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T A R T A L O M - J E G Y Z E K 
a „ R e l i g i o - V a l l á s " 1901. I. f é l é v i f o l y a m á h o z . 

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
Boldog újévet, boldog uj századot. (Elmélkedés a 

nyolcz boldogságról). Szeri. 1, 2, 3. 4, 5, 7. 
Extensio universalis iubilaei ad universum catholicum 

orbem. Bulla Leonis P P . XIII. , 1. 
Századok fordulóján. Beszéd. Sylveszter estéjén az 

egyetemi templomban mondta dr Glattfelder Gry. 2, 3. 

A MEGVÁLTÁS NAGYSAGA. Szeri. 28. 
Archaeologiai csevegések. Dr Varga Dezsőtől. 32, 33. 
Rektori nyilatkozat az egyetemi tanács fegyelmi ülésé-

ből az egyetemi kereszt-ügyben. 34. 
Szentbeszéd szent Adalbert ünnepén Esztergomban, 

Keményffy Kálmán Dánieltől. 35, 36, 37. 
VISSZA A KERESZTHEZ. Szeri, 36. 
A római „Rescriptum" méltatása. Dr Lauran A.-tói. 36. 

Szabad-e latin szertartásunak antimension felett mi- magyar predikáczió két legnagyobb mestere. Dr 
sézni ? 4. 1 Mihalovics Edétől. 37. 

Salve Regina ! Elmélkedések Sánta Imrétől. 37, 38, 39. 
sezm í 4. 

Gr. Csák y Károly E. püspök ur vizkeresztnapi beszéde 
a váozi fegyintézet kápolnájában. 5. 

f Zalka János. 6. 
A JESV CHRISTO INEUNTIS SAECULI AUSPICIA. 

X I I I . Leo pápa saecularis ódája. 6. 
Jézus szent neve. (Költ.) Balassy Istvántól. 6. w 
Az első keresztény kodifikáczió. Irta dr Bozóky Alajos.*-——§rty Extension"-. (Ker. szocziális kurzus Bpesten). 41. 

6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20. 21, 22, 24, 25, 26, /Á-ha rmad ik isteni személyről. Breth Gyulától. 42. 
óv OQ a n Q1 " h ~x7~L 1.1 — 1-i. ' - • „--i vi_ 

40, 42, 43, 44, 45, 46. 
Káldi György predikácziói. Dr Michalovics Edétől. 38, 39. 
Pázmány Péter predikáczió. Dr Mihalovics Edétől. 40, 

. 41, 43, 44. 
j / A z első magyarországi keresztény szocziális „Univer-

27, 28, 30, 31. 
Szerény észrevételek a „Szabad-e latin szertartásunak 

antimension felett misézni ?" czimü czikkre. D r ^ . 7. 
A czisztercziek szent Jakabról czimzett dunaszigeti 

állitólagos apátsága, Némethy Lajostól. 8, 9, 11. 
Hetyey Sámuel püspök ur tanitása hiveihez a jubi-

leumi búcsúról. 8. 
XI11. Leo pápa levele a szerzetes-rendek védelmére 

Francziaországban. 9. 
A'álasz dr „Szerény észrevételeire", dr Lauran 

Ágostontói. 9. 
SS. D. N. Leonis PP. XIII . Epistola Encyclica De 

actione cliristiana sociali. 10. 
Viszonválasz a „Szerény észrevételeimre" adott vá-

laszra. Dr 11. 
Magyarország kath. tanféríiaihoz. Szózat de la Salle 

szent János szenttéavatása alkalmából. Szeri. 12. 
A kath. hitnek megvallása a nyilvános életben. S. G. 

13, 14, 15, 16. 
XIII. Leo Sznirecsányi Pál püspöknél, mint a Szent-

László-Társulat elnökének. 14. 
Válasz DrÄ** „Viszonválaszára." Dr Lauran Ágoston-

tól. 14. 
Zárszó az antimension felett támadt vitában. Dr Lesse-

nyey Ferencztől. 15. 
A régi katholikusok a megpróbáltatások között és a 

mostaniak. Dr Verus-tói. 17, 18, 19, 20, 21. 
Válasz dr Lessenyey „Zárszaváéra . D> Lauran Ágos-

tontól. 19. 
Apologetikus értekezés a sz. zsolozsmáról. Ir ta dr Lesse-
^ nyey Ferencz. 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35. 

Nyilatkozat az „anitimension„-ra vonatkozólag irt czik-
kek ügyében. Dr Lauran Ágoston. 22. 

Üdvözlégy Mária ! Breth Gyulától. 24. 
-Fu lge t crucis mysterium. Dr Kádár Ambrustól. 28. 

A kereszt győzelme. (Költ.) Balassy Istvántól. 27. 

Honiig Károly báró veszprémi püspök ur megnyitó 
beszéde a Sz.-Ist.-Társ. ei. közgyűlésén. 42. 

Dr Kisfaludy Á Béla alelnöki beszéde a Sz.-Ist.-T. ei. 
közgyűlésén. 42. 

Bubics Zsigmond kassai püspök úr megnyitó beszéde 
a keresztény vallás jubileumi ünnepén a növendék-
papsághoz és a jogakadémia kath. ifjúságához. 45. 

Örömhang, Császka György kalocsai érsek úr bérma-
utjáról. (Költ.) Balassy Istvántól. 45. 

Decretum Ruthens. beatiíicationis et canonizationis v. 
S. Dei Mariae G. Aem. de Rodat. 46. 

A Rituale-kérdés Magyarországon. Dr Rajncr L.-tól. 
47, 48, 49, 50, 51, 52. 

Egyházi Okmánytár 
Katholikus egyetemek tanárainak irodalmi kötelességé-

ről. Ex S. Congr. Studiorum Decretum. 28. 
Roma locuta, causa finita, A. S. Congr. le Propaganda 

Fide döntése az „antimension" felett támadt vita 
ügyében. 29. 

A pécsi egyházmegye papi misszió-társulatának adott 
pápai privilégiumok. 34. 

Nekrológok. 
Czentár János atya S. J . 39. 
Hahnekamp György kanonok. 40. 
Spóner József praelatus. 41. 
Horváth Pius k. t. r. tb. kormánysegéd. 43. 

Egyházi Tudósítások. 
A) Belföld. 

Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori szózat a 
testvéri szeretetről élők és holtak között. 15, 16. 



Budapest. Felvilágosítás Debreczenen át a budapesti 
tud. egyetem keresztügyében. 1. — A budapesti 
esperesi kerület papsága a kath. egyetem ügyében. 
2. — A lazaristák budapesti temploma. 3. — A kath. 
autonomia napirenden. 4, 5, 6. - ,Magyarország ket-
tős százados évfordulója. 7. — Érdekes levélváltás 
az autonomia ügyében. 9. — XIII . Leo pápa leg-
újabb körlevele alapján. 10. — „Igen jelentős, igen 
nagy és igen komoly kérdés". 11. - Nemzetközi 
„rendszer" rejlik a dolog háta mögött. 16. - Mit 
szólunk a képviselőház vallásügyi autonómiai, iskola-
ügyi vi tájához? 17. — A mai , magyar tudomány-
egyetemi nevelés csődjd. 18. - E g a szomszéd háza. 
19. — Az osztrák „Los von Horn" okairól. '20. — 
Egy szerzet nő királyi kitüntetése. 21. — Jelenségek 
az autonomia előkészitésének és vitatásának terén. 
23. — A kath. egyház jogfenntartása a budapesti k. 
in. tud. egyetem iránt. 24. - A főpásztori székek 
betöltése és az autonomia. 25. — A „Religio" pro-
gramwjának megvalósítása az autonomia szervezetében. 
'26. — Kath. társadalmunk nagy eseménye. 27. — 
XIII . Leo pápa negyedszázados pápai jubileuma. 29. 
— Nemzetközi kulturharcz. 30. - Kemény szó az 
autonómiáról. 31. — ßendszer van a dologban, czél-
zatosság rejlik a háta mögött. 32. — Társadalmunk 
a papgyülölés veszedelmében. 33. — Nagy napok. 
34. — Panasz és felhivás. 35. — Az első országos 
jellegű pogány ünnep hazánkban. 36. — A keresz-
tény és a pogány május 38v — A kath. vallás jövője 
Magyarországban. 39. — Árpádházi szent Erzsébet 
templomának felszentelése a király jelenlétében. 40. 

A keresztény magyar iíjuság mozgalma és a ke-
resztény szocziális kurzus. 41. - Főiskolai világi 
ifjúságiink „keresztény" mozgalma hogy áll? 4° — 
Ki lép a nyomdokába ? 44. — Mikor kongnak a ha-
rangok. 45. — Kenyér, haza, kereszt. 49. — A ka-
tholikus hitoktatás veszedelme és védelme a fővá-
rosban. 51. -— Pázmány egyetemére vonatkozólag a 
legújabb protestáns szándék. 52. 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat két század 
mesgyéjén. 1, '2. — Csicsáky Imre huszonötévi irói 
jubileuma. 17. 

Eger. Változások a székhelyi magasabb egyházi hiva-
talok személyzetében. 8. — Samassa érsek nagyböjti 
körlevele. 17. 

Erdélyi egyházmegye. Főp. szózat az egyházmegyei 
papi irodalmi tételek ügyében. 31. — Bérmálás a 
Székelyföldön. 45, 46. 

Esztergom. A biboros hgprimás főpásztori szózata a 
két század mesgyéjén. 3. - A tanitó-képző ünnepe. 
14. — Az egyház legújabban kihirdetett Doctoráról. 
19. — Magasztos szellemű alapítvány gyógyíthatatlan 
betegek kórházára. 34. 

Győr. A Kath. Kör közgyűlése. 13. — Az egyházzenei 
kongresszusról. 18. — A kath. tanítóképző internatusa. 
30. Hahnekamp György emléke. 43. — Néhány fény-
sugár népnevelésünk terének megvilágítására. 48. — 
Keresztény szeretet és szabadkőműves humanizmus. 49. 

Gyulafehérvár. Húsvéti lelkigyakorlatok az erdélyi róm. 
kath. Státus intézeteiben. 30. 

Kalocsa. Czentár ev. János S. J . emléke. 42. 
Kassa. A 80 éves főpásztor tiszteletére. '21. — Elis-

merő, hálás ováczió az egyház védelmeért. 22. — 
Főpásztori köszönet. 31. 

Mária-Pócs Jubileumi búcsújárás. 47. 
várad. Schlauch L. biboros püspök a századfor-

duló alkalmából. 2. — A Kath. Kör közgyűlése. 12. 
— Katholikus közoktatás Nagyváradon. 35. — Páz-
mány visszatér ! 46. — Schlauch Lőrincz bibornok 
buzdító nyilatkozata. 48. 

Pannonhalma. Böjti főpásztori körlevél. 22. 
Pécs. A püspök ur tanügyi tevékenysége. 3, 4. — 

XIII . Leo pápa a pécsegyházmegyei népmisszió 

egyletnek. 6. — A régi kis-szeminárium visszaállí-
tása. 48. 

Pécsi egyházmegye. A paksi uj templom építésről. 25. 
Sopron. A kath. konvent jubileuma. 2. 
Szombathely. Boldogult Hidasy Kornél püspök úr em-

lékezete. 6. — Szegedy Béla autón, képviselő nyilt 
levele választóihoz. 24. — Kérelem a magyar katho-
likusokhoz. 39. — A növendékpapság sz. A. e.-nek 
jubileuma. 47. 

Vácz. A fegyháziak köszönete a püspöki prédikáczióért. 
7. - A római útjáról visszaérkezett püspök fogad-
tatása. 15. — A Kath. Kör közgyűlése. 16, 17. — 
A hivek hálája és köszönete a lelkigyakorlatokért. 
28. — Főpásztori buzdítása, a papi végrendeletek 
egyházias szelleme ügyében. 29. Bérmálás. 38. — 
Spóner József élete és halála. 43. 

Yeszprém. A pápa levele a megyés püspökhöz és a 
veszprémi egyházmegye alapításának jubileuma. 14. 
— A tanítványok hálája templomot restaurál. 26. — 
A kath. hitközség nagygyűlése. 47. 

B) Külföld. 

Ágosta. Hogy állunk legújabban a kath. egyház elleni 
küzdelem dolgában? 25, 27. 

Antwerpen. Az Istenbe vetett hit modern csodái. 46. 
Bamberg. Országos papi egyesület egyházmegyei meg-

rendszabályozása. 12. 
Bécs. Király ő felségének látogatása a Pazmaneum-

ban. 21. — A „katholikus" Ausztria ébredése. 34. — 
Egy protestáns lelkész Ítélete a „Los von Rom" 
mozgalomról. 44. 

lierlin. Katholiczizmus és protestántizmus Németor-
szágban. 15. 

Freiburg. (Svájcz.) A kath. egyetem köréből. 3. 
Lissabon. Győztek a „Kulturharczosok". 34. — Az 

üldözés hatása ébredés. 37. 
London. A kath. egyház növekedése Viktória királynő 

idejében. 18. — XIII . Leo pápa levele a westminsteri 
érsekség főpásztoraihoz a rationalizmusról és libera-
lizmusról. '28. 

Madrid. Az egyház üldöztetése. 34. — Az egyház ön-
védelme. 37. 

München. Mese a protestánssá lett drezdai udvari káplán-
ról. 10. — A türelem fonala elszakadt. 32. 

New-York. A kath. vallás aratása és még valami. 43. 
Páris. Az egyház ellen indított legújabb harczról. 4. — 

A szerzetes-rendek ellen indított szabadkőműves irtó-
harcz. 5. — A szerzetesek ellen indított harcz ha-
tása a világon. 7, 8. — Waldeck-ítousseau minister-
elnök egyéni terve a szerzetesek ellen indított 
liarczczal. 9. — A franczia nemzet óriás parlamenti 
küzdelme. 11. — De Mun gróf nagyhatású beszéde. 
12, 13. — Egy püspök nagylelkű elhatározása. 15. — 
Mekkora pusztítást akar a szabadkőművesség elkö-
vetni ? 18. — A franczia hazafiság valláskülönbség 
nélkül védelmére kel a szerzetes-rendeknek. 20,21.— 
XII I . Leo levele. 24. — A szerzetesek elleni tvjavas-
lat a senatus előtt. 50. 

Rio-Janeiro. Az első pápai nuntius fogadtatása Bra-
ziliában. 36. 

Kóma. Az olasz papság a Vatikánból tekintve, 1. — 
XII I . Leo pápa levele a franczia kormány ellenséges 
magatartása ügyében. 2. — A A^atikán mellől. 7. — 
Az angol zarándoklat alkalmából mondott beszédek. 
8. — A pápaválasztás legújabb évfordulója. 18. — 
XIII . Leo pápa allocntiója. 20. — XIII . Leo pápa 
alloeutiója. 32. — Az uj bibornokok. 33, 34, 35. — 
A Vatikánból. 37. — A pápai nemes testőrség első 
századévének jubileuma. 41.— Szerzetesek az egyház 
kormányzásában. 42. —XII I . Leo pápa dicsérő levele. 
44. XIII . Leo pápa levele a solesmesi apáthoz. 46. — 
XIII . Leo pápa a püspökök iránt való engedelmes-



ségéről. 50. — Levélváltás a glasgovi egyetem és 
XII I . Leo pápa közt. 51. 

Szt.-Péf er tár. Az uj katholikus metropolitáról. 45. 
Strassbiirg. Milyen az a hires „paritás" Elszász-Lotha-

r ingiában? 23. 
Stuttgart. Kisérlet az egyházmegyei zsinattartás terén.18. 

A „Religic-Vallás" Tárczája. 
Keresztény művelődés. 48, 49, 50. 
Macaulay A7. Miklós pápáról . 51. 

Papnevelő intezeteink egyházirodalmi és szónoki 
iskolái. 

A szombathelyi növendékpapság e. ir. egyesülete kö-
réből. 12. 

Pázmány-ünnep a budapest i közp. papnevelő inté-
zetben. 15. 

A budapest i növendékpapság Pázmány-ünnepéből két 
beszéd. 16. 

A szombathelyi növendékpapság sz. Ágoston-egyleté-
nek gyűlése. 18, 20, 24, 31, 40, 46, 50. 

Az esztergomi növendékpapság M. E. I. I. köréből. 19. 
A budapest i növendékpapság e. i. isk. köréből. 19. 
J egyzőkönyv a nyi t ra i p. n. p. i. sz. Lászlóról neve-

zett m. e. i. iskolájának rendk. ünnepi gyűléséről. 25. 
A rozsnyói növ. papok szónoki iskolájának 1900/1. 

tanévi működéséről. 39. 
A budapesti növendékpapság m. e. i. i.-nak króni-

kája. 44. 
A budapest i növendékpapság m. e. i. i.-nek alapítási 

ünnepélye. 45. 
A pécsi növendékpapság Sz.-Pál-Társulata. 49. 

Kath Antonomia. 
Hirek az autonómiáról. 11. 
Autonómiai bizottságok ülései. 20, 21. 
A 27-es bizottság ülései. 23, 24, 26, 27. 
Az erdélyi róm. kath. Status i. t. jelentése az erdélyi 

püspökhöz. 29. 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 
Meghivó az 0 . P . E. I I I . közgyűlésére. 7. 
Az 0 . P . E. közgyűlése. 9. 
A pécsi Szent-Vincze-egyesület működése. 11. 
Szt. Is tván-Társulat . 12, 21, 37, 42, 44, 48. 
Szt. László-Társulat . 15. 
Központi Oltár-Egyesület. 23. 
Budapest i Ka th . Kör. 26, 27. 
Aquinói Szent-Tamás-Társaság. 33, 34. 
Szent-Imre Önképző-Egylet . 35, 37, 46. 
Titkári jelentés a budapest- jobbpar t i p. Sz. Y. E. 

1900-iki működéséről. 37, 38, 39, 40. 

Kath. Nevelés- és Tanitásügy. 
Az 0 . K. I. T. ülése. 52. 

Irodalom. 
Dr. Schneider W., Göttl. Wel tordnung und religionslose 

Sittlichkeit, 3. 
Keményfy D., Vörösmarty tanitó hatása. Emlékbeszéd, 3. 
Dr. lászlólalvi Velics A., A nyelvek egységéről, vagy : 

hogyan beszéltek magyar eleink ? 3. 
Pál i sz. Vincze élete, 4. 
Violet G-y., Boldogság ut ja , 4. 
Betz Fr igy . u. Pater Antat, Lletszentség katekizmusa, 5. 
Praeorator , 6. 
Ctericus-Zandt, A gyermeknevelés tizparancsolata, 6. 
Bibliotheca Laurenziana. Az ilynevü szatmári egyház-

megyei könyvtár névjegyzéke, kiadta Meszlényi Gyula 
püspök, 7. 

Felhivás Mária tisztelőihez, 11. 
A katholikus világirodalom könyvespolczáról néhány 

könyv, 12, 20, 30, 36, 46. 
A Miasszonyunkról nevezet t kalocsai iskolanővérek tör-

ténete 1860—1900. I r ta az intézet egyik tanára, 14. 
GTyónási könyvecske katholikus gyermekek számára, 15. 
Bölter-Balázs, Házassági katekizmus, ú tmuta tás kath. 

jegyesek és házasok számára, 20. 
Csanádmegyei zarándoklat Velenczébe, 21. 
A kath. intelligenczia nevelésének egyik irodalmi esz-

köze, 23. 
Az 0 . P . E. pályatételei, 23. 
Schlegel P., A keresztben cz. üdv. Nagyböj t i konfe-

renczia beszédek, 25. 
P. Soós 1st., Is ten kert je , 25. 
Ch. Egremont, L ' année de l 'Eglise 1900., 28. 
Br. Rézbányai Józs., A házasság szentsége lelkipásztori 

szempontból, tekintet tel a más viszonyokra, 31. 
Comte rendu du Congrès scientifique international des 

Catholiques, 1900. 32. 
Tóth Mike s. J. , A szeretet lángjai, vagyis egyletek és 

áj tatosságok Jézus szents. szive tiszteletére 32. 38. 
A cambridgei egyetemi nyomda legújabb theologiai 

termékei, 33. 
Fischer Ág., De la Salle sz. János, az iskolatestvérek 

alapitója, 33. 
Mohi Adolf iratai, 34. 
Kereszt, zsidó, vallás. Gondolatok. í r t á k egy jogász és 

égy ~bötcsesz, 357" ' 
Dr Pokorny E., Ó-szövetségi bibliai történetek, 37. 
Oltványi Pál, tá t rafüredi emlékek. 38. 
A Sz.-Imre-Ö.-E. 1900/1-i Almanachja. 40 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 

Budapesten, január 2. 

H A T V A N A D I K 

1. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT, 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati arámi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo svffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertim us.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Boldog u j éve t ! Boldog u j századot! — Exlensio vniversalis ivbilaei in vrbe celebrati anr.o 
domini millesimo nongentesimo ad vniversvm catholicvm orbem. LEO episcopvs servvs servorvm dei vniver-is christifidelibvs 
praesentes litteras inspectvris salvtem et apostolicam benedictionem — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Felvilágosítás Debreczenen 
á t a budapesti tud. egyetem keresztügyében. — C s a n á d i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat két század mesgyéjén. — R ó m a : 

Az olasz papság a Vatikánból tekintve. — Vegyesek. 

Boldog uj évet! 
Boldog uj századot! 

I. 
Soka t kívánunk, mikor boldogságot kívá-

nunk, többe t nem is k ívánha tnánk ; és mégis, 
kevesebbet sem k ívánha tunk , mer t hiszen ke-
vesebbel nem elégszik meg senki. Boldog akar 
lenni mindenki. Nem is lehet másképp. Er re 
t e r emte t t az I s ten mindannyiunka t . Azé r t 
Krisz tus Urunk is, midőn a keresz tény élet 
tökéletességét az ő világszép hegyi beszédében 
kifej tet te , szakada t lanul a boldogsággal foglal-
kozott . Es hogyan fogla lkozot t ! . . . Soha földi 
lény a boldogságot úgy, oly igazán és a laposan, 
annyi sok oldalról, az emberi hiúságot és 
könyelmüséget oly rendreutas i tó lag, a nemes 
szivet ós j óaka ra to t oly buzditólag, annyi ra 
lelkesitőleg fel nem tün te t t e , be nem muta t t a , 
mint Krisztus Jézus , a mi isteni Mesterünk és 
Taní tónk az ő hegyi beszédében. 

Azér t keresz tény ember a jkain a boldog 
aj év k ivána tának nem szabad s nem is lehetne 
tu la jdonképpen egyebet jelentenie, min t azt, 
hogy az u j esztendőben az, kinek boldogságot 
kívánunk, gyarapodjék a Krisz tus Urunk ál tal 
előnkbe állí tott nyolcz boldogságnak ismereté-
ben, gyakor lásában és élvezetében. 

Csodálatos szerepet játszik az Is ten ter-
mészetfelet t i Gondviselésének oeconomiájában 

az egyet len egy örökboldogságra való, I s ten 
részéről vezetés, a mi részünkről törekvés — 
er^közeinek, ú t j a inak és módja inak hetes száma. 
Kr i sz tus Urunk hét szentséget r ende l t a mi üclvö-
zitésíinkre. A keresz tény ember hét főerény, a 
a há rom isteni, hit, r emény és szeretet , és a 
négy te rmésze t rendi sarkala tos erény, az okos-
ság, igazságosság, lelki erő és mérsékle t gya-
kor lása ál tal j u t el a töké lynek e földön el-
érhető l egmagasabb fokára . A szent Lélek hét 
lelki ajándékkal teszi a keresz tény ember le lkét 
a tökéletesség, a küzdelem, a törekvés, az 
a lkotás te rén való hősi fokoza t elnyerésére 
a lka lmatossá és felszerel t té . És Krisz tus Urunk 
a boldogságnak hét útját ny i to t ta meg az Isten-
hez, fel a mennybe törekvő lelkek számára az. 
ő hegyi beszédében. „Sep tem enim sunt, mond ja 
szent A m b r u s a hegyi beszédben nyolczszor 
á l ta lánosságban emlí te t t boldogságról, sep tem 
sunt, quae perí iciunt ; n a m octava clarificat et per-
fectum demonstrate *) A nyolczacliL nelyen emlí-
t e t t boldogság tehá t , az, mely a iust i t iáér t , az 
I s ten előt t való feddhete t lenségér t szenvedet t 
ü ldöztetésről szól, mintegy pé ldában megvilá-
gosí t ja s befe jeze t t te l jességünek tün te t i fel az 
előre bocsá to t t hé t módjá t , hé t fokát , hé t ú t j á t 
a f ö l d ö n - e l é r h e t ő keresz tény boldogságnak. 
Szent Ágos ton is ugyanaz t t an í t j a : „Diligenter.-

Super Lucám, 1. V. n. 61. 
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a u t e m a t t endendum est, úgymond, numerus ha-
m m sentent ia rum : Iiis enim septem gradïbus con-
gru i t operatio Spiritus Sanct i septiformis, quam 
Isaias describit." 

S ha áhitatos hivő szellemmel vizsgáljuk 
a hegyi beszédben felál l í tot t hét boldogságnak 
egymáshoz való viszonyát és összefüggését, 
^csodálattal telik el lelkünk az isteni Gond-
viselés elj a rasa felet t e t ek in te tben is. „Gubernat , 
valóban, omnia fortiter, et disponit svaviter." 
A boldogság hét a lak ja megannyi s tádiuma, a 
dicsőség koszorújá t nyú j tó megálló helye az 
egyet len örök boldogságra törekvő keresz tény 
<ember életének. Szorosan összefügg mind a hét 
m i n t a lánczszem, szépen következik egyik a má-
sik u t á n s egymást t a r t j á k és emelik egymásután 
csodála tos szép a rányban és összhangzásban, 
m i n t a leggenialisabb épi tőmester ál tal kieszelt 
ha t a lmas épület vagy égbe törő torony egymás 
u t á n következő emeletei. A Szent Lélek hé t 
adománya inak és a Krisztus Urunk ál tal elénk 
ál l í tot t hé t boldogságnak sorrendje azonban 
megfordí to t t , a mint ezt sz. Ágos ton tan í t ja . 
•ylbi, úgymond, vagyis a Szent Lélek adomá-
nya inak Izsaiás ál tal tö r t én t felsorolásában, 
docetur Filius Dei ad ima clescensurus ; Jiic, 
(itt, a Krisztus Urunk ál tal k i fe j te t t földi ke-
resz tény boldogság hé t alakjában) , docetur 
homo de imis ad similitudinem Dei ascensurus."8) 
Vagyis a Krisztus Urunk által számunkra e 
földön elérhetővé t e t t boldogság fokain az 
ember az erkölcsi tökéle tességnek a legmélyebb, 
rendesen lá tha ta t lan , mer t igénytelen a lapjá tól 
kezdve felemelkedhetik egész a legmagasabb, 
égbe meredő csúcspontjáig, egész a visióig, az 
I s t en szinről-szinre látásáig. 

Hogy t ehá t végre va lahára vi lágosan lás-
suk és tökéletesen tud juk , mi t k ívánunk mi 
keresztény emberek egymásnak, midőn i t t e 
földön egymásnak boldogságot k ívánunk : lássuk 
röviden a hét keresztény földi boldogság csodás 
egymásu tán jának lánczolatá t , melyet nem szük-
séges ám nagy gond és t anu lmány segítségével 
mintegy mesterségesen kieszelni, mer t a boldog-
ságban való keresztény lé tnek eme hé t fokozata 
ugy következik egymás után, a m i n t az t Krisz tus 
Urunk a hegyi beszédben előadta.4) 

(Vége köv.) 
2) De sermone Domini 1. 1. 
3) U. o. 
4) Követni fogjuk Aquinói szent Tamás Catena 

mireáját . 

EXTENSIO VN ITERS ALIS 1YB1LAEI 
IN YRBE CELEBRATI 

ANNO DOMINI MILLESIMO NONG-ENTESIMO 
AD YNIYERSYM CATHOLICVM ORBEM. 

JLEO EPISCOPVS 
SERVYS SER VOR VM DEI 

YNIYERSIS CHRISTIFIDELIBVS 
P R A E S E N T E S L I T T E R A S INSPECTVRIS 

SALYTEM ET APOSTOLICAM BENÈDICTIONEM. 

Temporis quidem sacri, quod solemni caerimonia-
rum religione hesterno die conclnsimus, sicnt iucundus 
Nobis decnrsus fuit, sic est futura grata recordatio. 
Quod enim Ecclesia optarat, quodque spectarat unice, 
u t permoveret salutariter animos post annos quinque 
et septuaginta instaurata celebritas, id videmur, annu-
ente Dei numine, consecuti. Non enim pauci, sed ad 
centena millia et ex omnibus civitatum ordinibus nu-
merantur, qui extraorclinariam sacrae indulgentiae po-
tiundae facultatem libentes magnaque cum alacritate 
arripere studuerint. Neque est dubitandum, quin poe-
nitentia salutari expiati atque ad christianas virtutes 
renovati plurimorum animi inde fuerint : ob eamque 
rem novum quoddam íidei pietatisque robur ex hoc 
fonte et capite catholici nominis usquequaque influxisse, 
non immerito existimamus. 

Iamvero, quod in simili caussa Decessores Nostri 
consuevere, nunc est in animo Apostolicae caritatis 
dilatare spatia, amplioremque caelestium bonorum 
praebere facultatem. Nimirum concreditum Nobis thesa-
urum indulgentiae sacrae, qui anno exacto Romae 
tantum patuit amplissime, eumdem dimidiato anno 
proximo in toto orbe catholico patere universitati chri-
stifidelium volumus. Yalebit id quidem, arbitramur, 
latius ad revocandos christianos mores, ad copulandas 
cum Apostolica Sede arctius voluntates, ad cetera vulgo 
comparanda bona, quae fuse persecuti sumus, cum 
primo Iubilaeum magnum indiximus. Pertinebit id 
ipsum ad exorientis saeculi primordia rite dedicanda: 
neque enim aptius videmus iniri posse saeculum, quam 
si hommes instituant de promeritis Redemptionis Christi 
uberius proficere. Minime vero dubitamus, quin novum 
hoc salutiis praesidium omnes Ecclesiae filii eo sint 
animo accepturi, quo est a Nobis exhibitum. Confidimus 
autem Yenerabiles Fratres Episcopos, universumque 
clerum, pro explorata ipsorum vigilantia diligentiaque 
daturos, uti par est, operam, ut communia optata ple-
nissime eveniant. 

