhozói bölcseségének tisztelője és kö-
vetője nem akad Szent László magyar király-
ban? Hazánk szerencséje, hogy vele a méltóság 
és szentség egy karszékben ült. 

l)e álljunk meg egy kissé! Mikor Szent 
Lászlónak nyolcz századot már túlélt nagy hiré-
ről szándékoztam szólani szentté avatásának hét-
százados évfordulóján, ezt a kérdést tettem fel : 
Mire figyelmezteti a magyart Szent László ki-
rály emlékünnepe? Mit követelne ez ünnep mást. 
mint azon hálahang megujitását, mely hazánk 
fenmaradásáért száll az egek urához ! Mit óhajtana 
egyebet, mint annak kézzel fogható felmutatását 
minden családi tűzhelyen, hogy a hazaszeretet, a 
melyről az emberek annyit szeretnek beszélni, a 
hit által lesz magasztos erénynyé! Mit kivánna 
ugyan Szent László emléke, ha nem azt, hogy 
minden hazafi és honleány szerencséjét, nemes-
ségét és becsületét keresse önmagának drága 
hazánkban ?! De a tartós szerencse mosolygása 
ott jelentkezik, a nemesség aranya ott fénylik, 
a becsület lilioma ott diszlik, a hol, a nagy idők 
nagy embereinek példáján lelkesülve, hiven já-
runk el a haza szolgálatában. Megvan a maga 
köre mindenkinek. 

Amit hát előzményképpen hangoztatnom 
késztetett az országos ünnepnek áldást hozó 
melege, mind egy-egy nefelejts-szálul fogadd, 
szives olvasóm, ama kérdésre: Mit követel tő-
lünk Szent László király emléke? Lám, csak 
ugy tettem, mint a hosszú tél után a tavasz 
virágos ölébe vágyó gyermek; siettem egy pár 
szál ibolyával kedveskedni, mielőtt a természet 
diszes kertjéből gyöngyvirággal és rózsával ked-
veskedném : Ertem a nemzeti dicsőség, történeti 
emlékek és hagyományok viruló szálait Szent 
László magyar király életéből. 

Szent László életét ismerni minden magyar 
embernek kötelessége. 

Szent László története szeretett hazánknak 
nagy eseményekben való gazdag múltjával függ 
össze. 

Szent László viselt dolgai a most élő nem-
zedékre nézve a legszebb tanulságok kincseit rejtik. 

Szent emléke ápolásával a hitéletnek virul-
nia kell hazánkban. Hazánk, mint egykoron, 
boldog és dicső lesz Szent László tiszteletével ; 
mert igy zeng a nemzet ajkán a költő dala : 

„S hosszú nyolczszáz év után is a magyar, 
Ha nagy és jó, és dicső királyt akar : 
Nem kiván más fejedelmet trónusán, 
Csak minő volt László király hajdanán." 

0 cs . é s apostol i királyi F e l s é g e i k : 

dicsőségesen uralkodó Ferencz József, 
ausztriai császár, Magyarország koronás királya és felséges hitvese 

Erzsébet, ausztriai császárné és magyar királyné 

megkoronázta tásuk h u s z o n ö t é v e s örömünnepe a lkal -
mából, 

Z S I G M O N D , 
Isten irgalmából, az apostoli szentszék és az apostoli magyar király 
kegyelméből kassai püspöknek Szózata a kassai egyházmegye 

híveihez. 

Zsigmond püspök, a k a s s a i e g y h á z m e g y e h í v e i n e k 

üdvöz le te t é s á ldást az Urban! 

Krisztusban Szeretett Hiveim! 
Mint a nap megmarad az ő neve, 

és áldott legyen az ő fölségének neve 
mindörökké, és dicsőségével teljék be 
az egész föld. LXXI. Zsoltár. 

Hazánk utóbbi negyedfélszázados tör ténetében alig 
van nap, mely méltóan vetekedhetnék azon nap fontossá-
gával és jelentőségével , melynek emlékét ma ünnepel jük. 
Úgyis mint magyar hazám hü fia, úgyis mint az ország 
egyik megyéjének főpásztora, ot t szeretnék ma állani 
egyházi megyém valamennyi templomának szószékén, hogy 
én hirdessem nektek, Krisztusban szeretett hiveim, e nap 
jelentőségét . Szivesen elmennék a legkisebb falucskába, 
hogy mindnyájan az én a jkamról hal lhatnátok e nap 
dicséretét. Azonban ez nem lehetséges. Nem lehet azért 
sem, mer t hiszen véges emberi lényünknek nem adatott , 
hogy egyszerre több helyen is megje len jünk , nem lehet 
azért sem, mer t e napon nekem, mint a magyar egyház 
egyik képviselőjének, ott van helyem, a hova e napon 
össze fog gyűlni testben és lélekben az ország szine-java 
közül mindaz, ki ezt megteheti , a mi felséges királyunk 
oldalán. Igen, szerete t t hiveim, ez a nap a mi felséges 
u runké és felséges asszonyunké, mer t e napon ül jük meg 
emlékezetét azon huszonöt év előtti nagy napnak, a me-
lyen a felséges királyi pár, országunk szerető édes a ty ja 
és szerető édes anyja , szent István koronájával Magyar -
ország királyává és királynéjává megkoronáz ta t tak . E 
napon születet t uj já országunk és nemzetünk, e napon 
nyer tük ugyanis vissza az idők folyamán ugyan megvál-
tozott , de a nemzet akara ta által megvál tozot t ősi a lko t -
mányunkat , e napon dőlt romba az a választófal, mely a 
nemzetet királyától oly hosszú időn át elválasztá, e na-
pon lá t tuk teljes fényében ragyogni szent István koroná-
já t annak halántékán, kit az ősi jog és törvény szerint 
megilletett , e naptól kezdve van Magyarországnak ismét 

50* 



398 RELIGIO. 

apostoli királya, e naptól kezdve adattunk ismét vissza 
önmagunknak, e napon tétetett le saját kezeinkbe hazánk 
és nemzetünk sorsának intézése. 

Nagy nap volt tehát, szeretett hiveim az, melynek 
emlékét ma ünnepeljük ; méltó azért e nap arra, hogy 
az egé-z országban mindenütt, még a legelrejtettebb 
zugocskában is. a legigénytelenebb falusi templomocská-
ban is, mindenütt , a hol magyar állampolgárok élnek, a 
há la és köszönet hangjai emelkedjenek fel az égbe, a hol 
a mi szerető mennyei Atyánk honol : hogy a hálaének 
szavaival mondjunk köszönetet a mi Urunknak Istenünk-
nek, hogy felvirradni engedte hazánkra ama napot, hogy 
áldást kérjünk le a Magasságbelitől azokra, a kik orszá-
gunknak e nagy napot megszerezték, a mi felséges ki-
rályunkra és felséges királyné asszonyunkra. 

De, hogy kellőképen méltányolni tudjátok e napnak, 
1867. junius 8-ikának jelentőségét, vissza kell pillanta-
nunk hazánk utolsó negyedfélszázados történetére. 

Midőn nemzetünk egyik legnagyobb királya, Hunyadi 
Mátyás szemeit örök álomra lehunyta s megszólalt a i 
harangok bus panasza, hirdetvén az országnak a nagy 
veszteséget, ez a harangkongás egyszersmind a halálha-
rang kongás a volt Magyarország fejlődése történetében. 
A közvetlenül utána következő uralkodók alatt, részint 
ezek tapasztalatlansága, részint az országnak külellensé-
gek által előidézett szorongattatása, részint az ország 
nagyjainak folytonos versengése következtében harminczöt 
év alatt oda ju to t t hazánk, hogy nem birt el egy erő-
sebb megpróbál ta tás t . Elzüllött Mátyásnak egykor hires 
fekete serege, de elzüllöttek az ország erkölcsei, minek 
következtében megingottak azon alapok, melyekre az 
ország jóléte, ereje és hatalma fel vala épitve. Es a mi-
dőn a kereszténység ősi ellenségei, a törökök, ezt látták, 
elérkezettnek tar tot ták az időt arra, hogy halálos csapást 
mérjenek a magyar birodalomra, mely Nagy Lajos korá-
tól kezdve sok sulvos csapást mért reájok. Mert hiszen 
nem élt már törökverő Hunyadi János, örök álom ölén 
pihent már az ő fia Mátyás, kik gyakran legyőzték a tíz-
szeres ellenséget, vitézséggel, bátorsággal, Istenbe vetett 
hittel és bizodalommal. El jöt t 1526. augusztus 29-ike, 
mely napon Mohács mezején szemben állott egymással a 
két nemzet, végső tusára. És ha jh ! ez a tusa a mi vesz-
tünkkel, a mi leveretésünkkel végződött. A jobb sorsra 
érdemes i f jú király ott lelt kinos balált egy megáradt 
patak vizében, melynek fenekére őt elbukó lova magával 
rántot ta . Hínár és iszap fedték el az ő gyenge testét, és 
ott marasztot ták mindaddig, mig a lélek elszállott belőle. 
Ott estek el Mohács mezején az ország legjobbjai, élü-
kön hazánk legjelesebb főpapjaival, az ország zászlósai-
val, ot t esett el hazánk if júságának virágja, hosszú, igen 
hosszú időkre pusztulást, nyomort, a nemzet elfogyatko-
zását hagyva maguk után. És nemsokára e gyászos nap 
után talán még gyászosabbnak mondható események kö-
vetkeztek : a nemzetnek önmagával való meghasonlása, 
az ebből eredő trónviszály, ugy, hogy mig elébb csak a 
törökök ellen küzdöttek őseink, most nemcsak ezek által 
szorongattat tak továbbra is, nemcsak ezekkel álltak szem-
ben fegyveres kézzel, de fegyvert fogott egymás ellen 
apa és fiu és testvér, és mig elébb ádáz ellenesek vére 

öntözé hazánk téréit, most az egymáshoz tartozók is tin-
ták egymás vérét, kegyetlen testvéri háborúban. 

E« ekkor elkövetkezett a mohácsi gyásznap folyta-
tás másfél századig. Az ország fővárosa, ős Buda. az 
ellenség kezébe került, a templomok tornyairól ledobatott 
üdvözülésünk szent jele, a kereszt, és elfoglalta helyét az 
izlam jelvénye, a félhold. Oltárainkat szentségtelen kezek 
széttördelék, szent edényeinket meggyalázták, az L t en 
nevét káromolták. Jézus neve helyett az Allahé és Mo-
hamedé hangzott mecsetekké átalakított templomainkban, 
nemcsak Budán, de az ország minden részében. Várainkba 
és erősségeinkbe lassankint beleült a hitetlen ádáz ellen-
ség, s azok birtokosait és lakosait, a fegyverfogható 
férfit, a munkáskezü asszonyt, a gyenge i f jú t és leányzót, 
az ártatlan kisdedet, sőt a törődött, élemedett aggokat 
ezrenkint rablánczra fűzve haj tot ta el rabságba a Fekete-
tenger partjaihoz, s még annál is messzebb vidékekre. 

Ezen másfél század alatt megváltozott Magyarország 
képe. Virágzó városok, népes falvak, termő földek, gaz-
dag nyájak, melyekben azelőtt bővelkedett a mi szép ha-
zánk, mind elpusztultak. A föld népe nem a maga szá-
mára dolgozott, hanem az ellenség javára ; az szítta ki 
vérét, az foglalta le keze munkájának gyümölcsét ; sőt 
még tovább ment, elrablotta a keresztény magyar szülők 
gyermekeit , magával vitte Törökországba, s ott, távol a 
hazától, a keresztény emlőkön éltet nyert gyermekekből 
pogányokat nevelt, olyanokat, kik felnövekedvén, vesze-
delmesebb ellenségei lettek hazájoknak, mintha hitetle-
neknek születtek volna. És betelt azon mondás, hogy 
saját véreivel verte meg Isten a népet. A nemzet és ki-
rályai nem nézték ugyan ölbe tet t kezekkel ezt a pusz-
tulást. Újra meg új ra megkisérlették kiűzni a kegyetlen 
ellenséget, lerázni magukról a rabigát, mely vállaikra 
nehezült. De ha tudtak is itt vagy ott némi sikert elérni, 
mi volt ez a bajok, a szenvedések tengeréhez képest? 
Ha ma egy-egy várat vissza is hódítottak, már a holnap 
kettőnek elvesztét jelenté. Ezen másfél századig tartó 
küzdelem nem egy lapját irta tele nemzetünk történeté-
nek aranyos betűkkel. Mert nem volt hiány vitézségben, 
bátorságban, hősi önfeláldozásban, vértanúi halálában 
azoknak, kiket a Gondviselés e nemzet élére ál l í tot t ; de 
mit használt vitézség, bátorság, hősi önfeláldozás, mit 
százak és ezrek vértanúi halála ott, a hol olyan tulhata-
lommal állottunk szemben ; mit használhatott mindez 
akkor, mikor az ország lakosságának legnagyobb része 
kipusztult, részint fogságba hurczoltatás, részint leöletés, 
részint pestis, éhhalál, inség, a háborúskodásoknak e rémei 
következtében ? 

Végre megszánta Isten e nemzetet. A keresztény-
séget, melynek védfalai voltunk immár több századon 
keresztül a Kelet romboló nagyhatalma ellenében, fegy-
verre szólitá Magyarország megmentésére. Felséges kirá-
lyunk egyik elődjének nevéhez fűződik ama nagy ese-
mény, mely jelentőségében nem vala kisebb, mint a 
mohácsi gyásznap. A mig 1526. augusztus 29-dike Ma-
gyarország elbukásának szomorú napja volt, ugy 1686. 
szeptember 2-ika Magyarország feltámadásának, u j életre 
ébredésének kiinduló napja lőn. Az I . Lipót római csá-
szár és magyar király hadseregében megjelent egész 
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Európa . Nein hiányzott belőle e világrész egyetlen ke-
resztény népe sem. Hosszas ostromlás után, mely óriási 
veszteséget hozott mind a keresztény, mind a pogány 
seregekre, 1686. szeptember 2-án ledőlt a félhold Mátyás 
templomának égbenyúló tornyáról s ismét fel tüzetet t rá 
a szent kereszt . Más.szóval , e napon az ország fővárosa, 
mely ekkor a török hatalom kulcsa volt, visszakerült az 
ország bir tokába. Nem volt már szép, nem volt dicső, 
nem volt jogos büszkeségre keltő, mint annakelőtte, sőt 
el lehete t t róla mondani, a mit egykor Je remiás prófé ta 
látnoki szellemmel a szent városról, Jeruzsálemről előre 
mondott : elveszett minden ékessége, mely kitűnővé tette, ') 
oda van Sión leányának minden ékessége;*) el azt, a mit 
ugyancsak Jeruzsálemről Izaiás próféta mond : nem volt 
neki fénye, sem pompája, nem volt tekintete, mely kívána-
tossá tette volna,3) utálatossá lett minden ékessége,4) mert 
inkább romhalmaz volt, mint emberek által lakot t város, 
melyet az ágyúgolyók, a tűzvész megfosztot tak ékessé-
geitől ; utczáin százával hevertek a holtak, jajveszékelt 
barát és ellenség egyaránt , vér, szenny és piszok volt 
mindenütt , de d rágakő volt nekünk, — olyan drágakő, 
melyet a posványból hoztunk ismét napfényre, s melyet 
megtisztogatni, régi fényébe, sőt a réginél is nagyobba 
visszahelyezni már most csak idő kérdése volt, — s ez 
volt a nemzet vigasztalása. 

Buda bevételét napró l -napra u jabb győzelmek kö-
vették. Az 1526-iki mohácsi gyásznapot 161 év multán 
egy u jabb mohácsi nap, de már a győzelem napja követé, 
s néhány évtized múlva az ország nagy része ismét visz-
szakerült nemzetünk jogos bi r tokába. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 20. Művészi ösztöndíjak. — 
E czim alat t a budapest i „Zenelap" a következő 

nyilt levelet kapta , a mely m. t. olvasóink körében is meg-
érdemli a figyelmet : 

Tisztelt szerkesztő u r ! 
A „Zenelap" ez évi 3. számában „ E g y h á z i zenei 

ösztönaijak" czimen megjelent czikk igen szépen fej tegeté , 
mennyire fontos és szükséges az egyházi zene müvelése. 
E czikk szerint nemkülönben fontos és lényeges az. mit 
a biráló bizottság egyik kiváló t ag ja javas la tba hozott , 
bogy t. i. más pályázatokhoz hasonlóan az „ E g y h á z i zenei 
ösztöndíj" pá lyázata szintén titkos pályázat legyen. Leg-
fontosabb azonban e czikkben szerintem az ar ra való 
utalás, hogy az ösztöndíj ne csak kiadassék. hanem an-
nak hovafordi tását illetőleg határozot t utasí tás adassék. 

Van azonban ezeken kivül még egy felet te fontos 
dolog, melyet a kérdéses czikk nem ölelt fel. E körül -
mény ar ra késztet, hogy az ügy érdekében e tá rgyhoz 
hozzá szólva, szerény véleményemet e lapok hasábbja in 
erre vonatkozólag szintén nyilvánítsam. 

') Lásd Teremiás siralmait V. 16. a Káldi-féle szentii'ás ma' 
gyarázatában. 

i) Lásd Jeremiás siralmait I. 6. 
3) Lásd Izaiás jövendölését L. III. 2. 
4) Lásd Ezechiel jövendölését XVI. 25. 

A képzőművészetek fejlesztése czéljából magyar kor 
mány évente tetemes összegeket ad festőknek és szobra -

I szoknak, ez által módot nyúj tva egyeseknek, hogy vagy 
I i t thon vagy a külföldön tanu lmányoka t téve, a müvés/.i 

tökélyt elérjék, vagy azt legalább is megközelí tsék. Az 
eredmény m a j d n e m mindannyiszor a legkedvezőbb, mivel 
az e czélra szánt összegek áldásosán gyümölcsöznek a 
magyar művészet, a magyar nemzet javára . 

Volt egy idő, midőn a kormány zenészeti ösztöndí-
j aka t is adományozot t , de ez i rányban jó tékonyságát be-
szüntet te . Miért, azt nem tud juk . De mindenesetre sa jná-
latos tény, hogy tehetségesebb if jaink, midőn befejezve 
tanulmányaika t , szabad szárnyra bocsátva az iskolaport 
lerázzák magukról , nem ju tnak ama kedvező helyzetbe, 
hogy tovább képezhessék maguka t , mivel nem részesül-
nek oly előnyökben, mint a milyenekben a képzőművé-
szetet gyakor lók részesülnek. 

A mit azonban a magyar kormány megvont a zene-
művészetet gyakor lóktól , azt részben a mindig áldozat-
kész és lelkes magyar főpapság egy kiváló tagja , á t lá tva 
e fontos intézmény szükségességét, azoknak újból oda 
nyú j to t t a . 

Néhai Haynald Lajos tudor, Kalocsa volt biboros 
érseke, a tudományok e nagy müvelője, a művészetek 
ápolója, a művészetek lelkes ba rá t j a és pár t fogója , a ma-
gyar királyi pá r ezüstlakodalma alkalmából és annak 
emlékére a lapí tványt tet t , melynek kamata i három évre 
oly művészeknek adassanak, kik az egyházi művészet 
terén már is f igyelemre méltó tevékenységet fe j te t tek ki 
s kiknek az ösztöndíj adományozása által a további ta-
nulmányozásra és képzésre mód nyujtassék. 

A kitűzött czél világosan mondja, hogy az Istenben 
boldogult bíboros-érsek mit akart. 

Azt akarta , hogy mint az egyházi fastőmüvészet, 
mint az egyházi szobrászat s mint az egyházi zeneművé-
szet fejlesztessék hazánkban és ez okból akar t módot 
nyú j t an i egyeseknek, hogy magukat továbbra is képez-
hessék. Ezekből határozot tan látszik, hogy ő nem akar t 
nagyle lkűen te t t alapítványával egyeseknek pil lanatnyi 
segélyt nyúj tani , hanem midőn erre határozta el magát , 
magasabb művészi szempontok vezérelték őt. 

Hogy a továbbképzés mikép tör ténjék , erre nézve a 
lelkes adományozó nem intézkedett . Nem intézkedett , 
mivel fel tét lenül azt kellett hinnie, hogy az ő nemes in-
tencziója meg fog értetni mindenki által. 

Ez az, a mit szó tá rgyává óhaj tok tenni e sorok-
ban. mivel sajnosan azt kel le t t tapasztalnom, a tör téntek 
után, hogy ama bizot tság, mely az „ E g y h á z i zenei ösz-
töndíj* ügyében határozot t , nem fogta fel kellőleg a 
fenkölt bibornok által czélzott nemes és fontos fel-
adatot . 

Az „Egyházi zenei ösztöndíj" már másodízben nem 
egy, hanem több zeneművésznek let t — illetve lesz ki-
adva. Evenk in t tehát egy-egy részre j u t száz forint . 

Kérdezem, mi az az egyszáz forint egy művész ke-
zében, kinek magasabb ambicziói vannak és a ki a bibo-
ros adományozó intenczióját helyesen felfogva, ez összeg 
gyümölcsözésére oly formán gondol, hogy ez nem arra 
való, hogy bármi módon elköltessék, hanem ha tá rozo t tan 
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és csak is arra szolgál, hogy művészi czélra fordíttassák. 
Száz forinttal művészi czélt elérni pedig, jul tudjuk, alig 
lehet. Száz forintból évenkint még a remekírók, például 
Palestrina, Bach és Beethoven partitúrái sem szerezhetők 
meg, mit csináljon tehát az illető nyertes zeneművész a 
neki jutot t száz forinttal? Utazzék? 

Szerintem ez volna a legczélszerübb. 
Évről-évre látjuk, hogy számtalan tanfértíu, tudós 

és művész bizonyos időt arra használ fel, hogy utazáso-
kat téve ujabb és ujabb tapasztalatokra tegyen szert, 
igy meglévő ismereteit egyik vagy másik irányban bő-
vítve. 

Mily nagy hatással van a képzőművészre egy hires 
tárlatnak megtekintése és tanulmányozása ! 

Mily lényeges és fontos újításokat köszönhetünk 
tantériiainknak, kik tanulmányútjaikból hazatérve, tapasz-
talataikat előnyösen és üdvösen érvényesítették. 

Egyetemek, színházak, művészi és iparművészeti 
tárlatok, könyvtárak, kórházak, iskolák stb. hányszor és 
mily lényeges átalakuláson mentek keresztül, majdnem 
mindannyiszor a szakférfiak által a külföldön szerzett 
tapasztalatok nyomán. 

Mindezekből látni, hogy utazni, t. i. tanulmányutat 
tenni nagyon hasznos, nagyon is üdvös dolog, mind az 
utazó egyénre, mind ama szakmára nézve, melynek az 
illető él. 

Miért nem gondolt arra az „Egyházi zenei ösztöndíj" 
ügyében határozott bizottság ? 

Miért nem adják ki az alapítványt tevőnek inten-
cziója és akaratához képest a háromszáz forintot egy 
művésznek ? Az ösztöndíjnak czéltalan szétforgácsolása 
nem eredményezheti azt, mi az adományozónak leginkább 
szeme előtt lebegett. 

Adják ki ezentúl titkos pályázat alapján az ösztön-
dijat egy embernek. Utasittassék az illető, hogy évenkint 
tanulmányutat tegyen. Mennyit tanulhatna egy tehetséges 
zenész Rómában, a hamisítatlan egyházi zene metropolé-
jában. Mennyit Regensburgban, Kölnben és másutt ! 

Egyházi zenénk reformjára nézve ez oly döntő be-
folyással lehetne, hogy nemsokára hazánkban is, a most 
is dívó slendriánnal könnyen és hamarosan lehetne sza-
ki cani. 

Dulánszky Nándor tudor, pécsi püspök ő nmsga 
már is megmutatta, hogy lehet alaposan és gyorsan sza-
kítani a profanismussal. A pécsi székesegyháznak énekkara 
két év alatt lett megteremtve és miként? Ugy, hogy a 
dóm jelenlegi regens-chorija püspöke által tanulmányútra 
indíttatott külföldre és az ott szerzett tapasztalatai nyo-
mán szervezte rövid idő alatt a most már teljesen műkö-
désben levő székesegyházi énekkart. 

Ezt vagyok bátor a „Haynald-alapítványt" illetőleg 
a döntő zenei bizottságnak figyelmébe ajánlani annál is 
inkább, mivel ezen alap a képzőművészetekre eső részét 
csak is ilyen szempontok tekintetbe vétele alapján gyü-
mölcsöztethetik. 

Azt hiszem, t. szerkesztő ur osztani fogja ebbeli 
véleményemet s nem fogja becses lapjában levelemtől 
megtagadni a szükséges helyt. 

Maradván szerkesztő urnák kiváló tisztelője r. s. 

Németország. Hol az igazság az iskolák dol-
gában? — 

Ez a kérdés oly egyszerű és oly általánosan érthető 
és mégis sokszorosan félreértik és gyanús szemmel nézik, 
mint azt a Zedlitz-féle iskolai törvényjavaslat által lángra 
lobbantott heves harcz is megmutatta a világnak. Talán 
nem lesz alkalmatlan az iskolaügyre vonatkozó alap-
igazságokat itt egyenes szavakban kifejteni, vagyis inkább 
felejthetlen emberünk, Stolz Alban által, kifejtetni, aki 
az iskolák kérdését életének utolsó éveiben az ő sajáto-
san szabatos és világos, s a mellett mindenki előtt köny-
nyen érthető módján tárgyalta volt. Stolz Alban 3 pont-
ban végez magyarázataival: 1. A gyermekek viszonya 
Istenhez, mint teremtőjükhöz ; 2. A szülőknek mint ápo-
lóknak és fenntartóknak joga gyermekeikhez. 3. Az 
egyház joga a gyermekekhez, melylyel mint az Isten 
által alapitott nevelő intézmény rendelkezik minden egyes 
ember felett. 

Ezen pontok kifejtése aztán a következő : 
1. A gyermek fölötti jog mindenekelőtt az ő Te-

remtőjét illeti meg. Övé a legfőbb jog a gyermek lelke 
és teste felett. Az ő határozott akarata azonban nem 
más, mint az, hogy a gyermek Istent megismerje, sze-
resse, és szt. akaratát, vagyis parancsait, hiven teljesítse 
s ezáltal halála után az örök üdvösséget elérje. 

2. Isten után mindjárt a szülök a gyermek legköze-
lebbi és igazi tulajdonosai. Ezek ápolják és táplálják a 
gyermeket teste szerint, de az ő jogukat és kötelességü-
ket képezi az is, hogy gyermekeiket olyan oktatásban 
és keresztényi nevelésben részesítsék, hogy általuk és 
bennük az Isten akarata teljesüljön. 

3. Isten már 1800 esztendőnek előtte egy nagy ne-
velő intézményt alkotott és tart fenn, az összes emberek 
számára, nevezetesen a katholikus egyházat. Ebbe a nagy 
intézetbe igtattatik be és annak köteles tagja lesz a 
gyermek szt. keresztség által. Krisztus mondá az aposto-
loknak és az ő utódaiknak: „Menjetek szét az egész 
világra és tanitsatok minden népet, és tanitsátok őket 
megtartani mindazt, a miket nektek meghagytam, és én 
veletek maradok a világ végezetéig." Azonban a népek-
hez tartoznak a gyermekek is, tehát kell, hogy az egy-
ház ezeket is tanítsa és keresztényi nevelésben részesítse. 

A földön tehát a szülők és az egyház jogosultak 
mindenekelőtt és mindenek felett arra, hogy a gyerme-
keket oktassák és neveljék, hogy ezek majdan igazságos 
emberekké, jó keresztényekké legyenek. Az Istenen, a 
szülőkön, és az egyházon kivül azonban érvényes marad 
a gyermeki nevelésre nézve az, a mi minden felnőtt ke-
resztény emberre, mint legfőbb elv érvényes, a Megváltó 
következő mondása: „Az égi birodalom után törekedje-
tek első sorban és az ő igazságossága után, a többit 
aztán meg fogjátok nyerni." 

De van még egy negyedik hatalom is, mely külö-
nösen Németország, Ausztria-Magyarország és Svájcz egyes 
nevelési ügyeiben aképen viseli magát, mintha az egész 
ország gyermekeinek tulajdonosa lenne, s e mellett nincs 
semmi tekintettel sem a gyermekek birtokosaira, neveze-
tesen Istenre, a szülőkre és az egyházra ; ez a hatalom 
az állam. Ez már 7 éves korától fogva zár alá veszi a 
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gyermeket. Pedig a szülők nevelik, ruházzák, ápolják 
stb. szükségszerűen gyermekeiket, de azt nem kérdezik 
meg tőlük, hogy miként tanítsák gyermekeit az iskolá-
ban, s hogyan bánjanak velük. Van-e joga az államnak 
ahhoz, hogy e tekintetben egy országnak összes gyer-
mekei felett rendelkezzék anélkül, hogy a szülők akarata 
és az egyházi elvek felől tudakozódnék? 

Szükséges, hogy egy ország világi ügyeinek és la-
kosságának élén a kormány álljon, hogy előmozditója 
legyen a rendnek, békének, jólétnek ; különösen ennek 
kell gondoskodnia arról, hogy életében, vagyonában, jo-
gaiban és jogos szabadságában minden egyes lakos olta-
lomra találjon, Isten ugy akarja , s az evangélium paran-
csolja tehát, hogy kormányzóinkat tiszteljük, s a ható-
ságnak és a törvényeknek engedelmeskedjünk. Honnan 
veszi azonban az állam, vagyis a világi hatóság, azt a 
jogot, hogy az egyházat, vagyis a szellemi hatóságot, az 
iskolából kiszorítsa, s legfeljebb a vallás tanítását hagyja 
meg a kezében? S vájjon jogos dolog-e az, hogy olyan 
intézmények lépjenek életbe, a melyek mellett a lelkiis-
meretes szülő csak nagy aggodalommal és gyermekeinek 
zaklatásával kénytelen ezeket évek során át az iskolába 
járatni, a hol a keresztény vallás sem az olvasókönyvek-
ben, sem a tanitó személyében fel nem fedezhető, illetve 
ezeknek ezt elárulniok nem is szabad? 

Honnan ez a megnyirbálás ? Az egyházellenes pár-
tok avatkoztak bele az iskolák ügyébe és a keresztény 
egyház befolyását teljesen korlátolni iparkodnak. Azért 
nincs többé sok helységben a katholikusoknak kath. isko-
lájuk, a protestánsoknak prot. iskolájuk, és a zsidóknak 
móz. vallású iskolájuk, hanem valamennyiüket egy közös 
kovászba akarják belekeverni. Az ilyen vegyes iskolákban 
azonban keveset szoktak beszélni, olvasni, és irni a val-
lásról. A helység papjának nem szabad itt egyébkor mu-
tatkoznia, mint ama pár órán, mely a törvényes iskola-
időn kivül esik s a mikor némi vallási oktatást lehet 
végeznie ; a tanitó, akár zsidó, akár ó-katholikus, akár 
protestáns, akár pedig egy igazi s valódi keresztény 
ember, csupán annyit s ugy beszélhet a vallásról, mintha 
szikrája sem pislogna benne a keresztény vallásnak. A 
kath. gyermekeknek nem szabad az iskolában magukra 
keresztet vetniök, sem az „Udvözlégy"-et elmondaniok, 
tekintettel a prot. gyermekekre, sőt még a „Miatyánk"-ot 
sem imádkozhatják el, mert ezen a zsidó gyermek 
boszankodhatna és megmondhatná az apjának, s az apa, 
mint sulylyal biró egyéniség, panaszt emelhetne a ható-
ságnál. 

Éppen az a rendelet, a mely szerint a gyermekek 
egyéb más hitű gyermekekkel együtt oktattatnak, eszközli 
azt, hogy ezeket a keresztény vallás elvesztésének veszélye 
fenyegesse. Az a pár óra, mely a vallás tanítására marad, 
nem elég arra, hogy a gyermeket a keresztény igazságok 
igazán és tartósan áthassák. Már maga az a körülmény, 
hogy a tanitó nem árul el vallásosságot, s azt tennie 
nem is szabad, szükségképpen ugy hat a gyermekre, mint 
mikor egy hatalmas jégtábla hatol be egy olyan kertbe, 
a melyben csupa fiatal csemeték vannak. A vallásosság, 
az ember legnemesebb természete, az ilyen vegyes isko-
lákban lábra nem kaphat, a gyermekek lelkileg nyomo-

rékokká lesznek, mert lelkileg miuden ember nyomorék' 
ha a vallásosság, s a szellem és irány, mely Istenhez és 
örök rendeltetésének gondolatára vezeti, belőle hiányzik. 
Miért nem adnak a zsidó gyermekek mellé zsidó tanítót, 
a protestáns mellé protestáns, s a katholikus mellé katho-
likus taní tót?" 

Ezen fejtegetéshez aztán még egy találó példát is 
csatol Stolz Alban annak kimutatására, hogy miképpen 
használták fel az egyház ellenségei már régtől fogva 
czéliaik elérésére az iskolát. Midőn a keresztény vallást 
maga Konstantin császár is felvette, utána egy Julián 
nevű utód következett. Ez az ember eleinte keresztény 
hivő volt. később azonban, mint ez manap is gyakran 
megtörténik, hitétől ú j ra elpártolt, és a mint ez már hite-
hagyott kereszténynél szokásos, halálos ellenségévé lett a 
kath. vallásnak. Ördögi ravaszságával nagyon is belátta, 
hogy a keresztényeket nagy számuk miatt már többé ki-
irtani nem birja. E helyett tehát utódaikra akart egy fő 
csapást intézni : ugyanis kidolgozott egy rendeletet, hogy 
ezentúl keresztény embernek oktatnia nem szabad, mert 
csak a pogány tanitók fognak megtüretni. Azonban a 
keresztényeknek mégis szabad választást engedett, hogy 
gyermekeiket a pogány tanítókhoz küldjék vagy pedig 
sehova. A különbség Julián császár között, a ki a ke-
reszténységet kiirtani akarta és a mai egyházellenes pár-
tok között abban áll, hogy a császár zsarnoksága nem 
ment annyira, hogy a keresztény gyermekeket a pogány 
iskolák látogatására kényszerítse, holott ez mai napság, 
a mikor a gyermekeket arra kényszerítik, hogy olyan 
iskolákba jár jon, melyeknek szervezete keresztényellenes, 
igen is megtörténik. 

„Az ujabb iskola-rendszer vérszegénységben szen-
ved, vagyis abban, hogy a vallás ugy el van hanyagolva, 
mint még soha azelőtt." 

Ezeket mondja Stolz Alban, a kinek oly egyszerű, 
de megczáfolhatatlan adatait a „Magazin für Pädagogik" 
éppen most olv időszerüen emlékezetbe hozza. Persze az 
olyan tudósokon, a kiknek csak gúnyos mosolyuk van 
azok számára, aki az emberiség magasabb és örök ren-
deltetésében hisz, s a kik nem ismernek mást, mint — s 
ezt jól jegyezzük meg — csakis az egyediili áltáluk vezé-
relt mindenható államot, azokon már a legelső és legter-
mészetesebb igazságok sem fognak. 

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Budapesti Katholikus Kör országos érdekű ügy-

ben, a magasztos szellemű sz. László király szentté ava-
tásának 700 évi jubileuma ügyében, f. hó 19-én ünnepet. 
diszgyülést rendezett, a mely, tekintve a helyet, a hol 
az ünnep lefolyt, a közönséget, a mely egybesereglett, s 
az egyes aktusokat, a melyek az ünnepből változatos és 
szépen egybehangzó egészet alkotának, igazán fényesen 
sikerült. 

Pest-Pilis-Solt és Kiskun vármegye hires vármegye-
házának díszterme zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. 
Az elnöki asztalnál ott ültek dr b. Hornig K. veszprémi 
püspök, a ki előbb a hgprimás helyett az egyetemi tem-
plomban az ünnepi sz. misét is mondotta, gr. Esterházy 
M. Móricz a Kath. Kör elnöke, gr. Csáky Albin vallás-
és közoktatásügyi miniszter, gr. Zichy Nándor, Brrzeviczy 
Alb., Gerlóczy K. alpolgármester stb. 
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A diszgyülést reggeli 10 órakor a budai dalárda 
által meghatóan elzengett hymnusz nyitá meg. E r r e fel-
állt az elnök-gróf s fenköl t eszmékben gazdag megnyi tó 
beszédben fe j tege té az ünnep jelentőségét . Mikor beszé-
dét befejezte, minden arczon meglátszot t , hogy a mi a 
Budapesti Kath. Kör elnökeinek ajkairól , mint fenköl t 
eszme és gondolat röppent el, az minden hitéhez hü 
kathol ikus szivének legforróbb óhaj tása , t . i. va jha sz. 
László emlékének országos ünnepelése a katholikus ön-
tudat országos kifejtésének kezdetét jelentse ! 

Az elnök megnyitója után Dedek Crescens Lajos 
mondot ta el Szent László életéről ir t jeles t anu lmányá t . 
A magyarok megtérése oly gyorsan tör tént , hogy okve-
tetlenül idegen befolyás erősödött meg nálunk. Az idegen 
eredetű kereszténység szemben talál ta a magyar pogány-
ságot, mely minden ba jnak for rásá t az u j vallásban lá t ta . 
Szent István megvete t te a jövendő nagyság alapjai t , de 
a magyar álladalom megalapí tó ja Szent László volt . Szt. 
István kereszténvnyé tet te az országot, de a keresztény-
séget, a kath. vallást magyar rá Szent László tette. A 
katholiczizmust k i fe j te t te az idők folyamán reá ragad t 
salakból s az önzetlen hazaszeretet és nemzeties gondol-
kozás testvérévé avatá. Tör téne té t á t j á r t a a legenda, de 
még ez is helyet követel a tör ténet í rásban, mer t az egy-
korú közvélemény nyilvánulása. László a nemzet szeme 
előtt fej lődött nagygyá. Ott volt a ty ja oldalán, mikor 
Henrik császáron ügyes takt ikával diadalmaskodott ; ott 
volt, mikor a hitszegő Endre zsoldos seregét megfu tamí -
t o t t a ; ott volt, mikor a ty ja megha jo l t Salamon király-
sága előtt. Mint király el tudta foj tani a polgárháborút . 
Szétverte a kunokat és besenyőket oly személyes vitéz-
séggel. hogy a cserhalmi ütközet a legenda hősévé avatta. 
Diplomácziájábati ha j tha ta t lan volt, szárnyát szegte a né-
met ha ta lmi törekvéseknek. Politikai éret tségét leginkább 
a pápai székkel való érintkezésében fe j te t te ki, megoltal-
mazván az apostoli királyság szabadalmait , pedig a pápai 
széken nem kisebb ember ült, mint VII . Gergely. A ma-
gyar egyház ő a la t ta érte el a teljes kifejlődés delelőjét . 
Ha ta lma nagyságá t hirdeti, hogy a keresztes had elére 
őt szánták Európa fejedelmei, ö le t t volna hivatva a 
nemzetközi jogo t megsértő Bretiszlav cseh herczeg meg-
fenyitésére is ; de a halál megáll i tot ta ú t jában . 

Dr Ozobor Béla sz. Lászlóról, mint a műtör ténelem 
kedves a lakjáró l ér tekezet t tömör, velős, meglepően gaz-
dag ta r ta lmú előadásban, melynek kimerítő ta r ta lmát 
külön jelentésben jövőre ismerte t jük. 