I taque auctoritate omnipotentis Dei, beatorum 
Apostolorum Petr i et Pauli ac Nostra, Iubilaeum mag-
num, quod in hac Sacra Urbe celebratum est, ad Uni-
versum catliolicum orb em per has litteras extendimus 
ac sex mensium spatio prorogamus, et pro extenso 
prorogatoque haberi volumus. 

Quapropter omnibus utriusque sexus Christifide-
libus in quacumque ora ac parte terrarum exsistenti-
bus ; etiam iis qui forsan elapso anno Sacro Romam 
venerunt, ibique seu alibi quavis ratione hoc idem 
Iubilaeum a Nobis concessum adepti sunt, qui intra 
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sex menses a die publicationis harum litterarum in 
qualibet Dioecesi factae computandos, Ecclesiam Cathe-
dralem in civitate episcopali, et maiorem in ceteris locis 
dioecesis, tresque alias tam in ilia, quam in istis, ab 
ipsis Ordinariis sive per se, sive per snos Officiales, 
ant Parochos vel Yicarios foraneos, designandas, semel 
saltern in die per quindecim continuos vel interpolatos 
dies, sive naturales, sive etiam ecclesiasticos, nimirum 
a primis Yesperis unius diei ad integrum subsequentis 
diei crepusculum devote visitaverint, et pro Ecclesiae 
exaltatione, haeresum extirpatione, catholicorum prin-
cipum concordia, et christiani populi salute pias ad 
Deum preces effuderint, vere poenitentibus et confes-
sis, sacraque Communione refectis, plenissimam pecca-
torum suorum indulgentiam, remissionem et veniam 
misericorditer in Domino semel concedimus et imper-
timus, ita tarnen ut Confessio annualis et Sacra Com-
munio Paschalis ad effectum lucrandi Iubilaei minime 
suffragentur. In locis vero, in quibus quatuor Ecclesia-
rum defectus verificetur, eisdem Ordinariis eodemque 
modo facultas conceditur designandi minorem Ecclesia-
rum numerum, seu etiam unam, si una tantum adsit 
Ecclesia, in quibus vel in qua fideles aliarum Eccle-
siarum visitationes supplere possint, eas vel earn visi-
tantes iteratis ac distintis vicibus, eodem die natural! 
vel ecclesiastico, ita tarnen ut numerus visitationum 
omnium sit sexaginta et per quindecim continuos vel 
interpolatos dies distribuantur. Ratione vero habita 
peculiaris conditionis, in qua certas quasdam personas 
versari contigerit, haec statuimus : 

I . Navigantes et iter facientes, si post elapsos sex 
menses dictos ad sua domicilia, aut alio ad certam 
stationem se receperint, peractis quae, praescripta sunt, 
et visitata quindecim vicibus Ecclesia Cathedrali, vel 
maiori aut Parochiali eorum domicilii vel stationis, 
eamdem indulgentiam consequi possint. 

II. Locorum Ordinariis facultatem facimus dispen-
sandi a praescriptis visitationibus Moniales, Oblatas, 
aliasque puellas ac mulieres in claustris monasteriorom 
aut in aliis piis domibus et Communitatibus vitam 
agentibus ; item Anachoretas et Eremitas, aut alias 
quaslibet personas in carcere aut captivitate exsisten-
tes, aut valetudine vel alio impedimento detentas, quo-
minus statas visitationes peragant ; eisque omnibus et 
singulis in locum visitationum alia pia opera sive per 
se ipsos, sive per eorum earumve Reguläres Praelatos 
aut Confessarios, etiam extra sacramentalem Confessio-
nem, commutandi ; similiter dispensandi pueros, nondum 
ad primam Communionem admissos, eisque alia pia 
opera etiam pro sacramentali Communione praescri-
bendi; Capitulis, autem, Congregationibus tam saecu-
larium quam regularium, Sodalitatibus, Confraternita-
tibus, Universitatibus seu Collegiis quibuscumque, nec 
non Christifidelibus cum proprio Parocho, aut alio 
sacerdote ab eo deputato, statutas Ecclesias processio-
naliter visitantibus easdem visitationes ad minorem 
numerum reducendi. 

De Confessario Iubilaei haec indulgemus : 
I. Moniales earumque Novitiae sibi ad hunc effec-

tum eligere poterunt Confessarium quemcumque ad 
excipiendas Monialium Confessiones ab actuali Ordina-
rio loci approbatum. 

II . Ceteri omnes utriusque sexus Cliristiiideles tam 
laici quam ecclesiastici, Saeculares et cuiusvis Ordinis 
et Insti tuti etiam specialiter nominandi Reguläres pote-
runt ad eumdem effectum sibi eligere quemcumque 
presbyterum Confessarium, tam Saecularem, quam 
cuiusvis Ordinis et Insti tuti etiam diversi Regulärem r  

ab Ordinario actuali loci ad audiendas personarum 
saecularium confessiones approbatum ; vel, si agatur de 
Regularibus, Confessarium proprii Ordinis eligere vo-
lentibus, a Praelato Regulari ad suorom Religiosorum 
audiendas confessiones approbatum. 

III . Confessario ita approbato et ad effectum luc-
randi Iubilaei electo facultatem hac vice concedimus, 
intra dictum semestris spatium in foro dumtaxat con-
scientiae absolvendi ab excommunicationis, suspensio-
nis et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris a iure 
vel ab homine quavis de caussa latis seu inflictis, 
etiam Ordinariis locorum, ac Nobis et Sedi Apostolicae r 

etiam in casibus cuicumque ac Summo Pontifici et 
Sedi Apostolicae special! licet forma reservatis, et qui 
alias in concessione quantum vis ampla non intellige-
rentur concessi, necnon ab omnibus peccatis et exces-
sibus, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam 
iisdem Ordinariis ac Nobis et Sedi Apostolicae, u t 
praefertur, reservatis, iniuncta poenitentia salutari ali-
isque de iure iniungendis. Excipitur crimen absolu-
t i o n s complicis, quod ter, aut amplius admissum fue-
rit. — Praecipue vero haereticos, qui fuerint publice 
dogmatizantes, ne absolvat, nisi, abiurata haeresi, 
scandalum, ut par est, reparaverint ; item qui bona 
vel iura ecclesiastica acquisierint sine venia, ne absol-
vat nisi iis restitutis aut se composuerint, vel sincere 
promiserint, quam primum se composituros apud Ordi-
narium, vel apud Sanctam Sedem. 

IV. Item vota quaecumque etiam iurata, et Sedi 
Apostolicae reservata (Castitatis, Religionis et obiiga-
toriis, quae a tertio acceptata fuerint, seu in quibus 
agatur de damno tertii semper exceptis, necnon poena-
libus, quae praeservativa a peccato nuncupantur, nisi 
commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut non minus a 
peccato committendo refraenet, quam prior voti mate-
ria) in alia pia et salutaria opera commutare ; et cum 
poenitentibus huiusmodi in Sacris Ordinibus constitutis 
etiam Regularibus super occulta irregularitate ad exer-
citium eorumdem Ordinum et ad superiorum assecutio-
nem, ob censurarum violationem dumtaxat contracta, 
dispensari possit, dummodo ad forum ecclesiasticum 
non sit deducta, nec facile deducenda. 

V. Similique modo cum illis qui, scienter vel 
ignoranter, cum impedimento gradus secundi et tertii, 
vel tertii solius, aut tertii et quarti, vel quarti solius 
consanguinitatis, vel affinitatis etiam ex copula licita 
provenientis, matrimonium iam contraxerunt, dummodo 
huiusmodi impedimentum occultum remaneat, dispen-
sare pro foro tantum conscientiae possit ad remanen— 
dum in matrimonio. 
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VI. Similiter, pro foro conscientiae tantum dis-
pensare valeat super impedimento dirimente occulto 
tarn primi et secundi, quam primi tantum, aut secundi 
tantum gradus affinitatis ex copula illicita provenientis 
in matrimonio contracto ; atque etiam, dummodo causae 
graves et quae canonice sufficientes habentur intersint, 
in contrahendo : ita tarnen ut, si huiusmodi affinitas 
proveniat ex copula cum matre desponsatae, vel des-
ponsandae, hiuis nativitas copulam antecesserit, et 
non aliter. 

VII. Dispensare similiter, pro eodem foro, tarn de 
contracto, quam de contrahendo possit super impedi-
mento cognationis spirituális, itemque super occulto 
impedimento criminis, neutro tarnen machinante, idest 
quando solum concurrant adulterium et fides data de 
matrimonio contrahendo post coniugis mortem. 

V I I I . Dispensare ad petendum debitum possit in 
casu affinitatis incestuosae matrimonio supervenientis. 

IX. Ad petendum pariter debitum cum illis qui 
voto simplici castitatis obstricti matrimonium contra-
xerunt, dispensare valeat, illos monendo facturos contra 
id votum, si extra usum matrimonialem délinquant, ac 
remansuros eodem prorsus ac antea voto obstrictos, si 
coniugi supervixerint. 

X. Nolumus autem per praesentes litteras super 
aliqua alia irregularitate vel publica, vel occulta, seu 
defectu aut nota, aliaque incapacitate, aut inhabilitate 
quoquo modo contractis dispensare, vel aliquam facul-
tatem tribuere super praemissis dispensandi, seu habili-
tandi, et in pristinum statum restituendi etiam in foro 
conscientiae, nolumus ulli Confessario facultatem tribti-
ere absolvendi complicem in quolibet inhonesto contra 
sextum Praeceptum peccato ; aut complici licentiam 
impertiri eligendi confessarium huiusmodi ad effectuin 
praesentium, ut iam in Constitutione Benedict! XIV. 
quae incipit Sacrameutum Poenitentiae declaratum fuit : 
nec quidquam praefatae et aliis pontificiis Constitutio-
nibus derogare volumus quoad obligationem denun-
ciationum ; neque demum iis, qui a Nobis et Aposto-
lica Sede, vel ab aliquo Praelato seu Iudice ecclesia-
stico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, 
seu alias in sententias et Censuras incidisse declarati 
vel publice denunciati fuerint, nisi intra tempus dic-
torum sex mensium satisfecerint, et cum partibus, ubi 
opus fuerit, concordaverint, ullo modo has easdem 
Litteras suffragari posse aut debere. 

Ceterum, siqui post inchoata, huius Iubilaei con-
sequendi animo, praescripta opera, praefmitum Visita-
t ionum numerum morbo impediti complere nequiverint, 
Nos piae promptaeque illorum voluntati benigne favere 
cupientes, eosdem vere poenitentes et confessos, ac 
Sacra Communione refectos, praedictae Indulgentiae et 
remissionis participes fieri volumus. Si qui autem post 
obtentas absolutiones a censuris, aut votorum commu-
tationes seu dispensationes praedictas, serium illud ac 
sincerum ad id alias requisitum propositum eiusdem 
Iubilaei lucrandi, ac cetera necessaria opera adimplendi 
mutaver int ; licet propter id ipsum a pecoati reatu 

immunes vix censeri possint ; nihilominus huiusmodi 
absolutiones, commutationes et dispensationes ab ipsis 
cum praedicta animi dispositione obtentas, in suo vi-
gore persistere decernimus ac declaramus. 

Praesentes Litteras per omnia validas et efficaces 
suosque plenarios effectus, ubicumque publicatae et 
executioni demandatae fuerint, sortiri et obtinere, 
omnibusque Christifidelibus in Apostolicae Sedis 
gratia manentibus plenissime suffragari volumus et 
decernimus ; non obstantibus de Indulgentiis non 
concedendis ad instar, et Universalibus, Provincialibus 
et Synodalibus Conciliis editis Constitutionibus, Ordi-
nationibus, et generalibus seu specialibus absolutionum 
seu relaxationum ac dispensationum reservationibus, 
necnon quorumcumque etiam Mendicantium et Mili-
tarium Ordinum, Congregationum et Institutorum, 
etiam iuramento, confirmatione Apostolica vel quavis 
firmitate alia roboratis statutis, legibus, usibus, 
et consuetudinibus : Privilegiis quoque, Indultis et 
Litteris Apostolicis eisdem concessis, praesertim in 
quibus caveatur expresse, quod alicuius Ordinis, Con-
gregationis et Instituti Professores extra propriam Re-
ligionem peccata sua confiteri prohibeantur : quibus 
omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti dero-
gatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, spe-
cifica, expressa et individua mentio facienda, vel alia 
expuisita forma ad id servanda foret, huiusmodi teno-
res pro insertis, et formas pro exactissime servatis 
habentes ; pro hac vice et ad praemissorum effectum 
dumtaxat plenissime derogamus ; ceterisque contrariis 
non obstantibus quibuscumque. 

Volumus autem, ut harum Lit tefarum transumptis 
sive exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii 
publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica 
dignitate constitutae munitis, eadem ab omnibus fides 
habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si forent 
exhibitae. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
Nostrae extensionis, hortationis, commissionis, concessio-
nis, derogationis, decreti et voluntatis infringers, vel 
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atten-
tare praesumpserit, indignationem omnipotentis, Dei, 
ac beatorum Petr i et Pauli Apostolorum eins se noverit 
incursurum. 

Datum Eomae apud Sanctum Petrum Anno Incar-
na t ions Dominicae Millesimo noningentesimo Octavo 
Calendas Ianuarii, Pontificatus Nostri Anno vicesimo 
tertio. 

C. CARD. A L O I S I - M A S E L L A PRO-DAT. 

— A . CARD. M A C C H I 
V I S A 

D E C V R I A I . D E A Q V I L A E V I C E C O M I T I B V S 

Loco f Plumbi 

Beg. in Secret. Brevium 
I. CVGNONIVS. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, 1900. decz. 29. Felvilágosítás Debreczenen 

ál a budapesti tud. egyetem her esztügy éhen. — 
A „Debreezeni Pro t . L a p " decz. 15-iki számának 

vezető czikkelyében tüzetesebben foglalkozik a buda-
pesti tud. egyetemen felmerült kereszt-akczióval s a 
vele kapcsolatos vagy kapcsolatba kerül t ügyekkel . 

Mi jelenleg e vezető czikkelynek csak arra a 
részére reflektálunk — egyszerű tudomás vétellel — 
mely a jog tudományi kar véleményének az u. n. vallás-
bölcsleeti tanszék felállitására vonatkozó javasla tá t 
öleli fel. Debreczenen át felvilágosítást kapunk i t t az 
iránt, mi van készülőben, vagyis mi a jogkar i Vélemény 
egyhangúságának tu la jdonképpeni értelme és folyamánya. 

Debreezeni laptársunk czikkelyének idevonatkozó 
része szószerint való szövegben ez : 

„Kötelességünk e kérdéssel összefüggőleg némely 
hírlapok tévedését helyreigazítani s egy nevet a gyanú-
sítás vád ja alól, pusztán az igazság szempontjából , ezen-
nel kivonni. 

Azon a kari értekezleten, mely a Concha-féle 
javaslat sorsa felet t döntött , — mint az egyetemi jogi 
karának egyik tagja , — ki annak idején mint protes-
táns ember éppen azért nevezte te t t ki katedrájára , hogy 
e tudománynak (egyházi jog) ott az egyetemen legyen 
necsak katholikus, hanem protestáns előadója is, — 
jelen volt Kovács Gyula is, — s ebből a körülményből, 
meg aztán abból a másikból, hogy a javaslat egyhan-
gúlag lett elfogadva, tehát az ellen Kovács sem tilta-
kozott, —- némely lapok azt következtet ték, hogy 
Kovács Gyula az utóbbi időben katholizált s mint afféle 
renegátnak a dolog természetéből kifolyólag immár a 
protestantizmushoz semmi köze. 

Illetékes helyről ve t t informátió és felhatalmazás 
alapján ki je lent jük, hogy ez a feltevés alaptalan. Kovács 
Gyula ma is protestáns s sokkal többet ád Ízlésére s 
apái vallására, semhogy vallását elhagyni magának meg-
engedhette volna. 

Ez az egyik, a mit konstatálni akar tunk. 
A másik meg az, hogy Kovács a Concha-féle 

javaslathoz a maga részéről csak azon feltétel alat t 
járult , ha annak a vallásbölcseleti tanszék felállítására 
vonatkozó része ugy oldatik meg, hogy e tudomány 
mivelésére ott az egyetemen katedrát kapnak a protes-
tánsok is. Értesülésünk szerint Kovács ezt .egyszerűen 
kikötöt te ; a mit aztán a jogi kar annyira természetes-
nek és méltányosnak talált, hogy a részéről megindítot t 
további magán tárgyalások folyamán ez eszmének már 
maga Wlassics miniszter is megnyere te t t s nem lehe-
tetlen, hogy a kérdés rövid idő alatt ebben a formában 
fog dűlőre jutni ." 

Csanádi egyházmegye. Föpásztori szózat hét század 
mesgyéjén. — 

1901. Laude tu r Jesus Christus in principio sae-
culi vigesimi et in saecula saeculorum ! 

„Jesu dulcissime, Redemptor generis humani, 
respice ad altare tuum hiimillime provolutos. Tui 
Sumus ! Tui esse volumus ! Quo autem Tibi conjunct i 

firmius esse possimus, en hodie Sacratissimo Cordi Tuo 
se quisque nos t rum sponte dedicat !" 

His verbis ad Beatissimi Papae Nostri manda tum 
et ad nostr i quoque cordis desiderium salutemus in 
exordio novi saeculi Dominum Nostrum Jesum Chris-
tum, psallentes quoque cum Psalmista : Elevamini 
por tae aeternales, novumque saeculum introeat primus 
Dominus Vir tutum, Rex gloriae, quem presso pede 
sequimur inter acclamationes : Hosanna Filio David ! 

Vestram salutem pastorali sollicitudine promovere 
cupientes, exoptatam nanciscimur occasionem, Vos, 
Venerabiles F ra t res et Fil ios Dilectissimos, uberiori 
pa terna adhorta t ione salutandi, consiliique nostr i salu-
tare munus offerendi. 

E x his quaedam respiciunt tempus praeter i tum, 
queadam vero fu tu rum. 

En, transiere centum anni, magna ex par te anni 
vitae nostrae, sicut umbra celerrima ! Quid nobis pro-
fui t superbia, aut quid divitiarum jactatio contulit 
nobis? Caduca sunt et vana, t ransierunt et transient. 

Provideamus ergo, quae semper manet, animae f 
dum tempus est, dum facultas adest ; dum aliquid de 
hac vita sup erest. 

Lus t r ando decursum saeculi, quod cum hodierno 
clauditur, multa saepe occurrunt , quae orbem christia-
num multa tristitia affecerunt, et multos probos, sed 
imbecilles, maxima cura circa stabilitatem Ecclesiae et 
Reipublicae, profanae, quorum semper par sors est, 
repleverunt . 

In ter im Sapientissimus P a p a Noster Leo XI I I . in 
. suis Encyclicis „Properante ad exitum saeculi" in sua 

caritate et pro nostra consolatione benigne recenset 
saeculi decursum, dum seribit : „Non quod recte fac-
toruin laudumque Christ ianorum sit sterile saeculum : 
quin imo abudant , ad juvante Deo, exempla optima ; 
nec v i r tu tum genus est ullum, tam excelsum tamque 
arduum, in quo noil excellere magnum numerum vide-
amus ; vim namque procreandi alendique virtutes, habet 
Christiana religio divinitus insitam eamque inexhaustam ac 
perpetuam.u 

Habe t insuper saeculum quod praeterivi t mirabiles 
plures eventus, quorum memoria et salutaris influxus 
vim suam ingeren t in generationes et generationes. 

Divini Redemptor is providentia factum est u t 
Virginis Deiparae Immaculata Conceptio hoc saeculo 
definiretur, quod oraculum longe praestantissimum et 
diu exspectatum, coelum terramque inenarabili exulta-
tione replevit. 

Alio etiam .Redemptoris singulari beneficio hoc 
saeculum gloriosum ext i t i t : dogmata nempe Concilii 
Vatiçani, quo infallibilitas Romani Pontificis, abhinc j am 
tercentis annis desiderata, declaratur. 

Hanc duplicem glóriáim,, quae naturam humanuni 
mirifice honorât, et fidei catholicae fundamenta eo magis 
firmát, Salvator noster huic praeteri to saeculo prae 
ceteris -elargiri voluit. 

Non absimiliter grat iae divini Salvatoris n raccep-
tis referimus, Eundem in difficillimis hujus saeculi tem-
poribus, ubi navicula Pe t r i saepe •periculosisslme jac 
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tabatur, dedisse Ecclesiae Gubernatores Pontifices révéra 
Maximos, quorum sapientiae, animi firmitati et mode-
rationi multum in acceptis habet Ecclesia, adhuc multo 
magis Respublica profana: Pium videlicet VII., Leo-
nem XII. , Pium VIII. , Gregorium XVI., Pium IX. et 
in provectissima aetate mirifice regnantem Leonem 
XIII. , cujus gloriae immortali adscribimus non tantum 
encyclicas exuberanti sapientia de omnibus fere humani 
generis indigentiis tractantes, et pestiferis morbis soci-
etatis civilis praesentissima remedia offerentes, sed 
imprimis illos ordines, quibus in scholis christianis 
philosophiam Doctoris Angelici restitui voluit. 

Horum igitur Pontificum ceu heroum et benefac-
torum saeculi X I X laudes honosque non tantum in 
fastis Ecclesiae sed et in pagellis históriáé profanae 
semper manebunt. 

Pro his ergo aliisque plurimis beneficiis in sae-
culo, quod evanescit, abundantius perceptis invisibili 
Ecclesiae Divino Rectori, Jesu Christo, agamus in 
liymnis et canticis gratias laudesque immortales, nec 
amplius restât, quam ut offensa, quibus Deum in eo 
toties laesimus, defleamus cum verbis maximi poeni-
tentis : Ne reminiscaris Domine delicta nostra, vei 
parantum nostrorum, neque vindictam sumas de pec-
catis.*) Remitte iniquitatem plebis tuae, operias omnia 
peccata eorum.2) 

Ut vero novissimus saeculi annus, jubilaeus et 
sanctus, transitas item ad novum saeculum memoriae 
coëtaneorum amplius infigatur: in fastis vero dioece-
sanis attentionem in posteris quoque provocet, pluribus 
gravioris momenti factis annum hune notabiliorem 
celebrioremque facere solliciti eramus. E t quidem. 

1. Conformiter Encyclicis Beatissimi Patris ddto 
25. Maji a- 18993) Dioecesim Sacratissimo Cordi Jesu 
devovimus, tum ex devotione, tum studio remedium 
adferendi malis, quibus in dies magis premimur, et hoc 
per imaginem hujus Sacratissimi Cordis, Schematismo 
Dioecesano anni sancti praeiixam exprimi voluimus ; 
velut ob oculos sistendo, a Nobis omnes in hoc annu-
ario conqoreliensos, Clerum videlicet, patronos popu-
lumque fidelem huic Sacratissimo Cordi esse oblatos : 
ut omnes ex hoc Corde flammam caritatis accipiant; 
ut pietas erga Illud in Dioecesi Nostra stabilis perse-
veret, imo indesinenter alatur. 

2. Cidtum Beatissimae Virginis Mariae promovendi 
ergo, u t influxu suo suavi ac potendi patrocinio in 
futuro quoque saeculo adsit, officia propria Dioecesana, 
Ejus officiis novis aucta, ad incudem revocari man-
davimus. 

3. Invitationi Beatissimi Patris Romam, pro luc-
radis extraordinariis indulgentiis anni sancti, Nos 
peramanter vocantis morem gerendo, cum plurimis ex 
Capitulo et Clero populoque fideli, in sacra peregrina-
tions Romam movimus ibique SS. Apostolorum Petr i 
et Pauli, S. Joannis Lateranensis et S. Mariae ad 
Nives, de Urbe basilicas Ecclesias visitando, confessi 

') Tobiae 3, 3. 
2) Ps. 84, 3. 
3) Cire. VU. 1899. 

sacraque communione refecti, indulgentiarum magni 
Jubilaei participes effecti sumus. 

4. Quia hic sacer annus jubilaeus exstitit etiam 
carae nostrae, patriae, in quo videlicet anniversarium no vi-
es saeculare susceptae per gentem hungaram Chrisi fidie 
celebrabatur, hujus vero zelosissimus Apostolus inde-
fessusque propagator in oris nostris dioecesanis primus 
Episcopus noster S. Gerardus fuit, cujusve sacrae 
reliquiae, incerto adhuc fato in Ecclesia S. Donaii insulae 
Murano prope Venetias custodiuntur, ad has sacras reli-
quias salutandas in comitiva majoris partis Capituli, 
ultra 40 presbyterorum, complurium item fidelum dio-
ecesanorum sacrum iter suscepimus eo proposito, ut 
intercessione hujus Sancti avita, per Ipsum apostolicis 
laboribus propagata et martyrii morte firmata religio 
catholica, salusque patriae nostrae in futuro quoque 
saeculo et in generationes plurimorum saeculorum 
crescat, floreat ! Denique. 

5. Quia mappa dioecesana per pie in Domino 
denatum Antecessorem Alexandrum Csajághy 1855. 
édita partim desideratur, partim in pluribus abolevit, 
solerti ac dextera opera Francisci Sávoly presbyteri 
dioecesani, juxta praesentis diei statum constructam, in 
memóriám hujus anni sancti typis procudi curavimus. 

E t sic explicuit annus sanctus, novissimus saeculi 
X I X in gloriam Domini Nostri Jesu Christi et exal-
tationem S. Matris Ecclesiae. 

(Vége köv.) 

Rónia, 1900. decz. 26. Az olasz papság a Vatikánból 
tekintve. — 

Az olasz püspöki kar, nem lehet tagadni, szaka-1 

datlanul törekszik oly nevelésben és tanitásban része-
síteni a növendékpapságot, hogy az Úr szolgái kilépve 
az életbe teljesen megfeleljenek a mai kor igényeinek, 
bátran és értelmesen felvegyék Krisztusért a harezot s 
tudják munkájúknak gyümölcsét nemcsak megérlelni, 
de be is takarítani kellő időben és módon. A keresz-
tény bölcselet tanítása be van hozva minden semina-
riumba. A gondolkodás és vitatkozás tudományának 
elsajátítása nélkül növendékpap a mai idő szükségletei-
nek megfelelőleg nem is tanulhat semmiféle theologiai 
tudományt, legkevésbbé dogmatikát, jogot és morálist. 
A pápa sürgetésére nagy súlyt helyeznek a szentírási 
tudományok alapos és széles látókörrel kezelt tanítására 
iS. Az egyháztörténelem tanításában hozzászoknak a 
források felkereséséhez. Szépen írni és ügyesen szóno-
kolni tudni, a mai világban ez is elengedhetetlen köte-
lessége minden papnak. Erre is nagy súlyt fektetnek 
az olasz püspökök seminariumaikban. XIII . Leo sür-
gette, ő ad erre figyelmen kivül nem hagyható példát. 
Ezenfelül sok seminariumban a nép nevelésére és gon-
dozására való tekintettel szorgosan és gondosan tanítják 
a paedagogiát, a földmivelés tudományát, a nemzet-
gazdaságtant. Szóval, az olasz seminariumokban erősen 
felpezsdült az élet. 

De nem is csoda. Oly közel esnek a pápasághoz, 
hogy annak jótékony és XII I . Leo pápa kezében csodás 
erejű befolyását nemcsak ki nem kerülhetik, de sőt 
legsűrűbben s legközvetetlenebbül szerencsések érezni. 
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Az olasz forradalom pusztító, rabló hadjárata a pápaság 
és az egyház ellen nagyon felnyitotta az olasz papság 
szemét. Lát ja , hogy az áltudománynyal igazi tudományt, 
az álmiveltséggel igazi s fensőbb míveltséget kell szembe 
állítani, — csak így győzhet. 

Legeslegújabb mozzanat az olasz püspöki kar 
törekvéseinek terén egy igen érdekes kísérlet, mely 
XIII . Leo pápa tetszését magas fokban megnyerte. 
Egy püspök, msgre Pascale Berardi, ruvói és bitontói 
megyés püspök, vL'Era Novella* czim alatt maga indí-
tott meg és ad ki egy folyóiratot november hava óta, 
kizárólag vagy legalább is elsősorban a növendékpapság 
használatára, hogy olvassák és ír janak belé próbálkozás-
képpen. Az olasz kispapok folyóiratában vannak és 
lesznek tudományos, irodalmi, társadalmi czikkelyek és 
azokban maguk a növendékpapok fogják a különféle 
kérdéseket tehetségök szerint megvitatni. Arra az ellen-
vetésre, hogy az ily eljárás talán növelheti az i f júság 
lelkében a hiúságot és a tetszelgés szellemét, az alapító 
és szerkesztő püspök azt feleli, hogy ellenkezőleg, a 
„L'Era Novella" jónak lesz a forrása. Ébreszteni fogja 
a szunnyadó tehetségeket s hozzászoktatja a papságot 
a napirenden levő kérdések megvitatásához. Fokozni 
fogja a munkaerőt. Egyébiránt Ruvo és Bitontó püspöke 
nem vaktában ment neki a dolognak. Megkérdezte elő-
zetesen püspöktársait is és a megszavaztatásnak bizo-
nyos nemét alkalmazta, mielőtt vállalatába belefogott. 
Mindannyian azt hiszik a főpásztorok, hogy növendék-
.papjaik ha egyebet nem, meg fogják tanulni azt, hogyan 
kell élni a tudománynyal, hogyan kell felhasználni a 
tudást. 

Es a „L'Era Novella" már magasabb elismerésben 
is részesült. XII I . Leo pápa levelet Íratott Berardi 
püspöknek, a mely tájékoztat és megnyugtat, sőt nagy 
reményeket kelt. Rampolla bíboros a pápa nevében ezt 
irta a lapszerkesztő püspöknek : Az a gondolat, hogy 
egy folyóirat segítse elő és tökéletesítse a növendék-
papság képzését, teljesen megnyerte a szent atya tet-
szését, a ki szive mélyéből helyesel és lelkesít mindent, 
a mi a növendékpapság javára történik. 0 szentsége 
megbízott engem, fejezzem ki ön előtt az ő dicséretét 
azért a buzgóságért, a melylyel Ön ezt a vállalatot 
felkarolta. Engedve az ön kívánságának, a nevezett 
folyóirat számára ime ő maga adja meg a je l igét : 

„ Gratior ardesát iuvenili in pectore virtus 

Ezenfelül kijelentette a pápa, hogy ő ezt az igye-
kezetet „azok közé a szerencsés újdonságok közé 
sorolja, a melyek alkalmasok az Isten országának ügyét 
előbbre vinni".*) 

') Megrendelhető a fent czimzett lap a kővetkező czim 
alatt : N. N. (a nevezett püspök úr neve) Palazzo Yescovile de Ruvo 
et Biionto, dipartimento Baii, Italia méridionale. — Mi pedig a 
magyar katholikus papságnak ebben az ősrégi katholikus anya-
lapjában, a „Religiou-ban, ezennel külön rovatot nyitunk a magyar-
országi növendékpapság egyházirodalmi és szónoki iskolái szá-
mára, hogy középponti organnmukban időről-időre az egész ország 
papsága előtt életjeleket adjanak magukról. 

Szerk. 

VEGYESEK. 
Rómából érkezett tudósításunk szerint a ju-

bileumi zarándokok számát már összeadták. Az ered-
mény az, hogy 230 külön vonat csak zarándokokat 
szállított, kiknek száma megüti a 800,000 számot. 

— Újév a herczegprimásnál. 0 eminencziája 
Vaszary Kolos bibornok, hgprimás érsek ur, makacs 
torokbaja miatt tartózkodni kénytelen minden zajosabb 
szerepléstől s valamint a karácsonyi ünnepeket, ugy 
az újévet is csendes visszavonultságban töltötte itt 
Budapesten. Mindazonáltal a szokásos újévi tisztelgé-
sek nem maradtak el s ugy a papság [mint a világi 
előkelőségek sorából számosan jegyezték fel nevöket a 
kitett újévi iveken. Dominus conservet eum et vivi-
ficet eum ! 

— Schlauch bibornok újévi nyilatkozata. Az ú jév 
alkalmából Vinkler József v. püspök nagyprépost ur 
vezette megfelelő beszéddel a nagyváradi 1. sz. papsá-
got a bíboros püspök ur elé tisztelgésre. 0 emja nagy-
hatású beszédet intézett papjaihoz, mely mélyen be-
világit a jövő század méhébe. 

— A pannonhalmi főapát úr köszönete. Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapát úr a következő levelet intézte Zech-
meister Károly kir. tanácsos győri polgármesterhez : 
„Elénk örömmel értesültem Győr sz. kir. város tek. 
Közönségének azon kegyeletes és a pannonhalmi szent 
Benedek-rendre fölötte megtisztelő elhatározásáról, 
mely szerint Rendem két jeles tagjáról : néhai Czuczor 
Gergelyről és Jedlik Ányosról a nemes város egy-egy 
utczáját fogja elnevezni, ekként kívánván nemcsak 
megtisztelni, de megörökíteni is annak a két magyar 
benczésnek emlékét, a kiknek országos elismerésben 
részesült írói és tudományos működéséből egy rész 
Győr városára esik. Midőn a tekintetes törvényható-
sági bizottság ezen lekötelező elhatározásáért magam 
és rendem nevében mély hálánkat nyilvánítom, fel-
használom ez alkalmat annak tiszteletteljes kijelenté-
sére, hogy két jelesünk nevének ezen megtisztelő meg-
örökítése emlékeztetni fogja Rendemet mindenkor arra, 
hogy az utódok egyrészt hűségesen jár janak közszol-
gálatukban a megtiszteltek nyomdokaiban, másrészt 
meg, hogy hálás érzelmeik a nemes város tek. Közön-
ségének ezúttal is kitűnő módon megnyilatkozott jó-
indulata iránt soha ki ne hűljenek. Kérem Nagyságo-
dat, legyen kegyes ismételten kifejezett hálámat a 
város tek. Közönsége előtt tolmácsolni; melylyel ma-
radok stb. Pannonhalmán, 1900. deczember 26. Fehér 
Ipoly, pannonhalmi főapát." 

— Az apostoli Szentszék kitüntetései, melyek-
ben Magyarország papságát a kettős, vallási és nem-
zeti 900-as jubileum alkalmából részesíti, sűrűn követ-
keznek egymásután. Első volt az esztergomi főkáptalan 
tagjainak Vaszary Kolos bibornok hgprimás atyai köz-
benjárására adományozott állandó praelatusság. Nem-
sokára "következett a lelkes váczi püspök, Csáky Károly 
gróf ur kezdeményezésére, a váczi káptalan tagjainak 
ajándékozott hermelines cappa, azon a czimen, hogy ez 
a káptalan is egy szent István által alapított püspök-
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s ég káptalanja. Csakhamar következett a nemzeti 
római zarándoklat rendezésében alapvető munkát vég-
zett egyházi férfiak, Fraknói, Kollányi, Való, Pur t és 
a római magyar poenitentiárius kitüntetése a diszes 
croce di benemerenza-val. Legeslegújabb an a csanád-
megyei székeskáptalant érte pápai kitüntetés, a m e n -
nyiben Spéth Károly és Hemmen Ferencz kanonokok 
pápai praelatusok lettek. 

— Az egyetem ünnepe. A budapesti kir. magj^ar 
tudomány-egyetemen, a hol ujabb időben a három 
országos fő vallási irányzat, a katholicizmus, a protestan-
tizmus és a zsidóság szelleme erős versengést támasz-
tott előbb, élénkebben és nyiltabban az ifjúság, mint 
a tanári kar körében, úgyszólván a béke ünnepének 
is nevezhető az a templomi ünnep, mely a magyar 
kereszténység és királyság megalapításának 900-dos év-
fordulóját ünnepelte fényes hálaadó isteni tisztelettel 
1900, decz. 30-án reggeli 10 órakor az egyetemi 
templomban, a hol a tudomány-egyetem hatóságának 
élén maga Wlassies Gyula dr. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter is megjelent. Emelte az egyetemi ünnep 
solemnitását, hogy a Te Deumon és szentmisén a 
magyar püspöki karnak egyik illustris tagja, Csáky 
Károly Emánuel gróf váczi püspök ur pontifikált, a ki 
egyúttal a fenkölt szellemű vezetés alatt levő központi 
papnevelő-intézetnek volt kedves vendége. Az egyetemi 
tanárok szokottnál nagyobb számban jelentek meg. Az 
egyetemi ifjúság két zászló, az Egyetemi Kör és a 
Szent-Imre-egvesület zászlója alatt vonult fel az ün-
nepre. Tekintve, hogy karácsonyi szünidő van, s tanárok 
és if júság számosabban és szabadabban lehetnek távol 
az egyetem székhelyétől, az egyetem saecularis keresz-
tény ünnepét igen népesnek és nagyszabásúnak lehet 
mondani. Sikerült. 

— Egyházmegyei egyházzenei értekezlet Győrött. 
Február hó közepén, a győri egyházmegyei papi eucha-
risztikus egylet egyházzenei értekezletet fog rendezni 
Győrött, melyre elsősorban az egyházmegyei ftdő pap-
ság, azután az egyházmegyei karmesterek, kántorok, 
és valamennyi tanitó, másodsorban az egyházi (ének) 
zene művelői általa hivatalosak leendnek. Ezen egyház-
zenei kongresszusnak főczélja az leend, hogy hivatko-
zással az egyházi énekzenének magasztos felavatására, 
mely első sorban Isten dicsősége és csak másodsorban 
a hivő közönség épülése és nem megforditva, mint 
nálunk sok helyen ugy városban mint faluhelyeken 
szokott lenni, (hol az egyházi énekzenének főczélja a 
közönség romlott Ízlésének kielégitése) kimutatni, hogy 
és miképen lehet még a legkisebb falusi templomnak 
is Isten felségéhez, a szent ténykedéshez méltó éneket 
és zenét teremteni ; e czélból a magyar-kimlei plébános 
ur szives lesz az ő kis falusi énekkarát ismét Győrbe 
hozni és mind a templomban, mind különösen a 
kongresszus helyén gyakorlatilag bemutatni azt, hogy 
nem oly nehéz, még kevésbbé lehetetlen egyszerű 
falusi gyermekekkel oly éneket teremteni, mely bármi 

intelligens művelt embert áhitatra ragadni, továbbá 
mily szép az egyház hivatalos éneke, a gregorián 
ének (előadásra kerülnek a chorál legszebb gyöngyei). 
Mindennek daczára az értekezlet korántsem akar ex-
elusiv jeleggel birni és azért megbeszélés tárgya leend 
a choráléneken kivül a hangszeres zene (instrumental-
zene) és népének is ; az értekezlet szigorúan tárgyila-
gos (objectiv) lévén mindenben a kath. egyház állás-
pontjához, felfogásához fog ragaszkodni. Ellenvetések 
úgymint indítványok szivesen fogadtatnak. Meghivók 
és részletes programmok annak idején az érdekelt ur-
nák megfog küldetni. A rendezőség azon fog lenni, 
hogy mérsékelt áru vasúti jegyeket szerezhessen a 
résztvevők számára. A szegényebb ellátású kántor-
tanitók részére ingyen vasúti jegy és ellátás megszer-
zése czéljáb ól adományok szivesen fogadtatnak és kér-
jük ezeket Hahnekamp György kanonok ur ő nagy-
ságának megküldeni. 

— Németország legidősebb papja jelenleg Bar-
nowski prépost Tiefenauban Marienwerder mellett. Nem 
régen múlt 102 éves. Ily magas kora daczára egész 
1901. jan. l - ig működött mint szónok. Most is, nem 
hangja hagyta el, hanem hallása. 

— Valami baj Tan a bajor papság körében, mert 
egyik püspöki hatóság a másik után vonja meg papsá-
gától az engedelmet, hogy a „Katholikus lelkipásztori 
egyesület Bajorország számára" czimü egyesületbe be-
léphessenek. A tilalom sub obedientia canonica van 
kiadva. Utána járunk a dolognak, hogy mi rejlik alatta 
Máris sejkjük. Valami „országos" papi autonomiaféle szer-
vezkedés kisért, a püspöki hatóságok és egyházmegyei 
határok szándékolt eltolásával. 

— Az egyetlen angol pápának IV-. Adorjánnak 
(szülői nevén Breahspeare Miklósnak 1154—1159.) az 
angol katholikusok szent Péter apostol római nagy 
templomában szobrot emeltek. Karácsony előtt utazott 
el Vaughan bibornok, Westminster! érsek, 250 zarándok 
kíséretében Rómába, hogy a szobrot megáldja. 

A szerkesztő telefonja. 
Laptársainknak, kikkel csereviszonyban állunk, külön is 

boldog újévet kivánunk. A három protestáns laptárssal szivesen 
lentar t juk a csereviszonyt. De ezt mi a keresztény szeretet és 
barátság zálogának tekintjük, és azért előre kijelentjük, hogy 
személyes sértegetés vagy általában kiáltóbb pápistaellenes 
gyűlölködés nyilvánulása esetében a cserevjszonyt kénytelenek 
leszünk megszüntetni. 

Ü i y F e l h i Y á s e l ő f i z e t é s r e . 
A hátralékosokat a hátralék beküldésére, az előfizető-

ket az előfizetés szives, gyors cnegtevésére kérjük, mert 
ilyenkor a gyorsaság reáuk néz.e r.agy kedvezés, és idő-
kimélést jelent. K. t. 

A szerit. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesz tő : Breznay Béla, bittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, január 5. 2. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT, 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

IX. Pius a Beligio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Boldog uj évet! 
Boldog uj századot! 

II. 
„Beati pauperes spirituAz első. az alapvető 

boldogság. Mondhatni , a tökéle tesség alapköve. 
Csodálatos, mennyire érzéket len a világ a bol-
dogságnak ez m m m necessarimnával , e mellőz-
hete t len alapjával szemben. Vagy észre se 
veszi, vagy ha észre veszi, semmibe veszi, 
még jó ha meg nem veti. A pogány világ 
klasszikus művel tsége a pauper tas spiritns bol-
dogságát ngyszólván hirből sem ismerte. Nevet 
sem t u d o t t neki adni. Humil i tas neve a la t t 
valami mást , valami megvetésre mél tó t ér te t t . 
A keresz tény kinyi la tkozta tás isteni vi lágossága 
világított be abba a mélységes boldogságba, 
mely az igazi keresztény ember alázatosságá-
ban rejlik. Mert az e földön keresz tényember 
ál tal elérhető boldogságnak Krisztus Urunk 
ál tal megál lapí to t t első állomása, a pauper tas 
spiritus, nem egyéb mint az alázatosság maga . 
„Recte hic intel l iguntur pauperes spiritu, lélek-
ben szegények a la t t helyesen ér t jük itt, mond ja 
sz. Ágoston,1) Jiumilcs et t imentes Deum, idest 
non l iabentes inf latum spiritum." A z t is kifejt i 
szent Ágoston, miér t emlí tet te Krisz tus Urunk 

S. Aug., De serm. Dom. in monte sec. Matth. 
1. 1. cap. I, N. 3. (Ed. o. opp. Yenet, 1840. T. 4. part. 
2. col. 207. 

a boldogság első ál lomása g y a n á n t az alaza-
tosságot . „Nec al iunde omnino iucipere opor tu i t 
bea t i tud inem ; siquidem perven tu ra est ad sum-
m á m sapient iam : In i t ium au t em sapient iae 
t imor Domini : quoniam et e contrario, In i t ium 
omnís peccat i superbia inscribitur." 2) Minden 
erkölcsi rossznak kezdete , for rasa — a fel-
fuvalkodás, az önteltség, a kevélység. Minden 
erkölcsi tökéletességnek, t ehá t a legfőbb töké-
letességnek, a boldogságnak anná l inkább — 
t e h á t egyedüli a lapj a az a lázatosság, az I s tenre 
való tel jes szorul t ságunknak, lelki szegény-
ségünknek ál landó érzete. Azér t m o n d á ugyan-
csak szent Ágos ton : „Magnus esse vis, de 
minimo incipe. Cogitas m a g n a m fabr i cam 
construere celsituclinis, de fundamento pr ius 
cogita liumilitatis0). A Szent í r á s magyarázá -
sának nagymestere , a ranyszá jú sz. J á n o s pedig 
ezt m o n d j a : „Qui hoc fundamentum rede iecerit , 
poterit , in q u a n t a m volneri t a l t i tudinem, 
s t ruc tu ram excitare". Minden lelki nagyságnak , 
minden boldogságnak a lapja t ehá t az alaza-
tosság. És igy mármos t ér thető az is, a mi t 
Krisz tus Urunk a keresz tény boldogságnak 
ezen első ál lomásán biztosított , sőt birto-
k u k b a á t ado t t az a lázatos lelküeknek. Beat i 
pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnorum 
coelorum. Az „Isten országa," az isteni ma iasz -

2) U. o. 



•10 RELIGIO. LX. évf. 1901. 

tok, áldások, megsegítések, fe lmagaszta l ások 
és vigasztalódások egész töménte len lelki 
gazdagsága , fél egész a visio beaficáig, egye-
dül az alázatosak, az istenfélők, az ál landó 
is tenre-szorul tságukban mindig imádságos, soha 
fel nem fuvalkodó lelkek öröksége. „Superbi 
ergo, mond ja szent Ágoston, appe tan t et dili-
g a n t régna ter r a m m : beat i au tem pauperes 
spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum.ub). 

Fel tűnő egyszerűség és szabályszerűség 
nyilvánul a krisztusi nyolcz, illetve hé t bol-
dogság egymásu tán való felsorolásában. A ki 
a láza tosság és isteni félelem ál tal r endben 
t a r t j a m a g á t Is tennel szemben és nem fuval-
kodik fel, az az ember ember társa ival szem-
b e n sem lesz fennhéjázó, veszekedő, erősza-
koskodó, hanem — szelíd. Azér t mond ja Krisz-
tus Urunk a keresz tény ember boldogsága 
második állomásának a szelidséget. Beati mites. 
Szelid az, a ki nyugodt és csendes m a r a d ot t 
és akkor, a hol és mikor a világ fiai háborog-
nak és verekednek, kivált pedig ba jok és ellen-
ségeskedések idején. „Mites au t em sunt, m o n d j a 
Szent Ágoston, qui cedunt improbitat ibus, et 
non resis tunt malo, sed vincunt in bono ma-
lum."5) Szelidek t ehá t azok, kik az isteni 
Gondviselés vezetésére bízva maguka t , nyuga-
lommal és béketűréssel mennek keresztül az 
élet küzdelmein és a meggondola t lanságok s 
rosszaságok támadása iva l zavar ta lan lelki nyu-
ga lmat , meg inga tha ta t l an lelki nagyságot állí-
t a n a k szembe. Horácz képe a vir iustusról, 

Justum ac tenacem propositii virum 

si fr actus íllabatur orbis 
impavidum ferient ruinae, 

mer t vall juk meg, — nem minden mesterkél t-
ség nélkül való, — ki nem állja a versenyt a ke-
resz tény szelidségről Krisztus Urunktól fes te t t 
természet im képpel : Beati mites, quoniam ipsi possi-
debunt terram. A liorácziusi képben összeomlik 
a világ s nem m a r a d semmi a világ összeom-
lásában, bizony csak hyp erb ólával, magya rán 
mondva jókora tu lha j tássa l meg nem i jedőnek 
mondo t t ember s zámára ; ellenben a keresz-
t ény szelidségről ra jzol t krisztusi képben épen 
m a r a d a föld s meg inga tha ta t l an örökségévé 
lesz a keresz tény szelídségnek. De miféle, me-
lyik földet kell ér teni a keresztény szelidség-

3) Serm. 69 (alias 10.) de verbis Dom. n. 2. 
5) U. o. 

nek örökségül megígér t föld a la t t ? E z t a ne-
hézséget megmagyarázza a 36. zsoltár, és az 
a körülmény, hogy kikhez szólott a hegyi be-
szédben közvetetlenül Krisztus Jézus . A 36. zsol-
t á r ezt mond ja a 7. és következő verseiben: 
„Ne bosszankodjá l arra, a ki szerencsés az ő 
ú t j ában , a gonoszt cselekvő emberre. Szűnj 
meg a haragtól , és hagyd el a búsu lás t : ne 
bosszankodjál , hogy rosszat is cselekedjél. Mert 
a kik gonoszt cselekszenek, ki i r tatnak, a kik 
pedig az Urat vár ják , azok fogják a földet 
örökleni. Még egy kissé, ós nem lesz a bűnös ; 
keressed helyét, és nem találod. A szelídek 
pedig örökleni fogják a földet, és gyönyörködnek 
a béke sokaságában. " Vagyis ál landóság és 
béke a földi j avak bí rásában is csak a 
szelídek tu la jdona, mer t ők Is tenre bízván 
ügyüket , semmi jog ta lanságo t nem követnek 
el és így nyugod tak lehetnek és maradha tnak , 
bízva az I s t enben ; ellenben az önkény sugal-
la ta inak követői alól úgy elpusztúl m a g a a 
föld is, min t e lpusztúl t lelkökből a béke és 
megnyugvás . Ez Krisztus Urunk szavainak 
ér te lme a 36. zsoltárból, a melyből a szelídség 
boldogságáról szóló krisztusi mondásnak gon-
dolata származik. Magasabb ér te lmére a szelíd-
ség boldogságának az a körülmény vezet rá 
bennünket , hogy kikhez szólott a hegyi be-
szédben közvetetlenül Krisztus Urunk. T e h á t 
kikhez szólot t? Zsidókhoz, kik azt vár ták , 
hogy a Messiás le fogja az ő kedvőkér t verni 
a föld minden népét , és őket, a zsidó népet , 
fog ja a föld, a világ u rává tenni. Egészen 
világiasan gondolkoztak . Nemes és bá tor lel-
ke t nem is t ud t ak elképzelni ha rag és bosszú-
állás nélkül. Kr isz tus Urunk gyökerében tá-
m a d t a meg világias gondolkozásukat . Nem az 
irtó hadakozás t , hanem a fegyvertelen szelidséget 
t e t t e meg a messiási birodalom, Is ten földi or-
szága, az anyaszentegyház spiritus regens-szévé, 
éltető leikévé, uralkodó eszményévé és ténye-
zőjévé. Az egyház béketűrő, szenvedő szelíd-
séggel győzte le vérszomjas ellenségeit, s a k i 
igényt óhaj t t a r tan i arra, hogy elmondhassa 
a zsoltárossal6) „portio mea in te r ra viventum", 
van részem Is ten földi országában, vagyis be-
váló tagja , vagyok Is ten országának, az anya-
szentegyháznak, — az olyannak föltét lenül sze-
lídnek kell lennie. Beati mites, quoniam ipsi possi-
debunt terram. (Vége köv.) 

«5~TTXL. Zsolt. 
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Századok fordulóján. 
Szilveszter estéjén az egyetemi templomban mondta 

dr Glattfelder Gyula. 
„Más alapot senki sem vethet, azon 

kivül, a mely vettetet t , a mely a 
Krisztus Jézus." (I. Kor. III. 11.) 

K. K ! 
Századok fordulóján állunk, midőn nemcsak az 

egyes ember telik el Szilveszter-esti gondolatokkal, 
hanem a nemzetek fülében is megcsendül az Istennek 
számadásra hivó szózata, melynek hallatára a népek is 
magukba szállnak s lelkiismeretvizsgálatot tartanak, 
hogy a mult tanulságaiból a jövő esélyeire következ-
tessenek. 

Midőn a X I X . századtól búcsuzunk, hogy a XX. -
nak reánk váró harczaiba a letűnt száz évnek tanulsá-
gaival induljunk, nem szükséges különös szónoki esz-
közöket felhasználni, hogy a lelkeket tanulékonyakká, 
az igazság befogadására hajlékonynyá tegyük. Hisz 
fölkelnek bennünket tanítani az elődök, kik e század 
harczaiban eszmékért küzdöttek, nagy jelszavakért 
véreztek, koruk tévedéseinek fájdalmas hatásait érezték. 
Megszólalnak az ezrek és milliók, kik vakon követték 
vezéreiket járatlan utakon, veszélyes ösvényeken, s 
miután elvetették lelkük legdrágább kincseit, keserves 
küzdelmek után tört reményekkel hagyták örökségül 
csalódásaik szinterét utódaiknak, hogy azok élőről kezd-
jék a szizifuszi munkát, melyben a legszivósabb erő 
elernyed, a boldogitó remény csalódik s a szivek sze-
retete kihűl, elmúlik. A néma sírokból felszólnak hoz-
zánk a nagy szellemek, a hirneves tudósok, kik életükön 
át büszkén s merészen hirdették, hogy 18 század örök-
sége hamis ; hogy az a szent tan, mely az embereket 
ezredéveken át boldogította, téves ; hogy a korlátokat, 
melyeket az anyaszentegyház Jézus Krisztus nevében 
állított a társadalom elé, le kell rombolni; s az Isten 
jogainak helyébe az ember jogát kell helyezni. S e 
merész tanítókkal együtt hallatják szavukat azok a 
névtelen milliók, kik ama vélt jogokért sikra szálltak, 
duló forradalmak zajában a barrikádokon s a harczmezőn 
elvéreztek s midőn elhaló ajkuk szabadságról suttogott, 
megtörő szemük előtt a földi boldogság hazájának képe 
csillámlott, ugyanakkor szivük kiömlő vérével erősítet-
ték meg az u j és sokkal bűnösebb zsarnokság trónját . 

S e számtalan hang egy keserű sóhajtásban egye-
sül s bizony nem kell különös pesszimizmus hozzá, hogy 
e lelkek fájdalmas hangulata bennünk is szomorú érzel-
meket keltsen. „Küzködve kerestük a boldogságot — 
hirdetik a mult század harczait végig küzdött lelkek 
— ellökve magunktól a multat, feláldozva szivünk leg-
szentebb érzelmeit — s csalódtunk. Azt hittük, hogy a 
régi Isten hatalma megtört s a kinek nem akartuk elis-
merni nagyságát irgalmasságában, görnyedve voltunk 
kénytelenek hirdetni hatalmát igazságosságában. Vallot-
tuk, hogy Jézus Krisztus megszűnt a századok királya 
lenni, s a százados küzdelem végén egy, hatalmától meg-
fosztott, 90 éves aggastyán felszólítására megmozdulnak a 
nemzetek s népvándorlásszerü seregekben indulnak meg 
kifejezni hódolatukat Jézus Krisztus iránt. Azt hirdettük' 

hogy a katholikus egyház megrendült s a modern kor 
szükségleteinek már nem felel meg, s midőn meg akartuk 
dönteni, magunk dőltünk ki s szorongattatásunk idején, 
midőn az ismeretlen jövő kétségbeejtő bizonytalansá-
gával szemben senki sem tudott vigasztalni, ezt az 
elhagyott egyházat hittük, hogy segítsen ra j tunk párt-
ütő gyermekein." 

S mig e csalódott lelkek életük hiábavaló küzdel-
mét siratva magasztalják a század alkonyán az Üdvözítő 
dicsőségét, műveinek győzhetetlenségét, felhangzik azon 
kedves lelkek himnusza is, kik nem ismerték félre hiva-
tásukat, megértették az Üdvözitő szavát s a százados 
küzdelmek közt nehezen szerzett győzelem szózata 
gyanánt zendül meg ajkukon : Jesus Christus heri et 
hodie, ipse et in saecula. 

A századok dicsőséges királyáról s az 0 — üdvössé-
günkre alkotott — művéről szóljon a századvégi hála-
adásnak mai ünnepén a mi szavunk is s a mult fájdalmas 
és örvendetes tapasztalataiból azon üdvös igazság föl-
ismerésére jussunk, hogy 1. az emberi ingadozó vélemé-
nyek közt csakis azon alapon állhatunk szilárdan, melyet 
Krisztus az 0 egyházában nekünk adott, s 2. hogy Krisztus-
nak, az egyház által hirdetett tanításához kell alkalmazni 
életünket, s a keresztény-katholikus erkölcstan törvényeit kell 
visseaállitanunk, ha atársadalomjövöjétbiztosítani akarjuk. 

Ha e szent igazságokban megerősödve lépünk át 
a jövő századba, bátran tekinthetünk a saját s a társa-
dalom sorsának alakulása elé. 

* 

Hogy a X I X . század tévedéseit s veszedelmes 
törekvéseit megérthessük, tudnunk kell, hogy e század 
gyászos örökséget vet t át elődjétől. A XVIII . század 
végén kidobták a templomokból a katholiczizmust. 
Széthányták az oltári szentséget ; összetépték a katho-
likus szellem hőseinek, a szenteknek, képeit ; letörülték 
az Isten nevét a templomok homlokáról; meggyalázták 
a szent edényeket ; t ivornyákat csaptak a földúlt szen-
télyben ; s midőn mindezzel bemutat ták a keresztény-
ségtől elfordult ember sülyedését, egy szemtelen személyt 
állítottak az oltárra, mely fölé e szavakat irták : „Az 
ész istenének." 

De az ész kultuszát a nép között is el kellett ter-
jeszteni, s mivel a katholikus elvek szerint nevelt 
franczia nép nem tudta belátni, hogy ez őrültségeket 
az ész-isten tiszteletére kell művelni, felállították a guil-
lotineokat Francziaország minden községében, hogy a 
régi Isten tisztelőinek patakokban ömlő vére tegyen 
tanúságot a mellett, hogy Francziaországban most az 
ész uralkodik, s kiküldték a világba a nemzet fiait, 
hogy ennek az észnek tiszteletére térítsék az összes 
„középkori sötétségben" bolyongó népeket. 

Voltairenak szentségtörő mondása : „Ecrassez l'in-
fâme", „Tiporjátok el a gyalázatost" — mely alatt 
Krisztus tanítását és egyházát értette — hangzott egy 
századon keresztül a művelt világban. Elhitették a 
század bölcselői a szavukat áhítattal hallgató emberi-
séggel, hogy a haladásnak, a boldogulásnak akadálya 
az a nyűg, melyet Isten nevében raktak eszére, szívére 
és akaratára. Felszabadítani az ember tudását a dogmák, 

2* 
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•érzelmeit az isteni parancsok, szenvedélyeit az örök 
törvények korlátai alól ! Ez a kiáltás hangzott végig 
Európán. Az ember önmaga ura, senkinek sem tartozik 
felelősséggel. Ebben csúcsosodott ki az ész imádóinak 
a társadalom boldogítását a százados keresztény fel-
fogással homlokegyenest ellenkező uton kereső törekvése. 

S az észnek ezen uralmát ugyanoly kíméletlen-
séggel akarták diadalra ju t ta tni európaszerte, a mily 
kegyetlenül kényszerítették Francziaországban párt jukra 
az ész-istenségnek guillotinenal dolgozó előharczosai 
az egyház híveit. A guillotinet a félrevezetett, téves 
jelszavakkal elkábított közvéleménj" pótolta. Midőn az 
egyház örök igazságai számára tiszteletet követelt, 
midőn Krisztus letéteményét őrizte s a lelkiismeret 
szentélyét kíméletlen rombolástól őrizte, kikiáltották, 
hogy az emberi szabadság ellensége. 