Bogisich Mihály prépost a Szent Lászlóról szóló, 
szebbnél szebb énekeket ismertet te . Nem kevesebb, mint 
15 régi éneket ku ta to t t föl, melyek jó részét az ő har-
monium-kisérete mellet t Mann úrhölgy el is énekelte, a 
kinek az elnök szép v i rágbokré tá t adott át köszönetül . 
Az előadó egy régi horvát éneket is ösmertetet t , mely 
szintén a nagv királyt magasztal ja , kit horvát , dalmát 
és magyar egyaránt szeret. Pompás gondolat volt szent 
László emlékét a szó és képirás ragyogta tása után a 
mindenható zeneművészet bájaival feledhetetlenül oda-
varázsolni a fényes hal lgató közönség lelkébe. 

A szózat eléneklése fejezte be a szép ünnepet . 

IRODALOM. 
= „Szent Lász ló király, vagy a magyar n e m z e t 

d i c s ő s é g e " czimü munká t ad ki a magyar olvasó kö-
zönség és serdül tebb i f júság részére Paszlavszky Sándor 
szerencsi római ka th . lelkész. Ez a munka a ka th . bá -
torságra és köztevékenységre buzditó szelleme által a csa-

ládoknak is hasznos olvasmányt nyúj t . T a r t a l m a : Miért 
ül jük meg 1892-ben oly nagy kegyelet tel Szent László 
emléké t ? Mire figyelmezteti a magyar t sz. László király 
emlékünnepe? Sz. László i f jú életének legszebb vonásai. 
Sz. László hadvezérségének dicső tettei . Sz. László az 
ország népszerű és vitéz királya. Sz. László az egyház 
hü fia és a lovagiasság mintaképe. Sz. László bölcs tör-
vényhozó; szigorú, de igazságos biró. Sz. László hitvalló 
király az egyház hitéletében és a magyar néphagyomá-
nyokban . A Szent-László Társula t és a ka th . köztevékeny-
ség. — A 9—10 ivre ter jedő mű Ízléssel, erős merí te t t 
papíron, nagy 8 r. a lakban jelen meg, ára 1 f r t . Szent 
László tisztelete ápolásával a legnemesebb elvekért buz-
duló m. t. közönséget, a Szent László erényei követése 
által emelkedni óha j tó i f júságot , szóval az irodalomnak a 
fe le j thete t len nagy király emlékein lelkesülő bará ta i t a 
mű kegyes pár tolására kéri a szerző Szerencsen, Paszlavszky 
Sándor szerencsi róm. kath . lelkész.*) 

V E G Y E S E K . 
*** A jövő az ifjúságé. Ott, hol a nemzetfentartás 

ösztöne előtt minden egyéni szenvedély elnémulni kény-
telen, mindent elkövetnek, minden áldozatot meghoznak 
a végett , hogy oly i f júságot neveljenek, a mely dicsővé 
tegye a jövőt. Az i f júsági egyesületek mindenütt , a hol 
egészséges élet lükte t a nemzet ereiben, ha tha tós ténve-
zői az i f júság megérlelésének és te t tekre t e rmet t fé r f iakká 
való nevelésének. Igy pl. most Francziaországban 76 if jú-
sági egyesület t a r to t t Lilieben gyűlést , a hol de Mun 
gróf megmagyarázván nekik a pápának Francziaországra 
vonatkozó szándékait, tanításai t és pol i t ikáját , mondhatni 
a f ranczia i f júság szine javát egy táborba gyű j tö t t e ö^sze 
Francziaország jövőjének dicsővé tételére. 

— Magyarország hgprimása most vasárnap adta az 
első primási ebédet Esz tergomban. A vendégek száma 
75 volt. 

— Jézus szentséges Szive ajtatosságának kilenezede 
az esztergom-vizivárosi, szent Ignácz t iszteletére épült 
p lebánia- templomban ez idén is nt . Riesz Ferencz, Jézus-
társasági a tyának vezetése és egyházi szónoklatai mellett 
jun ius 23-án délesti 1/i7 ó rakor fogja kezdetét venni. 

— A Jézus legsz. Szive templomának kifestésé vel 
Budapesten Roskovics Ignácz festőművész van megbízva, 
a ki a megtisztelő fe ladatra nagy szorgalommal készül. 

— Belgiumban f. hó 14-én általános politikai vá-
lasztások voltak a senatus és a törv. kamra számára. Bár 
a szabadelvűek a socialisták szövetségét is elfogadtak a 
kathol ikusok ellen, a ka thol ikus jobboldal mégis, eddigi 
számítás szerint, a senatusban 15, a kamrában 36 szava-
zat többséggel fog rendelkezni. 

Szerkesztőségi teleion. 
Innsbruck. S. E. Levél megy. — Detk. R. K. Meglesz. — 

Sokfelé. Engedjék meg, hogy a kiknek eddig külön levelet nem 
Írhattam, itt mondjak forró köszönetet rektorrá történt megvá-
lasztatáson! alkalmából jelentett szives jókivánataikért. Gratias ! 

fiPÉ" Az e l ő f i z e t é s 

szíves megúj í tásá t 
kéri 

a szerkesztőség. 
l) Igen melegen ajánljuk. A szerk. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre h e l y b e n s posta-
küldésse l 5 frt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-u tcza 
14., hova a l ap szel lemi 
részét i l le tő minden kü l -

demény czimzendô. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRÄT. 

Budapesten, jun ius 25. 
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51. 

Előf ize the tn i 
minden 

kir . pos tahiva ta lná l ; 
Budapes ten a szerkesz-
tőnél , és Rttdnyánszky 
A. könyvnyomdá jában , 
IV., Papnöve lde -u tcza 
8. sz. a la t t , hova a ne-
taláni rec lamat iók is, 
b é r m e n t e s ny i to t t levél-

ben , in tézendők . 

I. Félév. 1892. 

'Ji-

ll ï> 

S z. László király hétssázados jubileumán. <á =1 

Magyarországgal, hogy a nemzetek sorsát 
intéző isteni Gondviselésnek terve van, világosan 
mutatja az, hogy a honalapitás ezredévi jubileu-
mának előestéjén ragyogó csillagot küld fel az 
égre, sz. László hős királyunk szentté avatásának 
nemzeti ünnepében, hogy az, mint bethlemi ve-
zércsillag, rávezesse a magyar nemzet szellemét 
a jövő ezredév boldogságának megváltó, mentő, 
üdvözítő eszméjére. 

Az emberek és népek élete fölött törvények 
uralkodnak, melyeket megmásítani nem képes, 
de követni, igenis, köteles az egész emberiség. 
A nemünk élete fölött uralkodó eme transcen-
dentalis, igazán isteni törvények közé tartozik a 
népek élete állandóságának és virágzásának egyik 
sarkalatos föltétele, az önmagához, a maga múlt-
jához való következetes ragaszkodás, vagyis az, 
a mit a nemzeti élet conservativ irányzatának s 
áramlatának nevezünk. 

Vad tölgyfából, semmiféle utján a nemesí-
tésnek, nem lesz pálmafa soha, és a nemes 
narancserdők, a degeneráczió semmiféle módján 
át, nem fognak havasaink tetején szomorkodó 
törpe gyalogfenyőkké összezsugorodni. Vagy, mint 
a költő mondja: 

„Csak sast nemzenek a sasok, 
S nem szül gyáva nyulat Núbia párdueza. "1 ) 

Csekély ember volt a maga idejében báró 
Kemény Gábor ; de a mit mint a történet bu-

') Berzsenyi D., A felkölt nemességhez 1797-ben. 

'.v. '.'.7.Ö ... ... ... ,.V Â -'..V- .v.' ,iV-v., -.y, - .»> • m 

Aut nos avaro vendidimus Tyro, 
Aut usque Thülen misimus exsules 
Cultus avorum . . . . 

At non supino semper in otio 
Perdemus aevum . . . 

Sarbievius, Od. 8. et 12. 

vára, a „vitae magistrae"-től, a történelemtől 
eltanult, az a mondás nagy igazságot foglal ma-
gában. Méltó arra, hogy Magyarország életének 
oly fényes forduló pontján, a milyen sz. László 
jubiláris ünnepe, ismételjük. „Jaj azon nemzet-
nek, melyből a saját fejlődése iránt való érdek-
lődés, az ősök és ősintézmények iránt való ke-
gyelet kihalt. Az — sötét bizonytalanságban él, 
s ott az események vaktában következnek, egyik 
a másik után." 

A fát gyökerétől elválasztani, elszakítani, 
csak avval a szándékkal lehet, hogy a gyökerek 
elkorhadjanak s uj szervezeteknek szolgáljanak 
tápanyagul az anyaföldben, s a fa sudara, a légi 
elemek hatása alatt, elszáradjon. Magyarország 
kettőről volt mindig híres a világ müveit né-
peinek ítélete szerint: arról, bogy a legnagyobb 
szabadság-szeretetet az ősi hagyományokhoz való 
legszívósabb ragaszkodással párosítva ápolta 
magában, társadalmi és állami életében. E két, 
liberális és conservativ életelem szerencsés ve-
gyülete alkotja Magyarország ezeréves életének 
gyökereit.1) A talaj pedig, a melyből e két állami 
életelem ezer éven át táplálkozott, nem más 
mint a keresztény czivilizáczió, a keresztény val-
lás, ugy, a mint azt a maga eredeti tisztaságá-
ban és tel jességében a katholika anyaszentegyház 

') „La vie des peuples, comme celle des individus, est faite 
j de deux forces contraires : il faut à la fois qu'elle se perpétue et 
J qu'elle se transforme." Lamy, kath. republikánus vezérférfiu, a 

Revue dés deux Mondes, 1892. jun. 1. sz. 

l i s 
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származtatja át századokról-századokra, nemze-
dékről-nemzedékre. 

Az uj kor nagy kísértések próba-tüzébe 
tereié át Magyarországot. Modern eszmék, mo-
dern szabadságok neve alatt, syrén-hangokon 
dalolva csábítják, körülrajozva, a nemzeti szel-
lemet tévutakra. S máris odáig jutottunk a 
rohamos újítások lejtőjén, bogy irodalmunk, 
művészetünk, tudományunk, társadalmi és állami 
életünk idegen kezd lenni régi dicsőségünk sarka-
latos nemzeti hagyományaihoz, kivált a kereszténj7 

valláshoz való világhírű lovagias ragaszkodáshoz. 
Magyarország régi katholikus nagyhatalmi állása 
és modern, részben nyíltan antikatholikus ver-
gődései között pedig már tátongó örvény kezd 
keletkezni. Abban a veszélyben forgunk tehát, 
hogy az uj magyar állam, üreslelkü theoret'ku-
sak és szüklátkörü rajongók befolyása alá kerülve, 
egyszer csak gyökeresen szakítani talál a nem-
zeti hagyományokkal, a keresztény vallás elvei-
vel, a katholika anyaszentegyház iránt való ha-
gyományos kegyelettel. 

Az uj idők és viszonyok alapos követelései 
szerint megújhodás elé vezetni a nemzetet és 
országot, hazafiúi kötelesség. Ámde újítások, 
reformok czimén gyökeresen szakítani a múlttal 
s Magyarországot teljesen kivetkőztetni hagyo-
mányos szelleméből és jellegéből, nem ujitás, 
hanem rombolás, a melynek nem az ősi nemzeti 
élet folytatása, hanem annak kioltása az igazi 
neve. Az ily küzdelemnek a vége pedig — 
enyészet és halál. 

Az ősöktől örökségbe kapott Magyarország 
elpusztításának a lejtőjén megállj-1 kiált az 
isteni Gondviselés a magyar nemzetnek, szent 
László király nemzeti ünnepének rendezése által. 
Mert hogy ezt az ünnepet az idők Ura és Istene 
rendelte ugy el, hogy az két ezredév összekötő 
kapcsának kellő közepébe essék bele, az oly 
világos, hogy csak az elvakultak nem képesek 
meglátni. 

Nem szalad a váradi országos sz. László-
ünnep irányítása és hatása elé vágnunk. Ott 
azok fognak előtérbe lépve cselekedni és be-
szélni, „quos Spiritus Sanctus posuit regere 
Ecclesiam Dei." Az ő feladatuk a gondviseléses 
évfordulón fordulatot kezdeményezni abban az 
irányban, hogy Magyarország közszellemében 
hatalmas, ellenállhatatlan áramlat induljon meg 
amaz eszmény felé, a melynek sz. László kirá-

lyunk egyik legtökéletesebb megtestesülése Ma-
gyarország történetében. 

És ez az eszmény nem más, mint a nemzeti 
aspirácziók és a keresztény katholikus vallás 
életelveinek fenséges egybeolvadása — ujabb 
ezeréves létünk biztosításának zálogául. 

E nagy nemzeti Isten-áldásáért szálljauak 
fel az égbe szent László nagyváradi országos 
ünnepének szent napjain esdeklő imák száz-
ezerek ajkairól, milliók szivéből országszerte! 

# 
* * 

Ö cs . é s aposto l i k irályi F e l s é g e i k : 

dicsőségesen uralkodó Ferencz József, 
ausztriai császár, Magyarország koronás királya és felséges hitvese 

Erzsébet, ausztriai császárné és magyar királyné 

megkoronáz ta tásuk h u s z o n ö t é v e s örömünnepe alkal-
mabol, 

Z S I G M O N D , 
Isten irgalmából, az apostoli szentszék és az apostoli magyar király 
kegyelméből kassai püspöknek Szózata a kassai egyházmegye 

híveihez. 

Zsigmond püspök, a k a s s a i e g y h á z m e g y e h i v e i n e k 
üdvöz l e t e t é s á ldást az Urban! 

(Folytatás.) 

De, mig egvrészt hálás lélekkel eltelten kell lebo-
ru lnunk az isteni Gondviselés kegyes színe előtt, midőn 
visszaemlékezünk nemzetünk eme zivataros napja i ra és 
eszünkbe jut , miképen szabadult fel az ország amaz 
e lnyomatás alól, melyben másfél századig nyögöt t : ugy 
másrészt e visszaemlékezések ú j ra felélesztik fá jda lmun-
kat. Újra élesztik, mondom, mer t egy, amannál is na-
gyobb veszedelem kezdet te fenyegetni a nemzetet . Mint 
mikor egy súlyos, hosszantar tó be tegség után, melyben 
az öldöklő, égető láz izgat ja és túlfeszít i idegeinket, s ez 
által fokozni látszik tes tünk erőit, a la t tomos módon fenn-
ta r tva , éltetve azokat, de a láz és izgatot tság megszűnte 
után a teljes elgyengülés és tehetet lenség érzete vesz erőt 
r a j tunk , s bá r a javulás u t j án vagyunk, oly gyengéknek 
érezzük magunka t , azt hiszszük : életünk világa már -már 
kialszik, s e gyengeségben, e tehetet lenségben erőt vesz 
r a j t u n k a közönyösség, nem törődünk semmivel, a mi 
körü lö t tünk tör ténik, és nem birunk erőre ju tn i : ugy a 
hosszas, lázas küzdelmek után, melyek őseink erejét, 
ellentállását fokozták, s a hur t , lelkök és bá to rságuk 
h ú r j á t a legvégsőig feszitették, bekövetkezet t a pangás, 
a lélek elernyedése, a nemzeti dolgokkal való nemtörő-
dés. És, ha hozott ránk veszedelmet a török rabság, még 
nagyobba t hozott az a káros szunnyadás, melybe a nem-
zet a törököktől való felszabadulás után merül t . Mert, 
mig amaz a szenvedett óriási veszteségek daczára fokozta 
a nemzet erőit, megedzette lelkét, testét , addig emez a 
tét lenség, a nemtörődés á lmába r ingatá . A miről a két-
százados küzdelemben nem mondot t le a nemzet, a miért 
küzdöt t mint egy haldokló oroszlán, azt gyáván el en-
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gedé vétetni magától akkor , mikor visszanyerte, midőn 
sa já t kiontot t vérével szerezte vissza. 

De a Gondviselés ekkor sem hagyta el nemzetünket . 
Hála, örök hála éret te a mi Mennyei Atyánknak ! Időn-
ként oly események ráz ták fel népünket e lkábul t ál lapo-
tából, melyek ismét bearanyozták a magyar tör ténelem 
fakulásnak induló lapjai t . Kell-e ezekre az eseményekre 
uta lnom ? Az egyik ott folyt le a pozsonyi királyi vár-
palotában, a hol a nemzet szine-java életét és vérét 
a jánlá fel megkoronázo t t királyának, az ellenségeitől 
mindenfelől szorongatot t Mária-Teréziának. Félszázaddal 
később egy másik jelentős kép tá ru l elénk, az ország-
gyűlésen összegyűlt nemzet t i l takozó fellépése, melynek 
következtében törvénybe igta t ta t ik , hogy Magyarország 
semmiféle más országnak nincs alávetve. Ezzel egyidejű-
leg felébred a nemzet szeretete, ragaszkodása nyelve, ősi 
intézményei iránt, melyektől nem egyedül ellenesei, ha-
nem — fájdalom a szót kimondani — sajá t fiai meg 
aka r j ák fosztani. És ta r t e küzdelem ú j ra , szakadat lanul , 
s a küzdés ú j r a erőt ád a nemzetnek, fe l támaszt ja halot -
taiból, felébreszti lelkét, nemzeti érzületét , mely szép és 
nemes te t tekre hevi t i ; műveli nyelvét, megteremti irodal-
mát . meg a tudományt , a kor u jabb igényei szerint á t -
a lakí t ja az a lkotmányt , felszabadít ja a jobbágyot , egyen-
lővé tesz mindenki t a törvény szine előtt, hogy ne legyen 
többé különbség a honpolgárok , mint emberek, mint egy 
azon haza fiai közöt t . De az a nagy áta lakulás ismét 
nem múlik el véres küzdelmek nélkül, s a korszak végén 
a halál angyala borul a csatatéren elesett hősök ham-
vai fölé. 