De mig az egyházat támadták, maradisággal vá-
dolták és kigúnyolták, ha az igazság és az isteni ki-
nyilatkoztatás önkényes ferdítésével szemben kimondta 
a non possumust, s az alkudozó emberi véleményekkel 
szemben állhatatosan képviselte az örök igazságot : 
addig e szellem képviselői minden ellenkező vélemény-
nyel szemben a legszűkkeblübb türelmetlenséget tanú-
sították és tanúsítják, midőn a butaság, korlátoltság, 
középkori elfogultság jelzőivel illetik azokat, kik inga-
dozó véleményeik előtt azonnal térdet-fejet nem haj-
tanak. Ezen jelenségre reá kell mutatni, nem mintha 
a szenvedélyek e nyilatkozatai az objektiv igazság 
mellett vagy ellen érvül szolgálhatnának, hanem mivel 
vajmi sokan vannak még a katholikns egyház gyermekei 
között, kiknek merészen odavetett néhány jelző vagy 
gúny kifejezés annyira megingatja bátorságát, hogy Péter 
módjára rögtön készek kijelenteni: „Sohasem ismertem 
azt az embert", de sajnos, Péternek mély bánatát s 
komoly megtérését tanúsító igaz katholikus életét vajmi 
ri tkán vallják magukénak. 

De K. K. Krisztus egyházát nem ingatta meg a£ 
üdvösség igéinek hirdetésében az a nagy forradalom, 
melyen a század elején keresztül kellett mennie. Midőn 
a templomokból száműzték, midőn papjait elkergették, 
híveit kényszerítették, hogy a keresztet lábbal tiporják 
s vallják, hogy a keresztrefeszített tanítása csalás; 
midőn a 80 éves VI. Pius pápát kiragadták palotájából 
s a hitetlenek gúnyos kaczaja között vitték száműze-
tésbe, hol megtörve behunyta szemét, Jézus Krisztus 
ellenségei diadallal hirdették, hogy a „gyalázatos" el 
van tiporva, a katholikus egyház utolsó órája ütött. 
S nem telt bele másfél évtized, és az egyház vissza-
szerezte régi tekintélyét, s míg körülötte minden meg-
változott. százados birodalmak összedőltek, sértetlenül 
emelkedett ki a régi világ romjai közül, s föntartotta 
a. XIX. század gyermekei számára Krisztus letéteményét. 

S nem döntötte meg az egyházat az a harcz sem, 
melyet ez egész századon keresztül folytattak ellene az 
ész, a tudomány, a felvilágosodás nevében. Sőt ez a 
küzdelem csak ujabb dicsőséget hozott Jézus Krisztus 
tanítására s az 0 egyházára, mert kitűnt e harczban, 
3iogy csak az anyaszentegyház vezetése mellett lép-

hetünk a tudás azon titkos rejtekeibe, melynek homá-
lyát csak a végtelen értelem fénye képes megvilágítani, 
de az emberi ész természetfölötti vezető nélkül meg-
tántorodik s elbukik. A század elején büszkén hirdették, 
hogy az ész előtt nincs titok, s az ember lerázta a 
„korlátolt dogmatikus vélemény" bilincseit. A század 
második felében már fölhangzott az észimádók táborá-
ból a kislelkü ignorabimus ; s még nem zártuk le a 
X I X . századot, midőn a sokat csalódott ész a "kétségbe-
esés határán kikiáltotta a világba, hogy „a tudomán}^ 
csődöt mondott", midőn oly kérdések megoldására vál-
lalkozott, melyek körén kívül állanak. 

Az anyaszentegyház e kétségbeesett nyilatkozatnak 
nem örvend, mert nem ellensége a haladásnak. Hisz a 
modern műveltség, melyre oly büszkék vagyunk, Jézus 
Krisztussal kezdődik. Midőn az ó-kori bölcselők zűr-
zavaros véleményei között nem tudott eligazodni a 
világ s az emberek kétségbeesve lemondtak arról, hogy 
az igazságot megtalálhatják, hangzott az 0 szava : „En 
azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról." 
S midőn a pogány tudósok tanításuk igazolására nem 
tudtak felhozni semmit, midőn okoskodásaikkal csak a 
kételkedést tették mélyebbé és általánosabbá : Krisztus 
volt az, ki tanítása mellett természetfölötti módon tett 
bizonyságot csodáival, s ezzel eg}* szilárd pontot adott, 
melyre az ember kutatásaiban támaszkodhatik. S Krisztus 
tanítványai voltak azok, kik odaálltak az athéni areopag 
s a római forum vitatkozó, de egj^mást soha meg nem 
értő bölcsei elé s egységet hoztak létre a lelkekben, 
midőn ezen, Krisztus által vetet t alapon egyesítették 
őket, s diadalra vitték az apostol véleményét : „Nincs 
másban senkiben üdvösség, mert nem is adatott más 
név, melyben nekünk üdvözülni kellene." 

Mig ezen Krisztus által megvetett keresztény 
alapra nem helyezkedtek a népek, az emberi kutatás 
számára nem világított más fáklya csak az, melyet az 
ész gyújtott . Hogy pedig ez mily téveteg, épen szá-
zadunk kínos csalódásai tanúsítják. Az igazságot szom-
jazó lélekre nézve kétségbeejtő, hogy a legnagyobb 
elmék, a legégetőbb, mindnyájunkat érdeklő kérdésekre 
nézve : honnan j öttünk ? merre tar tunk ? miért küz-
dünk? mit remélhetünk? mit ér a hűség, ha nem vi-
szonozzák? mire való a nagjdelküség, az önfeláldozás, 
ha a világ nem érti, vagy neveti? leverő — mondom 
— és kétségbeejtő, ha e nagy kérdésekre feleletet adni 
nem tudnak, vagy soha meg nem egyeznek. 

Hogy a pogányság lelkiállapota oly züllött volt, 
annak oka, hogy e nagy problémákat, melyek körül 
az emberiség boldogsága és boldogtalansága forog, meg-
oldani mindenki megnyugtatására senki sem volt képes. 
S az vezette diadalra a római-görög világnézettel és 
hatalommal szemben Krisztus egyházát, hogy e folyton 
fölmerülő kérdéseknek nem emberi, hanem természet-
fölötti, isteni bizonyosságon alapuló, kielégítő, meg-
nyugtató magyarázatát adta, s bevilágított azon ho-
mályba is, hol az emberi ész csak botorkál, de az igaz-
ságot megtalálni nem képes. 

(Vége köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 4. A budapesti esperesi kerület papsága 

a kath. egyetem ügyében — 
dr Bundala János jegyző indítványára tegnap tar-

tott gyűlésében határozatot hozott. Bundala indítványa 
ez vol t : 

Nagy ügyek, fontos kérdések jár ják be az orszá-
got, már az ország majdnem minden kerületének pap-
sága hozzászólt és állást foglalt egyik vagy másik 
mellett. A mi kerületünk eddig nem mozgott, mintha 
ez minket nem is érdekelne. Hiszen éppen mi volnánk 
hivatva ugy a szám — mint helyzetre nézve vezér-
szerepet vinni ; de remélem, nem fog visszhang nélkül 
szavam elhangzani. 

Ha a jelenkor tudományos mozgalmaiba mélyeb-
ben betekintünk, azt kell fájdalommal tapasztalnunk, 
hogy a katholikus Magyarországnak nincs elegendő 
számú intelligens férfia, a kik a küzdelmekben a szent-
ügyek védelmeére fegyvert fognának, a kik a világi 
tudományok terén döntő és maradandó befolyással bír-
nának. a kik a tudományosság nivóján állva, a katho-
likus igazságot, a modern áramlatokkal szemben meg-
védelmezni és győzelemre vezérelni képesek volnának. 
A katholikus világi elem majdnem teljesen ki van j 
szorítva az egyetem világi fakultásaiból ; a hit- és 
keresztényellenes tudomány zsarnoki hatalommal uralja 
a katedrákat, anélkül, hogy valaki védelmökre kelt 
volna, mintha tanszékre más nem is volna képesítve, 
mint . •. liberális, ugy hogy hithű katholikus meggyő- | 
ződéssel már csak kiváltságképpen lehet hozzájutni. 

Társadalmi, politikai és egyházi viszonyaink tudo-
mányos szempontból fokozott követelésekkel lépnek fel 
minden valamelyes állásban tevékeny katholikus pappal 
szemben. Az egyházi ügyek vezetése, az egyház jogai-
nak védelme az országházban és a sajtóban, a papság 
sársadalmi tevékenysége azt követeli, hogy a pap a 
tudományok különböző ágaiban jártas legyen. Ezt a 
jár tasságot 'azonban a szemináriumi élet keretén belül, 
sem a lelkipásztorkodás terén magánszorgalomból elsa-
játí tani nem lehet vagy legalább is nagyon nehéz. 

Ennélfogva társadalmi és politikai téren az egyesek 
lángbuzgalma és legnagyobb erőmegfeszítése is hajó-
törést szenved a közöny miatt, melylyel lépten nyomon 
találkozik. Katholikus főintézeteink és iskoláink egy" 
másután elvesznek a liberalizmus tengerébe, mert nincs 
kellő számú katholikus elvű tanerőnk ; sőt a theológiai 
téren is a legnagyobb (?) mérvű pangás grasszál : — mert 
nincs katholikus egyetemünk ! 

Ezen állapotok megfontolása megszülte a katho-
likus egyetem eszméjét s a jobbak lelkesedése felkarolta 
az eszmét, de ennek megvalósítására milliók kellenek 
s honnét remélhetjük ezeket? „Viribus uniti s" felséges 
királyunknak jelszava, ez legyen a mienk is minden 
katholikus ügyben. Az ország minden katholikus polgára 
lelkiismeretbeli kötelességének tartsa megtakarított gara-
saival hozzájárulni az eszme megvalósításához, de első 
sorban jó példával elől kell járniok a lelkipásztorok-
nak : azért bátor vagyok ajánlani, hogy mondja ki 

határozatilag a tiszt, korona, hogy a katholikus egyetem 
ügyét pártfogásába veszi és a kerület minden papját 
adakozásra hivja fel! S ezen gjmjtés minden évben 
ismételtessék ! 

S a gyűlés ezt határozatilag kimondotta. 

Csanádi egyházmegye. Főpásztori szózat két század-
mesgyéjén. (Vége.) 

Ingressuri autem novum saeculum, ut eventibus 
ejus semper jungantur potentes divinae gratiae influxus, 
adoremus Dominum itidem cum psalte regio : Deus 
conversus vivificabis nos et plebs tua laetabitur in Te ! 

Studiosi rerum novarum cupide scrutantur arcana 
futuri. Vanus nisus ! Sapienter et consulto Deus res 
futuras mortalibus velut obscura nocte pressit. Ejus-
modi curiosis futura anxie explorantibus jam olim 
Horatius respondit : „Prudens futuri temporis exitum 
caliginosa nocte premit Deus, ridetque si mortalis 
ultra fas trépidât." Miti satyra explodit ultra liac in 
cura progressus, quam sors humani generis concedit 
Paganus hic plane nos monet aequo animo praesentia 
ordinäre, quae in nostra potestate sunt sita, cetera 
vero ceu omnia fluxa et incerta linquere, in eodem 
carmine haec scribens : „. . . Quod adest momento 
componere aequus, cetera fluminis ritu feruntur." 

Igitur aucupatores futuri temporis pareant monito 
unius pagani, tempus nobis reliquum in comparationem 
novae utique melioris vitae conferendum esse, magis 
autem monitis fidei nostrae docentis : Omnem sortis 
futurae curam super Deum esse jactandam, paratosque 
nos stare omnia in Christo sufferre, omnia sustinere, 
omnia pati, quoniam docente Apostolo gentium „non 
sunt condignae passiones hujus temporis ad futuram 
gloriam"2) et „quoniam — sunt verba Ejusdem — 
sicut abundant passiones Christi in nobis, ita et per 
Christum abundat consolatio nostra3) et „communi-
cantes Christi passionibus . . . . in revelatione gloriae 
Ejus gaudeamus exultantes". 4) 

Quamvis hominis sortem jam olim praececinisset 
Job Patriarcha : Militiam esse hominis vitam super 
terram, et multa ferre et perpeti humanam esse con-
ditionem, experientia saeculorum, nemo inficias iverit ; 
consequenter his quotidianis vitae cruciatibus utique 
nec futurum saeculum erit vacuum : tarnen quia huma-
nae societati tot tantaeque inveteratae malorum causae 
et privatim et publice insident, certe non leves adsunt 
formidines in futuro extimescendae. Quodipsum Bea-
tissimus Pater in supralaudatis Encyclicis sic déplorât: 
„Quae tenebrae, quantus error, quam ingens in inte-
r i tum ruentium multitudo ! Angimur praecipue quodam 
dolore quotiescunque venit in mentem, quanta pars 
Christianorum sentiendi cogitandique licentia deliniti 
malarum doctrinarum veneno sitienter hausto, fidei 
divinae in se ipsi grande munus quotidie corrumpant. 
Hinc_christianae taedium vitae, hinc illa rerum, quae 
sensibus percipiuntur, acerrima atque inexplebilis appe-

1) Hor. L. III . carta. 29. 
2) Rom. 8, 18. 
3) II. Cor. 1, 5. 
4) I. Pet r i 4, 13. 
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tentia, cogitationes omnes aversae a Deo, tragica 
scelera." 

Si igitur Is, qui in altitudine constitutus, et divino 
auxilio adjutus omnia impensius videt, sie angitur super 
statum gentis hu m ana e ethicum, quid divinemus Nos ? 

Accedit, quod in densis perversissimarum doctri-
narum tenebris, quae universum fere genus humánum 
offimdunt, nec tenuis illucescat radius melioris futurae 
spei ! Quousqne enim corporationes legislativae, reg-
norum gubernatores negotia publica sine omni respectu 
ad prineipia christiana dirigere contendunt, quousque 
in omnibus tum civitatis tum societatis humanae cor-
relationibus Christus non reducitur, ut Ipse regnet, 
Ipse nos erudiat, qui unice dignus inventus est acci-
pere librum et aperire signacula ejus,5) librum mys-
teria regni Dei, secreta vicissitudinum hujus mundi, 
incerta et occulta rerum humanarum clauso volumine 
complectentem : eousque de restauratione ethica generis 
humani vanum est verba facere. Non enim incerto 
fluunt mortalia casu, sed consilio reguntur Illius, per 
quem facta sunt omnia. Amoto Jesu desti tui tur sibi 
humana ratio, maximo orbata praesidio et lumine ; 
occupatis rerum confusione mentibus ingrediuntur iti-
nere devio tarn qui parent, quam qui imperant. 

Haec serio perpendendo metu et periculo vacuus 
circa eventus futuros erit nemo, et non sine causa 
horrent saniores omnem rerum rectique ordinis con-
vulsionem. 

Hanc tarnen Dei irae censuram, quae — nisi ad 
saniora redierit — mundum absque dubio manebit, 
nolite mirari ! Nam Patris voluntas est, ut qui benefieiis 
non intelligitur, plagis intelligatur. 

Yiget tarnen apud nos spei robur et firmitas fidei 
et inter ipsas saeculi ruinas erecta mens est et immu-
tabilis virtus, et numquum non laeta patientia, et de 
Deo semper secura anima, quemadmodum ad hoc 
Spiritus Sanctus nos per Prophetam hortatur : „Ego 
autem in Domino gaudebo, et exultabo in Deo Jesu 
meo ; Dominus Deus fortitudo mea et super excelsa mea 
deducet me victor in psalmis canentem." 

Et ideo quamvis Ecclesiae praesentem tristem 
statum defleam, et fieri posse teneam, earn in futuro 
saeculo adhuc graviorem procellam mansuram : tarnen 
nullatenus timidus demitto animum. Nam licet fluetus 
multi et undae immanes, submergi non timemus, quia 
supra petram positi stamus ; quia Christo credimus spon-
denti : „Confidite, ego vici mundum."2) 

Macte igitur animo dimicandum, u t quo validior 
est inimicorum Christi aggressio : eo fortior sit ami-
corum Ejus defensio ! 

Ecclesia Christi secundum manifestum Filii Dei 
promissum in consummationem saeculi aedificata, vinci 
nequit nisi apparenter, nec opprimi nisi pro tempore, 
atque ideo ut in confusionem adversariorum surgat 
oeyus et gloriosius cum Christo resurgat. Propterea 
D ei homo et cultor Dei subnixus fidei veritate et fun-

5) Apoc. 5, 9. 
1) Habac. 3, 18, 19. 
2) Joan. 16, 33. 

datus fidei stabilitate negat mundi hujus et saeculi 
infestationibus moveri. 

Fratres et Filii in Christo Dilectissimi ! Sursum 
corda ! In fnturo quoque saeculo nolite desinere in 
habitatione Sanctae Matris Ecclesiae Jesu Christo 
energia et vestri oblatione pro ovibus vestris boni 
pastoris more, ut adusque, vigilanter ministrare, fideles 
vestros privatim et publice ad Studium salutis revocare, 
eisque verba Beatissimi Patris serio inculcare „nil 
fieri posse miserius, quam deseivisse a liberatore orbis 
terrarum, moresque et instituta christiana deseruisse ; 
agnoscant ipsos ad multo altiora, megnificentiora natos 
esse, quam ut solum terrae serviant, atque sentiant, nil 
esse praeter Deum, in quo voluntas humana absolute 
et ex omni parte acquiescere possit." Denique per-
suadeatis fidelibus vestris, clamara communem salutem, 
referre se necesse esse, unde nunquam digredi oportu-
erat, ad Eum, qui via, Veritas et vita est, non singulos 
dumtaxat sed societatem humanam uuiverse. 

Igitur in saeculo instanti firmiter adhaerendum 
est Christo, Restitutori humani libertatis, Redemptori 
ab ira perpetua, cui Deus dedit et potestatem et hono-
rem et regnum: ut omnes populi, tribus et linguae 
Ipsi serviant.3) 

Messis laborum vestrorum uberior certe non dee-
rit, quia Vos non latet bonorum operum et spiritualium 
studiorum auctorem esse Deum, qui quorum incitat 
mentes, certe et adjubavit eorum actiones. 

His itaque omnibus Yobis ad initium novi saeculi 
et novi anni amplius intimatis et ad notitiam Vestram 
fideli sermone perlatis, quaesumus atque obsecramus 
Dominum Nostrum Jesum Christum, Ducem in novum 
saeculum gloriosum, ut Yobis benedicat, u t in Yobis 
justitiam, patientiam, tranquillitatem et bona totius 
sanctitatis erigat. 

Fratres ! nolite, obsecro, supplices meas preces 
respuere. 

Charitas mea cum omnibus Yobis in Christo Jesu 
In omnibus autem honorificetur Dominus Jesus 

Christus, cui est gloria et impérium in saecula saecu-
lorum. Amen. 

Datum Temesvarini, die 31. Decembris 1900. 
Alexanderf 
episcopus. 

Nagyyárad. Schlauch Lőrincz bíboros püspök ur a 
századforduló alkalmából. — 

A káptalan és a kath. testületek újévi fogadása 
alkalmából ő emja a biboros püspök ur a káptalan 
vezetőjének, Vinkler József v. püspök és nagyprépost 
ur ő mltgának emelkedett, eszmékben gazdag üdvözle-
tére a következő beszéddel válaszolt: 

Az évforduló alkalmából, mely egyszersmind egy 
u j századnak kezdete, én is szívemnek sugallatát kö-
vetem, midőn a főt. káptalannak és szeretett papjaim-
nak köszönetet mondok szivélyes üdvözletükért ; kö-
szönetet mondok szives közreműködésükért, melylyel 
engemet az egyháznak és hazánknak érdekében való 
működésemben támogattak. Ereztem én ezen segitség-

3) Dan. 7, 14. 
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nek szükségét mindenkor nemcsak előrehaladt koromra, 
hanem azon nehéz munkára való tekintettel is, melyet 
egy ember bármily szellemi és testi erővel is birjon, 
egymaga elvégezni nem képes. Azért midőn köszönetet 
mondok, egyszersmind kérem, hogy ezután is legyenek 
segédeim és ha a szükség ugy hozza magával, legyenek 
harczos társaim. 

Mert sajátságos, mondhatni veszélyteljes időket 
élünk. Az eszmék világában, a társadalmi életben oly 
zavar uralkodik, hogy nehéz az eligazodás. 

Az emberek keresnek valamit, de nem tudják mit 
keresnek. A vallásban, a politikában, a társadalmi élet-
ben elvesztették az iránytűt. Nyakig vannak a nirvá-
nában, melybe őket a materializmus imádása kergette 
és nem. tudnak abból szabadulni. Elvesztették hitüket 
minden iránt, — önmaguk iránt is. Oculos habent et 
non vident — mondja a sz. irás — aures habent et non 
audiunt. Mintha a Krisztus előtti római idők feltámad-
tak volna, a szkepszis iszonyú rombolásokat végez a 
kedélyekben. 

Ez rövid szavakkal a X I X . század végének a 
szignaturája. Más lesz-e ez a X X . százaban? 

Mi bízunk az Istenben, hogy más lesz. Egyházunk 
szervezete erős isteni alapon nyugszik, emberileg tekintve 
is a szilárdságnak oly alkatelemeivel bir, melyeket két-
ezer évnek ostromai nem tudtak megbontani. A benne 
rejlő isteni erőt sem az egyfejü, sem a többfejü politi-
kai hatalom, sem a corruptió intra et extra muros 
nem tudta megsemmisíteni. Egyházunk szent feje szik-
lán ül, a cyclopok fegyverei itt megtompulnak. Az ő 
szivének egyik kamarájából a vér az egyház testébe 
átmegy en, hogy megtevén körútját , a másikba vissza-
menjen és életét föntartsa az egyház halhatatlan tes-
tének. Mi érezzük, hogy élünk, mert fejünk él. Egy 
isteni erő, az Isten mindenható kegyelme köt bennün-
ket hozzá. 

De ezen mysticus erő beenünket is egymáshoz 
köt szentül, megbonthatlanul. Egyik sem lehet a másik 
nélkül ; a ki köztünk eltántorodik, elhervad ; együttesen 
képezzük azon nagy szellemi s erkölcsi országát az 
Istennek e földön, melyben nincsen halál. 

Es azért mi bizalommal nézünk a X X . század elé. 
Jézus velünk van a hajóban. Lesznek zivatarok, a 
mint voltak, de nem fogunk elmerülni. Meg fogjuk 
tenni kötelességünket ; a magunk és a reánk bizott 
híveink lelki javát gondozni fogjuk. A szeretet szere-
tetetet arat és a szeretetben fekszik a biztos győzelem. 
Atyai szeretettel fogom én is önöket magamhoz ölelni 
s engedjék reménylenem, hogy fiúi szeretetükben fogom 
találni tevékenységemnek legnagyobb erejét és jutalmát. 

Sopron. A soproni kath. konvent jubileuma. — 
Lélekemelő, szép ünnepély folyt le mult hó 16-án 

a soproni kath. konvent virágokkal, pálmákkal gyönyö-
rűen ékesített dísztermében. Fennállásának huszonötö-
dik évét ünnepelte a konvent. Huszonöt év ! Negyed 
század óta áll már fenn a konvent, méltán ünnepelhet ! 

A magasztos ünnepély szent misével kezdődött, 
amely a tSzent Miháfyról nevezett templomban Póda 
Endre apátplébános czelebrálása mellett, a város elő-

kelőségének jelenlétében folyt le. A mise után a gyüle-
kezet a konvent dísztermébe vonult, ahol Scluvartz 
Miklós dr., a konvent elnöke, nagyhatású .beszédben 
ismertette Póda pápai praelátusnak a konvent körül 
szerzett maradandó érdemeit. Majd Tálos István dr. 
alelnök emelt szót és általános tetszésnyilvánításokkal 
megszakított nagyszabású beszédében előadta, hogy a 
most 25 éves fennállását ünneplő konvent alapkövét 
az 1875-ben tar tot t népgyűlésen, a megboldogult képez-
dei igazgató : Gerronay Kossow Bélával karöltve Póda 
Endre, városunk plébánosa tette le. — Ugyanakkor 
választották meg Schivartz Miklós dr.-t elnökül, aki 
most a gyülekezet nagy örömére, még mindig mint 
annak buzgó elnöke, ünnepelheti a konvent 25 éves 
fennállását a gyülekezettel. Az általános tetszést aratott 
beszéd után Póda Endre felolvasta ő szentsége a pápá-
nak táviratát, amelyben áldását küldi feleletül a kon-
vent üdvözlő táviratára, annak minden egyes tagjára. 

Ezután elhatározták, hogy 0 felsége a királynak, 
a herczegprim ásnak, Wlassics miniszternek és Zalka dr. 
megyés püspöknek üdvözlő táviratokat küldenek. 

Erre Gebhardt József polgármester gyönyörű be-
szédben, a megszokott nemes előadásával örömének 
adott kifejezést azon tény felett, hogy a konvent ilyen 
hosszú időn át végezte áldásos működését és pedig 
zavartalan összhangban a többi felekezettel. Kívánja, 
hogy a jövőben is ugy folytassa működését a konvent, 
mint azt eddig tette. A polgármester beszéde óriási 
hatást keltett a hallgatóságban. 

Zalka dr. győri megyéspüspök szerencsekivánatait 
helyettese, Hahnekamp György kanonok tolmácsolta a 
konvent előtt. Végül Wallner Ignácz reáliskolai igaz-
gató indítványára elhatározták, hogy a lefolyt ünnepély 
jegyzőkönyvét az elhangzott beszédeket és a konvent 
történetét ki fogják nyomatni. Hasonlóképen egyhangú-
lag elfogadták Stengl dr. azon indítványát is, mely sze-
rint Schwartz Miklós dr. és Póda Endre apátplébános 
életnagyságú arczképeit fogják megfestetni s azokat a 
konvent dísztermében helyezik el. 

Nagy lelkesedéssel fogadta a konvent Scluvartz 
Miklós dr. azon kijelentését, hogy a beléje helyezett 
bizalmat némileg meghálálandó, 6000 koronás alapít-
ványt bocsát a konvent rendelkezésére, mely összeg 
kamataiból szegénysorsu kath. iskolásgyermekeket fog-
nak minden karácsonykor felruházni. 

Róma, decz. 30. XIII. Leo pápa levele a franczia 
kormány ellenséges magatartása ügyében. — 

A pápa Richard bibornok párisi érsekhez hosszabb 
levelet intézett, melyben a szerzetes rendek ellen 
Francziaországban támasztott üldözéssel foglalkozik. 
Ebben a levélben azt mondja a pápa, hogy, ha a szer-
zetes rendeket ba j éri, kényszerítve lesz nem ellenezni 
azt, hogy a franczia hithirdetők nyomában kelő űrt 
más nemzetekből származó misszionáriusok foglalják el. 
Védi a pápa a szerzetes rendeket az ellenök támasztott 
vádak ellen, és azt mondja, hogy ha valami kifogás 
van ellenök, az ut az orvoslásra nyitva áll az apostoli 
szentszék elé, mely kész mindent megvizsgálni és alkal-
mas javításokról gondoskodni. 
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HIVATALOS. 

Jelentés 
a Horváth-féle alapítvány pályázatai ügyében. 

A budapesti k. m. tudomány-egyetem hittudományi 
kara a fentnevezett alapítvány jövedelméből 2000—2000 
korona jutalomdíjjal s 1900. decz. 31-ikével mint határ-
idővel két tételt tűzött kí pályázatra. A határidő ered-
ménye a következő : 

A) A sociális kérdésről kitűzve volt tételre egy 
pályamunka érkezett be „Dignus est operarius mercede 
sua" jelige alatt. 

B) Az iskola-kérdésről kitűzve volt tételre két 
pályamunka érkezett be, és pedig az egyik „ Juvenibus, 
ut moderata et augusta sectarentur, mandabitis," a másik 
„Euntes docete omnes gentes" jelige alatt. 

Szabályszerű eljárás alá kerültek. 
Közhírré tétetik ezenfelül, miszerint a nevezett 

Horváth-féle alapítvány szabályai szerint az 1897, 1898, 
1899 és 1900-ik évekből álló quadriennium ideje alatt 
megjelent katholikus irodalmi munkák szintén a jelen 
év folytában kerülnek bírálat s illetve jutalmazás alá. 

Kelt Budapesten, 1901. évi január 5-én. 

Dr Breznay Béla, 
ei. dékán és elnök. 

VEGYESEK. 
— Pápai kitüntetések. A nevezetteken kivül Croce 

di benemerenzát kaptak még : Kanter Károty kir. palotai 
apát-plebános, Porubszky József, pápai kamarás tóalmási 
plébános, Varga Mihály csongrádcsányi és Révész István 
dunakeszii plébános, a három utolsó a váczi egyház-
megyéből. Látszik, hogy az apostoli szentszéknek az 
eucharistikus zarándoklat kiválóan tetszett. 

— A váczi káptalan köszönete. Említettük már, 
hogy a váczi káptalan megkapta a pápától a cappa 
major viselési jogát. Ezen kitütetés ünnepélyes kihir-
detése deczember 30-án a nagypréposti lakban történt 
a megjelent összes káptalani tagok és mind a város, 
mind pedig a városban levő összes hivatalok képvise-
lőinek jelenlétében. Január elsején pedig a káptalan 
testületileg megjelent a megyés püspöknél, Csáky Károly 
grófnál, hogy megköszönje neki e kitüntetést, melyet 
az ő előterjesztése folytán nyert. Az ősz nagyprépost 
üdvözlő és köszönő beszédére a püspök válaszában 
kijelentette, mennyire örül, hogy kedvelt káptalana 
részére megszerezhette e szép kitüntetést, mely kivált-
képpen az isteni tisztelet fényének emelésére és Szent 
István király emlékére szolgál, hog3^ a jubileumi év 
alkalmából -ez ő általa alapított ezen ősrégi káptalan 
tekintélyét e külső diszjelvénynyel is emelje. 