É s most ismét egy oly korszaka következik nemze-
tünk tör ténetének, melyre csak sírva gondolha tnánk visz-
sza, ha nem állana ott, annak befejezténél két magasztos, 
égi alak, kiket a magyar nemzet szeretete, tisztelete, szi-
vének minden dobbanása hálával, örömmel, dicsőítő hym-
nusokkal vesz körül és kíséri lépteiket immár huszonöt 
éven keresztül! Igen, ott állanak e fá jda lmas korszak I 
k i já ra táná l a mi dicső ki rá lyunknak : I. Ferencz József-
nek, és az ő hű hitvesének : Erzsébet k i rálynéasszonyunk-
nak felmagasztosul t alakjai Idézzétek fel emlékezetekbe, 
szeretett hiveim, a 25 év előtt i napot ! Ott térdel a Má-
tyás- templom főol tárának lépcsőjén a mi szeretet t kirá-
lyunk és kirá lynénk ; az ország főpapja szent ola j ja l fel-
keni őket az ország alkotmányos ki rá lyává és királyné-
jává. Azután a király fejére teszi Szent Is tvánnak egy 
ezredéves kegyelet által is megszentel t koronájá t , mely 
nemcsak a drágakövek, nemcsak az arany fényétől csil-
log, de csillogását dicsőbbé, magasztosabbá teszi egy 
egész nemzet szemeiből kiáradó örömkönyek csillogása. 
Azután, Szent István koronájával , királyi palás t jával éke-
sen felszáll pa r ipá já ra a királyi alak, és megelőzve, kö-
vetve, körülvéve az ország főpapjai tól , nagyja i tó l , a nép 
ezreitől, tomboló öröm és lelkesedés közepet te felvonul a 
k i rá ly-dombra , s erős kezével k i ránt ja ka rd já t hüvelyéből, 
a világ négy tá ja felé suhint vele, jelezvén, hogy bá r -
honnan közeledjék a vész, mely ez országot fenyegetné, 
meg fog ja azt védelmezni teljes királyi hata lmával . I smét 
tovább megy a belá thata t lan menet a főváros egyik tem-
ploma elé, s ott . feszülettel kezében, másik kezét a szent 

evangéliumra téve. Isten szabad ege alatt , az egész ország 
ba l la tá ra megesküszik, hogy az ország jogai t épségben 
ta r t j a , törvényei t meg ta r t j a és mindenek által megta r -
t a t j a . Gyenge az én tol lam, elhaló az én szavam, szere-
te t t hiveim, annak leirására és elmondására, minő szép, 
minő dicső, minő magasztos látvány volt ez. A kik annak 
tanúi voltunk, soha, él tünk egy pi l lanatában sem feled-
kezhetünk meg róla. Hazánk legdicsőbb napja i u ju l tak 
meg e napon, és nem túlozok, midőn azt állí tom, hogy 
Szent István, Szent László, IV. Béla, Nagy Lajos és a 
nagy Mátyás korában sem igen voltak napjai nemzetünk-
nek, melyeket fontosságban, je lentőségben e nap meg 
nem közelitett volna. Amaz időkben egv ha ta lmas ország 
keletkezése, megerősödése, ú j r a megalapí tása és ha ta lma 
t e tőpon t j án való állása adják meg a kornak jelentőségét . 
A 25 év előtti nap egy sokat szenvedett, sokat küzdött , 
már-már e l temetet t nemzetnek fe l támadását bizonyitá. 
Igen, 25 év előtt t ámadt fel nemzetünk u j életre, egy 
második évezredre. Mert nemcsak mint nemzet nyerte 
vissza jogait és életét , hanem visszanyerte azon képessé-
get is, hogy a megvál tozot t idők követelményeihez ké-
pest beléphessen a müveit nemzetek sorába. Mert a 
f egyvernek s a fegyveres ha ta lomnak ma is megvan 
je lentősége és szerepe a nemzetek és népek tör ténetében, 
de van egy fegyver , mely erősebb az aczélból készült 
kardnál , kelevéznél s minden egyéb öldöklő fegyvernél, s 
mely nélkül ma már a nemzetek fennmaradása nem kép-
zelhető, s ez a szellem fegyvere : a tudományok, az is-
mere tek . És ez a fegyver hosszú századokon á t kiesett 
volt nemzetünk kezéből. N e m fo rga tha t t ák azt apáink a 
népek szellemi harczában, mer t őrizniök, védelmezniük 
kellet t a rögöt , mely nekik megte rmé a kalászt , a földet, 
melyet Magyarországnak hivtak. Az ily fegyver forgatá-
sára csak a béke korszaka alkalmas, és mi majd negyed-
fél századon keresztül nélkülözvén a béke áldásait, kény-
telenek voltunk lemondani a szellemi küzdelemről és igy 
nem is a ra tha t tuk annak gyümölcsei t . 

Valóban, szeretet t hiveim ! a mi dicső kirá lyunk, I. 
Fe rencz József, nagyobbat , többet te t t nemzetünknek a 
25 év előtti nappal , mint ha ezalatt győzelmes csaták 
egész sorozatát nyerte volna meg. Az elmúlt 25 év egy 
egész korszaka nemzetünk tör ténetének, melynek érdeme 
s emléke I. Ferencz Józsefnek, a Nagynak nevéhez lesz 
fűzve. Igen , mer t nagy ő nem csupán ura lkodásának 
áldásteljes voltában, de nagy azon magasztos, erkölcsi 
győzelem által is, melyet nyer t ama viszonyok felet t , a 
melyek között e nép élére á l l í t ta to t t . 

(Folytatjuk.) 

Szent László király a hazai műtörténetben. 
— Dr Czobor B. értekezése. — 

„Fajunk, nemzetünk egyik fő jel lemvonása a nagy ja i 
i ránt érzett mély tisztelet, mely s i rhant jaik fölöt t túléli 
emiékezetöket s példás kegyele t té nemesbülve, az uno-
kák lelkébe ol t ja s benne ápolni meg nem szűnik dicsőí-
tésüket . 

I ly hazafias és vallásos kegyelet te l őrzi nemzetünk 
az első apostoli király, sz. István, továbbá Szent László, 

51* 
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Nagy Lajos, Hunyadi János és Mátyás és annyi más jele-
sének dicső emlékét. 

Mert ké rdem: hol van még egy nemzet a világon, 
mely nagyjainak, hőseinek elpusztult emlékei helyébe év-
századok multán ujakat emel? 

Igy gyűj tünk és gyűjtenek évtizedek óta sz. István, 
sz. László, Hunyadi Mátyás szobraira, igy akarjuk érczbe 
öntve átadni mélyen érzett pietásunkat az unokáknak. 

Szent László királyunk nemes, daliás alakja, mint-
egy két évszázadon át kiválóan kedvelt tárgya volt a 
képzőművészeknek, szobrászoknak, festőknek és a kisebb 
művészetet gyakorlóinak. 

Élet történetét , legendáját föntar tot ta országszerte a 
néphagyomány s a dajkamesék himes köntösébe szövöt-
ten leste el anyja és nagyanyja ajkairól a gyermek. 

Hány virágzó városunkat és községünket tet te a 
földdel egyenlővé a tatár, török és tengernyi sok más 
ellenségünk: mégis huszonhárom község viseli ma is 
nevét Fehér, Somogy, Zala, Veszprém, Baranya, Pest-
Pilis-Kiskun. Csongrád, Torda-Aranyos, Maros-Torda, Kis-
és Nagy Küküllő és Udvarhely megyékben. 

Mennyi műemlékünket emésztette föl a sok hábo-
rúskodás, tette tönkre, pusztította el a tudatlanság : mégis 
egész sorozata maradt ránk a figyelemreméltó alkotá-
soknak, melyekből a szent király dicsőítését őseink láng-
lelke szövétnekénél bizonyíthatjuk. 

Legyen szabad nekem, a szent király egyházmegyéje 
igénytelen áldozárának, a műtörténeti emlékek közül ki-
válogatni a dicső király nagy alakját megvilágító suga-
rakat s azokat együvé fonva, szentté avattatása bétszázados 
évfordulóján a távolból hinteni elpusztult, megjelöletlen 
sírjára " 

Ezen bevezető szavak után behatóan ismertette Cz. B. 
a sz. László királyra vonatkozó műemlékeket, még pedig 
uj felfogással, meglepő következtetéseket vont le, melyek 
hazai műtörténetiróink és archeológusaink körében méltán 
feltűnést fognak kelteni. 

Mindenekelőtt ismertette a sz. király által Váradon 
épitett bazilikát s benne az alapító sirját. 

Ér int ve szentté avattatását, élénken ecsetelte az 
épen hét évszázad előtt. 1192-ben végbement tetem-fölvé-
tel eseményét, mely okot és alkalmat szolgáltatott uj , 
fényes sarcophag és az értékes ereklyetartók készítésére. 

A király első mellszobra, mely drága érczből ké-
szült, 1406 előtt néhány esztendővel elpusztult, megolvadt, 
csupán a szent ereklyét nem emészté föl a tűz. 

Részletesen ismertette a sz. király álló érczszobrát, 
melyet a Kolozsvári testvérek Márton és György szobrászok 
készítettek Dömötör váradi püspök költségén 1370-ben. 
Kimutat ta , hogy ezen elpusztult érczszobornak képe ott 
vau Nagy Lajos királyunk aranypénzein. 

Igen érdekesen fejtegette, hogy mi lehetett oka 
annak, hogy e szobor felállítása után husz évvel Zudar 
János váradi püspök a szent király lovasszobrát készitteté 
el, székegyháza előtt állítván föl azt is. 

A dubniczi krónika adatát, a székely-tatár csatában 
1345-ben a szent király ereklyéjének csodás részvételét, 
— ahogy ez a váradi egyházból eltűnt s a csata után 
átizzadva ismét visszakerült, — meglepő összeköttetésbe 

hozta a lovasszobor megalkotásával, melyet szintén a még 
életben levő kolozsvári testvérek hoztak létre. 

Kimutatta, hogy a székely-tatár csatában sz. László 
csodás részvétele meg van örökítve II. Ulászló tallér-
nagyságu arany és ezüst érmein — amit eddig még egy 
archaeologusunk és numizmatánk sem vett észre — neve-
zetesen a csatabárdot ütésre emelő vágtató szent király 
feje fölött félholdon ott van a Pat rona Hungáriáé mell-
képe is, ahogy a dubniczi krónikaként ezt a levert tatá-
rok a felhőkben látták. 

Az értekezés kimagasló pont ja volt annak kimuta-
tása, hogy a második mellszobrot, mely máig fönmaradt 
és Győrben őriztetik, nem készitette más, mint a két 
Kolozsvári testvér, akiknek, sz. György szobrával, mely 
Prágában máig áll, a legmeglepőbb hasonlatossága kimu-
tatható. 

Megemlékezett számos hazai szobrászati emlékünkről, 
mely sz. László királyt ábrázolja, felsorolta a főpapok 
pecséteit és királyaink érmeit, melyeket képe diszit. 

Külön fejezetben szólott középkori falképeinkről, a 
vasmegyeiektől kezdve, melyeket Aquila János festett, a 
mező-telegdi (Biharm.), zsegrai és székelyföldi emlékekeig, 
kiemelvén és részletezvén ez utóbbiakat, melyek nagy-
becsű adalékokat képeznek XIV—XVI. századi műtörté-
netünkhöz. 

Értekezése befejező részét a legújabb kor alkotásai-
nak ismertetése képezte, elkezdve Ipolyi Arnold váradi 
püspök tervétől, aki a kolozsvári testvérek lovasszobrát 
reconstruálni akarta a prágai szent György szobor és a 
győri herma nyomán. 

1886. évi deczember hóban kellett volna értekező-
nek Prágába utaznia püspöke rendeletéből, de ugyan-
azon hó 2-ikán elragadta az élők sorából a nagy főpapot 
a halál. Eszméje, terve nem szállt sírba vele : Várad 
püspökei, káptalana és városa nem feledhetik szent ala-
pitójuk iránt érzett köteles hálájukat . Nem sokára ércz-
szobrot fognak emelni a kőből nagyolt törpe alí-k he-
lyébe, melyet Várad piaczán feledtek, mint hangosan 
szóló emlékét a nehéz időknek, amikor falusi templom 
volt a váradi püspökök székesegyháza, s szegényes lak a 
palota ! 

Várad jelenlegi püspöke pedig a mostani jubileum 
alkalmából drága ezüst mellszobrot készíttetett cathedrá-
lisa számára. 

Elősorolja az ujabb alkotásokat, melyek országszerte 
és a fővárosban hirdetik a szent László emléke iránti ke-
gyeletet. 

„Méltán fog — igy fejezte be értekezését — sora-
kozni ezen ujabb alkotásokhoz a budavári koronázási 
templom északi mellékoltára fölé festendő kép, melyhez 
mai ünnepélyünk tárgyát tűztem ki a templom kifestését 
megállapító programmban. 

A váradi hajdani székesegyház belsejében 700 év 
előtt végbement „tetem-fölvétel" ünnepélyét fogja ábrá-
zolni e kép Lötz mestertől, aki vázlatával már el is 
készült. 

Az oltár mellett, az északi falra a szent király 
élettörténetéből fog néhány jellemző jelenetet festeni a 
művész. 
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Nem ismeri a magyar nemzet hazafias és vallásos 
ihletű kegyeletét, aki azt merné állítani, hogy e képe 
leszen az utolsó, melylyel szent László királyunk emlékét 
dicsőíteni akarjuk!" 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Németország. Vésztüzel:. — 
Ha itt nálunk az állam teljesen a paritás, az egyen-

lőség álláspontjára állana, ha a szelet s napot a fennálló 
felekezetek között egyformán osztaná meg, akkor csak-
hamar azt tapasztalná, hogy a kath. iskola egy cseppet 
sem veszélyes az államra, sőt hogy hatalmas támasza 
annak. Krisztus Urunk, s az apostolok azt tanították, a 
püspökök pedig folytonosan azt vésik a kath. nép szi-
vébe, hogy az állami fennhatóság, a mennyiben nem 
engedi magát olyan tulkapásokra ragadtatni, melyek az 
egyház belső területét érintik, az Isten akarata szerint 
való renden alapszik. Azon állami intézők tehát, a kik a 
katholikus népben ezt a meglevő meggyőződést maga-
tartásukkal megingatják, önmaguk alatt vágják le a fát. 

Erre az álláspontra azonban, mely a keresztény 
vallás szabadságát biztositja és bizonyít ja, a modern 
állam nem volt képes felemelkedni. Ez elég egyoldalúan 
a protestántizmussal azonosítja magát, és a katholikus 
iskolaügyet minden képzelhető módon gátolja és kor-
látolja. A kiirthatatlan előítéleteknek — mondjuk inkább 
gyűlöletnek — melyet az emberek az egyház iránt táp-
lálnak, esett áldozatává az az ismeretes porosz iskola-
törvényjavaslat is. 

E közben a destructiv hatalom tényezői nem csök-
kenő erővel dolgoznak azon, hogy az állam alaposzlopait 
megőröljék. Ezek alatt mi nem csupán a szocziálistákat 
ért jük. A tudomány hivatásszerű képviselőinek többsége, 
az egyetemi tanárok soraiban ugyanazt a mérges magot 
hintik szét kathedráikról, melylyel a szocziál-demokráczia 
vezérei a nép szivet már megmérgezték. Az az állam, a 
mely megengedi azt, hogy a hitetlenséget nyilvánosan 
tanítsák, maga veti a kötelet a nyakába. Azt a harczot, 
mely Francziaországban a hit és a trón ellen leviharzott, 
a hírhedt encyklopaedisták készítették elő, azok egyen-
gették. A mit 100 év előtt Francziaországban az ency-
klopaedisták végbe vittek, azon fáradoznak már évek óta 
a mi egyetemi tanáraink. Valamennyi főiskolán vannak 
olyan tanárok — s ezek alkotják a többséget — a kik 
hitetlenek és hitetlenséget prédikálnak, a kereszténység 
alaptanaiból gúnyt űznek, s a még néhány romlatlan 
diákot hitüktől fosztják meg. Virchow péld. nem régen 
azt mondta, hogy egyike a legnagyobb balgaságoknak azt 
hinni, miképpen az ember örök életre van rendelve ; 
Heimholte dicsekedve emeli ki, hogy az egyetemi tan-
szabadság a kereszténység és a buddha vallás tanitását 
egyaránt megengedi. Hüchel ezt irta 1874-ben „Anthro-
pogenie"-jének előszavában: „Ebben a szellemi harczban, 
a mely jelenleg az egész gondolkodó emberiséget hul-
lámzásba hozza, s az utat egyengeti a jövőbeli, s az 
emberekhez méltóbb léthez, az egyik részen áll a tudo 
mány fényes zászlaja alat t : a szellemi szabadság és igaz-
ság, az értelem és műveltség, a fejlődés és előhaladás ; 

a másik részen, a papi uralom, hierarchia fekete zászló-
jának árnyában : a lelki szolgaság és hazugság, a nyers 
erő és értelmetlenség, a babona és a visszaesés, hanyat-
lás" . . . A „Magazin für Literatur"-ban egy egyetemi 
tanár gúnyolódik az ,.ultramontánok felett, a kik általá-
ban a haladás feltartóztatásának barátai" s a kiknek fél-
niök kell attól, hogy azon kérdésükre, melyet a „Ter-
mészet ő nagyságához intéznek, melynek olyan emberek 
a gyóntatói, mint Darwin, csak kellemetlen feleleteket 
kapnak válaszul." Ehhez hasonló olcsó élczeket farag a 
„klerikálisokra is, a kiknek tüzes metaphysikai (lételmé-
leti) spekuláczióit a világtörténelem folyása Galilei óta 
meglehetősen háttérbe szorította." Félre a hittételekkel, 
félre az apostolok vallomás tételével, félre a tiz paran-
csolattal. — ezek a mi szép tanáraink bölcsészeink, és 
természetbúváraink csalhatatlan kijelentései szerint már 
mind elavult dolgok. Virchow legközelebb a „Vossische 
Zeitung" hire szerint a következő megjegyzést tette : 
„Legfőbb érdekünk fekszik abban, hogy azon munkál-
junk, hogy a beteg ember ágyán csak a humanitás szel-
leme emelkedjék érvényre, és hogy felekezeti jelleg nélkül 
való ápolónőkről gondoskodjunk. Valamint a betegeket 
sem szoktuk megkérdezni az iránt, minő a vallásuk, hanem 
csak azt vizsgáljuk, hogy beteg-e s a felvételre rászorul-e, 
ugy az ápolónők is ki legyenek józanodva és távol áll-
janak minden felekezeti perpatvartól, a kik önfeláldozási 
buzgalmukban szolgálatukat a betegeknek szentelik. . . ." 

Talán leggonoszabb fajtái e tanároknak a protes-
táns theologia professzorai. Ezek feltartóztathatatlanul 
azon működnek, hogy hallgatóik szivéből a keresztény 
vallásnak még utolsó maradványát is kiirtsák. Harnack 
és Pfleiderer ezeket mondják: ,Krisztus nem az ó-szövet-
ségben megígért Megváltó ; az ó-testamentumi Messiás 
eszméje abban az alakban, a mint azt a keresztény val-
lás felfogja, őrült képzelődés. Krisztus azonban Mes-
siásnak tartotta magát, és a zsidó népnek a Messiás 
felől táplált reményeit a maga érdekében felhasználta. 
És igy Krisztus, ha ezt a fogalmat a maga személye és 
ügye érdekében értékesitette, vagy balga rajongó, a ki a 
valótlan eszmét és az örült képzelődést igaznak fogadta 
el, vagy pedig ravasz csaló, a ki kortársai tévedését tu-
datosan kizsákmányolta.' Ez Krisztus Urunk jellemének 
alapvonása a theologia tanárainak véleménye szerint, a 
kiket ugy hivnak. hogy Harnack Adolf és Pfleiderer Ottó. 

Ezen vallástalan professzorok beszédei miben sem 
különböznek a hitetlen szocziál-demokraták beszédeitől. 
Riidt, az ismert képviselő kijelentette a karlsruhei gyű-
lésen, hogy a vallás és a tudomány összeegyeztethetetlenek, 
és ugy vélekedett, ugy Darwin rendszerét idővel époly 
általánosan elismerik, mint manapság a Kopernikus-ét ; 
a pozitív vallásnak már nincs létjogosultsága ; a szép, jó 
és igaz ápolása, a tiszta emberi érzés az, a mi a jövő 
vallását teszi stb. Ha egyik doktrína veszedelmesebb és 
ragadósabb a másiknál, ugy áll ez az eset a tanároknál, 
mert ők elegáns és tudományos formában adják elő ta-
naikat. Méltán emeljük itt a kérdést : Türheti-e az állam,. 
hogy a fennálló intézményeknek ilyetén való gyűlöletes 
és gúnyos bírálatával a maga és az egyház tekintélyét és 
alaposzlopait aláássák? Türheti-e az állam ezeket a saját 



408 RELIGIO. 

maga által kinevezett és fizetett tanárok részéről, az az 
állam, a mely elvárja az egyháztól azt, hogy ez neki 
ama feszélyek elhárí tására, melyek a szocziál-demokráczia 
részéről fenyegetik, segédkezet nyúj tson ? 

Hogy az ú jko r művelődése egyre emez al ternat iva 
felé közeledik, kereszténység vagy hitetlenség, — ezt már 
évtized óta mondoga t j ák és Í roga t ják a kathol ikus egy-
házfejedelmek, a tudósok és hir lapirók. A szocziál-
demokrácziától való gyógyí tha ta t lan félelem már most 
ezt a meggyőződést m á s i rányban is megvetet te az 
emberek szivében és bá torságot adot t nekik arra, hogy 
ennek nyilvánosan kifejezést is adjanak. 

Moltke tábornagynak tu la jdoní t j ák a következő 
m o n d á s t : „Az iskola az a hely, a hol az emeltyűt meg-
vetnünk kell, ha a kommuniszt ikus propaganda, izgatások 
veszélyei ellen m a g u n k a t megvédeni akar juk ." Oh igen ! 
ha a vakandok munka már annyira előre nem haladt 
volna ! 