Az uj szatmári kanonok. Ő felsége a király Pemp 
Antal czimzetes kanonokot, felsőbányai plébánost, a 
szatmári székeskáptalannál üresedésben levő mester-

kanonokságra nevezte ki. A kitüntetett férfiú, irja a 
H. Sz. évek hosszú során keresztül hangyaszorgalom-
mal működött az egyház szolgálatában épen ugy, mint 
a táraadalmi tevékenység terén, nem kímélte munka-
erejét, ha azt látta, hogy arra a közügynek szüksége 
van. Nagy érdemei vannak már if jú korából, midőn a 
püspök oldala mellett, mint az egyházmegyei kormány-
zatnak egyik tevékeny munkása, működött. Ezen 
érdemek megsokasodtak a lelkészi pályán, s ime jutal-
mok nem is maradt el. Az u j kanonok életrajzi adatai 
röviden a következők : született 1840-ben május 20-án, 
1865-ben pappá szenteltetvén segédlelkész lett Csaná-
lason, honnan már a következő évben püspöke a köz-
pontba szólította, hol előbb mint iktató, majd mint 
püspöki szertartó működött, 1874-ben Kis-Ráthon plé-
bános s még ugyanazon évben szentszéki tanácsos lett, . 
1876-ban az alsóungi kerület esperese 1890-ben felső-: 
bányai plébános, majd kerületi esperes, ujabban czim-, 
zetes kanonok lett s most kanonok. : ' 

— Furcsa eljárás. A városi bizottsági tagok válasz-
tása Kassán minden évben deczember 8-án a katholi-
kusok Mária-ünnepén szokott lenni. Deczember 8-ika 
ez évben szombatra esett és a polgármester ennek 
folytán nehogy zsidó polgártársaink megharagudjanak, 
vasárnapra tette át a választást. Istenem, micsoda pazar 
külömbséget tud tenni a felekezetnélküli hivatali appa-
rátus, tud privilégiumokat adni, ha nem a katholiku-
sokról van szó. 

— Furcsa levél Döllingertől. Egy müncheni 
antiquarium kirakatában Döllingernek egy levele lát-
ható, a melyben az öreg apostata elmondja, hogy ő, a 
ministeriumtól (a hires Lutztól), megbízást kapott egy 
gyászbeszéd készítésére (II. Lajos király felett), a mely 
beszédet a sz. Cajetánról nevezett társaskáptalan 
dékánja volt elmondandó. Gyönyörű állapotok lehettek 
azok, mikor egy nominatim excommunicatus ember 
miniszteri felszólításra készített halotti beszédet egy 
király felett, melyet azután a kath. templomban el 
„kellett" mondani. Boldogult Somsich sz. Pál egyszer 
igy kiáltotta el magát : byzantinizmus ! Mikor? Majd 
elmondja a történelem. Annyi bizonyos, hogy Tisza 
szerepel az esetben. 

— A párisiak jövedelmét, mely a világkiállítás 
ideje alatt a vendégek után befolyt, 1000 millióra becsüli 
egy német statisztikus. Nagy összeg, és még sem igen 
nagy, mert Párisban a vendégek máskor évenkint 700 
millió frankot költenek el. 

H Ű T F e l h i v á s e l ő f i z e t é s r e . 
A hátralékosokat a hátralék beküldésére, az előfizető-

ket az előfizetés szive?, gyors megtevésére kérjük, mert 
ilyenkor a gyorsaság reánk nézve nagy kedvezés, és idő-
kimélést jelent. K. t. 

A sserk. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővel de-utcza 8. sz.) 
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Boldog uj évet! 
Boldog uj századot! 

III . 

vBeati qui lugent. Boldogok, a kik sírnak." 
A boldogságnak i t t e földön keresz tény ember 
ál tal elérhető harmadik állomása. Ennek felállí-
tásával , min t a ranyszá jú szent J á n o s mondja , 
Krisztus Urunk az egész világ balvéleményével 
száll szembe. Az t hiszi a világ, hogy a ki szo-
morkodik, gyászol, sír, — az nem lehet boldog. 
„Ad aliud manda tum, úgymond, pvocedit, quod 
videtur tot ius orbis oppugnare sentent iam : cum 
enim omnes pu t en t eos, qui gauden t et lae-
t an tu r esse beatos, eos vero qui in moerore, 
pauper t a t e et luc tu versantur , esse miseros, 
hos ille prae aliis bea tos praedicat ." 

Mindenek előtt a hét boldogság sorrendben 
egymásután való következése érdemel figyelmet. 
El tekintve a t tó l a kri t ikai körülménytől , mely 
szerint igen sok codex és más forrása a szöveg-
megál lapí tásnak a szomorúak boldogságát má-
sodik helyre teszi : h a a Yulgá tá t vesszük alapul, 
a keresztény boldogság három első ál lomása 
ugy következik egymásután , min t az ember 
három alap erkölcsi viszonya Is tenhez, fele-
bará t jához , Önmagához. Az első állomás, az 
alázatosság, Is tenhez való viszonyában töké-
letesíti a keresztény e m b e r t ; a második, a 
szelídség, embertársához való viszonyában teszi 

tökéletessé a lelki ember t ; a harmadik , a sírás 
és gyászolás, önmagában az emberben tesz oly 
rendet , a mely boldogít . Mert mit j e l en t a 
Krisz tus ű r ü n k ál ta l boldogsággá ava to t t gyá-
szolás és sírás ? Megfelelnek a szent a tyák . 
Szent Ambrus ezt m o n d j a : „Ter t ia benedict io 
est pecca ta deflentis."1) Sz. Hi lá r szavai : „Lu-
gentes enim hic d icuntur non orbi ta tes a u t 
contumelias au t d a m n a moeren tes ; sed pecca t a 
ve te ra deflentes."2) Szen t J e romos pedig ez t 
m o n d j a : „Luctus hic non mor tuo rum poni tur 
communi lege na tu rae , sed peccat is et vitiis 
mor tuorum." 5 ) T e h á t a boldogító szomorúság,. 
gyász és sírás oka a bűn, ugy hogy a keresz-
tény földi boldogság harmadik á l lomását m é l t á n 
és te l jes szabatossággal a bűnbánat vagyis a 
bűnbánók bo ldogságának lehet nevezni. De h á t 
hogyan sírjon és gyászol jon egy-egy ember 
egész életén á t ? S váj jon az igazaknál , k iknek 
Is ten megbocsá to t t a bűneiket , vagy az a r ta t -
lanoknál , kik bűn, legalább halálos bűn nélkül 
marad tak , hol van az oka a bűnbána tnak , ezek 
váj jon mi fe le t t s i ránkozha tnak ? Megfelel arany-
szájú szent J á n o s : „Et qui sua peccata lugent , 
bea t i sunt, sed mediocri ter ; beatiores au t em 
sunt, quL aliéna lugent peccata : tales comveni t 

Super Lucám 1. 5. n. 55. 
2) In Matth, c. 4. 
3) Super i l lud: Beati qui lugent. 
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-esse omnes doctores."4) Tehá t j u t ebből a bol-
dogságból e földön minden embernek. S mennél 
tökéletesebb valaki, annál több j u t ki neki 
belőle, mer t annál j obban érzi a bűn rossza-
ságát s annál j obban fá j neki, hogy azzal az 
eszes t e remtmények bán t ják , bosszant ják az 
Is tent . 

S ezen a harmadik ál lomásán a keresz-
t ény boldogságnak, t. i. a bűnbána tén , váj jon 
mi a boldogító kecsegtetés és eredmény, mely-
lyel Krisztus Urunk az ő hiveit, az ő követői t 
j u t a l m a z z a ? Hal l juk az ő igére té t ! „Quoniam 
ipsi consolábuntur. Mert ők megvigaszta l ta tnak. " 
A bűnbána tosaké a vigasz, a vigasztalódás és a 
vigasztalás. Vigaszt I s ten nem t a r t fenn s nem 
osztogat , csak bűnbánónak . Igazi vigasztalódás 
n e m merül fel csak bűnbánó lélekben. A mi 
vigaszta lódás a bűnnel együt tesen létezik az 
emberi szivben, az a vigaszta lódásnak nevét 
sem érdemli meg, az csak árnyéka, csak gyenge 
és hiu pót léka lehet annak az igazi vigaszta-
lódásnak, melyet bűnbánó lélek érez Is ten 
színe előtt. S vigasztalni, vigaszt adni is — csak 
bűnbánó lélek tud igazán. Nemo enim dat, 
quod non habet . Mert ne gondol juk ám, hogy 
a bűnbánóknak Krisz tus Urunk által megigér t 
vigasz, vigasztalódás és vigasztalás ma lasz t j a 
a földön tuli é letnek van fenntar tva . Nem. 
„ f í a ec consolatio, mond ja egy újkori nagynevű 
szent i rásmagyarázó, 5 ) non est unice de a l tera 
vi ta explicanda, sed cum sancto. Chrysostomo 
dici debet et hic et il lie lugentes accipere con-
solationem, ad quod significandum prae te r alia 
Christus promisit se missurum esse Spir i tum 
Sanc tum para elit um." A mint szent Ágoston 
is m o n d j a : " Consolábuntur (lugentes) Spiritu 
Sancto, qui maxime propterea parac le tus nomi-
na tu r , idest, consolator." e) 

íme , csodálatos különösségének teljes nagy-
ságában e lőt tünk fekszik a keresz tény ember 
földi b o l d o g s á g á n a k harmadik állomása•„ a bűn-
b á n a t s bűnbánók boldogsága. Ez t a fokát a 
keresztény ember földi boldogságának aranysz. 
szent J á n o s nem is egyszerűen philosophiának, 
hanem „celsior philosophiának", magasabb böl-
cseségnek nevezi. Miért? Mert ezen a harma-

4) Hom. 9. op. imperf. 
5) Knabenbauer S. J., Comment, in Ev. sec. Matth.. 

T. 1. Paris. 1892. pag. 184. 
ü) De sermone Domini in monte sec. Mathaeum, 

I. 1. cap. 2. 0 . opp. ed. Yenet 1840. T. 4. part 2. col. 207. 

dik ál lomáson éri el a keresztény ember a 
m a g a földi boldogságának bizonyos befejezettsé-
gét s egy bizonyos tel jességét , t . i. azt a teljes-
ségét, liog3^ végig ha ladva a boldogság három 
első ál lomásán, a harmadikon mondha t j a el 
magáról , eleget te t tem. Isten, fe lebarátom s 
önmagam i rán t való kötelességeimnek, midőn 
Is tennel szemben alázatos, fe lebará tommal szem-
ben szelíd, m a g a m b a n pedig mélységesen bűn-
bánó vol tam. 

Ugyanez t a gondola to t fejezi ki a Glossa, 
más oldalról tekintve, midőn ezt m o n d j a : 
„Major est au tem retr ibutio lugentis, quam 
pauperis et mitis ; plus enim est gaudere in regno, 
quam habere et possidere.LL1) Meglepően egyszerű 
összehasonlítás. Érdemes a kifejtésre. A ke-
resztény ember földi boldogságának há rom 
első ál lomásán egy és ugyanaz a dolog van 
a boldogság tárgyául , mintegy végczélul ki-
tűzve, más és más oldalról nyú j tva Is ten által 
élvezetre a' keresztény embernek, t. i. Is ten 
országa. Az alázatosaké Is ten országa mintegy 
örökségképpen, ipsorum est r egnum coelorum, 
illi habent. A szelídeké Isten országa az ő kin-
cseivel együt t min t tényleges élvezet, „quo-
niam ipsi possidebunt te r ra in" t. i. viventium, 
a mi Is ten országa, mer t csak i t t uralkodik 
az élet a halál fölött . A síróké Is ten országa 
mint öröm és vigasztalódás k iapadha ta t l an 
forrása, „quoniam ipsi consolabunturLL mer t vi-
gasz ta lás t mer í tenek Is ten országában, a mi 
sokkal több, mint Is ten országát akár remény-
ben, akár tényleg egyszerűen bírni. A bírás-
nak és élvezésnek befejezet tségét jelent i az 
utóbbi, a mint aranysz. szent J ános is 
világosan m o n d j a : „Notandum autem, quod 
hanc beat i tudinem (sc. consolationis) non simpli-
citer, sed omnino cum intensione et cumulo posuit. "8) 

Tehá t csakugyan : nagyobb a bűnbána t , 
min t akár az alázatosság, akár a szelídség 
boldogsága. Maior est retributio lugentis, quam 
pauperis et mitis. S a fődolog az, hogy a 
keresz tény ember lelkében a megszentelő ma-
laszt ta l együt t ot t lakik maga a Szent Lélek, 
a vigasztaló. Nem keresztény vagy bűnös em-
ber lelkében nem lakik a Szent Lélek mint 
vigasztaló. Mily különbség! Mily áldás a meg-

7) S. Thom. Ag. Cat. aur. Opp. ed Vives Paris 
1876. T. 16. s. 84. col. 1. 

8) Hom. 5. in Matth. ; 
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szentelt , mily csapás a megszentel etlen lel-
keken ! 

Azér t há t újévet , u j századot köszöntve 
egymásra, gondol junk az egyház hymnuszba 
öntöt t imá já ra : 

Qui diceris Paraclitus . . . . 
Veni Creator Spiritus . » . . 
Impie superna gratia, 
Quae tu creasti, pectoral 

Századok fordulóján. 
Szilveszter estéjén az egyetemi templomban mondta 

űr Glattfelder Gyula. 
(Vége.) 

Szembeszállhatott-e volna sz. Péter az ő csekély 
tudományával, szegénységével és vándorbotjával egy 
világgal, százados hagyományokkal, melyek az akkori 
társadalom minden viszonyát irányitották ; hadat üzen-
hetett-e volna egy — a világi hatalom teljes pártfogá-
sával dicsekvő — vallásnak, ha nem érzi, hogy egyszerű 
szavainak a természetfölötti igazság ad szentesítést? 
S fönmaradt-e volna Péternek, a galileai halásznak, 
tanítása és alkotása, hacsak nem egy természetfölötti 
principium erejével, mely e szavakban nyilvánul: „En 
veletek vagyok minden nap a világ végezetéig !u 

A mint szembeszállt a katholikus anyaszentegyház 
a régi pogány felfogással s diadalra vezette a téves 
emberi vélemények között Krisztusnak természetfölötti, 
örök tanítását; s a mint nem akadályozta út jában a 
pogány tudomány, legföljebb csak segítette czéljának 
elérésében, mert kutatásainak helyes eredményeit taní-
tása bizonyítására szintén fölhasználta : úgy a XIX- ik 
század bámulatos szellemi haladását is csak a kinyilat-
koztatott igazság megszilárdítására használta föl. Elfo-
gadta az első században Plato és Aristoteles helyes 
tételeit, bevitte a theologiába a X I X . század uj-pogány 
tudósai kutatásának igaz eredményeit is, mert hisz a 
tudomány helyes állításainak, az ész és a vallás igaz-
ságainak egy a. forrása : Isten. S megtörtént, hogy a 
kik azzal a gondolattal ültek íróasztalukhoz, hogy 
Krisztus tanításának téves voltát fogják bebizonyítani, 
legerősebb érveket szolgáltattak a kinyilatkoztatás téte-
leinek igazsága, az egyház tanításának szilárdsága mellett. 
Ellenségei tanúskodtak mellette, az ész, melyet az igaz 
Isten oltárára emeltek, mutatta be — kényszerítve — 
a hódolatnak legszebb adóját. S a Krisztus egyháza 
ellen az ész nevében száz évig folytatott küzdelemben 
ma odajutottunk, hogy egy nagy szellem joggal hir-
dethette : „A tudomány vívmányai ma úgy alakulnak, 
mintha újra meg akárnák alapítani a katholiczizmust." 

E százados küzdelemben a katholikus egyház min-
den egyes hitágazatát megtámadták, kigúnyolták, a 
hitregék közé sorolták, de az egyház nem adott föl 
egyet sem, s a küzdelmes század végén Krisztus letéte-
ménye fényesebben ragyog, mint bármikor előbb. „Miért 
agyarkodnak a pogányok — így szól a zsoltáros — s 
gondolnak a népek hiúságokat? Fölállanak a föld ki-

rályai, és a fejedelmek egybegyűlnek az Úr ellen és 
az ő fölkentje ellen. „Szaggassuk el köteleiket és rázzuk 
le magunkról igájukat!" A mennyekben lakó kineveti 
őket és az Úr kigúnyolja őket." (II. zs. 1—4.) Föl 
akartak kelni e század képzelt királyai és földi hatal-
masságai is az Úr ellen ; le akarták rázni az 0 édes 
és vigasztaló igá já t ; de méltán nevette kétségbeesett 
vállalkozásukat a mennyek győzhetetlen, századok vál-
tozásait és váratlan alakulásait egy pillanat alatt át-
tekintő, Ura, látta, hogy ők maguk fognak kétségbe-
esetten visszakívánkozni az elhagyott alapra, s ez az O 
diadala, tanítása igazságának, minden támadást és czá-
folatot nevető, apologiája. 

* 

A X I X . század vége tehát Krisztus letéteményé-
nek, az egyház tanításának fényes diadalával végződik, 
A szent kereszténységet nem sikerült megdönteni, a 
katholikus egyházat nem lehetett a népek szemében 
diskreditálni : a nemzetek ezreinek e század utolsó, 
szent évében az egyház középpontja felé való tódulása 
hangosan hirdeti, hogy Krisztus vallásának szeretete 
él még a szívekben. 

De e szent tanításnak nemcsak a szívben kell élni, 
hanem életünket is kell irányítania, csak ugy lesz az a 
nemzetek és egyesek boldogulásának alapja. A hit ön-
magában nem üdvözít, a katholikus egyház tanaihoz és 
elveihez való külső ragaszkodás az embert az üdvösség 
u t ján előbbre nem viszi. 

A katholiczizmusról igen sokan téves fölfogást 
alkotnak maguknak, még azok közül is, kik magukat 
jó katholikusoknak vallják. Azt hiszik, hogy katholikus-
nak lenni és katholikusnak neveztetni mindegy. Sokan 
azt tart ják, hogy a kereszténység s a katholiczizmus 
kedves mythos, bájos mese, mely költőket ihlet, művé-
szeknek tárgyat szolgáltat, s ha lát ják benne a szépet, 
már Krisztusnak méltó követői. Mások a katholiczizmus 
lényegét abban látják, ha bizonyos sentimentális érzel-
meknek, lelkiáradozásoknak engedik át magukat, s ha 
ezek hatása alatt jól érzik magukat, már azt hiszik, hogy 
jók is, pedig az erkölcsi süllyedés, mely életükből kirí, 
kik vallásukban is csak az önzést keresik, hangosan 
hirdeti, hogy nem ez a katholiczizmus, melylyel Krisz-
tus a mennyei Atyához akar bennünket hasonlókká 
tenni. De nagy tévedésben vannak azok is, a kik azt 
hiszik, hogy a katholiczizmus bölcseleti rendszer, mely 
fölött vitákat lehet folytatni, mely az eszmék változása 
szerint változik, mely más lehet ma, mint száz év előtt 
volt, szóval mely egy, az emberek kényének kiszolgál-
tatott, élettelen rendszer. De legkevésbbé felekezet a 
katholiczizmus, melyért harczba szállnánk, melynek 
tételeihez ragaszkodnánk, a nélkül, hogy szellemének 
szivünkben is kellene élnie ! Nem ! A katholiczizmus 
pozitív és örök törvényeken alapuló, minden viszo-
nyunkra kiterjedő, egész életünket szabályozó életrend, 
gondolkozásunkat, érzelmeinket alakító és mozgató 
világnézet. 

Az emberiségnek ily szilárd, erkölcsi törvényro 
szüksége van, ha nem akar süllyedni. S ily szilárd^ 
minden kornak és népnek megfelelő erkölcsi szabályt. 

3* 
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csakis Krisztus tanításában birunk. Az erkölcsi életnek 
u. i. két rugója van : Isten és az önzés. Krisztus tana 
az erkölesi élet középpontjába Isten akaratát helyezte. 
Az 0 szeretetét helyezte törvényei élére. Az 0 nevé-
ben követelt engedelmességet az egyház ; az 0 szere-
tetéért térítette meg a barbár népeket, az Isten szeretete 
késztette azokat a szőrcsuhás barátokat, hogy miután 
elhagyták mindazt, a mit a világ kedvesnek tart, oda 
menjenek a barbár népek közé, s megtanítsák azokat, 
hogy másért is érdemes küzdeni, mint a test kíván-
ságaiért, hogy az önzésen kivül más fensöbb czélja is 
van az embernek a köz java, s ebből a szeretetből fej-
lesztette ki a krisztusi szeretetnek az egyház kebelén 
felnőtt hősei a keresztény czivilizáczió csodálatos művét, 
mely 18 századon át volt Európa emelkedésének alapja, 
s melyen mai egész gondolkozásunk, haladásunk, jog-
rendszerünk, erkölcsi felfogásunk alapszik. 

A XIX. század a mint az észt ugy az életet is 
emanczipálni akarta Krisztus és az egyház törvényei 
alól. Kihirdették, hogy az erkölcsi élet rugója az önzés. 
Mi más indok — mondja egy hires franczia bölcsész 
— mint a személyes érdek tudná az embert nemeslelkü 
tet tekre birni? „Eletünk szabályozója az érdek ; legfőbb 
törvénye a szabad verseny. Igaz, hogy az erők e szabad 
versenyében a gyengébbnek el kell pusztulni, de érzé-
kenység sugallta tekintetek miatt az ész által diktált 
u j morált nem szabad cserben hagyni. 

Hová ju to t t ez u j erkölcstan következtében a 
modern társadalom, arra az elnyomott milliók fenye-
getődzése, az éhező seregek rombolási szándéka, az 
önzö hatalmasok szeszélyének föláldozott ezrek sötét 
erkölcstelensége, s a felsőbb köröknek a mértéktelen 
élvezetek nyomán fakadó unottsága, pesszimizmusa, 
reménytelensége adják meg a feleletet. S már azok is, 
a kik a tömjén szagától, a jámborság nevétől, a lelki-
ismeretre való minden hivatkozástól irtóztak, vissza-
sírják azt az időt, midőn az emberek egy szilárd erkölcsi 
törvény uralma alatt tán nem éltek oly fényűzésben, 
oly raffmeriával megalkotott kényelemben mint ma, de 
mindenesetre türelmesebben viselték az élet terhét, mert 
annak fensőbb czélját is látták, igazságosabbak voltak 
az élet javainak elosztásában, mert tetteiket nem az 
önzés, hanem az Isten szeretetén alapuló keresztény 
érzés vezette. 

A században, mely most előttünk megnyílik, nagy 
kérdések várnak megoldásra. A társadalom nagy több-
sége emeli föl szavát s követeli, hogy a megélhetés 
föltételeitől meg ne foszszák, a kik önzésük sugallatát 
követve, e földet kizárólagos és egyedüli javuknak 
tart ják. Vájjon ki lesz képes, azt az óriási ürt, mely a 
társadalomnak ellenségek gyanánt szembenálló osztályai 
közt tátong, áthidalni? Az önzésnek, a földön kúszó 
élvezetvágynak előharczosai-e vagy pedig az a tan, 
mely igazságot sürget már itt a földön, hogy irgalmas-
ságot találjunk e földön tú l? A sebeket, melyekből 
millió szív vérzik, lehet-e meggyógyítani úgy, hogy a 
szánalom vagy félelem hatása alatt egyszer-másszor 
balzsamot öntünk reájuk, hogy néhány órára megszűn-
jön a sajgás, de nem gondoskodunk arról is, hogy 

életünkben érvényre emeljük az önzetlen szeretet tör-
vényét, s ne csak ötletszerűen, félelemből vagy divatból 
tegyünk jót, hanem arra is törekszünk, hogy az örök, 
minden szükséget kielégítő, minden igazságtalanságot 
kiegyenlítő, isteni tan uralkodjék szívünkben, gondol-
kozásunkban, törvényeinkben és intézményeinkben. Erre 
a tudatra kell emelkedni a társadalomnak, hogy Krisztus 
tana, az 0 törvénye lehet csak alapja az emberi boldog-
ságnak, s ha nem akarjuk, hogy a jövő századot a 
társadalmi osztályok kegyetlen testvérharcza tegye gyá-
szos emlékűvé, Krisztus törvényeit, egyházának erkölcs-
tanát kell visszaállítani az életbe. 

Midőn a X I X . századtól bucsúzunk, hogy a XX.-
nak ismeretlen útjaira lépjünk, borongós sejtelmek 
fogják el szivünket, mint az utasét, a ki hosszú és 
vészes tengeri útra kél. 

A tenger szikláin meg szokták jelölni a helyeket, 
a hol hajótörések történtek, s a hajós bizony kerüli a 
veszedelem e pontjait . A mi életünk hajója s a társa-
dalomé is újra kiindul a tengerre, mert rendeltetésünk 
küzdeni s a küzdelmeken keresztül czélhoz jutni . De 
midőn látjuk, hogy egy század folyamán mennyi hajó-
törést, mily katasztrófákat jegyeztek föl az élet tenge-
rének szikláin, nem fogjuk-e kerülni e veszedelmes 
helyeket, ha szirén-hangok csábítanának is arra ? S nem 
fogunk-e kormányos után nézni, ki bennünket e záto-
nyok és örvények között bizton-bátran elvezet ? 

De épp az, a népek aggodalmának oka, hogy a gon-
dolatok ez óriási zűrzavarában, a vágyak és törekvések 
kíméletlen harczában, melyben élünk, nincs tapasztalt 
kormányosuk, kipróbált vezérük. Mert a nemzetek szü-
letett vezérei a bombák ropogása s a tőrök villogása 
közt nem érzik biztonságban magukat s a népek nagy 
részének elfordul tőlük bizalma. 

De ime — midőn kétségbeesetten keressük a veze-
tőt — fölkel Rómában egy 90 éves aggastyán, s resz-
kető kezébe véve a keresztény czivilizáczió zászlaját 
élére áll a nemzeteknek, s a szent kereszt jele alatt 
harczba hivja őket. S ennek a védtelen, hatalmától, 
gazdagságától, szabadságától megfosztott aggastyánnak 
szavára sorakoznak az emberek, hogy a XIX. század 
pogányságának hatalmából kiszabadítsák a Krisztus 
vérével megváltott, de hozzá hűtlenné lett világot. 

A harcz kimenetele felől kétségünk nem lehet, 
hisz arról a roskatag aggastyánról mondta Krisztus : 
Te Péter vagy, . . s a pokol kapui nem vesznek erőt 
rajtad, s ha látjuk, hogy az emberek egymásután esz-
mélnek föl kábultságukból, hogy seregenkint térnek 
vissza az elhagyott anyaszentegyházhoz, erős és alapos 
a reményünk, hogy a XX. század ismét látja majd a 
világra szóló győzelmet, melyben az 0 egyháza által 
újból diadalmaskodik Jézus Krisztus, a századok győz-
hetetlen királya. Amen. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
liudapest. A lazaristák temploma Budapesten. — 
Szivesen közöljük a következő felhívást: D. a J , 

Kr. ! Templomot akarunk építeni Budapesten. Ki 
csodálkozik ezen ? — Dicső dolog kedves liazánk fővá-
rosát ékesíteni, és templommal ékesíteni szükséges is ! 
Csak nézzétek, mily rohamosan terjed székes-főváro-
sunk, hogy özönlenek ide édes hazánk minden tájáról 
az u j lakosok, főkép a szegények, a munkásosztály ! 
Nemcsak Budapesten, hanem az egész haza keresztény 
katholikus népének akarjuk emelni e templomot; mert 
hisz, a mint benne mennyei segítségért folyamodhatik, 
majd minden ember nyerhet is Istentől kegyelmet: 
ugy a melléje építendő" kolostorból majd széles e haza 
minden tájára szivesen, viszontszolgálat követelése 
nélkül elfognak menni a lazaristák, hogy szivök-lelkök 
egész hevével hasznúi legyenek az egyháznak és a 
hazának, hasznukra a halhatatlan lelkeknek, a kik 
üdvén szent missiók tartása és a hitélet fölébresztése 
által munkálkodni akarnak. E nemű hasznos míiködé-
söket elismerte az egyház : mert keletkezésök óta a 
legnagyobb dicséretekkel halmozzák el paulai szent 
Vincze által való alapításuk óta (1576—1660) nemcsak 
Francziaországban, hanem az egész világon működtek 
a legüdvösebben, szavaikat s tanításukat életökkel és 
vérökkel is megerősítvén. A ki kedves hazánk és ked-
velt székes fővárosunk javát csak némileg is szivén 
viseli, annak örülnie kell, hogy polgártársai lelki és 
szellemi javáért, székes-fővárosunk föllendüléseért tör-
ténik valami. Ne mondjuk, hogy ez talán mások köte-
lessége ! A keresztény szeretet nem szűkkeblű, nem 
ismer határt. Tenni akar a mit tehet, és ott, a hol 
lehet, de főleg ott, a hol szükség van ! A székes-fővá-
ros már sokat tet t ez irányban és bizonyosan tőlünk 
sem fogja megvonni méltányos segítségét, de tegye 
meg mindegyikünk is, a mit tehet. A gazdag adjon 
többet, a szegény hozza el a maga fillérjét, Isten meg-
fogja jutalmazni mindkettőt. A ki többet adhat, adjon 
egyszerre többet vagy ha könnyebben teheti, köte-
lezze magát, hogy évenkint fogja meghozni áldozatát. 
A másik világra pedig el nem vihetvén magával 
vagyonát ; a mit jótékony czélokra egykor fordítani 
akar : juttasson belőle e templom építésére is, a hon-
nan egykor, ha fölépült, szüntelen fognak imádsá-
gok és szentmiseáldozatok fölszállani az egek Urához, 
esdve kegyelmet az élőkre és holtakra egyaránt. 
Fővédnökünk József főherczeg ö fensége, a ki nagy 
fejedelmi áldozatokkal már maga templomot és házat 
alapított a Lazaristák számára Pilis-Csabán. Az épít-
kezés megkezdése 1901. május l - re van tervbe véve. 
Ügyünket fölkarolta a nagyméltóságú püspöki kar, a 
magas kormány és dicső székes-fővárosunk közönsége 
egyaránt. Isten dicsőségére ! A lélek üdvére ! A haza 
javára! Adományokat elfogad: 1. A kezdeményező, Bun-
dala Mihály pápai t. kamarás, a központi papnevelő lel-
kiigazgatója Budapesten, Papnövelde-utcza. — 2. A 
Lazaristák missióháza Pilis-Csabán (Pestmegye). 3. Az 
irgalmas nénék tisztelendő főnöknője Budapest, szent Hókus-

kórház (Kerepesi-ut). — A lazaristák ez u j templo-
mát a IX. kerületben, Gyep-utczában fogják felépíteni 
román stílben. 