A „RELIGIO" TÁRCZÁJA. 

A nagyváradi p ü s p ö k s é g alapítása. 

Nagyvárad országos ünnepe sz. László tiszceletére 
ú jból előtérbe tol ta a kérdést a váradi püspökség alapí-
tása i ránt . Legú jabban , e napokban, Marczali H . tör ténet -
író szólt hozzá a dologhoz, konstatálva újból — a véle-
mények ke t té ágazását . A mint régenten Katona a 
mellet t volt, hogy a váradi püspökség sz. Is tvántól szár-
mazik, P r a y meg a mellet t , hogy sz. László király ala-
pi to t ta : ugy je lenleg is, Bunyi tayval szemben (A váradi 
kápta lan legrég ibb s ta tu tumai 6—7. 1.), a ki a váradi 
püspökség alapí tását sz. Lászlónak tu la jdoní t ja , Marczali 
H . a váradi püspökséget a szt. Is tván által a lapi tot t püs-
pökségek közé sorozza és véleménye mellett oly tör té-
neti kú t fő t szerepeltet, a mely, szerinte, véglegesen el-
dönti a vitás kérdést . Marczali fe j tegetésének veleje ez :*) 

„A magyar nemzet és állama elszigetelve ál lot t 
Európában ; a magyar egyház szt-Is tván óta nevezetes 
és je lentékeny t ag ja lőn az általános egyháznak. Mivel a 
tö r téne t í rás abban az időben kizárólag egyházi, a magyar 
egyház e legrégibb szakáról nem r i tkán tüzetesebb érte-
sí téseket nyerünk külföldi forrásokból , mint gyér hazai 
emlékeinkből . A most fennforgó kérdést is egy külföldi , 
még pedig belga forrás segíti végképp eldönteni. Ez a 
forrás a namuri Sz.-Albán egyház alapításáról szól ( F u n -
datio ecclesiae Namurcensis.) Bresslau Henr ik berlini tanár , 
a hírneves diplomatikus volt szives azt 1883-ban nekem 
beküldeni. Szabad tán az egész, különben is rövid idevo-
na tkozó helyet latinból lefordítani. 

„Nem ta r tom elmellőzendőnek, sem elhal lgatandó-
nak, mi tö r t én t még az emiitett g rófnak életében." I I . 
Alber t ről , N a m u r g róf já ró l van szó, ki 1063 —64-ben hal t 
meg. „Leudvinus Bichari püspök (episcopus Bichariensis) 
lothar ingiai származású (akkor még Belgiumot is ugy 
nevezték), elindult Pannoniából atyjafiai l á toga tására és 
Leodiumban (Liège, Lüt t ich) időzött. Isten gondviselése 

>) Lásd „Bud. Hir]." jun. 19. 2. tárczaczikkét. 

folytán pedig meglá toga t ta az igen nemes grófot , ki től 
tisztességesen fogad ta to t t és bará tu l t a r ta to t t . Lá t t a ezt a 
lerombolt , csak néhány gerendából álló helyet (Sz.-Albán 
egyházát) , s i t t misét mondva, sok ereklyét adot t emlékbe." 

„Az emlí tet t püspök meghagyta , hogy megír ják , 
miképp ju to t t azon ereklyék bir tokába, és hogy megőriz-
zék nálunk az arról szóló írást . Ezeke t beszélte nekünk 
a felől, biztosítva, hogy igazak : 

„István, a pannonok királya, pogányból Krisztus 
követője let t , a szent hit után j á r t s Istennek szolgált . 
Háború ü tö t t ki, melyet a barbárok viseltek Konstant i -
nápoly városának császárja ellen. Konstant inápoly ural-
kodója a barbárság elleni viadalra Is tvánnal lépet t szö-
vetségre, kinek segélyével erővel elfoglal ta az ellenséges 
Caesariat (Macedóniában). Midőn a konstant inápolyiak 
rabol tak és a várost kifosztot ták, István, a ka thol ikus 
férfiú, e lméjét elforditá a prédától . Szent-György tem-
plomába lépve, elvitte onnan Szent-Györgynek ot t talál t 
ereklyéi t és mint keresztény áhí tatosan őrizte azokat , 
mig élt . Halála után A n d r á s ju to t t ura lomra . A ki, mi-
dőn elfoglalá királyi székét és összekereste elődjének 
királyi díszét, meghagy ta Leudvinus püspöknek, hogy 
olvassa el az ereklyék fel iratai t . A püspök elolvasta a 
leveleket s visszahelyezve az ereklyéket , egy részt ma-
gának t a r to t t meg. It t szerezte azokat, a miket azután 
nekünk adott." 

Igy mellesleg fontos adatokat nyerünk szent István 
besenyő-bolgár háború já ró l és görög összeköttetéseiről. 
De mi kérdésünkre nézve a fő, íme egy 1063-iki, de 
mindenesetre Szent István kanonizácziója (1083) előtt ir t 
forrás , mely bihari püspököt említ Pannoniában . Neveze-
tes, hogy a legrégibb hiteles oklevélben, hol e név elő-
fordul, Kálmán király 1111-diki d iplomájában, Sixtus 
„bichari" püspök említ tet ik. Két évvel később már váradi 
a neve. De biharinak neveztetik még a püspökségek 
jegyzékében, mely I I I . Béla idejéből marad t meg Pár i sban . 

Felesleges kifej teni , hogy a belga ember püspök-
sége Magyarországban éppen nem valószínűtlen. A for-
galom ama már akkor is igen iparos és gazdag franczia 
vidék s hazánk közt a XI . században igen élénk volt. 
Borchgrave Emil , a mos tan i belga követ Bécsben, ki a 
gyarmatokró l i r t egy ki tűnő tanulmányt , kiválóan L iège 

vidékét tüntet i fel olyannak, melynek lakói igen sűrűn 
ér intkeztek Magyarországgal . A városban „vicus H u n g a -
ro rum" említ tet ik, az ide telepedők pedig még századok 
múlva is az ottani franczia dialektust beszélték. Ez érint-
kezésnek pedig éppen a püspökök voltak főápolói. 

Tán szabad egy lépéssel tovább mennünk. Még 
nincs szabatosan k imuta tva az az előkelő rész, melyet a 
belga iparosok és kereskedők városaink a lapí tásában vet-
tek, de maga a tény alig szenved kétséget . A váradi 
püspök székhelye Olaszi. Éppen nem szükséges ez a la t t 
i tál iaiakat érteni, a belgák is velsek, vallonok. Ezek pe-
dig már szent Is tván ideje óta köl tözhet tek hazánkba . 

Nagyvá rado t tehát az ország első tiz püspöksége 
közé kell ezentúl sorolnunk. A hős szent királynak gló-
r iá já t pedig nem csökkenti, ha k imuta t juk , hogy a há lás 
u tókor m é g oly te t té r t is megkoszorúzza, melynek érde-
me nagy e lődjé t , \az első magyar királyt illeti meg." 
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IRODALOM. 
Je lentés . 

A Horváth-alapból 600 fr t jutalommal kitűzve volt 
ezen pályatételre : rKivántatik a katli. egyház tanításának 
az u. n. szentelmények vagy szentségfélékről (Sacramen-
talia) ugy elméleti mint gyakorlati és hitéleti szempont-
ból lehetőleg teljes eléadása, a tudományos alaposság 
mellett a müveit nagy közönségre is élvezhető alakban" 
— két pályamű érkezett b e ; az egyik ezen hármas jelige 
alatt : „Quodcunque ligaveris etc." r Apró ajándékok stb." 
„A lelki üdvösség stb.", a másik pedig ezen jelmondat 
a la t t : „Fateor me nec reperisse cuncta etc." 

Mindkét dolgozat szabályszerű bírálatra kiadatván, 
bírálók egyértelmű jelentése alapján a budapesti kir. 
magy. tud. egyetem hittudományi kara f. é. junius hó 
11-ikén tar tot t e tanévi YII-ik rendes ülésében azt hatá-
rozta, hogy a jutalomdijat e pályaművek egyikének sem 
ítéli oda. 

A „Quodcunque ligaveris etc." jeligéjű dolgozat 
ugyanis jutalomra egyáltalán nem érdemes ; a másik pá-
lyamű pedig, — melynek jeligéje : „Fateor me nec repe-
risse cuncta" etc. — elég terjedelmes monographia s a 
tárgy iránti élénk érdeklődés és szorgalmas tanulmányo-
zás gyümölcse ugyan s a bírálók több dicséretreméltó 
tulajdonságát emelik ki, de egyszersmind a szerzőnek 
eredetiségre törekvő felfogásában számos oly hibát és 
tévedést is kimutatnak, melyek miatt a pályadijat, — 
melynek kiadása nemcsak a szorgalom elismerését, ha-
nem a tartalom helybenhagyását is jelentené, — meg 
kellett tagadni. 

Jelentem továbbá, hogy a hittudományi kar fenn-
emlitett ülésében egyúttal ugyanezen pályatételt, ismét 
600 f r t jutalommal, és 1893. évi november hó 30-ikáig 
terjedő határidővel újból kitüzetni határozta, a miért is 
ezennel újra kitüzetik. 

A pályamüvek, — melyek a jutalom elnyerése ese-
tében kinyomatandók, — részletes tárgymutatóval ellátva, 
idegen kézzel tisztán irva, lapszámozva és fűzve, a szerző 
nevét rejtő jelmondatos levél kíséretében a kar dékáni 
hivatalához beküldendők. 

Végül tisztelettel értesíttetnek a „Quodcunque linga-
veris etc." és „Fateor me nec reperisse etc." jeligéjű 
pályamüvek szerzői, miszerint dolgozataikat kellő igazo-
lás mellett a hittudom, kar dékáni hivatalában bármikor 
visszavehetik. 

Kelt Budapesten, a hittudományi kar folyó tanévi 
VII. rendes üléséből. Dr Berger Ev. János, 

e. i. dékán és elnök. 
= A Simor János parancsára készülő s jelenleg ha-

gyatéka költségén kiadandó „Series Parochiarum et 
Parochorum ADioec. Strig. első része már egészen, a 
második az F. betűig ki van nyomtatva. Nagy 4-r. 120 ív 
körül lesz. 

V E G Y E S E K . 
*** A honalapítás millenniuma alkalmára Göndöcs 

Benedek, pusztaszeri apát s békés-gyulai plébános újból 
felszólalt, két nyilt levélben. Egyik a képviselőháznak 

szól, a másik gróf Károlyi Istvánhoz van intézve. Amabban 
kifejti az apát ur, hogy mit vél a millennium emlékeze-
tére Pusztaszeren és Budapesten (amott befásitást és nem-
zeti emléket, emitt Pantheont) megalkotandónak. A nemes 
grófhoz intézett levélben pedig felkéri a czimzettet, hogy 
álljon az ügy élére s indítson az apát ur terve 
kivitele végett országos mozgalmat. Semmi kétség 
nem fér ahhoz, hogy a mi a honfoglalás ezredik évi év-
fordulójának örök időkre emlékezetessé tételét illeti, a 
mi eddig tervbe van véve, az mind kevés, és igy Göndöcs 
B. apát ur indítványa nem meddő kapkodás a levegőbe, 
hanem hézagpótló hazafias tett. Azonban indítványának 
mind a két, mind a Pusztaszerre, mind a budapesti 
Gellérthegyre vonatkozó tervére nézve pótló észrevételünk 
van. Mi Szent István szellemében vagyunk kötelesek el-
járni, Magyarországban minden alkotást kezdeményezni, 
fentartani és fejleszteni. Ha visszagondolunk arra, hogy 
szent István király hogyan igyekezett emléket emelni a 
honfoglalás korszakának, azonnal rájövünk a mi köteles-
ségeink teljesítésének a helyes módjára. Szent István király 
tudvalevőleg Ó-Buda mellett, nem messze attól a helytől, a 
hol őseink a Dunán átkelének, Árpád sirja felett, egy 
patak fakadása mellett, templomot épített a b. szűz Mária 
tiszteletére, a mely márványtól ragyogó fehérsége miatt 
sz. Mária fejér egyházának neveztetett. Oly, isteni intéz-
kedésen alapuló esemény, milyen a honfoglalás és alapitás. 
csak Isten tiszteletére szentelt emlék által van kellően 
méltatva és illően megörökítve. Azért is Pusztaszeren 
fásitani s valamelyes, bármilyen nemzeti emléket emelni 
nem elégséges ; oda legalább kápolna kell, a mely nem-
zeti votiv kápolna legyen. Es a Gellérhegyen Budapesten 
szintén nem elég magasztos, nem egészen az égig felérő 
monumentum a részben ugyan lelki épülésre, másrészt 
azonban az emberi hiúság dédelgetésére is szolgáló 
„Pantheon." Ide nemzeti fogadalmi fényes templom illik 
csupán. Ez alatt lehetne királyi sírboltot is nyitni talán. A 
templomtól külön, vele azonban stylszerü összefüggésben 
lehetne épületet (Pantheont, jobban mondva a magyar 
dicsőség házát) emelni a magyar dicsőség kiváló alak-
jainak és tényeinek szobrokban és képekben való megörö-
kítésére. Csak Istent ne hagyjuk ki a dicsőítésből ! ! Azt 
mondani, hogy hiszen ott épül a budavári és a lipót-
városi bazilika, értelmetlen szószaporítás lehet csupán, 
nem érv. Hiszen ezt a két templomot, ha száz év múlva 
lenne is a millennium, építeni kellett volna a mai kornak. 
Nem szabad, nem illik, a mai kor folyó kötelességének a 
teljesítését — millenniumi kötelesség teljesítésévé felfújni. 
Külön kötelesség, külön monumentum ! Csak ez lehet a jel-
szó minden fenkölt gondolkozású kortárs lelke előtt, a ki 
tudja, hogy mi egy nép, egy ország életében — ezer 
évnek átélése. 

— A pápa által szervezett franczia kath. köztársa-
tági párt fejéül de Mun grófot emlegetik. 

— A Borghese-család hires könyvtárának első árve-
rése most volt, a második novemberben leszen. Kincset 
érő könyvek voltak együtt ebben a könyvtárban, a me-
lyet V. Pál pápa kezdett gyűjteni még mint bibornok. 
Egy Biblia Pauperum 18,000 líráért kelt el. Fővásárlók 
voltak : amerikaiak, angolok, németek. Részt vett az ár-
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verésben több olasz városi könyvtár is. Durandus Ratio-
nalejának milanói kiadása 1449-ből 20,000 l í ráér t még 
kapható . 

— Várad felé i rányul e napokban minden szem 
mindenünnen, a hol hithű és egy szebb kor után epedő 
kathol ikus szivek dobognak, Szent László 7 százados jubi-
leumától a kath. öntudat megizmosodását vár juk . 

— Nemes végrendelkező. Jászberényben meghalt 
Pintér Mihály nagybir tokos , a város volt főbí rá ja és ké-
sőbb polgármestere . Az e lhunyt öreg ur, a ki nyolczvan 
évet élt, végrendeletében nemesen gondoskodot t Jászbe-
rény városáról. Szegény földmives családból származott , 
de tapintatos és szerencsés gazdálkodás folytán több mint 
egy millió for int ér tékű vagyonra te t t szert, a melyből 
200 ezer for intot Jászberény városának hagyot t ; ebből 
60 ezer for intot egy építendő főgymnasiumra , 40 ezer 
for intot egy artézi k u t építésére, a másik 100 ezer f r to t 
pedig a kórháznak, árvaháznak, nőegyletnek és a sze-
gény-alapnak hagyta . Az elhunyt, a kivel kihalt a P in té r -
család, vagyonának a többi részét távoli rokonaira és hű 
cselédeire hagyományoz ta . A nemes végrendelkező meg-
érdemli, hogy emlékét követendő példa gyanánt meg-
örökítsék. 

— A német katholikus nép-egylet f. hó 12-én Trier-
ben, Korúm püspök elnöklete alat t , igen népes gyűlést 
t a r to t t , a melynek rendkívüli ha tása lesz két i rányban : 
a socialistákkal és az egyház iránt még mindig mostoha 
állami hata lommal szemben. Ismerte tni fog juk . 

— Pápai kitüntetés. Dr Robitsek Ferencz központ i 
papnevelő- intézet i tan. felügyelő s egyetemi tanár-helyet -
tes pápai káp lánná neveztetet t ki. 

— Már a genfi protestáns egyetemen is alakult 
kath . i f júsági egyesület. És az egyetem többi i f júsági 
egyesületei tisztelettel és rokonszenvvel fogadták az u j 
egyesület életbe lépését. A megnyitás ünnepélyén 300 
tanuló volt jelen. Kívánatos, hogv a mi Szent - Imre-egy-
letünk mindenüt t , a hol felsőbb iskolánk van a világi 
i f júság számára, kezdje lerakni a fiók egyesületek alap-
jai t . Fest inemus lente. Az összes magyar kath. tanuló i f jú -
ságnak lassan egy táborba kell összekerülnie, egy zászló, 
egy öntudat , egy czélra való törekvés hatása alá. 

— Angolországban a ka th . hi t re való visszatérés, 
kivált a müveit osztályokban, egyre sűrűen tar t . Leg-
ú jabban lady Curzon Howe, és Labouchere volt par la-
menti képviselő özvegye, te t ték le a kath . hitvallást. 

— Soeiál-demokratikus kongresszus volt e napokban 
Bécsben. N a g y dolog ez, minden esetre, mert jelenti a 
sociál-demokracziának egész Ausztr iára nézve országok és 
vidékek szerint való politikai szervezését és életképes 
pá r t t á a laki t ta tását . Bennünke t i t t főleg a fej lemények 
vallási oldala érdekel s k imondjuk, hogy a bécsi sociál-

demokra ta megállapodások eredménye e tekinte tben ben-
nünket meg nem lepett . A sociál-demokraczia az egész 
világon egységes emberát lagot akar magának gyúrni — 
vallás nélkül . A bécsi kongresszus is kimondotta , hogy 
a „vallás kinek-kinek magán ügye" és a kongresszus „a 
vallási kultusz pótlását az ál talános emberszerete tben 
l á t j a : " Sión őrei vigyázzatok, mert innen is veszély fenye-
g e t ; nemcsak a hazai „ törvények" részéről ! 

— Orientáliák. Az antiochiai schismatikus patriarcha-
tusban nagy a zavar. Damaskusban nem akar ják elismerni 
Spiridiont az u j pá t r iárkát , mer t a konstant inápolyi patri-
a rka k rea tú rá jának t a r t j ák . — Monarchiánk kormánya 
a bosnyák és herczegovinai schismatikus püspökök föl-
szentelésére vonatkozólag ar ra az egyezségre ju to t t a 
konstant inápolyi patr iarchával , hogy az i l letőket ezentúl 
a bosnyák érsek fogja fölszentelni, de ugy hogy az 
egyik consecráló püspök a konstant inápolyi pat r iarcha-
tus, a másik a karlóczai patr iarchatus köréből legyen véve. 

fflV E lő f i ze té sre va ló f e l h i v á s . "WŒ 

Az események s a valláspolitikai viszonyok fejle-

' ményei hazánkban mindinkább a „Religio" p rog rammjá -

nak igazolása körül tömörülnek . E szerint minden törek-

vésünk, még harczaink és küzdelmeink czéljának is — a 

békének kell lenni. A harcz csak eszköz, a béke a czél. 

Innen van, hogy a „Religio" a harczok leghevesebb 

tusáiban is mindenek előtt a béke érdekeit védi. a győ-
zelem legbiztosabb garancziá jának, a h iggadtság , meg-
gondolás és nyugalomnak ápolásával foglalkozik, hogy a 
mit a heveskedés és szenvedély elront, azt az okosság 
jóvá tegye. Innen van az is, hogv mintegy vezérkari 
közlöny levén a magyar ka th . sajtó körében, emelkedet-

! tebb ál láspontról a csaták és ütközetek techaikai és 
takt ikai intézését végzi, de a puskatussal való agybafőbe 
verekedés sajnálatos, de e lkerülhetet len tusáiba, a vezér-
karra l együt t le nem ereszkedik ; mert hiszen az a had-
járatnak hosszú időkre való elvesztését, a kathol ika egy-
háznak Magyarországon mohácsi veszedelmét jelentené, ha a 
püspöki kar a csata'.eren a szuronyharczba belekeveredik. 

Más lapok p r o g r a m m j a nem egvéb, mint Ígéret, re-
I mény s több-kevesebb sikerült z sákmány ; a Religio 

programmja — félszázados nyugodt történet. Ennek 
folytatásához hívjuk meg t. olvasóközönségünket , első 
sorban Magyarország kathol ikus papságát , kérve az elő-
fizetés megújítását, illetve megpróbálását. 

Eddigi előfizetőink elismerésöket a lap iránt helye-
sebben nem tanus i tha t juk , mint, ha azt ismerőseik köré-

j ben ismertetik és terjesztik. 
Az előfizetés föltételei a lap czimében olvashatók. 

Budapesten, jun. 25. 1892. A szerkesztőség. 

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmanyok : Szent László király hétszázados jubileumán. — Zsigmond kassai püspök főpásztori szózata 
híveihez. — Szent László király a hazai műtörténetben. — Egyházi Tudósítás : — N é m e t o r s z á g : Vésztüzek. — A „Religio" 

Tárczája: A nagyváradi püspökség ?,lapitása. — Irodalom: Jelentés. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Budapesten, junius 29, 52. I. Félév. 1892. 

TARTALOM. Vezéreszmek és Tanulmanyok : Uj fordulat hajnalán. — Zsigmond kassai püspök főpásztori szózata híveihez. — 
Nyilatkozat. — Egyházi Tudósítások : f Königmajer Károly. — N a g y v á r a d : Szent László jubileumáról. — N a g y v á r a d : Az 
ellen tüntetésről. — B u c s u - S z e n t - L á s z l ó : Jubiláris Triduum sz. László tiszteletére. — N é m e t o r s z á g : A vallás nélkül való 

morál és következményei. — Kath. Egyesületi Élet: Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. — Vegyesek. 

Megje len ik e lap heten-
kén t ké t szer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

fé lévre he lyben s posta-
küldésse l 5 irt. 

Szerkesztő lakása .-Buda-
pest , VI . , Bajza-utcza 
14., hova a lap szellemi 
részét i l le tő minden kül-

demény czimzendő. 

R E L I G I O . 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI F0LY0IRAT. 

ÖTVENEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni 
minden 

ki r . postahivatalnál ; s 
Budapesten a szerkesz- | 
tőnél, és Rudnyánszky j 
A. könyvnyomdájában , = 
IV., Papnövelde-u tcza : 
8. sz. a la t t , hova a ne- | 
taláni reclamatiók is, : 
bé rmen te s ny i to t t levél- : 

ben , in tézendők. | 

U j f o r d u l a t h a j n a l á n . 

A nagyváradi kettős ünirep történeti neve-
zetességű ünnep, a mely után mély nyomok fog-
nak maradni Magyarország történetében. Mi 
katholikusok különösen, de velünk együtt az 
egész nemzet, sokáig érezni fogjuk e gyüléses 
napok hatásait. Eszmék pattantak ki a kiváló 
elmék találkozásának e fényes ünnepein, s érzel-
mek, eltökélések, szándékok gyökeresedtek meg 
a szivekben, nagy és erős elhatározással arra, 
hogy átmennek az életbe. 

Nem it t van a helye, hogy a nagy gonddal 
előkészített ünnep-cyklus programmján belül és 
program inján kivül történt dolgokat töviről-
hegyire mind sorba vegyük és apró részleteik-
ben, a szereplőknek még hajszálaira is kiter-
jeszkedve, leírjuk, lemásoljuk. Megtették ezt a 
napilapok, bámulatos sietséggel, gonddal és — 
felületességgel. Mi alább, szintén, részletesebb, 
bár csak vázlatos leírását adjuk az ünnepélyek-
nek; i t t azonban, a hol csak vezéreszmékről és 
nagy igazságokról szabad szólnunk, az eredmé-
nyek fénypontját és árny-oldalát akarjuk ezút-
tal szintén csak jelezni inkább, mint szellőztetni. 

Minden nemes igyekezet és munka már 
magában véve is elismerésre méltó; a mennyi-
ben pedig jótékony hatásait érezteti, az elis-
merésen felül még — hálát is érdemel a jelen 
és az utókor részéről. Ez az oka a miért mi nem 
késünk kijelenteni, hogy a nagyváradi kettős 
ünnep, abban a keretben, a melyben azt a kö-
rülményekhez képest összeállitani lehetett, álta-
lában sikerültnek mondható. A katholikus ön-
tudat és hazafias munkálkodás serkentéséhez 

hathatósan hozzájárult országszerte. És ez oly 
fényes pont, több mint pont, fényes lap Nagy-
várad és a nagyváradi egyházmegye történeté-
ben, hogy az ragyogását el nem fogja vesziteni 
a századok hosszú folyásában. Az összes magyar 
sajtó véleményét tolmácsolta a „Pesti Napló," 
„Szent László megjelenése" czimü keddi vezér-
czikkében, a hol igy szól: „Mi is és mások is a 
nagyváradi katholikus tüntetések után fokozott 
és feszült figyelemmel tekintünk a főrendiház 
kultusz-vitájának elébe. Hiszen a legszellemesebb 
főpapok ünnepélyes nyilatkozatai után a leg-
katholikusabb főúr, gróf Zichy Nándor, leplezet-
lenül utal t a főrendiház most következő tárgya-
lásaira." A nagyváradi sz. László-jubileum csak-
ugyan figyelmet keltő előjáték Magyarország 
főrendeinek küszöbön álló vallásügyi manifesz-
tácziójához. 

Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, 
hogy minden megtörtént és minden ugy történt 
meg, a hogy azt sz. László, nem közönséges, 
hanem igazán világhírű1) királyunk hétszázéves 
jubileumának országos nagysága és vallási jelle-
génél fogva égbe nyúló magasztossága megkö-
vetelé. Szent László királyunk jubileumáról nem 
szabad lett volna hiányozni a pápa képviseleté-
nek és a magyar király személyes jelenlétének, 
annál kevésbé az ország kormányának, a mint 
ez a király-koronázás jubileumán és a pécsi 
restaurált bazilika felszentelésénél történt, a 
melyeknél sz. László jubileuma bizonyára nem 

') A világtörténelemben mindenütt tanulják, hogy Európa 
népei a keresztes hadjáratok egyik legkiválóbb expeditiőjának 
élére sz. Lászlót kérték fel, mint korának legbölcsebb s legvité-
zebb fejedelmét és hadvezérét. 

39 
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csekélyebb ünnep. Szent László iránt mindezek-
nek cultu publico le kellett volna róni a hely- j 
szinón, azon a talajon, a hol a szent király 
hamvai az anyafölddel összevegyülének, a tisz-
telet és hódolat adóját. Mert nagyobb királya | 
Magyarországnak nem volt szent Lászlónál, s az 
összes kereszténységre nagyobb varázst senki, 
nemcsak királyaink, hanem az az egész nemzet 
köréből, nem gyakorolt szent Lászlónál. 

Vivmány ugyan, és szent László „szellemének 
megjelenését" jelenti csakugyan Nagyváradon az, 
hogy a felséges uralkodó ház családi hymnusza, 
a „Gott erhalte" után a közös hadsereg zenekara 
nyomban rázenditette az ország nemzeti hym-
nuszát, a „ Szózat"-ot, és azt az egész illusztris 
társaság, élén két rajongva szeretett főherczeg-
gel, a meghatottságtól könybe lábadt szemek-
kel énekelte sz. László jubileumán. Örvendetes 
és az ország nyugalmát, a nemzet vágyait tisz-
telő kebleket nagy reményekre hangoló esemény 
volt e jelenet mindenesetre; ámde az egész csak 
epizód inkább és csak részlet, abból a sz. László 
jubileumán meg nem történt nagy történeti jele-
netből, a melyet megtörténtté csak az tet t volna 
meg igazán, hogyha sz. László nagyságához felemel-
kedetten megjelenik e napokra Nagyváradon 
az egész magyar kormány, maga a király, s a 
diplomacziai képviselet, élén a pápai nuntiussal, 
s ők mindnyájan részt vesznek a szózat éneke-
lésében, vagy legalább is megtisztelésében. 

Hja, de mindez nem történt meg; mindez 
csak álom, nem valóság. Már pedig a világot 
nem álmok, hanem valóságok, tényékké köve-
sült elvek kormányozzák. Nem tehetek róla, de 
ki kell mondanom abbeli sejtelmemet, hogy an-
nak, miszerint Nagyváradon csak bár országos 
de kisebb körű ünnep sikerült sz. László tiszte-
letére, ama nagyobb, tényleg csak álomnak ma-
radt nagyobbszerü, világhirü történeti ünnep 
helyébe, annak mondom tulajdonképpen senki, 
vagyis mindnyájan okai vagyunk. Egy átok sulyja 
nehezedik Magyarországra, és azt, sajnos, nem 
vagyunk képesek magunkról lerázni. 

Hogy miben áll ez az átok sulyja, azt egy 
alábbi közlemény a nagyváradi sz. László-ünne-
pélyeknek programmján kivül történtek köréből 
véve a motivumot, fogja fel tüntetni 

Ö cs . é s aposto l i k irály i F e l s é g e i k : 

dicsőségesen uralkodó Ferencz József. 
ausztriai császár, Magyarország koronás királya és felséges hitvese 

Erzsébet, ausztriai császárné és magyar királyné 

m e g k o r o n á z t a t á s u k h u s z o n ö t é v e s örömünnepe a lka l -

mából, 

Z S I G M O N D , 
Isten irgalmából, az apostoli szentszék és az apostoli magyar király 
kegyelméből kassai püspöknek Szózata a kassai egyházmegye 

híveihez. 

Zsigmond püspök, a k a s s a i e g y h á z m e g y e h i v e i n e k 
ü d v ö z l e t e t é s á ldást az Urban! 

(Vége.) 

Vessünk csak még egv fu tó pillantást az elmúlt 
negyedfélszáz év tör ténetére. 

A királyi udvarban még a nagy Hunyadi Mátyás 
alat t is lá t juk a nemzeti szellem s a nemzeti nyelv hát-
t é rbe szorulását. Külföldi, tehát idegen tudósok és művészek 
környezik a nagy királyt . Igaz, nem a nemzeti érzés hiánya 
volt ennek oka, hanem az, hogy ő az idegen nemzetek tudá-
sával, művészetével, f inomultahb erkölcseivel akar ta nem-
zetét megismertetni és magasabb polczra emelni. Es ez 
idő óta vajmi r i tka volt a magyar szó a magyar király 
udvarában . De nemcsak r i tka volt, hanem egészen el is 
némult , s a hány királya volt a nemzetnek a XVI . szá-
zad közepe óta, á l l i that juk, hogy alig egy-kettő ér te t te 
hazánk nyelvét, s igy az lassankint helyet adott az ide-
gennek. Kiszorult a kormányzás , az igazságszolgáltatás, a 
közigazgatás majd minden ágából , s a nemzet legjobbja i 
is, azaz azok, kiknek születésök, rang jok , vagyonuk sze-
r in t a nemzet legjobbjaihoz kellett volna tar tozniok, az 
idegenhez fordulának. Nem egyszer törnek ki keserű 
panaszokban e miat t költőink, kárhozta tva , intve, buz-
dítva a nemzetet , hogy té r jen vissza ősei nyelvéhez, 
egyszerű, de egészséges erkölcseihez. Mind hasztalan, a 
nemzet . . . „idegent cserélt." Csodálkozhatunk-e ily kö-
rülmények között azon, ha a királyi udvarban, mely 
nemcsak Magyarország királyának, hanem a velünk test-
vérbi rodalomnak is udvara, a magyar nyelv nem foglalta 
el azon helyet, mely őt megilleté. 

De ime, 1854-ben egy áldásos nap virrad nemze-
tünkre . Ápri l 24-én felséges királyunk ol tárhoz vezeti 
szive választot t já t , egy ezredéves ura lkodóház egyik dicső 
sa r jadéká t . Nemcsak magának szerez benne hitvest, ki 
megoszt ja vele hiven az uralkodás, a családi élet gondja i t 
és örömeit , hanem jólelkű anyát ad mindazon népeknek, 
melyeket a Gondviselés jogara alá helyezett . A felséges 
asszony nem beszéli nyelvünket. De csakhamar menyeg-
zője után meglá toga t ja szép hazánkat , élénk szelleme, 
magas értelmisége azonnal felismeri e nemzet szép és jó 
tu la jdonságai t . J ó szive, áldott lelke megér t i e nemzet 
csendes fá jda lmát , melylyel á l lapotának szenvedéseit hor-
dozza ; hajl ik feléje ; tudni, ismerni aka r j a : mi bán t j a e 
nemzetet , ismerni akar ja elébb nyelvét, majd tör téneté t . 
Nem kiméi fáradságot , és megszerzi ez ismereteket . S 
midőn fel tárul előtte nemzeti nyelvünk addig ismeretlen 
kincses bányája , midőn megismerkedik mul tunkkal , akkor 
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egy nemes, egy nagy elhatározás foglalja el egész való-
já t . Boldoggá, szabaddá íogja tenni e nemzetet! Munká-
hoz lát. Felséges férjével egyetemben végzi ezt. A kirá-
lyi udvarban nemsokára már nemcsak ők ketten, de 
gyermekeik is beszélnek magyarul, magyar nyelven is 
szaporítják ismereteiket, jó példát mutat az ország nagy-
jainak, miként kell nemzetök nyelvét ápolni, tisztelni, 
szeretni, gyakran megjelenik körünkben, lelkesedést, sze-
retetet, őszinte hódolatot keltvén e nemzet millióinak 
szivében. És igv lassan bár, de folytonosan halad előre a 
megkezdett uton felséges férjével együtt, mig végre ki-
mondatik a nagy szó, mely visszaadja a nemzetnek 
elvesztett alkotmányát, vissza ősi jogait, önrendelkezési 
jogát. Negyedfél századon keresztül nem hangzott el a 
magyar trónról, magyar király és királyné ajkáról ma-
gyar szó akkor, mikor a nemzethez beszéltek. Álom-e ez 
vagy valóság? Az örvendező nemzet álomnak is hihetné, 
ha nem hatnának szivéig, lelke legmélyebb rejtekéig azon 
boldogitó hangok, melyek a mi édes hazánk zengzetes 
nyelvén szólalnak meg a trón magasságából. Lassankint 
eloszlik a köd, elszakad a fátyol, lehullanak a választó-
falak, melyek király és nemzet között oly sokáig, száza-
dokon keresztül megnehezítették az érintkezést, egy u j 
csillag, egy uj nap derül fel reánk, 1867. junius 8-ika, 
mely legyőzi a hosszú sötétséget, post tenebras lux, és 
égi fényben ragyog ismét szent István koronája, a mi 
legdrágább nemzeti kincsünk Annak fején, kit törvény és 
jog szerint megillet. 

Elfogódik lelkem, szeretet hiveim, midőn mindezekre 
visszagondolok. De hálával telik meg szivem egyfelől a 
mindenható Isten iránt, ki felvirradni engedé e napot 
felettünk, hálával azok iránt, kiknek azt, Isten után, első 
sorban köszönjük : a mi felséges, a mi szeretett apostoli 
királyunk és királynénk iránt, kit megszoktunk azóta 
nemzetünk yédangyalának tekinteni. Sok ellenkező áram-
lat közepette ők voltak a mi legerősebb támaszaink és 
védelmezőink. Mert, ha az ő szivökben nem lakozik az 
igazságosság, a jóság, a szeretet, a kegyelem Istene, ugy 
hiábavaló lett volna nagyjaink minden igyekezete, Ma-
gyarország ege nem derült volna fel egyhamar. 

És most vessünk még egy futó pillantást azon időre, 
mely 1867. és 1892. junius 8-ika között lefolyt. 

Fentebb emlitém, hogy felséges királyunk immár 
25 éves békés uralkodása lehetővé tette, hogy nemzetünk 
necsak a harcz és háború ádáz, öldöklő fegyvereit, de a 
békés munkásság, a műveltség áldásos fegyvereit is for-
gathassa. És ha végig nézünk a lefolyt 25 év történetén, 
nem tagadhatjuk el azon jóleső érzést, hogy óriási a 
haladás köz- és társaséletünk minden téréin. Fejlődött 
tudományunk, fejlődtek művészeteink, fejlődött iparunk 
és kereskedelmünk, fejlődött nemzeti érzésünk, szóval a 
szellemi és anyagi élet minden téren magasabb, jóval 
magasabb polczon áll, mint annakelőtte. Hogy e gyors, 
majdnem mohónak nevezhető haladásnak árnyoldalai is 
vannak, az a dolgok természetszerű rendjéből foly, — s 
lassankint a művelődés és haladás józan forrongása el 
fogja azokat távolítani, mint a hogy a tengervizek foly-
tonos forrongásuk és mozgásuk által lassankint kivetik a 
szennyet, mint a hogy az izzó, a folyékonyságig hevített 

fém felszínre juttat ja a benne rejlő salakot, mely azután 
eltávolítható, — de ez nem von le semmit azok érdemé-
ből, kik e fejlődést lehetővé tették. 

Ha a mai Magyarországot a 25 év előttivel össze-
hasonlítjuk, nem tagadhatjuk el, hogy az a müveit világ 
szemeiben is sokkal magasabb polczon áll, mint annak-
előtte. A mint a Nagy Lajosok és Mátyások korában 
számot tett Magyarország az európai népek családjában, 
fegyvererejének hatalma által, ugy ma, a művelődés fegy-
vereinek és vívmányainak következtében ismét számot 
tesz a mai európai népcsaládban, oly számot, oly tényezőt, 
melyet mellőzni nem lehet. 

És ha azt kérdezzük, hogy mindezt első sorban 
kiknek köszönhetjük, nagyon könnyű, nagyon egyszerű a 
válasz erre a kérdésre. Köszönjük felséges királyunk és 
királynénk atyai és anyai jóságának, uralkodói bölcsesé-
gének, vallásos szivének, lovagias magasztos jellemének, 
alkotmányos érzületének. Mert még nem ült a magyar 
királyi trónuson fejedelem, a ki oly hiven és lelkiismere-
tesen megtartotta volna esküjét, mint a mi felséges kirá-
lyunk. О valóban nemcsak az igaz keresztényi, nemcsak a 
lovagias és férfias fejedelem mintaképe, hanem igazságos, 
jóságos, bölcs, előrelátó és alkotmányos fejedelem, dísze, 
büszkesége a magyar nemzetnek, kire ráillik a Szentirás 
szava : „a bölcs király a nép támasza," l ) és rállik a költő 
szava : 

a legelső magyar ember a király ! 

de rá kell hogy illjék nemzetünkre is, a mit a költő 
mond : 

érte minden honfi karja készen áll. 

Ő benne megujult Szent István, Szent László, IV. Béla 
és a nagy Mátyás korszaka, egyesitvén magában Szent 
István vallásosságát, bölcseségét, Szent Lászlónak vitéz-
ségét, Bélának az ország ujjáalapitásában tanúsított állam-
férfiúi erejét és a nagy Mátyásnak nemzeti és müveit 
szellemét. 

Valóban, szeretett hiveim, mindezek méltó indító 
okok arra, hogy a mai napot örömben és az Isten iránt 
való hálaérzettől lelkesedve élje át nemzetünk minden 
fia. Méltók arra, hogy hazánk minden polgára buzgó 
imádságban kérje le Istentől az áldások sokaságát Szent 
István koronája hordozójának nemes, felséges személyére. 