Esztergom. A biboros hgprimás főpásztori szózata a 
főmegye papságához a két század mesgyéjén. — 

Crepusculum saeculi morientis nos festive monet, 
u t summum rerum opificem, terrarum quippe et coeli 
satorem, qui mutat tempóra et aetates, humili prorsus 
ac demisso, u t infirmi ac mortalis par est, animo vene-
remur, quia ipse est Dominus Deus noster, nos autem 
populus eius et oves pascuae eius. Haud absimili item 
ratione nos impensius movet ipsius mox renascentis 
saeculi diluculum, ut salutis nostrae sátori, Christo, 
Regi saeculorum, communi gratulatione praeconia mis^ 
ceamus, quia pastor animarum nostrarum est, de quo 
divina Veritas do cet : Tu in principio Domine terrain 
fundasti et opera manuum tuarum sunt coeli. Ipsi peri-
bunt Tu autem idem ipse es, et anni tui non 
deficient. 

Sane omnia aetate oblanguent, consenescent, déci-
dent ac tandem in nihilum redigentur; ipsi coeli quo-
que et terra peribunt, non tarnen qui verba vitae habet,  
nam Veritas Domini manet in aeternum. 

Igitur Fratres, respicite et levate capita vestra :  
res enim est ad meditandum saluberrima, cursum defiu-
entis saeculi ad exitum properantem considerare, siqui-
dem inexorabilem mortis legem dum praecinit absque 
ullius exceptionis beneficio omnibus indictam, quae sine 
personarum dignitatumque delectu cunctos reddit aequa-
les : simul explicate docet, nihil plane sub sole esse, 
in quo vanam huius mundi gloriam inanibus extolla-
mus titulis, nascenti etenim mors statim indicitur ac 
per tacitos fallentesque decursus vitae huius mortalitas 
ad extremum diem fugaci annorum mobilitate raptatur. 

Precemur igitur exoremusque Omnipotentem Deum: 
„Mane nobiscum Domine, quia advesperascit", Mane 
nobiscum et admirabile sacramentum vivificae crucis, 
cuius signum erit in coelo, dum ad iudicandum veneris, 
sit vexillum nostrum et refugium, lit lucem quondam 
aeternam videamus tuam, cui nec aurora praelucet nec 
ulla nox succedit. 

Dum ita vota ex intimo animo ad Christum con-
vertimus Dominum Deumque nostrum, qui vita et vir-
tus cordium est, quique omnes qui laborant ac onerati 
sunt se solaturum pollicetur : una fausta quaeque vobis 
fidelibusque ominantes, adprecamur, ut divinissimum 
Cor Jesu de thesauro benignitatis suae cunctis huius 
patriae civibus pacis, salutis omnisque prosperitatis 
amplissima dona largiatur. Amen. 

Claudius, 
Card. Aeppus. 

Pécs. A püspök úr tanügyi tevékenysége.*) — 
Mikor Hetyey Sámuel, pécsi püspök ur püspök-

ségének első évében egyházmegyéje katholikus tanító-
sága részére szentgyakorlatokat tartatott, a tanítóság 
fölhasználta az alkalmat, hogy személyesen bemutat-

*) Megjelent a Schultz Imre szerkesztésében, Pozsonyban 
Stampfel Károly által kiadott „Nevelő-Oktatás" deczemberi szá-
mában. 
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kőzzék neki, ami annál inkább megfelelőnek tetszett, 
mert az egész idő alatt a püspök vendégei voltak. 
Hetyey, a ki akárhányszor kitér hasonló tisztelgések 
elől, fogadta őket. 

— Tapasztalni fogják, mondotta, hogy a tanügy 
és a tanítók gondosságomnak mindenkor kiváló tárgyát 
fogják képezni. Ezért önöktől lelkiismeretes pontosságot, 
hitvallásos életet kérek, várok és követelek. A tanítóság 
valláserkölcsös lelkülete legbiztosabb alapja a vallásos 
nevelésnek. 

A tanítók azzal a meggyőződéssel távoztak, hogy 
ime egy tanügyi püspök. 

Az is lett, az Ígéretet tettek követték, a remények 
hova-tovább valóra válnak. Ennek akarjuk néhány 
vonásban rajzát adni. Bármily határozottak is ezen 
vonások, Hetyey egyéniségének csak részét képezik s 
mindenekelőtt befejezetlenek, mert ugy tetszik nekünk, 
hogy a javakorban levő püspök ma még csak alapjait 
rakhatta le annak, mit a nevelés-oktatás körében nevéve 
összekapcsolnunk keilend. 

Hetyeyt férfimunkásságának legfőbb emléke a ne-
veléshez és az oktatáshoz fűzi. Ötvenhárom éves korá-
ban lett püspök s negyvennyolcz éves koráig gyakorlati 
tanár és nevelő volt. 

Múltját nem tagadja meg változott méltóságával. 
Mielőtt elfoglalta volna püspökségét, melegen érdeklő-
dött annak tanügyi állapota iránt. Mint a nagykiterje-
désű Esztergom-egyházmegye kormányzójának, ugy lát-
szik, meg kellett birkóznia egy pár államosító törekvéssel. 
Kérdezősködött u j hatásköre tanügyi viszonyairól. Az 
államosítás Baranya- és Tolnamegyék hazafias katholikus 
iskoláinál mindeddig csak szórványosan kisértett. Leg-
feljebb néhány iskola koldus szegénysége, vagy személyi 
torzsalkodások miatt próbálkozott vele néhány iskola-
szék. Hetyey elvül mondta ki : 

— Nem, nem engem meg. Nem pap az a plébános, 
aki ilyenbe bele megy. Ami a kath. községé, az nem 
az államé. Építsen az állam magának, de az én bele-
egyezésemmel katholikus vagyont jellegének föláldozá-
sával nem fog kapni. És ezt az elvet gyakorlatilag 
keresztül viszi. Belemehet az iskolaszék, a község az 
iskola elközösitésébe, Hetyey nem adja meg a sanctiót. 

De ezzel szemben mindent meg is tesz, hogy isko-
láinkat legalább is az állami népiskolák színvonalára 
emelje ugy tanulmányi, mint anyagi tekintetben. Ezért 
a rendelkezésére álló alapokat igen erősen igénybe 
veszi s tudunk reá esetet, hogy nagyszerű alapitványain 
kivül sajátjából is áldoz. Az egyházmegyei tanügy 
alatta mélyreható és szélesmedrü átalakulásban van. 

Egyik körlevelében panaszkodik, hogy az elemi 
iskolás gyermekek sikeres és előmenetelt tanúsító okta-
tása még mindig sok kívánni valót hagy hátra. A 
sikernek fő akadályát azon kettős körülményben látja, 
hogy az osztálytanítói állások egy része hosszú időkön 
át betöltetlen, részben folytonos változásnak van alá-
vetve s ez különösen, ha tanév közben történik, felette j 
megnehezíti a tissztességes taneredményt. Kiadja tehát 
2018/1900. számú rendeletét, melylyel megszünteti az 
egyházmegyéje területén létezett segédtanítói állomáso-

kat és szigorúan előírja, hogy minden osztálytanítói 
állás az 1893. évi XXYI. t. cz.-l. §-a értelmében ren-
deztessék s tanítók a szerint javaclalmaztassanak. Mint-
hogy pedig az osztálytanítói állásra legtöbb helyen 
nőtlen fiatalemberek pályáznak, kiknek lakásra egy 
szoba elég, a többi lakásrészek pótlásául 120 korona 
minimális összeget rendel s igy a legkisebb fizetést a 
törvény követelte 600 korona készpénz helyett 720 
koronában állapítja meg. Ezen legkisebb összeg bizto-
sítása nélkül dijlevelet nem erősít meg s igyekezete 
állandóan oda irányul, hogy e létminimumot is emelje 
és biztosítsa. Viszont csakis okleveles tanítók alkalma-
zását engedélyezi, kiket írásban kötelez, hogy állásu-
kat tanév közben el nem hagyják, hacsak önálló kán-
tortanítókká nem választatnak. 

A hitoktatás intenzivebb kezelésére is üdvös refor-
mokat sürgetett és hozott be. Wlassics miniszter meg-
vádolta a katholikus iskolákat, hogy bennük a vallásos 
nevelés gyengébb lábon áll, mint az állami iskoláknál, 
hol a hitoktatást kizárólagosan a pontosan megjelenő 
hitoktató végzi, míg a felekezeti iskolánál gyakran a 
tanitó helyettesíti a lelkészt. A miniszter ur kifelejtette 
ugyan beszédjében megjegyezni, hogy a valláserkölcsös 
nevelés a gyermeklélek világnézletének egyöntetű kifej-
lesztésében áll s azért, hogy czélt érjünk, valláserkölcsi 
háttérrel kell e korban minden tárgyat kezelnünk, 
különösen a beszéd- és értelem-gyakorlatot, az olva-
sást, főleg pedig az iskolai rendtartást és fegyelmet s 
hogy mindezeknek nagyobb biztosítékát látja minden 
szülő és tanügybarát a nyíltan hitvallásos jellegű isko-
lánál : a püspök mégis mintegy válaszul, körlevélileg 
áldozatkészségre inti papja i t ; a hitoktatást apostoli 
buzgóságukba ajánl ja ; Baranya-, Tolna- és Somogy -
megyék, valamint Slavonia közigazgatásától pedig 
kieszközölte, hogy ebbeli kötelességük elvégzésére a 
távolfekvő leányegyház-községeik számára ingyen fuvart 
utalványozzanak ki. Papjaitól táblázatos kimutatást 
követel, menyiben teljesítették kötelességeiket. 

Ezek mellett azonban hozzálátott a püspök a ka-
tholikus nevelés olyatén alapozásához is, mely a jelen-
ben a jövőért dolgozik, amely nemcsak kenyeret akart 
biztosítani, hanem katholikus lelkiiletü, szakszerűen 
nevelt és képzett ifjúság által a katholikus közszellemet, 
értelmiséget van hivatva előkészíteni. Nem egyoldalú 
műveltség, nem félszeg tudás a czél, hanem ezeknek 
alapossága és sokoldalúsága mellett egy öntudatos vallás-
erkölcsi élet kifejlesztése. S mikor ezt tette, ismét a 
nemzet művelődésének napszámosai és mostohái lebeg-
tek első sorban szemei előtt : a tanítók. A püspöki 
tanitó-intézetet a jogliceummal egyidejűleg reformálta. 
Nemcsak a pécsi székesegyház gazdag szénbányáinak 
minden nélkülözhető jövedelmét sajátította ki s miután 
ehhez úgy Rómának, mint a legfőbb kegyúrnak bele-
egyezését megnyerte, fordította e czélra, hanem saját-
jából is 100—100 ezer koronát ajánlott meg és fizetett 
ki annak megvalósítására. A tanítóképző helyiségeit 
átalakította, a jogliceumtól végleg elkülönítette, s ezzel, 
valamint u j tanári állások szervezésével, a fegyelmi 
szabályok átdolgozásával az intézetet az ország legelső 
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tan- és zene-műintézetei közé emelte, melyet állandóan 
figyelme és ellenőrzése alatt tart. 

Mivel pedig a nevelés fontosságát nem becsüli az 
oktatásénál kevesebbre, közismeretü azon szándéka, 
hogy püspöki megyéje székhelyén egy nagyszabású 
intézetet létesítsen, melyben a középiskolai if júság nyer-
hetne ellátást és felügyeletet. Ennek előkészítője a pécsi 
püspöki tápintézet. (Vége köv.) 

Freiburg (Svajcz). A katholikus egyetem köréből -— 
óhajtok életjelt adni magyar katholikus testvéreim 
tájékoztatására. Ismeretes, hogy a katholikus egyete-
meket romai eljárás szerint november elején szokták 
ünnepélyesen megnyitni. A XII I . Leo pápa által ki-
válóan kegyelt itteni egyetemet is november 15-én, 
Albertus Magnus napján nyitottuk meg a téli félév-, 
számára. Ez alkalommal mindenki meggyőződhetett 
róla, hogy ebben a mi egyetemünkben, mely állami 
iskola, a freiburgi kanton iskolája, az állami jelleg az 
egyházival igen szépen és szerencsésen van összeegyez-
tetve. Régóta készültek itt ilyen iskola felállítására s 
az uj iskola már 12 év óta áll fenn. Katholikus körök-
ben is elfeledték az emberek, hogy állam és egyháznak 
egyesülése tulajdonképpen a szabályszerű, normális és 
eszményszerint való állapot, nem pedig az elválás és 
villongás a két isteni eredetű intézmény között. A 
mi magát az ezidei megnyitó ünnepet illeti, annak 
minden mozzanatán meglátszott a két hatalom egyesült-
sége Freiburg kanton területén. Az ünnepi szónoklatot 
a helybeli kapuczinus quardián mondotta nagy hatással. 
A díszülésben és lakomán előtérbe léptek az állami 
hatalom képviselői. Ünnepi beszédeket mondottak Bise 
dr lelépő Rector Magnificus és Schnürer dr u j Rector 
Magnificus. Mind a két beszéd a tudománynak volt 
szentelve. Az ünnepi lakomán a nagytanács elnöke 
Gottofrey dr, a ki egyúttal tanár az egyetemen, emelt 
szót, ismételvén az intézet keletkezésének történetét. 
Megjegyzendő, hogy a Rectorok aranyláncza XIII . Leo 
pápa ajándéka. Az uj Rector a mellett szállt síkra, hogy 
a Világtörténelem korszakainak beosztásánál vallási 
mozzanatokra kell tekintettel lenni, hisz a történelem 
középpontja Krisztus. Az uj tanárok közt ott láttuk 
Miksa szász királyi herczeget mint theologiai doctort. 
Mily fenséges komolysággal fogta fel e királyi sarjadék 
theologiai tanárságának feladatát, mutat ják szent be-
szédei, melyeket az ünnepi megnyitót megelőző heteken 
a hivatalos istenitisztelet alkalmával az egyetemi tem-
plomban mondott. A jelen iskolai év kezdetével a követ-
kező u j tanárok hirdettek első izben előadásokat: von 
Langen-Wendels dömés atya Theologia morálisból, „Prinz 
dr Max von Sachsen" Liturgicából, Barazzetti dr római 
jogból, Philipona főügyész polgári törvénykezési rend-
tartásból, dr med. Dhéré élettanból. Ez utóbbi leczke 
teljessé teszi az orvosi tanfolyam első évének tanul-
mányait. Tehát lassan, de biztosan haladunk előre. Az 
egyetemi hallgatóság száma szintén lassan, de állandóan 
emelkedik. Jelenleg 322. - -

IRODALOM. 
-f- A vallás nélküli morál ellen hathatós fegy-

verek arzenálja dr Schneider Vilmos paderborni püs-
pök következő czimű munká ja : „Göttliche Weltordnung 
und religionslose Sittlichkeit. Zeitgemässe Erörterungen. 
Paderborn 1900." Schöninghnél 8-r. 600 lap. Ara 10 
márka. 

Széles alapra fektetett olvasottsággal s mély fel-
fogással bizonyítja be az erkölcsi világrendnek Isten-
től való függését s az u. n. független morálnak tart-
hatatlanságát. 

Ugyanattól a szerzőtől már előbb megjelentek a 
következő nagybecsű munkák : 

1. Die Sittlichkeit im Lichte der Darwinischen Ent-
wicklungslehre. U. o. 206 lap 3.60 m. 

2. Das andere Leben. Ernst u. Trost der christli-
chen Welt- u. Lebensanschauung. 4. Aufl. 545 lap 6 m. 

3. Die Naturvölker. Miss Verständnisse, Missdeu-
tungen und Misshandlungen. 2. köt. (322 lap 4 m., 512 
lap 6 m.) 

= Vörösmarty tanító hatása. Emlékbeszéd. Az 
esztergomi tanítóképző jubiláris ünnepén mondotta 
Keményfy N. Dániel. Esztergom, Buzárovitsnál, 1900. 

A mit Bartók Lajos Petőfiről állított -a Petőfi-
Társaság legutóbbi közgyűlésén, sokkal magasabb 
értelemben áll Vörösmarty Mihályról, a ki a szó leg-
nemesebb, legmagasabb, keresztény értelmében nemzeti 
nagy tanítója Magyarországnak. Ezt az igazságot tün-
teti fel szerző szépen és érdekesen a mint ő mindig 
szokott irni. 

Orökimádás. A legméltóságosabb Oltáriszentség 
imádása a szegény templomok felszerelésének elősegí-
tésére hivatalos közlönyül kiadja a központi Oltáregye-
sület. A pompás kiállítású és változatos tartalmú lapot 
Glattfelder Gyula dr szerkeszti nagy ügyességgel. A 
havi folyóirat élőfizetési ára egy évre 3 korona. Szer-
kesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV. Váczi-utcza 
46. szám alatt van. 

-f- A nyelvek egységéről vagy: hogyan beszéltek 
magyar eleink ? Ir ta dr. Lászlófalvi Velics Antal. 
Budapest, 1901. 8-r. 44 1. Ára 1 korona. 

Micsoda kedves hang üti meg felnyitáskor ebből 
a tekintélyes kis füzetből az ember fülét ! „Szeretett 
jó anyjának karácsonyi ajándékul — ajánlja, adja — 
hálás fia." Szerző munkálatát valamely nyelvészeti 
folyóirat hasábjain kívánta közölni ; de bebocsátást nem 
nyert. Óhajtotta művéhez előzetesen valamely szak-
ember szíves véleményét és tudós bírálatát kikérni, de 
ez sem ment, „elutasításban" részesült. A szakkörök-
nek érdeklődő jó akaratával nem ta lá lkozot t . . . Magyar-
országi állapotok! 

Mi szívesen üdvözöljük szerzőt nemes és nagy 
igyekezetében s bár nem adhatunk neki babért, mert 
azon a téren, melyen mozog, illetékesek nem vagyunk ; 
mindazonáltal lehetetlen szabadulnunk azon benyomás 
hatása alól, hogy szerző, ha egyebet nem érne is el, 
mint hogy r alapos vitát keltett, már czélt ért és érdemet 
szerzett. O azt az irányt, melyben műve halad, a mint 
mondja, sajnos, csak egyedül műveli. Erős a hite, hogy 
előbb vagy utóbb, kénytelen-kelletlen, rá fognak térni 
nyelvtudósaink. 
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VEGYESEK. 
Testvéri gyűlölködésben fog elveszni a magyar, 

pedig testvéri szeretetben az idők végéig élhetne e 
szép hazában. Annyi az ellensége kint-bent, hogy szá-
mát se lehet tudni ; de azért a protestáns atyafi ám még 
meghallgatni sem hajlandó pápista testvérét s ennek 
minden mozdulatában ádáz szándék rejtőzését véli. S 
az ellenség kimondhatatlanul örül ennek a természet-
ellenes állapotnak, sőt szítani, fokozni igyekszik az 
idegenkedést teljes erejéből. Bár megkönyörülne már 
ra j tunk az ég s ostorait visszavonná rólunk. Kevesebb 
emberi politikával s több istenfélő imádsággal bizonyára 
jobbra fordulna az országnak is, a nemzetnek is a sorsa. 
Annyi kiváló ember öngyilkossága az éltető isteni erő 
visszavonulását jelenti. 

— Pápai ki tüntetés . 0 szentsége az esztergomi 
főmegye egyik fiatalabb papját, Majer Imre leány vári 
plébánost pápai kamarássá nevezte ki. 

— Croce di benemerenzát kaptak ő szentségétől 
a pápától a kalocsai főmegyében a mult év október 
havában vezetett, több mint 700 tagból álló Kalocsa-
fő egy házmegyei zarándoklat rendezésében kiváló buz-
galmat kifejtő papok közül a zarándoklatot vezető 4r 
Steécz György tb. kanonok, apatini plébánoson kivül 
Latky József adai, Blázek Lajos bácsföldvári plébáno-
sok, továbbá Hegedűs Lénárd szabadkai és Agatity 
Boldizsár zombori káplánok. 

— Császka György kalocsei érsek ur- adományai. 
0 excellentiája karácsony és újév alkalmával székvá-
rosában a következő adakozásokat tet te : a kalocsai 
jót . nő egyletnek 400 kor. (200-at a mult, 200-at a 
jelen évre), a Jézustársasági kollégiumi zeneker költ-
ségeire 400 kor., a Jézustársasági stephaneumi színház 
díszleteire 200 kor., a kalocsai vöröskereszt egyletnek 
60 kor., a fehér-kereszt egyletnek 60 kor., a tűzoltó-
egylet zenekarának 60 kor., a foktői kath. körnek 50 
kor., a kalocsai szegények közt karácsony napján kiosz-
tatott 300 koronát. 

— Bende püspök koadjutora. E ezim alatt a 
„Magyarország" egy bécsi hírlaptudósító nyomán a kö-
vetkezőket írta : „Bende nyitrai püspök magas kora 
szükségessé teszi, hogy oldala mellé koadjutor nevez-
tessék ki. Az ősz főpap Bat thyány gróf kanonokot 
ajánlotta is e méltóságra, de Wlassics miniszter nem 
hajlandó a kinevezést felterjeszteni." E hir, mint a 
püspök úrhoz közel álló körökből értesülünk, nem felel 
meg a valóságnak. (Ny. Sz.) 

— Megüresedett autonomiai kerület. Gróf Erdődy 
Gyula, orsz. képviselő s a rohonczi aut. kerület auto-
nomiai képviselője a Sz. U. értesülése szerint lemon-
dott e mandátumáról s ezt bejelentette a herczeg-
primásnak, mint az autonomiai kongresszus elnökének. 
0 méltóságának ez elhatározását, mondja a Sz. U., velünk 
együtt bizony ára mély sajnálattal vesz itudomásul a rohon-

czi aut. kerület katholikus közönsége. A egyházmegyei 
hatóság legközelebb megteszi az u j autonomiai képvi-
selő választása iránt a szükséges intézkedéseket. 

— Szerkesztő-változás. A „Fejérmegyei Napló" 
felelős szerkesztője, Chay Antal, ez állásáról lemond-
ván, a szerkesztést Bilkey Ferencz vette át, a ki eddig 
is belmunkatárs volt a lapnak. Mind a két irótársun-
kat üdvözöljük. 

— Az esztergomi Bazilika a kormány tulajdo-
nában. Nagyon furcsának tűnik fel ez a czim, irja az 
„Esztergom", s azért hamarosan eláruljuk, hogy csak a 
megfestett képéről van szó az esztergomi főszékesegy-
háznak. Ugyanis Pálya Celesztin, jónevű tájfestőnk 
megfestette a Bazilika és a Sz. István kápolnát magába 
rejtő bástyarész látképét,, melyet a Lőrincz-utcza kis-
dunai- torkolatáról is élvezhet a szemlélő. A fénykép,-
felvételeket is innen eszközölte a festő jól sikerült 
képéhez, melyet mint értesülünk, a „Nemzeti Szalon"-
nak a budapesti Cziráky palotában levő kiállításából 
a kormány megvásárolt. A kép azonban a kiállítás 
végéig ott marad, és a Pestre rándulok megtekinthetik. 

— Az osztrák katholikusokról azt mondják gonosz 
nyelvek, hogy egy eszmével mindig hátrább vannak 
más nemzetek mögött. Az osztrákok erélyesen kezdik 
e vádat megezáfolni. 5 év alatt meglesz Salzburgban 
az ő kath. egyetemök s ezzel még a németeket is meg-
előzik, nemcsak a magyarokat. Most pedig azt halljuk, 
hogy márcziusban katholikus újságírók kongresszusa 
fog összeülni, a napi politika kizárásával, nemzetközi 
jelleggel, Bécsben. Debuissent pridem. Most az egyszer 
jó lesz valamit tanulni az osztrákoktól. 

— Még sem szabad minden, bár szabadelvűség 
uralkodik La j thán innen, Laj thán túl. Bécsben Hoens-
broech rágalmazó könyvét a pápaságról konfiskálták. 
Ez ellen a lipcsei Breitkopf és Härtel könyvkiadó czégek 
óvást emeltek, de hiába. A bécsi országos főtörvényszék 
fenntartotta a lefoglalást, mert a könyv rágalmazza a 
pápaságot, a mely intézmény a katholikus egyház hitelve. 
A kath. hit pedig az állami törvények oltalma alatt áll — 
Ausztriában. 

— À szent év története már sajtó alatt van „Cro-
nistoria deli'Anno Santou czím alatt Rómában Desclée, 
Lefebvre et comp, nyomdájában. 3 kötetre fog terjedni. 
Megrendelők 10 frankért kapják. 

— Nagybecsű műremek s valóságos unicum az a 
codex-szerü kötet, melyet minap a maria-laachi benczés 
apát n . Vilmos német császárnak átnyújtot t hálául azért, 
hogy az utolsó-vacsora helyén levő dormitio B. Mariae 
Virginis nevü helyiséget templomépítés czéljából a 
császár a benczésekre bízta. Az ajándék-könyv a közép-
kori kézirat-codexeket utánozza és szent Benedek sza-
bályait remek initiálékkal és illustrácziókkal kéziratban 
közli. A betűkön a maredsousi benczés apáczák másfél 
évig dolgoztak tollal és ecsettel. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Boldog uj évet! 
Boldog 11 j századot! 

IV. 

vBeati qui esuriunt et sitiunt iustitiam. Bol-
dogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igaz-
ságot." A keresztény ember földi bo ldogságának 
negyedik állomása. H o g y a n függ össze az előb-
biekkel? Vegyük mindenekelő t t tudomásul , 
hogy a három előbbi boldogító ál lomás a töké-
letességre való törekvés ú t j á n együt tvéve az 
u. n. via purgat ivá t , a tisztító, előkészítő u t a t 
a lkot ják, melyen a keresz tény ember lelke lia 
megerősödve végig ha ladt , elér a via illumi-
na t ivára és unit ivára, az Is tennel való fén}^es 
egyesültség erejével végezhető alkotások dicső-
séges ú t já ra , a melyen első állomás a iustitia, 
az hogy az ember á l landóan és csakis I s ten 
szent aka ra t j á t teljesítse. Ugyanez t t an í t j a szent 
Ambrus püspök, mondván : „Deposui pecca tum 
(a főfő bűnben, a fe l fuvalkodásban, va lamennyi t 
mind), temperavi mores, delicta deflevi ; esurire 
incipio et sitire iustit iam. Aeger enim, cum in 
gravi morbo est, non esurit.iL1) Világos tehát , hogy 
szent Ambrus szerint a földi keresztény bol-
dogság há rom első állomása mind gyógyító, pur-
gat iv boldogságot ad és nélkülözhete t len elő-
készítés a továbbiakra, mindenekelőt t az Is ten 
előtt való feddhete t len tevékenység ápolására, 

Super Lucám 1. 5. 11. 56. 

a iusti t ia és sanct i tas oly magas fokú és eré-
lyes művelésére, a minő erélyes cse lekedetekre 
szokta vezetni az embereke t az éhség és 
szomjúság. „Esuries namque , m o n d j a Caietanus, 
et sitis p raeva len t reliquis nostr is appetit ioni-
bus ; imperii siquidem, gloriae et re l iquorum 
desideria pos thabe t esuriens ac sitiens."2) 

Első sorban t i sz tába kell j önnünk azzal, 
mit je lent i t t a ius t i t ia ; a z u t á n mi ugyani t t a 
szomj és éhség je lentése, m e r t v a n n a k szent-
í rásmagyarázók, m é g pedig elsőrangúak, például 
Maldonatus , kik valóságos szomj és éhség eltű-
rését értik i t t az igazság érdekében. 

Aranyszá jú szent J á n o s az t mondja , hogy 
Krisz tus Urunk e mondásában iusti t ia ke t t ő t 
je lenthet , a iustit ia universalist , az életnek 
minden t ek in te tben való feddhete t lenségét I s ten 
előtt , és a iustitia par t icular is t , a j og és igaz-
ságosság gyakor lására tökéletesí tő külön erényt . 
Szavai ezek : „ Jus t i t i am au tem dicit vel univer-
salem vel par t icu la rem avar i t iae contrar iam." 3) 
J o b b és szabatosabb azonban az t mondani , a 
mit egy másik helyen m a g a a ranyszá jú szent 
J á n o s is vall, midőn így szól: „Quoniam omne 
bonum quod non ex amore ipsius boni fac íunt 
homines, " ingra tum est an te Deum."4) I t t t e h á t 

2) V. ö. Knabenbauer i. m. 184. 1. 
3) Hom, 15. super Matth., super illud: Beati qui 

esuriunt. 
4) Hom. 9. op. imperf. 

4 
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a /jó vagyis minden jó akarása és gyakor lása 
lebeg az egyház nagy dok torának lelki szemei 
előtt, mer t minden jó t kell gyakorolnia amiak, 
a ki kedves akar lenni Is ten előtt : vagyis ne-
gyedik fokon a földi keresztény boldogság annyi 
mint minden tek in te tben való feddhete t lenség 
Isten előtt. A szentírás más idevágó helyeinek 
és a szent a tyák összes t an í tásának velejét 
foglalja össze Knabenbane r atya, midőn ezt 
mondj a a iustitia i t teni ér te lméről : ..lustitia 
au tem est status ille rectus ( feddhetet len állapot), 
quem Deus hominibus inesse vul t ; est norma 
illa divina, secundum quam res omnes sunt or-
dinandae et adminis t randae. Quare iusti t ia dicit 
sanct i ta tem, dicit per fec tam implet ionem volu-
tat is divinae."5) A földi keresz tény boldogság 
negyedik ál lomásán t ehá t boldogoknak mond ja 
Krisztus Urunk azokat , kik Is ten aka ra t a szerint 
az életszentség és becsületesség ú t j án tántor í t -
ha ta t l anu l j á rnak s arról senki és semmi kedvéér t 
sem térnek le. 