De mindezeken kivül minden jó magyarnak még 
egy oka van arra, hogy Istenhez esedezzék, a mi jó 
királyunkért. Tekintsük őt mint embert, s azt találjuk, 
hogy nálánál jobb, nemesebb férfiúnak nem hódolhatunk 
lelkünk minden jobb érzéseivel. És ha hozzávesszük azt, 
hogy ezt a mi jó és nemeslelkü királyunkat, a mi sze-
retett, angyali lelkületű királynénkat mennyi csapás és 
szenvedés érte, ugy bizvást hasonlíthatjuk őket a Meg-
váltóhoz és az ő sokat szenvedett anyjához. Mert Isten 
a maga kikutathatlan végzéseiben sok szenvedéssel láto-
gatta meg őket, melyekre elég csak ráutalni, s nem 
akarom azok felsorolásával a mai nap örömkelyhét meg-
keseríteni. De ráutalnom kell már csak azért is, hogy a 
ti sziveitekben a hála, a szeretet érzéseit annál nagyobb 
mértékben felébreszszem, mennél inkább áll az, hogy a 

') Lásd a Bölcseség könyve. VI. 26. 
52* 
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szenvedésben vigaszt nyújt a résztvevő szivek közös fáj-
dalma. Áz elmúlt esztendők tehát a mi felséges fejedel-
münk és szeretett hitvese szivét gyakran sújtották fájdal-
mas csapásokkal, veszteségekkel, ezért írt, vigasztalást 
adni hódolatunkkal, hüségünkkel, szeretetünkkel a mi 
szent kötelességünk. 

Tekintsetek tehát lelki szemeitekkel ős Buda vára 
f'elé. a hol ma 18 millió magyar állampolgár, szabad 
állampolgár imája, üdvrivalgása egyesül, a hol ismét 
megujul az a sok fény, pompa, dicsőség, melynek a fő-
város ezelőtt 25 esztendővel tanuja volt. De megujul 
fokozottabban még, mint a hogy akkor nyilvánult, nem-
zetünk szeretete, hűsége, hódolata Magyarország apostoli 
királya, felkent királynéja szent személyei iránt, mert a 
25 év alatt annyi ujabb alkalmat adtak nekünk szerete-
tünk és hálánk növekedésére, hogy azt e nemzet soha el 
nem felejtheti. Helyezkedjünk át lélekben mi is oda, hol 
ez órában a huszonöt éves örömünnep lélekemelő szer-
tartásai lefolynak, boruljatok térdre mindnyájan az Isten 
szent oltára előtt és imádkozzatok velem együtt, ki lélek-
ben ez órában köztetek vagyok : 

Mindenható Isten ! népek és nemzetek megalkotója, 
fenntartója, tekints le ez órában a mi felséges királyunkra 
es királynénkra, kiket ezelőtt huszonöt esztendővel e 
nemzet örömére és boldogitására királyivá és királynévá 
felkenettél. Áraszd le reájok minden áldásodat, töltsd be 
sziveiket a te szent malasztjaidnak teljességével, hogy a 
te segedelmeddel, a te oltalmad hatalmas vezérlete mel-
let mindig felismerjék azt, a mire uralkodói nehéz, de 
szent hivatásukban szükségök van ; töltsd be sziveiket a 
felett való örvendezéssel, hogy a bölcs uralkodásuk alatt 
álló népek virágozuak, fejlődnek, haladnak az igaz vallá-
sosság, keresztény erkölcs és a hasznos ismeretek utjain ; 
távoztass el tőlök minden csapást és fájdalmat, vigasztald 
meg leiköket a sok fájdalomért, melyet reájok bocsátot-
tál, s melyeket ők oly keresztényi türelemmel, szent 
odaadással viselnek, hogy ezzel buzditó példát adnak a 
legkisebbnek is arra nézve, miképpen kell a te látogatá-
sodat fogadniok. Küldj nekik segítséget a szent helyről, 
és Sionhól védelmezd meg őket. Segítsd meg a te felken-
tedet, hallgasd meg szent egedből. x) Tartsd meg őket, mert 
ők bíznak benned.2) Legyen áldott az ő nevök mindörökké 
mint a nap, maradjon meg örökké és dicsőségökkel teljék 
le az egész föld.3) Adj nekik hosszú életet, nemcsak 
saját, de népeik örömére és üdvére is, add. hogy az 
öröm, a mit elvesztettek, visszatérüljön nekik gyerme-
keikben, unokáikban. Áldd meg őket, óvd meg őket, légy 
velők — Amen. 

Nyilatkozat.4) 
Miután Schultz ur5) egyrészt az elvi kérdéstől messze 

eltérőleg, ismételten apró, mellékes körülmények idézésé-
vel akarja az ügyben nem eléggé tájékozottakat félre-

') Lásd a XIX. zsoltárt. 
"') Lásd a XX. zsoltárt. 
' ) Lásd a LXXI. zsoltárt. 
4) Hivatalos nagy elfoglaltságom miatt késett. 

A nyilatkozó. 
5) Lásd Rel. 47. sz. 

vezetni ; másrészt előbbi állításával szemben, hogy többet 
nem tud, most , Végszó "-béli vonaglásában tajtékozva1) 
kijelenti, miszerint nem ő tanácsolta az állami bizottsá-
got. hanem maga az egyházi hatóság kérte: Schultz 
urat, — bár tagadása önszavainak meghazudtolása után 
még kevesebb hitelt érdemel, — ígéretem szerint a vád 
alól fölmentem és tudtára adom a kath. egyház összes 
faktorainak és mindazoknak, a kiket illet, hogy ennél-
fogva — Schultz ur nyilatkozata szerint — a pécsi egy-
házmegyei hatóságot terheli a felelősség mindazon kö-
vetkezményekért, melyek ama veszedelmes praecedens 
nyomán, az állami vizsgáló bizottságok beállításából a 
kath. tanitó- és tanitónőképzés ügyére háramlani fognak. 

Az egyházi hatóságot Schultz ur ellenében védel-
mezni nem érzem magam hivatva ; majd megvédelmezi az 
önmagát. Boromisza István.2) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f KÖNIGMAJER KÁROLY, 
cz. püspök. 

Gyászjelentés : A vasvár-szombathelyi székeskáptalan 
fájdalommal telt szivvel jelenti felejthetetlen tagjának mélt. 
és főtisztelendő Könígmajer Károlynak, a vasvár-szombat-
helyi székeskáptalan olvasó-kanonokja, vál. tribuniczi 
püspök, szent Miklósról czimzett madocsai apát, német-
ujvári főesperes, a kőszegi Kelcz-Adelfy-féle árvaház fő-
gondnoka, szentszéki ülnök, zsinati vizsgáló és arany-
misés áldozárnak folvó hó 22-én esti 7 órakor életének 
74-ik, áldozárságának 51-ik évében a haldoklók szent-
ségeinek ájtatos felvétele után, tüdőlobbal kapcsolatos 
végelgyengülésben történt csendes elhunytát. A boldo-
gultnak hült tetemei folyó hó 25-én reggeli 9 órakor 
fognak a székesegyházi sírboltban örök nyugalomra he-
lyeztetni s egyúttal az engesztelő szentmise-áldozatok 
ugyanott a Mindenhatónak bemutattatni. Szombathely, 
1892. évi jun. 23. Nyugodjék békében! 

Nagyvárad, jun. 28. Szent László jubileumáról s 
Nagyváradnak a tőrök hódoltság alóli felszabadulásának 
emlékünnepélyéről — megkísérlem, megbízatásom értel-
mében, a vázlatos tudósítást. A részletezés és kiszinezés 
munkáját elvégezték már a napilapok s befejezni fogja a 
történelem. Annyi tény, hogy Nagyvárad kitett magáért, 
s az ünnepségek rendezői, a lat. szert, püspökség, a káp-
talan és a városi törvényhatóság, hálára érdemesítették 
magukat az egész ország előtt. Nagyvárad lakosságát is 

l) Tartózkodni kell az ily mondásoktól mindenkinek. 
A szerk. 

-) Ezzel, gondolom, ezt a vitát, legalább is ebben az alak-
ban, immár befejezettnek tar that juk A czél el van érve. Az ország 
katholikus közvéleménye s fölötte annak illetékes birája, a püspöki 
kar, figyelmeztetve van ama vészre, a melyen a rendőrállam min-
denhatóságának bálványozói az egyház tanítási jogának kikezdésé-
hez akarnak fárkezni — tanképesités fokozatos lefoglalásával az 
állam részére. A szerk. 
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elismerés illeti meg lelkes magatartásáért. Kiválóan 
emelte az ünnepélyek fényét számos püspök, több káp-
talani képviselő, katholikus mágnásaink vezéralakjainak, 
a Szent-István-Társulat, Szent-László-Társulat, a buda-
pesti Katholikus Kör, a szomszédos törvényhatóságok és 
városok fényes küldöttségeinek jelenléte. 

Az uralkodó házat József és László ifjú főherczegek 
képviselték Magyarország püspöki karából részt vettek 
az országos ünnepben : Császka Gy. érsek. Schopper, 
Pável, Bende, Szabó, br. Hornig, Bubics, Steiner, Dessewffy 
püspökök, Fehér I. pannonhalmi főapát ; továbbá itt voltak 
dr Belopotoczky tábori püspök, Märiens Gy., Nogáll János, 
Fraknói V., Lévay I. kegyesr. tart. főnök, Bogisich M., 
és még számos más dignitárius. A fényes ünnepi kath. 
közönség részéről lelkes ovácziók tárgva vala gróf Zichy 
Nándor a Szent-István- és Szent-László-Társulat s a sz. 
Yincze-egylet nagyérdemű elnöke, továbbá gr. Eszterliázy 
Miklós Móricz a budapesti Katkolikus Kör lelkes elnöke, 
dr Balogh S. pápai lovag, a Szent-László-Társulat s a 
sz. Vincze-egylet alelnöke stb. A kormány részéről részt 
vett az egyház és a haza ünnepében gróf Csáky Albin 
miniszter. 

Az ünnepségek, a megállapított programm szerint, 
következőleg folytak le : 26-án reggel Veni Sancte-val 
szent mise volt a székesegyházban. Pontifikált Bende I. 
beszterczebányai püspök. 11 órakor volt Nagyvárad tör-
vényhatóságának diszgyülése a prémontrei főgymnasium 
disztermében. Döry J . főispán nyitotta meg, elnöki beszéd-
del. Ezután Bunyitay V. cz. kanonok olvasta fel történelmi 
tanulmányát Nagyváradnak felszabadulásáról a török ura-
lom alól. A hazát és királyt éltetve, lelkes hangulat-
ban, a diszgyülésből egyenesen a Szent-László-térre vonult 
az ünnepi közönség s az ottani plebánia-templom keleti 
falába emléktáblát helyeztek el. Az emléktábla felirata 
ez: „Nagyváradnak a török uralom alól 1692. jun. 5-én 
történt felszabadulásának 200 évi emlékére emelte Nagy-
várad város közönsége 1892. jun. 26-án." Délután 2 óra-
kor a város által rendezett diszebéden jelentek meg a 
meghívottak, közel háromszázan. Kiváló felköszöntőt mon-
dott itt Schlauch püspök Nagyvárad város polgárságára. 
5 órakor Yesperás volt, mely után ragyogó körmenetben 
hozták át a püspöki palota kápolnájából a Schlauch püs-
pök által készittetett uj megaranyozott ezüst ereklyetar-
tóban a sz. László fejcsontjából való szent ereklye-darabot. 
Ily megható menetet ritkán lehet látni. Az uj ereklye 
tartó hazai műalkotás. Hátsó mezejében a következő latin 
felirás „In honorem Sancti Ladislai Regis Hungáriáé 
anno Domini MDCCCLXX XXII die XXYII mensis Junii 
Ecclesiam Dei gloriose gubernante Leone PP . XIII. feli-
citer regnante I. Francisco Josepho rege Apostolico Hun-
gáriáé semper Augusto Excellentissimus ac Reverendissi-
mus Laurentius Schlauch Episcopus Varadiensis Solio 
Pontificio Assistens S. Caes. et Reg. Ар. Maiestatis Act. 
Int. Consiliarius Summi Pontificis Domesticus, Comes 
Romanus" stb. hirdeti a donátor kegyeletét. Estve fényes 
kivilágítás volt és fáklyásmenet ment Schlauch püspökhöz 
és Döry főispánhoz. 

27-én ragyogó napfény kedvezésével indult meg az 
ünnepségek sora. Ki kell emelnünk itt Flódung J . t. atya 

templomi missió-prédikáczióit a néphez, és Rosty J . t. 
atya konferencziáit, melyeket ez utóbbi az értelmes kö-
zönség számára a prémontreiek főgymnasiumának diszter-
mében a jubileum mind a három napján tartott. Ezeknek 
a népies predikáczióknak és fényes konferencziáknak mély. 
hatása angyali kezek által van felirva az élet könyvébe. 
Reggeli 9 órakor volt a székesegyházban a jubileumi Te 
Deum. Pontifikált Császka Gy. metropolita. Evangelium 
után szószékre lépett Schlauch püspök és megható ünnepi 
beszédet mondott, telve aktuális vonatkozásokkal és szebb-
nél-szebb, megragadó gondolatokkal, Magyarország ke-
resztény létalapjairól, melyeknek megbontásától apostoli 
ihlettel óvta a magyar nemzetet. Mise után következett 
a prém. főgymnasium disztermében a Szent-László-Társu-
lat közgyűlése, melyet a távolabbi és közvetlen körülmé-
nyek hatásának ereje a magyar katholikus öntudat tün-
tetésszerü megnyilatkozásának magaslatára emelt fel. 
Schlauch püspök a királyi fökegtjuri jogról szólott és azon 
viszonyról, mely annak alapján Magyarországban az egy-
ház és állam közt kifejlődött. Bajainkat gyökerüknél fogta 
meg az óriás beszéd, és annak kijelentésével, hogy a püs-
pöki kar mindig megvédelmezte az egyházi jogait s meg 
fogja védelmezni a jövőben is, a lelkek mélyére levitte 
egy jobb és szebb jövő iránt a remény csiráit. Eszterliázy 
Miklós Móricz mondott köszönetet az elnöknek hatalmas 
beszédjeért. Következett dr Robitsek titkár jelentése, és 
Szilágyi Artúr indítványa péterfillér adása iránt. Ez-
után gróf Zichy Nándor világi elnök intézett beszé-
det a diszgyüléshez, magával ragadva a fényes közön-
séget. Folytonos éljenzés közt jelenté ki, hogy ő örö-
mének és büszkeségének tartja, hogy a társulat világi 
elnöke lehet, oly testületnek, mely a legfontosabb érde-
keket szolgálja, mely a hitet, az egyház szabadságát a 
hazafias érzéssel oly benső kapcsolatba hozza, oly társu-
latnak, mely a királyi ház sarjaiban 1) s magában ő fel-
ségében birja működésének legfőbb biztositékát. Viharos 
taps és éljenzés tört ki a hallgatósag körében. Az a hatás 
pedig valóban leírhatatlan, melyet a nemes gróf annak 
kijelentésével keltett, miszerint ő gondviselésszerűnek 
tartja azt, hogy szent László jubileuma éppen ezekre a 
napokra esik, midőn néhány nap múlva a püspökök és 
a többi kath. főrendek ismét össze fognak ülni a főrendi-
házban, hogy .lelkük egy nehéz gondja felett tanácskoz-
zanak." A czélzás világos volt s azért mindenfelé mélyen 
hatott. Ennek a nyilatkozatnak hatása alól nem sza-
badulhatott senki, még maga a jubileum sem többé. 
Feszült érdeklődéssel várjuk a főrendiházi vitát. Az időt 
ezután a püspök által adott diszlakomáig tisztelgések 
foglalták el. A diszlakoma, melyen a főherczegek is 
jelen voltak, rendkívüli szellemi élvezetet nyújtott, nem-
csak a nagyhatású felköszöntések által, mikben Schlauch 
püspök, Csáky Albin gróf miniszter, Császka érsek, Sal 
polgármester és Nemesics altábornagy tündököltették 
szellemöket, hanem különösen a végén, a midőn a 
37. sorezred zenekara rágyújtott a szózatra s az előkelő 
társaság felpattanva üléséből, állva s tüntetésszerüleg 
gesztikulálva énekelte a zenekar kíséretében a szózatot. 
Ilyen jelenetet, mióta Vörösmarty szózatát birjuk, Ma-

' ) A két főherczeg is jelen volt. 
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gyarország még nem látott. Este fényes népünnep volt a 
Rhédey-kertben — érthetetlen ellentüntetéssel.') 

28-án reggel népmissio, 9 órabor ünnepélyes szent 
mise volt, melyen báró Hornig K. veszprémi püspök 
pontifikált. Mise után Flódung atya prédikált a templom-
ban, Bosty atya pedig délelőtt és délután is konferencziát 
tartott a főgymnásium dísztermében. Délután a Vesperást 
dr Belopotoczky Kálmán tábori püspök s nagyváradi 
kanonok tartotta. 

Holnap, 29-én Bubics püspök pontifikál és dr Stei-
ner Fülöp püspök mondja a bezáró szentbeszédet a szé-
kesegyházban. Délután Schlauch püspök ismét díszebédet 
ad a Szent-László-fflrdőben, a melyre külön vonat fogja 
kiszállítani a mintegy kétszáz meghívott vendéget. 

Nagyvárad. Az ellentüntetésről — a »Budapesti 
Hirlap" jun. 29-iki számában szórói-szóra ezt olvastuk: 

„A nagyváradi kettős jubileum a tegnapi népün-
nepben kulminált. A kétezer lampion, kétszáz fáklya és 
megszámlálhatatlan mennyiségű lámpa által világított 
parkban még egy nagyot lobbant a közönség ün-
nepi hangulata . . . aztán, mikor a lampionok kialudtak, 
a szombattól fogva, ötvennégy órán át, mondhatni, sza-
kadatlanul ünneplő közönség is kimerülve dőlt nyuga-
lomra. 

Még ugyan két nap van jubiláris örömöknek elő-
irányozva, de ezeket a napokat már inkább csak az egy-
házi szertartások, szent beszédek töltik ki. 

A vendégek egymás után hagyják el a várost, a 
honnan bizonyára a legkedvesebb emlékeket viszik el ma-
gukkal — különösen Csáky miniszter, a ki Nagyváradon 
arra a tapasztalatra jött, hogy ő a legszabadelvübb, leg-
népszerűbb miniszter. A Rhédey-kertben lefolyt népün-
nepnek ő volt a főhőse. A nép éppen csak hogy vállaira 
nem kapta. A merre járt-kelt : ujongó lelkesedés fogadta. 
A kegyelmes urnák közvetetlen közelből kiabálták a 
fülébe a neki imputált államférfiúi erényeket; éltették 
mint „legszabadelvübb," „legbátrabb" (!), „legbölcsebb* 
minisztert. Nemcsak a minisztert, de mindenkit megle-
pett, hogy egy püspöki városban igy ünneplik az elke-
resztelési rendelet aláíróját. 

A tüntetés nem a véletlen müve volt, de tervszerüleg 
előkészített. A bihari kaszinó, a melynek Tisza Kálmán 
az elnöke, inscenirozta a demonstrácziót. Az előzménye 
ennek az volt, hogy mikor Csáky miniszter megérkezett 
Váradra, a fogadására elibe ment papság kissé hűvösen 
fogadta az elkeresztelési rendelet szerzőjét, ellenben Zichy 
Nándor grófot, a legkatholikusabb főurat, Csáky határo-
zott politikai ellenfelét, tüntető éljenzéssel ünnepelte. 

A jelen volt Tiszapárti notabilitásokat ez a szem-
beötlő distiukczió bántotta. Megállapodtak a kaszinóban, 
hogy a népünnep alkalmával elégtételt szolgáltatnak 
Csákynak. így történt meg a nagy demonstráczió a mi-
niszter mellett." , 

* 

Gróf Zichy N. szelid, „nehéz gondokat" emlegető 
panaszos felszólalása után, a melynek hatása alatt gróf 

') Melyről alább lesz szó. 