De mit j e len t az „igazságot" éhezni és szom-
júhozni, ez most i t t a kérdés. — Nem meddő 
tetszelgést a jóban, nem puszta velleitást, nem 
érzelgős aka rnámságá t a jónak kell i t t érteni, 
hanem erővel teljes munká lá sá t mindennek, a 
mi helyes, igaz és jó. „Dicit esurire ac sitire, 
rem esse appe tendam non quomodocunque sed 
cum omni cupiditate." Szeretni , tenni, védeni 
a jó t minden erővel. „Dicit non solum magni-
tudinem, sed et iam praevalent iam appetitus."6) 
Szeretni, szolgálni, érvényre emelni, t ényékké 
érlelni, a lkotásokba oltani I s ten a k a r a t á t min-
denek előtt, mindenek felet t és szakadat lanul . 
Nagyon jól mondj a sokat összefoglalva szent Jero-
mos : „Non nobis sufficit velle iustit iam, nisi iusti-
t iae pa t iamur famem, u t sub hoc exemplo, 111111-
quam nos satis iustos, sed semper esurire iusti t iae 
opera intell igamus." 7) 

S a gyümölcse a földi keresztény boldogság 
e negyedik ál lomásán végzet t m u n k á n a k és 
fá rad t ságnak váj jon mi? Szokása szerint ezt 
is megmondja Krisztus Urunk. „Quoniam satura-
btintur. Mert ők megelégí t te tnek." A negyedik 
boldogságnak maradandó ha tása t ehá t a ke-
resztény ember lelkében a megelégedés, má r i t t 
a földön, még inkább a jövő életben, a hol 
teljes lesz a megelégedés. S ebben a keresztény 

5) Id. h. 
li) Knabenbauer i. h. 
') Super illud : Beat/ qui esurunt. 

megelégedésben két különös tu la jdonságot kell 
megkülönbözte tni . Első az, hogy hozzá képest 
minden más, a világ által megelégedésnek vagy 
ehhez hasonlónak nevezet t bármily édes lelki 
ál lapot csalódás, vagyis csak árnyéka, hiú pót-
léka lehet az Is ten által szent aka ra tának meg-
t a r t á sa ju ta lmáu l ado t t megelégedésnek. Miért? 
Mert megelégedést az emberi léleknek csak 
Is ten adhat . Ember m a g á t vagy ember társá t 
magá tó l egyedül nem képes megelégedet té 
tenni, a mint má r szent Ágoston is mondá : 
„Creast i nos Domine ad Te, et inquie tum est 
corínostrum, clonec requiescat in Te."8) A másik 
tu la jdonsága az Is ten ál tal nyú j to t t megelé-
gedésnek az, hogy az felülmúlja az ember 
vágyát , nagyobb az ember minden érdeménél 
és igyekezeténél , becsre és erőre nézve. Azér t 
mond ja aranysz. sz. J á n o s : „Scilicet propter 
la rg i ta tem remunerant i s Dei ; quoniam maiora 
e runt praemia Dei, quam sanctorum desideria."9) 

— (Vége köv.) 

Szabad-e latin szertartású«ak antimension 
felett misézni? 

E kérdés sokkal fontosabb, semhogy csak amúgy 
könnyedén lehetne raj ta átsiklani. 

Fontos különösen azon helyeken, hol görög és 
latin szertartású hivek vegj^esen laknak és latin szer-
tartású templom csak távolabb található. I t t ugyanis 
gyakran megtörténik, hogy latin pap, ha híveinek kellő 
gondját viseli, görög oltárnál kénytelen misézni, melyek 
tudvalevőleg antimensionnal vannak fedve ; vagyis oly 
lepellel, melyet a püspök szentel meg és a melynek 
sarkaiban valamely szentnek ereklyéi vannak bevarrva. 
Ezt a püspök küldi az egyes templomoknak és nélküle 
csak azon esetben szabad misézni, ha az oltárt maga 
a püspök szentelte meg és sajátkezüleg helyezte el 
benne az ereklyéket. A mi tehát a latin szertartásuak-
nál a portatilé, az a görögöknél az antimension. A féltett 
kérdésre — természetesen tekintve az előirt körülmé-
nyeket — határozott igen-nel felelhetünk. 

Sokan tagadják és véleményüket — elég helyte-
lenül — XIY. Benedek j)ápának „Etsi pastoralis" kez-
detű bullájára alapítják. Mert hogy azon bulla kizárólag 
az italiai görögökre vonatkozik, egész tartalmából ki-
tűnik. Többi között, miután kijelenti, hogy a görög 
egyház privilégiumait a pápai szék mindig respektálta, 
ezeket mondja : „Ut iisdem privilegiis, immumitatibus, 
exemptionibus, indultis, gratiis et favoribus, perinde ac 
clerici Latini, tarn saeculares, quam reguläres, earum-
que Ecclesiae, monasteria, et bona eius iisdem locis, 
ubi ltalo-graeci commorantur, utuntur, potiuntur et gau-
dent, uti, potiri et gaudere libere possint ac valeant." 

8) Confess. 1. 1. c. 1. n. 1. 
9) Hom. 9. op. impf. 
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Állításunk bibizonyításánál ugyancsak XIV. Bene-
dek pápának „Imposita nobis" kezdetű constitutiáját 
kell szem előtt tartanunk, mely voltaképen rescriptum 
az ukrajnai, podoliai latin szertartású papok ama kérel-
mére, hogy engedje meg az antimension fölött való 
misézést. A tétel a „Congregatio de negotiis propagan-
das fidei"-hez került, melynek határozata a következők-
ben foglalható össze. 

Valahányszor az a veszély forog fönn, hogy a 
portatile az átvitelkor esetleg összetörik — mert vagy 
távol van a templom, vagy az utak járatlanok — a 
latin szertartású papnak, a portatile mellőzésével, anti-
mension-nal fedett oltáron is szabad misézni „Ritu 
tamen latino. Et praedicta serventur secluso omni 
scandalo, de licentia Praelatorum et rectorum ipsarum 
Ecclesiarum." 

Ámde, mint minden rescriptum, ugy ez is csak 
helyi érdekű : azoknak szól, kik kérdést intéztek, ha 
általánosan nincs kiterjesztve; a mi a vitatott kérdéssel 
tényleg megtörtént. Erre enged következtetni mindjárt 
a const, második pont ja : „Nos tune, ut ad generale 
rescriptum super his edendum mature procederemus" etc. 
Végleg eloszlatja kételyünket a 11. pont, melyben ezeket 
olvassuk : „Volumus denique, u t praesentium litterarum 
exempla, etiam impressa, publici notarii subscriptione 
et personae in dignitate eccl. constitutae sigillo munita, 
eandem omnina, ac ipsae praerentes, ubicunque opus fuerit, 
íklem et auctoritatem obtineant." Ehhez nem kell com-
mentár. 

Kétségen felül áll tehát, hogy miként azelőtt a 
görögöknek — természetesen mindig az említett körül-
mények között — szabad volt és szabad portatilén 
misézni, XIV. Benedek pápa említett constituciójától 
fogva viszont a latin szertart.-nak is meg van engedve, 
az antimension fölött való misézés. Megszorításnak 
avagy kiterjesztésnek csak ott van helye, a hol törvényes 
szokás ezzel ellenkező jogállapotot teremtett. 

Beregi Gyula. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 10. A Jcath. autonomia napirenden. I. -
Még teljes szélcsend uralkodott, még a „P. Lloyd" 

sugalmazott czikkelye meg nem jelent, midőn mi már 
tudtuk, hogy lesz valami és jelentettük is, hogy: az auto-
nomia ügyében mozdulatra történik készülődés egy 
autonomiai actio-cyklus befejezése és egy ujabb actio-
cyklus megnyitása végett. Konstatáljuk, hogy az ese-
mény jelzésében senki a „Religiót" meg nem előzte. 

A „Pester Lloyd" in usum delphini és feljebb 
szóló közleményének megjelenésével párhuzamosan a 
kormány, a mint előre tudtuk, érintkezésbe lépett az 
autonomiai kongresszus albizottságának három tagból, 
u. m. Szapáry Gyula és Apponyi Albert grófok, valamint 
dr Rajner Lajos praelatus esztergomi prépost-kanonok 
urakból álló kiküldöttségével. Nem foroghat fenn kétség 
az iránt, hogy a mi a „P. Ll."-ban in usum delphini 
és feljebb szánva megjelent, ugyanaz közöltetett az 
autonomiai kongresszus kiküldöttségével is. 

Mindenekelőtt tehát a kormány propoziczióját kell 
ismerni. Ennek velejét a magyar napilapok a követke-
zőkben közölték : 

Tekintettel a püspöki szervezetre s a legfőbb 
patronátusra, az országos szervezkedéstől el kell tekinteni, 
hanem csakis egyházmegyei és hitközségi antonomia szer-
vezhető. Az országos szervezet helyett a kultuszminisz-
tériummal kapcsolatban huszonöt tagu egyházi bizottságot 
nevezne ki a király a miniszter előterjesztésére, öt-
évenkinti tizennyolcz világi katholikusból és hét püspök-
ből. A bizottság elnöke a herczegprimás, a ki mellé 
egy világi tagot is nevezne a király. Az egyházi bizott-
ság feloszlik: 1. egyházi igazgatás, 2. iskolaügy, 3. 
gazdasági és pénzügyi albizottságra, melyek mindegyike 
hetenkint tartana ülést. Ez üléseken a kultuszminisz-
térium szakelőadói bemutatnák az autonomia elé utalt 
ügyek elintézését, melyet ha a bizottság helybenhagy, 
az a referádán feljegyeztetnék, az esetleges ellenvéle-
mény pedig — mely azonban a minisztériumot nem 
kötné — mint óhajtás a miniszter elé terjesztetnék. 
Három tag elégséges a határozatra, ha három tag nem 
jelennék meg, a miniszteri elintézés akadálytalanul 
végrehajtatnék. Ez esetleg többször is ülésezhetne oly 
ügyekben, melyeket az albizottság vagy a miniszter 
eléje utal. Azt, hogy mi tartozzék e hármas bizottság-
hoz, külön kellene megállapítani. A minisztert sem az 
albizottság, sem a plénum határozata nem kötné, de 
oly ügyekben, melyek a korona elintézéséhez tar-
toznak, az egyházi bizottság hozzájárulását vagy előter-
jesztését is be kellene mutatni. Az egyházi bizottság 
munkakörét szabályzat állapítja meg. A kir. ellenőrző 
bizottság feladata a plenumhoz utaltatnék s az ellen-
őrző bizottság feloszlattatnék. Sem az egyházi bizott-
ságnak, sem az albizottságoknak nem volna joguk arra, 
hogy valamely hatósággal vagy bárkivel akár Írásban, 
akár szóban érintkezhessenek. 

Az egyházmegyei autonomia szervezésénél tekintetbe 
kellene venni az erdélyi autonomiát. 

A jelenlegi autonomiai kongresszus feladata volna; 
megállapítani a fent ismertetett egyházi bizottság szabály-
zat át, mely a püspöki kar véleménye és ő felsége 
jóváhagyása alá volna terjesztendő. Ezután az autono-
miai kongresszus berekesztendő volna. 

Eddig a „P. Lloyd "-ban közölt tervezet. 
S mára elég is ennyi. 

Pécs. A püspök úr tanügyi tevékenysége. — (Vége. ) 
Hetyey gyors elhatározásu s erőskezű férfiú, aki 

alkotni és használni akar. Kialakult tervei megvalósítá-
sában csak egy határt ismer, a lehetetlenséget. Ámde 
nála nem ott határolódik, a hol mások már a legvégső 
határokat látják. Hetyey püspök akar és odább dönti 
a határokat s helyébe építi terveit. 

Alig tette le kétszázezer koronás alapítványát a 
közoktatás oltárára, azoknak fölsegélyezéséről és gon-
dozásáról gondolkozott, kiknek gondoskodását megígérte 
s kik arra leginkább reá szorultak : a szülői háztól 
elszakadt szegénysorsu ifjúság, első sorban tanítósága 
gyermekeiről. 0 , ki az életet éles megfigyeléssel szem-

4* 
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léli, 1900 febr. 8-án a következő körlevelet intézte 
egyházmegyéje papságához és tanitóságához. 

„Egyházmegyém több tanitó-testülete és több 
esperesi kerület hozzám terjesztett tanácskozási jegyző-
könyveikben ama kérő óhajtásukat fejezték ki, vajha 
létesíthető lenne egyházmegyém központjában oly 
intézmény, mely a sokszor szük anyagi körülmények 
között elő, szegényebb javadalmazási! kath. tanitók és 
más szülőknek erkölcsi és anyagi támogatására lenne 
gyermekeik iskoláztatásában. 

Nem ismeretlen előttem, hogy már 1895. évben 
ez ügyben társadalmi mozgalom indult meg, mely azon-
ban visszhangra és támogatásra nem találva, tevékeny-
ségét megszakította. 

Ezen irányú mozgalom feltámasztása czélja jelen 
felhívásomnak. Egyházmegyém t. papsága és tanítói 
kara előtt többször kijelentettem, miszerint főpásztori 
gondjaim jelentékeny részét képezi nemcsak a közvet-
len vezetésük alatt álló népiskolák valláserkölcsi és 
tanügyi felvirágoztatása, hanem személyes anyagi jólé-
tük fejlesztése is. — Ismeretes előtte az is, hogy a 
pécsi tanintézetekbe — gimnázium, reáliskola ; tanító-
képző — szép számmal járnak egyházmegyém szegé-
nyebb javadalmazási! tanítóinak és más szülőknek — föld-
míveseknek iparosoknak sokszor jó és kitűnő tehetségű 
gyermekei, kiknek legtöbbnyire nagy gondot ad azon 
költségek előteremtése, melyekre szükségük van, hogy 
iskoláztatás által gyermekeik jövőjét biztosíthassák, és 
kik ezt családjuk többi tagjainak megrövidítésével kény-
telenek megtenni. 

Ezeknek megfontolása bírt arra, hogy hatásköröm-
ben e bajoknak lehető enyhítésére intézményt létesítsek 
és ezen intézmény erkölcsi és anyagi támogatására 
egyházmegyém t. papságát, jólelkű minden rangú hí-
veimet, s a kiket elsősorban tartok szemem előtt, egy-
házmegyém tanítói karát felszólítsam ; hisz ők érzik 
leginkább a vágyat gyermekeiknek szellemi kiképez-
tetést biztosítani ; de épp anyagi ellátásuk fogyatékos-
sága miatt ők érzik e kiképeztetés nehézségeit. 

Azért jövő 1900/901. tanév kezdetével a reá for-
dítható tőkék s a megajánlandó segély arányában 
elhatározott szándékom, a szűkebb ellátású ós szegény 
sorsú tanitók gyermekei számára tápintézetet létesíteni 
oly alakban, hogy a szegény tanítók gyermekei csekély 
dijért, havi 6 ír tért tápláló ebédet és vacsorát kapja-
nak. Meg vagyok róla győződve, hogy tisztelendő pap-
ságom, egyházmegyém tanítókara, egyházmegyém összes 
közönsége nem fog elzárkózni attól, hogy ezen jétékony 
intézmény megvalósításában velem hatékonyan közre-
működjék. 

Mivel pedig azt is jól tudom, hogy azon tanítók 
és szülőkre nézve, kiket az Isten több gyermekkel 
áldott meg, a havi 6 írt. fizetése is nagy gond és ön-
megtagadással jár, ez okból szándékom félfizetéses és 
ingyenes helyeket létesíteni a tápintézetben, számítva 
elsősorban is f t . káptalanom nagylelkűsége és nemes-
szivüségére, melynek tagjai majdnem mindannyian 
gyakorolják e nemét az irgalmasság cselekedetének a 
jobb tehetségű szegény tanulókkal szemben, felkérvén 

őket Jézus nevében, hogy egy-egy szegény, jó tehetségű 
és jó magaviseletű tanító fiáért a 60 fr t lefizetését el-
vállalni szíveskedjenek. Ugyanerre kérem fel az esperesi 
kerületek t. papságát és tanító karát, hogy minden 
esperesi kerület kerületjebeli egy tanítófiuért a 60 frtot 
biztosítsa, a kerületnek maradván meg a jog a segélye-
zendő fiút kijelölni . . , 

Kijelentem azt is, hogy ha jelen felhívásom irgal-
mas szivekre talál s az adakozás összege lehetővé teszi 
idővel ezen tápintézetet bennlakással — internátus, 
convictussal — óhajtom összekapcsolni, legalább is oly 
mérvben, hogy 24 szegény fiu havi 12 írtért nyerhessen 
ott lakást, ellátást ós felügyeletet. 

Ez az intézmény lesz hivatva az esperesi kerüle-
tek által tanitógyüléseken annyiszor óhajtott „Tanítók-
házát" Pécsett megvalósítani, hogy abban gyermekeik 
ingyenes -— olcsó és jó ellátást, atyai felügyeletet, 
vallásos és hazafias nevelést és kiképzést nyerjenek." 

Nagyfontosságú felhívás, melynek gyakorlati lehe-
tőségében a legjobb akaratuak sem reméltek, mások 
meg kicsinyesnek tartották. Ám az ige mégis testet 
öltött s a püspök örömmel jelenti 1900. október 20-án. 

„Örömmel adom köztudomásra, hogy a tápintézet, 
melyet szegényebb javadalmazásu kath. tanitók és más 
szülők gyermekei számára terveztem, a tisztelendő 
egyházm. papság és r. k. tanítói kar nemeslelkü hozzá-
járulása folytán megvalósult s az iskolai év kezdetétől 
fogva nem kevesebb, mint 47 szegénysorsu tanuló nyer 
ott napról-napra egészséges táplálékot. 

A 'tápintézet létesítésére kibocsátott felhívásnak 
azon alapgondolatát, hogy elsősorban egyházmegyém 
szegénysorsu tanítóin és tanító növendékein legyen 
segítve, keresztülvíttem. 

Negyvenhét felvett közül tanító gyermeke 25, 
ezeken kívül 10 a tanítói pályára készül s igy a tápin-
tézet tulajdonképen állandóan 35 tanügyi i f jút segélyez." 

Ezen számok azóta változtak, mert tudomásunk 
szerint jelenleg 73 szegény if jú részesül a tápintézet 
jótéteményében. Az intézet czélja és megvalósításának 
módja benne van a püspök tervezetében s mi, kiknek 
alkalmunk volt azt napról-napra megfigyelni, kik hal-
lottuk a szülők, a gyermekek, az érdeklődők hálasza-
vát, szivünk jóleső örömével hirdetjük azt. A püspök-
kel, ki az intézet összes dologi kiadásait is fedezi, az 
egész egyházmegye papsága és tanítósága sietett a 
nemes czél megvalósítására áldozni. S e réven nem 
kevesebb mint 47 i f jú kap ingyenes ellátást. Nagy 
áldás a gyermekekre, nagy megkönyebbülés a szülőkre. 

Ám mindez egy még áldásossabb jótéteménynek 
előhírnöke. Azt mondta a püspök : „Ezen tápintézetet 
bennlakással óhajtom összekapcsolni. Ez az intézmény 
lesz hivatva, az annyiszor óhajtott „Tanitók Házát" 
Pécsett megvalósítani." Tehát az anyagi segítséggel, 
saját személyére nézve aránytalanul nagyobb áldozatok-
kal az erkölcsit is egybekapcsolja. Segít anyagilag, 
oktat az iskolában, nevel az internatusban. Szebb kará-
csonyi ajándékot nem adhat e folyóirat olvasóinak, 
mint azt a hírt, hogy mindez már a jövő 1901 2. tanév 
elején megvalósul. 
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Hetyey Sámuel első sorban egyházmegyéje taní-
tóinak gyermekei számára bennlakással is összeköti a 
pécsi püspöki tápintézetet . Embernél a kezdés, I s ten tő 
.az áldás szálljon reája. 

Hogy mit jelent egy jól szervezett internátus, 
azt csakis azon szülők és tanférfiak tudják, kik évről 
évre tapasztalják, hogy 20—25 forinton alul mennyire 
nehéz oly helyet kapni a középiskolai i f júság részére, 
hol a szállásadó bármelyes intelligencziája biztosítaná 
a gyermek erkölcsi és tanulmányi előhaladását, ellen-
őrizné viselkedését, munkásságára egészséges, csendes 
és világos lakást, a fejlődő szervezetnek elégséges, ! 

rendes táplálékot tudna adni. Husz-huszonöt forint és : 
ezen felül pedig havonkint olyan áldozat, különösen 
ha valakinek több gyermekét kell neveltetnie, melyet ; 
kevés vidéki szülő hozhat meg. Vagy le kell mondania 
tehát gyermeke középiskolai neveltetéséről vagy végső I 
erőmegfeszítéssel összegyűjtöt t 20—25 í r t j án olyan 
helyet keresni gyermeke számára, mely a most felem- I 
l í tet t nézőpontok egyike vagy másikából kifogás alá 
fog esni. 

A püspöki konviktus, mely mérsékelt díjazásért, 
részben egész ingyenes helyek adományozása által a 
lakás és ellátással állandó felügyeletet , fegyelmezést és 
gondos, valláserkölcsös nevelést is fog nyúj tani , édes 
megnyugvás, Is ten áldása lesz sok szegénysorsu szülőnek 
és gyermeknek egyaránt. 

He tyey minél nagyobb arányokban valósít ja meg, 
annál több áldás száll érte reája. 

* 
* * 

A pécsi püspök nem fejezte be még munkásságát . 
Mint mondottuk, a mit eddig tett , az alapozás volt, ; 
határozott kézzel megvont alapvonalai annak a műnek, j 
melyet sok évek munká ja van hivatva kiszínezni s a 
formákba életet önteni. Mindez még sok áldozatot, időt 
és munkát igényel. Remél jük azonban, tervei nem ros-
kadnak össze, mer t az alapkő, melyre tétetet t , erős : 
Jézus Krisztus szeretete az. Komócsy István. 

Pár i s . jan. 5. Az egyház ellen indított legújabb harcz-
ról. — 

Tudósítom önöket, hogy tá jékozva legyenek, nálunk 
mi történik. 

A jelenlegi minisztérium, melynek feje Waldeck-
Rousseau, kezdet óta nem csinált t i tkot belőle, hogy 
valamire készül az egyház ellen. Lassanként lehűlt a 
lepel szándékáról és most világosan áll előttünk, hogy 
ennek a szabadkőmives kormánynak czélja nem cse-
kélyebb, mint a kath. egyház tönkretevése Franczia-
országban. H a j h ! sokan vállalkoztak már erre egyebüt t 
is ; mert az emberek nem akarnak tanulni. I t t vagyunk 
a X X . század elején és még mindig akadnak emberek, 
akadnak katholikusok is, kik félreismerik, vagy nem is 
ismerik a kath. egyházat. Bármily nagy az emberi-
ségben jóra-rosszra az energia és erőködés, én k i m e r e m 
mondani, hogy sokkal nagyobb a jóra való restség. De 
h a g y j u k ezt ! 

Szerzetesi élet és iskola. E két intézmény köré gyű j -
t ö t t e össze Francziaországban a szabadkőműves össze-

esküvés által vezetet t szabadéivűség minden rendel-
kezésére álló hadait és sedégcsapatait . A csataterv is 
készen van. Megostromolni, elfogni és széttiporni a 
kath . egyházat a szerzetesi intézményben és a mul t 
század folytában nagy küzdelemmel és munkával alig 
kiépítet t iskola-rendszerében. Tönkre kell tenni a szer-
zetes rendeket és a katholikus iskolák rendszerét , s 
akkor létre jön, a m i r e már Ju l ianus apostata összpon-
tosí tot ta a római impérium egész hatalmát, létre jön a 
hatalmas és virágzó kath. egyház helyén, a mi minden 
szabadkőművesnek, minden zsidónak, minden telivér 
szabadelvű embernek, kezdve az első szabadelvű lény-
től, Belzebubtól egész Voltaireig, Gambet tá ig és Waldeck-
Rousseauig a legfőbb kívánsága, — a nagy tabula 
rasa, a melyre csak e 3 szó van bevésve : fuit, non est. 
Ámde ember tervez, Is ten végez most is. 

Congregatio neve alatt i t t Francziaországban értünk 
minden vallási életközösséget, tehá t nemcsak a kánon-
jog értelmében vet t congregat iókat egyszerű fogadalom 
alapján, hanem ünnepélyes fogadalom alapján álló tu-
laj donképeni szerzetes rendeket is. A nagy franczia 
forradalom a XVI I I . század végén az anyaszentegyház 
szervezetével együt t a szerzetes rendeket is tönkre 
tette, elpusztí totta. Miután Bonapar te Napoleon a kath. 
istenitiszteletet Francziaország számára a pápa segít-
ségével visszaállítani törekedett , mindent ú j ra kellett 
szervezni, a szerzetesi életet is. A dolog nem ment se 
gyorsan, se könnyen. Napoleon alatt szoros értelemben 
ve t t szerzetes rendekről és kolostorokról szó sem lehe-
tet t . Ezeket nem engedte volna meg a császár, mer t 
félt tolök az imperialista „közvélemény". Keletkeztek 
tehát kánonjog i ér telemben vet t u. n. congregatiók, 
vagyis oly szerzetes vallási életközösségre alapított 
társulatok, melyek azt mondhat ták , mi nem vagyunk 
szerzetesrendek, mi nem lakunk kolostorokban, mi con-
gregat iók vagyunk és collegiumokban, papneveldékben, 
kórházakban lakunk. I lyenek voltak az u j életre kelt 
lazaristák, sulpitianusok, iskolatestvérek, irgalmas néni-
kék stb. Csak a Bourbonok restaurácziója u tán érkezett 
el a szoros értelemben vet t szerzetes rendek felélesz-
tésének ideje. Ámde már akkor Francziaországban a 
szerzetesi élet hivatalos neve általában congregatio volt, 
tehát a szerzetes rendek is ott maradtak az állam1 

hatalom által r á jok diktált congregation fogalma alatt, 
s mivel az állami hatalom a forradalom után Franczia-
országban egész a mai napig nem ismerte el az ünne-
pélyes fogadalmakat, ennélfogva a tu la jdonképeni szer-
zetes rendeket a franczia állami hatalom az u. n. nem 
autorizált congregatiók sorába szokta sorolni. Egyéb-
iránt 1880 óta Francziaországban „törvény" értelmében 
nemcsak szerzetes rendek nem léteznek, de a szerzetesi 
intézmények (congregatiók) közül is csak azok állnak 
„törvény" alapján, melyekről az állami hatalom elismeri, 
hogy „autorizáltak". 

Eddig folyt ez a já ték a szavakkal, bár nem min-
den baj nélkül, de mégis általában meglehetősen ártal-
matlanul. A most uralkodó szabadkőművesek, szabad 
gondolkodók és socialisták nem űznek já tékot az „auto-
rizált" és „nem autorizált" szavakkal, hanem egyenesen 
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kimondják, hogy nekik minden szerzetesi élet, a szer-
zetesi élet általában szálka a szemökben s czéljok tönkre 
tenni minden congregatiót, akár autorizált legyen, 
akár nem. 

Czéljának elérésére a kormány két törvényjavas-
latot készített. Az egyik, a loi sur les associations, a 
szerzetesi életre, a másik, a loi sur le stage scolaire, 
az iskolaügyre vonatkozik. 

Az előbbi szerint a szerzetes congregatiók köte-
lesek egyszerű, tisztán az állami hatalom engedelméből 
élő társulatokká átalakulni. Oly szerzetes társulatok, 
melyeknek feje külföldön van, csak külön törvény 
alapján létezhetnek Francziaország területén. Tekintet-
tel arra, hogy szerzetesi intézmény tisztán az állami 
hatalomból kifolyólag képtelenség ; tekintve másodszor, 
hogy tulajdonképpen minden szerzetesi intézménynek a 
feje a római pápa : napnál világosabb, hogy a franczia 
kormány törvényjavaslatának czélja, Francziaországban 
a szerzetesi életet lehetetlenné tenni, vagyis a létező 
szerzetes intézményeket tönkre tenni és jövőre nézve 
azoknak keletkezését előre megakadályozni. Ki van a 
törvényjavaslatban világosan mondva, hogy a mely 
szerzetes intézmény a jelen törvény érteim ében nem szerzi 
meg a kormány elismerését, 6 hónap alatt köteles önként 
feloszlani, ellenkezőleg a kormány karhatalommal felosz-
latja és javait lefoglalja, vagyis elzsebeli. A közvetet-
len czél tehát egy ujabb rablóhadjárat legalizálása a 
kath. egyház ellen Francziaországban. 

A második törvényjavaslatnak a czélja körömfeke-
tényivel sem kevésbbé farizaikus és gonosz. Stage sco-
laire alatt itt Francziaországban értik azt a köteles időt, 
melyet a nem állami iskolák tanulói (különösen közép-
iskolákról van a szó) állami iskolában kötelesek tölteni, 
hogy főiskolai tanulmányaikat folytathassák, vagyis 
hogy oly polgári és katonai állásokba juthassanak, 
melyeknek elnyeréséhez mellőzhetetlen feltétel illetékes 
főiskola elvégzése. Ez a köteles idő 3 évben van meg-
állapítva. Hogy mit jelent ez, mindenki első pillantásra 
beláthatja. Minthogy a franczia ifjúság nagyobb része 
szerzetes társulatok által vezetett középiskolákba jár : 
ennek a törvénynek czélja elnépteleníteni, vagyis tönkre 
tenni ezeket a katholikus iskolákat, azután pedig, a mit 
a katholikus iskolák az ifjúságban jót s a keresztény 
vallás szellemével összhangzót plántáltak, azt az állami 
iskolák ellenkező nevelése által letiportatni és semmivé 
tenni, szóval az egész eljárás nem egyéb, mint életbe 
léptetése a voltairianus „écrasez l'infame" pokoli utasí-
tásnak. Az ezek előtt a „müveit" férfiak előtt semmi, 
hogy a kath. egyház létezése és szabadsága a franczia 
alkotmányba belé van oltva. Az 1850-iki törvény is, 
mely az oktatás szabadságát a középiskolákban biztosí-
totta, előttük bliktri. 

Jog, egyenlőség, törvény, szabadság, a szabad-
elvüség kezében, itt ugy mint mindenütt, csak fényes 
szójáték, melynek hüvelyében a keresztény vallás, és e val-
lás csonkítatlan fentartója, a kath. egyház, szivének szánt 
gyilkos tör rejlik. 