Csáky A. miniszter a püspöki lakomán szintén igen gyen-
géden és tapintatosan szólalt fel, ezt a tüntetést csak 
onnan tudjuk magyarázni, hogy : 

„Megverte Isten a magyart. 
Mert az soha össze nem tart /" 

Bucsu-Szent-László. (Veszpr. egyházm.) Jubiláris 
Triduum sz. László tiszteletére. — 

A keresztény és lovagias fejedelem mintaképének, 
sz. László királynak hétszázados centenáriumát, a ferencz-
rendi atyák méltóan ünnepelték meg Bucsu-Sz.-Lászlón, 
kiknek itt plebáuiával egybekötött székházuk van. Mig 
másutt a tudomány, a történelem, a poézis, az enthuziasta 
kegyelet gyújtotta meg a sziveket, addig itt, a néphit-
ben elő sz. király emlékének a bűnbánat ájtatossága 
gyújtott fáklyát, mintegy megálljt kiáltva a sülyedésbe 
lázasan rohanó néphez, a sz. király szellemének megőr-
zésére. Tekintve a jelenhez való tapadást, csak elismerés-
sel lehetünk ft. Skrovanek Florid házfőnök s h. plébános 
iránt, ki ügybuzgalomtól, a nép üdvétől áthatva, három 
napi jubiláris missió tartását kérte fő pásztorától, mélt. 
br. Hornig Károly veszprémi püspök úrtól. A kegyeletes 
ájtatosság junius 25, 26, és 27-ik napján tartatott meg 
több ezernyi hivő buzgó jelenlétében. Oly bűnösök já-
rultak a bűnbánat szentségéhez, kik évtizedek során át 
alig vették tekintetbe a vallásos ájtatosságot. A székház 
atyái, a más rendházakból egybegyűlt több atyákkal, 
nagy lelki örömmel szemlélhették s tapasztalhatták az 
egybesereglett nép bűnbánati töredelmét. E hatást, a 
gyóntatószéken kivül, hatványozták ez alkalomra meg-
hívott missió-szónokok is, Bán Sándor és Keményfy Dániel 
atyák, kik naponkint 3-szor táplálták a hivőket Isten 
igéjével. Hogy ferenczrendiek tartották a missiót, mig 
egyrészt dicsérendő, másrészt hivatásszerű is, mert sz. 
Ferencz-rendje, sz. Domonkos-rendjével, első sorban mis-
sionárius rendje a katholikus egyháznak. Ez elhanyagolt 
működési tért lendületre hozni, legyen egyik föczélja sz. 
Ferencz buzgó fiainak.*) S midőn az uj kezdeményezésért 
dicséret illeti ft. Skrobánek Florid atyát, egyúttal, adja 
Isten, hogy intencziója, szerzete körében, mennél több 
követőre s felkarolóra találjon. 

Bucsu-Szent-Lászlón, 1892. VI. 27. Д 

Németország. A vallás nélkül, való morál és követ-
kezményei. — 

Az úgynevezett általános emberi morál, vagyis az 
a morál, mely nem jár határozott hitvallással, jelentékeny 
szerepet játszott azokban a harczokban, melyeket a po-
rosz népiskola-törvény felett vívtak. Ennek dicséretét 
zengették az összes létező hangnemeken a liberalizmus 
képviselői minden árnyalatuk szerint, a mérsékelt felső 
jobb-tói, mely „a vallás félelmétől borzong" egészen a 
Rickert-Richter-Virchow féle szabadelvű hármas csillagza 
tig, mely a dogma zsarnoksága ellen mennydörög és 
egyúttal dicséri azt az erkölcsöt, melyben a vallásnak 
helye nincs. Az a mesterlövő azonban, a ki a madarat 

!) Aranyos gondolat. Megaranyozni való a kéz, a mely ide irta. 
A szerk. 
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lelövi, az — Scherer, a vormsi iskolafelügyelő, a ki a mann-
heimi „Diesterweg Yere in"-ban büszke önérzettel je lentet te 
volt ki a tényt (!), hogy „a dogmatismus az anyagiasság 
és istentelenség elvének gyökere" és hogy a „dogmatikus 
val lásoktatás az, mely a társadalmi atheismust nagyra-
növeszti." Bravo! kiál t ja erre a l iberal izmusnak nagy-
korúvá lett fia, a szocziálizmus, s ő tudja , hogy miért . 

A sors csodálatos intézkedésének akara tából törté-
nik, hogy a mi nyugat i szomszédunk, mely azzal a szo-
morú dicsőséggel dicsekedhetik, hogy szülő a ty ja a 
modern l iberál izmusnak, a mely éppen 100 évvel ezelőtt 
kezdte volt meg vértől ázott és hul lákkal t aka r t diadal-
u t já t , újból jub i leumot ül, a vallástalan erkölcstanitás 
tiz éves fennállását . 1882. márczius 28-án lá tot t napvilá-
got a Fer ry - fé le törvény, mely az iskola világivá tételé-
nek ú t j á t előkészitette, s melyet aztán az 1886. október 
?0-iki törvény teljesen keresztül vitt, a mennyiben a 
tanerő személyiségének világi voltát is proklamál ta . Ber t 
Pál és a többi „nagy" szellemrobon csakhamar kidol-
gozták a „polgári erkölcs" törvénykönyvét , melynek alap-
jául az Istentől és a vallástól elszakadt erkölcstant 
vették. 

Ma — mint mondók — már tiz évi működésére te-
kintünk vissza ennek az erkölcstanitásnak és megérdemli 
a ju ta lmat , hogy azokat a gyümölcsöket egy kissé meg-
tekintsük. A leghangosabb útbaigazí tást adja ehhez a 
gonosz tet tek stat iszt ikája. A kitűnő „Stimmen aus Maria 
Laach" érdeme ez, mely folyóirat az ő l egú jabb füzeté-
ben a dologra r ámuta to t t vala. í m e : 

1886-ban nem kevesebb, mint 23,000 kiskorúnak 
kellett a törvény előtt bűnéér t felelni. 1887-ben meg 
ama kiskorúak száma, a kiknek a rendőri fenyítő tö r -
vényszék előtt kel let t megjelenniük, éppenséggel 28,000-re 
rúgot t . Ezenkívül 580 kiskorú gyermek felett hoztak 
ítéletet ugyanazon esztendőben az esküdtszékek és 150-et 
ítéltek volt el. Ezek közül viszont 16 sem érte el a 16. 
évet ! Guillot elöl járó ezeket jegyzi meg arról az erkölcsi 
elvadulásról, mely eme fiatal gonosztevők közt ijesztő 
módon előtérbe l é p : „Olyan nagy mér tékét észleljük 
ra j tuk a vadságnak és nyersességnek. olyan raff inir t gaz-
emberséget és a mellet t akkora hírvágyat a gonosztet t 
elkövetése tekintetében, hogy ehhez hasonló az előre-
ha ladot tabb korú egyéneknél elő sem jön. Ezek nem 
elégesznek meg azzal, hogy csak gyilkoljanak ; valóságos 
ö römüke t talál ják áldozataik kínzásában. E g y k o r ú társaik 
előtt a gyermekek tapasztal t kegyet lenségét mutoga t j ák , 
a kik élvezetet ta lá lnak abban, hogy a szegény ál la tokat 
megnyúzzák." „Mióta a vallás megszűnt az erkölcsök 
ol talmazója lenni", í r ja Loth Ar thur , a ki éppen az i f ju -
nevelés terén bir nagy gyakor lo t t sággal , az „Univers"-ben 
„mindenüt t észlelhető a gyermekvi lág egyre növekvő el-
erkölcstelenedése. Ijesztő az erkölcsi romlot tság a községi 
iskolákból kikerülő munkás- i f juság sorai közt Pár isban. 
Azok a gyalázatosságok, melyek még tiz év előtt isme-
retlenek voltak, most mindennapQsok. Sodorna erkölcsei 
vonulnak be azzal a fiatalsággal. A gonosztevők statisz-
t ikája megál lapí t ja , hogy a bünte t tek rendkívül gyorsan 
emelkednek. A 16 éven aluli elitéltek száma két három 
•év alatt megháromszorosodott ; ha ez ebben az esztendő-

ben is növekedni fog, akkor e szám, a decennium végén 
meg fog tizszereződni. A veszedelem nagy ; s nem csuk-
ha t juk be előtte tovább szemeinket." 

Duruy, a tanügyi dolgokban jónevü iró,1) a ki magá 
is l iberális elvű ember, de a régi liberális iskolából, s a 
kit a pártszellem a maga Ítéletében meg nem zavar, a 
következő képet ra jzol ja azokról a gyermekekről , akik az 
u j állami franczia iskola növendékei : „Nézzétek ezeket a 
nagyképűsködő, fegyelmetlen, mindennek ellentmondó, vak-
merő és szenvelgő kicsiny lényeket, a kikkel szemben 
még az is fáradtságot okoz az embernek, hogy őket az 
ár ta t lanságnak relativ ál lapotában vezesse az első áldo-
zásra U r szine elé. A dadatej még az orruk hegyén ra-
gyog, s már is ugy viselik maguka t , mint önálló lények, 
a kik teljesen függet leneknek érezik maguka t . Tizenkét 
éves korukban már nagy élvezettel olvassák N a n á t (igy 
czimezi Zola az ő legbotrányosabb regényei egyikét) és 
nem is porol ták ki e miatt a n a d r á g j u k a t ! 15 éves ko-
rukban az erkölcstelen napi irodalom képezi kedvencz 
lec ture- jüket . í té le te t tudnak mondani a szenzácziós 
regényekről , a l egújabb bot rányokról és szindarabokról. 
E lmennek a lóversenyekre, hogy kaczér női személyekhez 
dörzsölőzzenek, és tud ja Isten miféle jövőbeli kilátásokkal 

térnek onnan vissza." 
Más tudósitások kiemelik, hogy már nyilvános elemi 

i skolákba vagy col legiumokba já ró gyermekeke t is lehet 
egyes piszkos kávéházakban és mulató helyeken megpil-
lantani, a mint ezek ot t á tkozódnak, káromkodnak, füs-
tölnek. tánczolnak, isznak, sőt olykor-olykor maguka t le 
is isszák. 

A fő gyümölcs azonban, melyet a német liberaliz-
mus által annyira magasztal t u jabb franczia iskola-aera 
megérlel, a socziális forradalom. A „Revue des deux 
Mondes", melyet semmi esetre sem lehet a klerikalizmus 
gyanú jába keverni, e t á rgyban a következőket i r ja : 
„Mindaz, a mit a kormány a népiskolában, a közép- és 
felső iskolákban művel a keresztény tanítással szemben, 
a forradalmi szoczializmusnak válik a javára. Tényleg 
csak két lehetőség van. Vagy áll az, hogy a keresztény 
hit az örökké való s igy következésképen a társadalmi 
igazság is, s ebben az esetben a gyermeknevelésnek a 
maga összes mozzanataiban és lépten-nyomon a keresztény-
ség szellemétől kell á thatva lennie ; az i f júságnak keresz-
tény tan í tókkal kell birnia, olyanokkal , a kik kereszté-
nyies érzületüek egyéni vallásukban és taní tásukban, s 
ezzel az u. n. felekezetietlen iskola ta r tha ta t lannak és 
ostobaságnak fog látszani ; vagy pedig hogy a keresz-
tény vallás nem igaz, és akkor a forradalmi szoczializmus-
nak van igaza és joga . Ugyan mikor ju tnak az emberek 
arra a belátásra, hogy azzal az iskola-politikával, melyet 
a mi századunk követ, a szocziális forradalom előtt tá-
runk kaput , mely nem épit, hanem romot romra ha lmoz? 
Bizonyos, hogy a társadalmi re formra szükség van; de 
ezt a re formot vagy az evangéliumnak kell eszközölnie, 
vagy egyál talán létre sem jöhet az." 

Igy beszél egy becsületes liberális ! Es Németor-
szágban vannak emberek, a kik, bár liberálisoknak vall-
j ák maguka t , de tényleg az igazi l iberalizmusnak még a 
nyoma sincs meg bennük, a vallásnélküli morál t aka r j ák 
életbe lép te tn i ! Discite moniti. tanul ja tok, ez intés u tán , 
k iá l that juk oda a kormányon levőknek. 

') Napoleon alatt volt kultuszminiszter. A szerk. 
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KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
Az erdélyi róm. kath. irodalmi társulat f. é. julius 

hó 5-én d. u. 4 órakor Gyulafehérvár i t a városháza ta-
nácstermében ta r t j a XV. rendes közgyűlését . Tárgysoro-
zat: 1. Elnöki megnyi tó beszéd. 2. Ti tkár i jelentés. 3. 
Végleges jelentés az 1891. évi számadásokról. 4. Felol-
vasások. 5. A „Közművelődés" szerkesztő-bizot tságának 
meguj i tása . 6. Indítványok, melyek 24 órával a közgyűlés 
előtt az elnöknek bejelentendők. Gyulafehérvári t , 1892. 
évi junius hó. Veszély Károly, elnök. Zlamál Ágost , t i tkár . 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos hgpr imás a mul t héten főegy-

bázmegyéjének nagyságra nézve második városát , a király-
koronázó Pozsonyt tisztelte meg látogatásával . A pálya-
udvaron gróf Zichy József főispán, gr . Herberstein, Fr i -
gyes főherczeg udvarmestere, és dr Rimely Károly apá t -
plébános fogadták . 0 hgsége az apá tkanonokot megölel te 
és egyenesen lakására ha j ta to t t . Innen, déjeuner után, 
meg lá toga t t a gzóf Zichy főispánt és Thaller polgármes-
ter t , a honnan Frigyes főherczegbez ment ebédre. Csütör-
tökön Budapes t re érkezet t , pénteken pihenőt tar tandó, 
azzal a szándékkal , hogy szombaton a nagyváradi jub i -
leumra utazik le, azonban dr Morelli orvosa rendele tére 
— to rokba ja mia t t — kénytelen vol t az utazásról lemon-
dani és Budapesten maradt . E napokban jelen lesz az 
esztergomi papi esődvizsgálaton, azután ismét Budapesten 
lesz és ju l . 5-én tesz nyi la tkozatot a főrendiházban a vitás 
egyházpoli t ikai kérdés ügyében. 

— A rozsnyói káptalant a nagyváradi Szent-László-
jubi leumon dr Podraczky I . apá t -kanonok képviselte. 

— Szent-László-ünnepségek voltak Győrben, Kolozs-
vári t , Marosvásárhelyen. Az első helyen Dr Zalka J . 
megyés püspök pontifikált . Mise után körmenet volt szent 
László fejereklyéjével . Kolozsvárot t Biró Béla apá t -kano-
nok. Marosvásárhelyen Kovács apát-plebános végezték az 
ünnepi isteni tiszteletet. Mindenütt jelen voltak a megyei 
s városi hatóságok és tes tületek. 

— Szent-László ünnepét, Fehér I. pannonhalmi főapát 
rendeletére, az összes benczés gymnasiumokban isteni 
tisztelettel és hazafias megemlékezésekkel ül ték meg. 

— Ezek értik, t. i. a német katholikusok, hogyan 
kell ka thol ikus népgyüléseket tar tani . Vagy két hete, 
hogy sz. Bonifácz s í r jánál összegyűlt 5000 hivő és 400 
pap, l egú jabban pedig Ravensburgban ( W ü r t e m b e r g ) 
t a r to t t gyűlést a német kathol ikusok népegylete. 9000 
ember gyűl t össze. 

— Lelki gyakorlatok Szatmáron. A jézus-társaságiak 
szatmári háza szívesen lá t j a falai közt azon főtisztelendő 
urakat , kik három vagy több napos lelki gyakor la tokra 
nálunk visszavonulni óhaj tanak . Egyesek, akár ketten-
há rman az év bármely szakában je lentkezhetnek e lelki 
gyakor la tokra . A közös lelki gyakor la tok — vagyis töb-
bek számára — folyó évi augusztus 8 án este kezdődnek. 
Ha pedig a körülmények szerint szükségesnek muta tkoz-

nék, augusztus 16-án este u j abb csoportban lehetne kez-
deni. Tisztelettel kér jük a főtisztelendő papságot , hogy 
ebbeli szándékukról legalább egy héttel előbb értesítsék 
a házfőnököt, P . Hippich I s tvánt S. J . 

— A szent-Benedek-rend egy világhírű t ag já t ve-
szité el P . Pius Bonifacius 6rams-ban, a ki f. évi május 
11-én huny t el. A boldogult igen sokat irt. Főbb müvei : 
Kirchengeschicbte Spaniens, 5. köt. 1862—1879. T o v á b b á : 
Series episcoporum ecclesiae catholicae quo tquo t innotue-
r u n t a Beato Pe t ro Apostolo. 1873. két Supplementum-
mal, 1879-ben és 1886-ban. 

— A szatmári egyházmegyében püspök ur ő méltó-
sága dr Kádár Ambrus t. kanonokot és püspöki t i tkár t 
a püspöki iroda igazgatójává, — Dr Irinyi Tamás t szent-
széki jegyzővé, — Szabó Is tvánt pedig czeremoniarius-
és levéltárossá, — Dr Ratkovszki Soma képezdei t anár t 
egyszersmind a theologiára a bölcselet t anárává ne-
vezte ki. 

Sajtóhiba-igazítás. Mult számunk vezérczikke'ben a 404. 
oldal 1. felének 9. sorában alulról szalad helyett szabad olvasandó. 

K e g y e l e t e s adakozás . 
A sz. Benedek-rendiek kőszegi templomában a nagyheti szent 

sirnál a jeruzsálemi szent sir őrei számára befolyt és F. A. által 
beküldetett 15 frt. 

Előf i ze té sre va ló f e lh ivás . 

Az események s a valláspolitikai viszonyok fejle-
ményei hazánkban mindinkább a „Religio" p r o g r a m m j á -
nak igazolása körül tömörülnek . E szerint minden törek-
vésünk, még harczaink és küzdelmeink czéljának is — a 
békének kell lenni. A harcz csak eszköz, a béke a czél. 
Innen van, hogy a „Religio" a harezok leghevesebb 
tusáiban is mindenek előtt a béke érdekeit védi. a győ-
zelem legbiztosabb garancziá jának, a h iggadtság, meg-
gondolás és nyugalomnak ápolásával foglalkozik, hogy a 
mit a heveskedés és szenvedély elront, azt az okosság 
jóvá tegye. Innen vau az is, hogv mintegy vezérkari 
közlöny levén a magyar ka th . sajtó körében, emelkedet-
tebb ál láspontról a csaták és ütközetek technikai és 
tak t ika i intézését végzi, de a puskatussal való agybafőbe 
verekedés sajnálatos, de elkerülhetet len tusáiba, a vezér-
karra l együt t le nem ereszkedik ; mert hiszen az a had-
járatnak hosszú időkre való elvesztését, a kathol ika egy-
háznak Magyarországon mohácsi veszedelmét jelentené, ha a 
püspöki kar a csatatéren a szuronyharezba belekeveredik. 

Más lapok p r o g r a m m j a nem egyéb, mint igéret, re-
mény s több-kevesebb sikerült zsákmány ; a Religio 
programmja — félszázados nyugodt történet. Ennek 
folytatásához hivjuk meg t . olvasóközönségünket , első 
sorban Magyarország kathol ikus papságát , kérve az elő-
fizetés megujitását, illetve megpróbálását. 

Eddigi előfizetőink elismerésöket a lap iránt helye-
sebben nem tanús í tha t ják , mint, ha azt ismerőseik köré-
ben ismertetik és terjesztik. 

Az előfizetés föltételei a lap czime mellet t olvashatók. 

Budapesten, jun. 25. 1892. A szerkesztőség. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

' Budapest, 1892. Rudnyánszky A. könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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