!) Egy következő tudósításban feltüntetem. liogjr mily 
szép ősszegről van a szó. 

Ne ámítsa magát senki ! Francziaország élő példa. 
Ijesztő arra nézve, a ki gondtalanul ha j t ja fejét a libe-
ralizmus ölébe nyugalomra ; figyelmeztető arra nézve, 
a ki köteles éberlét idején csukugyan nem képes aludni, 
és nyilt szemmel nézi a világot, nem lecsukottal. 

PAPNEYELŐ INTÉZETEINK 
EG YHÁZIROD ALMI ÉS SZÓNOKI IS KÓLÁI.*) 

— Vörösmarty-ünnep a szombathelyi papnevelő-intézet 
Szent-Ágoston-egyletében. — A szombathelyi növendék-
papság Szent-Agoston-Egyesülete decz. 31-én Vörös-
marty Mihály tiszteletére emlékünnepet tartott, a mely-
nek leírását a következőkben közölte a „Sz. U." : 

Fábián Gábor IV. é. papnövendéktől remek elnöki 
megnyitót hallottunk. Most mikor már rég elpárolog-
hatott volna az ember fejéből a pillanatnyi fölhevíilés 
varázsa, én a ki nem tartoztam a szereplők közé, most 
sem állíthatok mást, mint hogy edclíg csak elvétve 
hallottam ily szavakat, melyek a vallásnak, az igaz 
vallásosságnak és hazafiságnak együvétartozását, azo-
nosságát ily erőteljes, határozott formában hirdették 
volna. Szorgalmas tanulmányozásra, eszmélődésre, meg-
dönthetlen megállapodásra hivták föl e szavak figyel-
münket azon törekvésekkel szemben, melyeknek czéljuk : 
összeütközésbe hozni a katkolikus ifjúban a vallásos 
érzületet a nemzete iránt való szeretettel. Költői voná-
sokkal állította elénk Vörösmartyt, mint követendő 
példaképünket ; kifejtette nagyságának titkát : a hitből 
éledt honszeretet fogalmát. S a mikor túláradó lelkese-
déssel arról szólt, mint árasztja el isteni fénynyel a hit 
a lelkünk természetébe oltott szent érzelmeket ; mikor 
büszke önérzettel vallotta meg, hogy mi, katholikusok 
vagyunk megtámadhatatlan örökösei a nemzete sorsán 
siránkozó Megváltó drága könnyeinek; a mikor oty ért-
hetővé tette, hogy örökértékü. Szózattal csak katholikus 
költő és éppen Vörösmarty ajándékozhatta meg nemze-
tét s mikor utalt arra, hogy Kölcsey Hymnusza azért 
oly méltó párja a költőkirály szózatának, mert szerzője 
a szent hevülés tetőpontján ellenállhatlan erővel tért 
meg az ősapáknak, egykor megtagadott, krisztusi ha-
gyományaihoz, azaz : hogy Kölcsey (mint több jelesünk, 
igy Tompa is) lelkében, bár egy részt öntudatlanul, 
átkatholizálódott : e perczekben azt vélhetted volna, 
hogy a lánglelkü benczés, Guzmics Izidor alakja ele-
venedett meg előtted. A'alóban az ő eszméinek üstökösét 
csóválta a tüzes szónok fejeink fölött s a sziporkák 
behullottak sziveinkbe lelkesítve, gyújtva mindenütt. 

Mintha csak a szíveinkben el nem férő érzelmeket 
akarta volna kiontani, ugy adta elő „Emlékezés" czímü 
alkalmi költeményét Farkas Kálmán II. é. növendék. 
Jól megválasztott alaphangból, itt-ott ódai emelkedett-
séggel hirdette a költemény a gyengéd szívű, de erős 
lelkű Vörösmarty dicsőségét, a kinek keblében meg-
elevenedett a mult és szívén keresztül áthullámzottak 
egy nemzet összes keservei, vágyai és reményei. 

A lelkesült tetszés riadalmai között foglalta el 
helyét Könczöl Antal III. é. növendék, hogy felolvassa 

*) íme az u j rovat. 
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„Vörösmarty rövicl jellemzése" czímen írt méltatását. 
Egyszerű, tömör stílusban mutatta ki Vörösmarty költe-
ményeiből a bennük megnyilatkozó jellemszilárdságot, 
a keresztény felfogást. Megrajzolta nagy vonásokban : 
milyen Vörösmarty lantján a mythologia, a keresztény 
nőnek mily szép eszményképei az ő nőalakjai és tet-
tekre mily merész az ő hazaszeretete. Megérdemelte a 
szavai nyomán felhangzó szapora tapsot, mert azt a 
benyomást, azt a maradandó meggyőződést szerezhet-
tük, hogy Vörösmarty Géniusza csakis testvéri szere-
tetben összeforrott társa lehetett Orzőangyalának. S 
hogy ez igazságok mellett tanúskodjék, megzendült 
magának az ünnepelt költőnek édes szava két I. éves 
növendék ajakán. Vratarics István a bölcselkedő óda 
mélyébe hatolva jó felfogással és kellemes hanghordo-
zással szavalta el „Gondolatok a könyvtárban" cz. köl-
teményt ; Szabó Imre pedig az ünnepies pillanatok 
hatása alatt egy kissé elfogódva röpítette ég felé a 
Hymnus (Isten segíts, királyok Istene !) örökszép 
fohászait. 

Felejthetlen festői jelenetnek lettünk ekkor tanúi. 
Fábián Gábor, az egyesület erős kezű vezetője, termett 
előttünk Vörösmarty lirai költeményeinek egyik köte-
tével. Az általános lelkesedés őt is rendkívüli dolgokra 
késztette. A büszkén felemelt könyvből, melyet a kevés-
sel előbb szavaló Vratarics kezéből ragadott ki, ú j ra 
füleinkbe dörögte a „Gondolatok a könyvtárban" végső 
sorait : „Mi dolgunk a világban ? küzdeni és tápot adni 
lelki vágyainknak küzdeni erőnk szerint a 
legnemesebbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa á l l . . . !" 
és a szent fölhevülés tüzében fogamzott magas gondo-
lataival hatalmas záró beszédet rögtönzött és mi elra-
gadtatással, mint egy sziv, egy lélek, zugtunk vissza 
a föltett kérdésekre: „Akartok-e Krisztus jó papjai 
lenni? Hü fiai lesztek-e a hazának ?" s fogadásszerül eg 
riadt fel ajkainkon a szó: Akarunk! Isten segítségével ! 

így ünnepeltünk mi s bizony idő kellett hozzá, 
mig összeszedelőszködve szóbeszéd tárgyává tehettük 
az egyes megkapóbb részleteket. — Országunk, népünk 
egyik legdicsőbbje, drága Vörösmartynk, aki elé ime 
ezzel is leraktuk szivünk zsenge áldozatát, viraszszon 
szellemed a magyar fölött. Értse meg e hon minden 
fia oktató szavadat : „Szűtökben legyen a haza és ha 
kimondani szükség: tetteitek zengjék nagy, diadalmi 
nevét !" Nyugodjék meg sokat hánykódó kebled, mert 
mi, leendő papok különös módon is szivünkre akarjuk 
ölelni e nemzetet : az imádság szellemét merít jük az 
Ur Isten erejéből, a kegyelemből, hogy a jó imádság 
csalhatatlan hatásával boldogítsunk népet, királyt, 
nemzetet. Qy P. 

IRODALOM. 
Paulai szent Vincze élete. Egy missziópap csi-

nos képekkel tarkított könyvben igen szellemesen és 
kedvesen irta meg páli szent Vincze életét és az általa 
alapított hittársaságnak rövid ismertetését. A csinos és 
élvezetes füzetkét ajánljuk a katholikus közönség figyel-
mébe. Ara 20 fillér, kapható a pilis-csabai misszióház-
nál. A tiszta jövedelem a budapesti missziótemplom 
javára fordittatik. 

— A Katii. Hitterjesztés Lapjai. Képes havi köz-
löny. X X . évfolyam. Tulajdonos szerkesztője kezdet 
óta Nogely István képezdei igazgató-tanár Nagyváradon. 
Ara egész évre 6 korona. Egyes füzet 30 fillér. 

Ez a lap magyar irodalmunk terén szent helyet 
igen méltóan tölt be. 

A keresztény hitterjesztés apostoli munkájából 
részét hogy a magyar Regnum Marianum is kivegye, 
teszi szükségessé a katholikus missiók e magyar köz-
lönyét. Nemcsak a missiók viszontagságos sorsával és 
életével ismertet meg, hanem itthon is az igazi és ben-
sőséges vallásosságnak szerencsés kezű ápolója és fej-
lesztője. 

Családok körében nemcsak kapós de épületessége 
által igen hasznos, igen üdvös segédszolgálatot tehet a 
buzgó lelkipásztoroknak. 

— Boldogság Útja. Ir ta Violet Gyula áldozópap. 
A kassai egyh. hatóság engedélyével. 

. ^ B o l d o g s á g Út ja" czimmel egy ú j könyv jelent 
meg Violet Gyula ismert katholikus irónk tollából. 

Ha a szerző nem a boldogságról, de a boldogu-
lásról ir könyvet, bizonyosra veszem, hogy műve kür-
tölt, keresett és kapós lenne a mai irodalom piaczán, 
a mely manapság szorosan alkalmazkodik a fogyasztók 
keresletéhez, ahelyett, hogy hivatásához képest a sü-
lyedt ízlés fölemelésére, megnemesitésére törekedve, 
magához ragadná az irányadó szerepét. De szerzőnk-
ben hiányzik a „praktikus érzék", azért hát be kell 
érnie azzal, hogy az épületes irodalmi termékek szá-
mát szaporító ezen ujabb műve a katholikus irodalom 
szűkebb mezején legyen ismertetett. 

Epen e praktikus érzék hiánya jellemzi a szerzőt 
az ő kifogjdiatatlan idealizmusával. Mert egyben e mű 
olvasása után lehetetlen kételkedni, s ez a szerzőnek 
ideális gondolkozása, érzületének reménye, lelkesedésé-
nek igaz kerülete s a valódi, komoly törekvés: hasz-
nálni másoknak. 

E törekvésnek szülötte a „Boldogság Útja." E 
könyv meggyőzni kiván arról, hogy az ember minden 
állapotban, minden helyzetben, az életnek minden 
körülményei között, örömben ós búban, jó és rossz 
napokban boldog egyaránt lehet. De nemcsak meg-
győzni, hanem odavezetni a boldogság útjára. Bárha 
megértenék szavát mindazok, kik keserve a boldogsá-
got, épen előle futnak. Pedig olyan könnyű azt föl-
találni . . . „Boldogságánaku -— úgymond — „a sziv mélyén 
hordja ki-ki kulcsát. Inkább a lemondás, a szentelt lemondás 
utján terem, pompáz, mint a dicsőségén. Nem kell, hogy 
ragyogó mosolyba öltözzék, két szemünk peremén csillogó 
könyüből inkább elővillan. Inkább lakik kunyhók egyszerű-
ségében, mint paloták pazar, pompázó fényében. Ott az üldö-
zöttek haláltusájukban ; kik az igazságot keresik, elérik." 

A mü 13 elmélkedésszerü fejezetre oszlik, melyek 
— hogy ugy mondjam — költemények prózában. 
Nogállra emlékeztető nyelvezetéről tanúskodnak az 
egyes fejezetek czimei : Mennynek előize, Eleven hit 
karján, Átragyog a könnyűn . . . stb. 
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AI ex an drin ekb en van irva. Ez a körülmény bár 
rythmikussá teszi irályát, túltömöttsége által ez mégis 
itt-ott nehezen érthetővé válik. Ajánlom is az olvasó-
nak, hogy egy fejezetnél többet egyszerre ne oldasson, 
mert különben nem fogja igazán élvezhetni szépségeit. 

Akik egy érző lélek szemlélődéseiben gyönyör-
ködni képesek, szivesen fogják olvasni, s nem csekély 
lelki haszonnal. 

E mű is egy kődarab a keresztény restauráczió 
épületéhez, ezért örömmel üdvözöljük. Ara diszes 
vászonkötésben 2 kor. 50 filér. Kapható a szerzőnél : 
S.-A.-Ujhelyben s a Keresztény Ruhaszövetkezetben 
Budapesten, Teréz-körut 46. 

Tranconfalva, 1900. decz. 16. Páyer Ferenez. 

VEGYESEK. 
Rómából az angol zarándokok fogadtatásáról 

érkezett tudósítás nagy pápai audienczián f. hó 8-án. 
Az üdvözlő beszédet angolul Norfolk hg olvasta ' fel^ 
XIII . Leo pápa francziául válaszolt. Norfolk hg angol 
beszéde előtt Yaughan bibornok, westminsteri érsek, 
olasz beszédben kérte a szent atyát, hogy Norfolk hg 
beszédét hallgassa meg. 

— Yaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek úr az Országos Pázmány-Egyesület segélyző 
alapjának ez évben is, ugy mint eddig minden évben, 
1000 koronát adományozott. 

— Fejedelmi adomány. Dr báró Hornig Károly 
veszprémi püspök úr ő excja a Keresztény Szövetke-
zetek országos Központjának, a szövetkezeti ügy fel-
virágoztatása, előmozdítása czéljából, 10.000, szóval tíz-
ezer koronát adományozott. Örvendezve jelentjük, írja 
a „Társulati Értesítő", ennek a nagylelkű áldozatnak 
hírét, mely ujabb bizonyítéka főpásztoraink érdeklő-
désének, jóakaratú támogatásának a keresztény szövet-
kezeti ügy iránt, a mely egyúttal a keresztény magyar 
nép anyagi jólétének, függetlenségének az ügye. Eddig 
laptársunk, a „T. E.". Mi még hozzátesszük, hogy a 
magyar nép gazdasági függetlenségének ügye Ma-
gyarország önálló államiságának az alapja. Gazdaságilag 
függő nép eo ipso szolga nép, bábjátéka az erősebbnek. 
Azért nem kellett volna Széchenyi Is tván gróf irányí-
tását elhagyni, s mielőtt neki eresztettük Magyarország-
nak a modern „szabadságok"-at, meg kellett volna 
tanítani a magyar intelligencziát teremtő munkára, a 
magyar népet pedig az újmódi világban való megélhe-
tésre és munkára. Most nem volna az ország oly munka 
nélkül való és oly szegény. 

— Ki fog elégtételt szolgáltatni Pázmány Péternek 
azért a rettenetes rágalomért, melylyel őt Beöthy Ákos 
könyve illeti, midőn Bethlen Gáborhoz írt világos 
sovén magyar nyilatkozata daczára meggyanúsítja őt 
azzal, ha hazája és nemzete érdekeit kész volt bár-
mikor is feláldozni. Soha, soha ilyféle készség a Páz-
mányok szívéhez nem férkezett. Ezt a rágalmat lehet-e 
őseinken, lehet-e magunkon rajtszáradni hagyni ? Beöthy j 

Bartha Miklóstól és Holló Lajostól meghallotta erde-
meért a nemzeti elismerés háláját. Hallja meg, a hogy 
megérdemlette, a hazafiúi igazságszolgáltatás felebbez-
hetetlen ítéletét is ! 

— Ad limina Apostolomul. Gróf Csdhj Károly 
váczi püspök úr, mint a „V. K." írja, f. évi február hó 
4-ikén indul római útjára, hogy a pápa előtt főpásztori 
hódolatát és jelentését bemutassa. 

-— Aranyniisés. A győri egyházmegj^e közszere-
tetben álló egyik papja, Körmendy János lébeny-szent-
miklósi esperes-plebános, a mult év végén mutatta be 
arany miséjét az Istennek. A „D. H." nagy tisztelettel 
emlékezett meg az örömünnepről. Üdvkivánatainkkal 
mi is csatlakozunk a tisztelők hosszú sorához. Ad multos 
annos! 

— Személyzetiek az erdélyi egyházmegyéből. 
Vetési Imre jegenyei lelkész a kolozsdobokai kerület 
tiszteletbeli alesperesévé neveztetett ki. Ugyancsak 
örömmel jelezzük, irja a „Közművelődés", hogy püspök 
urunk gróf Toldalagi Sámuel püspöki káplánt püspöki 
szertartóvá léptette elő. Mi is gratulálunk. 

— Találó mondás. A zsidók előkelő, eszélyes 
tagjainak áttérésére vonatkozólag igen érdekes, hogy 
többségük gróf Szapáry ministerelnöksége alatt katho-
likus, báró Bánífy alatt protestáns lett. S mostanáig 
Széli alatt vegyesen úgy az egyik, mint a másikra tér-
nek át. í g y a „Kereszt-Zsidó-Yallás" cz. röpirat. Ámde, 
ha ez így van, akkor ez a Széli-kormányra nézve vallá-
silag azt jelenti, hogy se hideg, se meleg. A mi bizony 
nem dicséret. „Je tremble pour mon pays, quand j e  
réfléchi que Dieu est juste." Azaz: Rettegek hazámért, 
ha elgondolom, hogy Isten igazságos. — mondá egy 
franczia író. Annyi figyelmetlenség Isten ügye iránt 
mint nálunk, nincs sehol. A franczia szellem vagy ká-
romolja, vagy imádja, de figyelmetlenséget vele szem-
ben nem erőltet magára. 

A szerkesztő telefonja. 
Yalaki. Félreértés van a dologban. Az u j rovat nyitásával 

nem azt a czélt tűztük ki, liogy most már növendékpapjaink 
derüre-borura Írjanak és az irodalom terén sine lege, egészen 
önkényükre hagyatva szerteszét bolyongjanak, hanem egészen 
más. Nekünk, mint a rovat czime is világosan mutat ja , közvetet-
lenül czélunk a növendékj^apságnak törvényes elüljáróik felügye-
lete és vezetése alatt álló egyházirodalmi és szónoklati iskoláik 
működésére nézve középponti orgánumul szolgálni a katholikus 
közönség előtt s mellesleg egyesektől esetleg csak oly dolgoza-
tokat közölni, meh rek az említett iskolák szervezetébe beillő 
irodalmi munkálkodás fegyelmének rostáján szerencsésen keresztül 
estek. Hol a főfoglalkozás még mindig csak a tanulás lehet, ott 
az irodalmi magánszereplés csak kivétel lehet. 

F e l h í v á s e l ő f i z e t é s r e . ""^Kf 
A hátralékosokat a hátralék beküldésére, az elő-

fizetőket az előfizetés szives, gyors megtevésére kérjük, 
mert ilyenkor a gyorsaság reánk nézve nagy kedvezés-
és időkim élést jelent. K. t. A szerk. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, január 16. 5. 

DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT, 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. * 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Boldog u j évet ! Boldog uj századot ! V. — Körösszegi és adorjáni gróf Csáky Károly Emmanuel 
váczi megyés püspök beszéde. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : A kath. autonomia napirenden. II. — P á r i s : A szerzetes rendek 

ellen indított szabadkőműves irtóharcz. — Irodalom. — Vegyesek. 

Boldog uj évet! 
Boldog uj századot! 

V. 
„Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam 

consequentur. Boldogok az i rgalmasok, mer t ők 
i rgalmasságot nyernek." — A földi keresz tény 
boldogság ötödik állomása. Oly fényes, oly bűvös 
erejű, oly kedves, oly boldogító, hogy alig lehet 
meg- és kimagyarázni . A mit Kempis T a m á s 
a compunctióról mond, ide is a lka lmazható . 
Bizony, op tandum nobis magis esb sentire mi-
sericordiam, quam scire eius defmit ionem et 
differentiam. De há t ez az alapos tudás is 
szükséges ám, kivált a papnak, az emberiség-
tan í tó jának , lelki a ty j ának és pász torának. 

Már lá t tuk, hogy a 4-ik és 5-ik boldogság, 
vagyis az Is ten szeme előtt megál ló iustit ia 
szakada t lan szomjazása és az i rgalmas gon-
dolkozás és cselekvés boldogsága, a keresz tény 
tökéletesség derekát , via i l lumina tiv áj á t alkot-
j ák együtt . Tehá t oly szoros összefüggésben 
vannak, hogy egymástól úgyszólván elválaszt-
hata t lanok, mint az é remnek két oldala. Mert 
mely tökéletességen alapszik az egyik ? Melyen 
a másik? A negyedik boldogság a jónak, a 
tökéletesnek, az Is ten Ítéletei szerint kifogás-
t a lannak szeretetén és fá radha ta t l an , szaka-
dat lan munkálásán alapszik. Bonum ex amore 

ijpsius boni, — j ó t t enn i mindig, és csak j ó t tenni , 
ós a j ó t csak azér t tenni, m e r t jó, — ez a 
keresztény iustitia, a keresz tény feddhe te t lenség 
veleje és je l szava aranysz. szent J á n o s értel-
mezése szerint, a min t láttuk.1) S mely töké-
letességen alapszik az o-ik boldogság, az irgal-
masszívűség bo ldogsága? Megmond ja röviden 
ßzent Hi lár : a mindenki i ránt kivétel né lkül 
nyilvánuló jóakaraton, ennek szünte len való ked-
veilésén, szakada t l an gyakorlásán.2) Mivelhogy 
pedig ennek a földi é le tnek az a különös ter-
mésze te van, hogy jóaka ra tunka t , benevolen-
t iam nos t ram in omnes, főképp és mindenek-
előtt vagyis alapvetőlcg az embereknek baja ikból 
való megszabadí tása , vagy azokban legalább 
megsegí tése ál tal vagyunk kényte lenek és kö-
telesek is gyakorolni , azér t Krisztus Urunk a 
másokka l való jót tevés , benevolent ia et bene-
ficentia boldogságát — a potiori fiit denomi-
nat io elve szerint — az embereknek a rossztól , 
a baj tól , a bűntő l való óvása és szabadí tása , 
vagyis az i rga lmasság tökéletességére a lap í t ja 
és ez u tóbbinak tu la jdon í t j a az t egyedül. 

A dolognak mélységes ér te lme pedig rövi-
den ez. 

^Quoniam omne bonum quod non ex amore 
ipsius boni, (hanem például önérdekből, haszonlesésből, 
hizelgésből, hiú tetszelgésből stb.) faciunt homines, 
ingratum est ante Deum." Id. h. 

'-) Majd alább idézzük szavait. 
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A jó t kétféle indító okból gyakorolha t ja 
az eszes lény: vagy t isz tán azért , mer t magá-
ban véve is jó — a jó t tenni, vagy pedig azért , 
m e r t a jó, a mit teszünk, egyút ta l mindenkor 
valakinek jó. I t t a földön előbbre való jó t , 
vagyis elsőbbség tek in te tben nagyobb jót , nem 
t ehe tünk senkivel, mint ha segítünk neki a jó 
hiányából, még pedig mindenek felet t a leg-
főbb jóság hiányából, a bűnből kimenekedni , ha 
megszánjuk ba j ában s részvevő áldozatkész-
séggel megragad juk a szenvedő, a veszendő, a 
fuldokló ember társ segélyért k inyúj to t t kar ja i t . 
Az első lelki szükség kétségkivül a bűntő l való 
szabadulás . A jóban való gyarapodás összes 
alkotórészeivel és járulékaival együt t csak az-
u t á n következik, mint szükséglet. P r i m u m 
vivere, deinde philosophari. Előbb lenni kell a 
jó lé tben , csak azu tán következhet ik a jóban 
való tökéletesedés. Előljáró j ó t e t t t ehá t nem 
lehet más, emberek között , mint a ba jokon 
való résztvevő segítés. Először a lapot kell vetni, 
csak azu tán lehet építeni. J ó alap vetése pedig 
mindenek előtt a rossznak irgalmas szívből 
fakadó el távolí tásában áll i t t e földön szükség-
képen. Azér t mond tuk fentebb, hogy a jó tevés 
(benevolentia in omnes) gyakor lásában az első. 
az alapvető lépés az irgalomé, a bajból való 
szabadításé. íme, azér t tu la jdoní t ja Krisztus 
Urunk az i rgalmasságnak a földi keresztény 
boldogság ötödik ál lomását . 

A 4-ik és 5-ik boldogság egymásu tán ja és 
összefüggésének szé tszakí tha ta t lan szorossága 
ezek után, úgy hiszem, mindenki előtt világos. 
Kézze l fogha tóvá teszi a dolgot a Glossa követ-
kező magya ráza t a : „Iustit ia et misericordia i ta 
coniunctae sunt, u t a l tera ab a l tera debeat 
t empera r i : iustitia enim sine misericordia cru-
deli tas est ; misericordia sine justi t ia, dissolutio : 
unde de misericordia — post iustitiam tradit ."3) 
A tekin te t nélkül való stoikus jó-hajszolás épp 
<oly hibás és szerencsétlen véglet, mint a tekin-
t e t ek kedveér t a jónak, az önmagában való 
j ó n a k — lágyszívű feladása. Amaz crudelitas, 
emez dissolutio. A m a z t a büszkén imádkozó 
iarizeus, emezt a fiai i ránt való szerete tben 
egész józan eszével és teljes becsületes, jóakaró 
szívével feloldódott Phinees követ te el. Őriz-
ked jünk e végletektől ! A iustitia és misericordia 
együt t boldogítanak csak. Egymástól elszakakva 
n e m élnek, t ehá t nem is é l te thetnek. 

3) S. Thorn. A. Cat. aur. 1. c. pag. 81. 

Lehete t len az irgalmaslelkűség boldogságá-
tól megválni : annyi benne ncmcsak az édesség 
és tanulság, hanem az is, a mi t fenségesnek 
nevezzünk. 

Nem szabad felednünk, hogy édes Üdvö-
zítőnk kikhez beszélt közvetetlenül, midőn hegyi 
beszédét végezte és abban a keresztény morá 
szentélyét egész nagyságában, fényében és 
boldogító fenségében megnyi to t t a? 

A zsidó nemzethez , melynek szellemében 
ura lkodó á ramla t volt a farizeusi szellem, mely 
J ézus ellen váda t mer t kovácsolni abból, hogy 
résztvevő szívvel keresi a bűnösök társaságát , 
szelíden bánik vëlôk és segíteni igyekszik raj tok. 
A farizeus szellem megfordí tva j á r t el a bűnö-
sökkel. F á j d a l m a s részvétet nem érzet t irántok, 
sőt megvete t te , nyomta , gyalázta , e lutasí tot ta 
magátó l őket. „Suae enim iustit iae tumoré in-
flati miseros et peccatores aspernabantur ." 4 ) 
Ebből is világosan látszik, hogy senki sem 
lehet boldog a hé t fokú földi keresztény boldog-
ságnak egyik ál lomásán se — alázatosság nélkül. 
Aláza tosság nélkül nincs á l landósága egyetlen 
egy erénynek sem, sőt tökéletes erény nélküle nem 
is jöhe t létre. A bűnösök és ba jban szenvedők 
i rán t való érzékeny szív fenségének fe l tárása 
t ehá t Kr isz tus Urunk messiási fe ladata inak 
egyik legkiválóbbika vala. És ő azt, felülmúl-
ha ta t l an például állítva magát , fényesen meg-
oldotta. Már az ó-szövetségben mondá az Úr 
ha ta lmas parancsoló szavával a zsidó népnek : 
„Misericordiam volo et non sacrificium"; most 
pedig Krisz tus Urunk szelíd, jóságos, ember-
ismerő és emberszerető hang j án hirdeti a hegyi 
beszédben közvetet lenül a zsidó nemzetnek, 
közvet í tve pedig az i rga lmat lanságra és kegyet-
lenségre olyannyira ha j landó bűnös emberiség-
nek ál ta lában, hogy Is ten i rgalmára csak az 
számíthat biztosan, a ki magá t az irgalmasság 
lelki fenségének magas la tá ra felküzdeni tudja . 
A bűnösök és szerencsétlenek megvetése, a 
bensőséges életet élő keresztény hitéleten kivül, 
ál talános, fenköltségnek, előkelőségnek t a r to t t 
szellemi divat, erkölcsi métely, mely u ra lmat 
követel magának . Az „odi profanum vulgus et 
arceo" szelleme ott feszeng utczáinkon, ott ül 
a tudomány kathedráin, ot t szónokol parla-
menteinkben, és már-már betolakodik templo-
mainkba, sőt magába a szentélybe is belopódzik. 

4) Knabenbauer 186. 1. 
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A kereszténység szelleme meghazud to l j a ezt 
az álműveltséget , és Krisz tus pé ldá ján és taní-
t ásán okulva, nem azt k iá l t ja a bűnösöknek és 
nyomorgóknak : odi, arceo, el veletek, h a n e m : 
venite, jöj jetek, venite omnes . . . . et ego refi-
ciam vos, én minden ba jon enyhítek. Coleridge 
a tya The public life of our Lord, II. k. 240-ik 
lap ján nagy eszmét pendí t meg. Az t mondja , 
hogy Kr. U. eme szavainak Beati misericordes 
prófétai, sőt t e remtő ereje volt és van, mer t 
ennek köszönhet i az egyház, és az egyház 
közvetí tése ál tal az emberiség, az emberi ba jok 
és nyomorok enyhítésére i rányuló jó tékonyság 
óriás v i lágáramlatá t , melyhez még bál ja i t és 
t áncza i t is hozzáil lesztgetni igyekszik a p rofán 
világ. S tel jesen igaza van az angol szerzetes-
nek. Hisz m a g a az oly büszke modern közoktatás 
is eredetileg akeresz tény ius t i t iánésmiser icordián 
alapszik. S az egyháznak legádázabb ellensége, a 
szabadkőművesség, szintén nemde a jótékony-
ság báránybőrébe kényte len átöltözni, hog}7  

hitelre ta lá l jon és hódíthasson. 

Az irgalmasszívűség végtelenül kedves valami 
úgy az Is ten mint az emberek előtt, — az az 
irgalmasság, mely „monet e r rantem, docet 
ignorantem, consolatur af fhctum, vest i t nudum, 
pascit esurientem, condonat peccant i in se dé-
bita, or a t pro peccatoribus, au t denique qui 
quidquid habet dotis, aliis sublevandis et refocillandis 
impendit.LLb) A mul t századvég a l t ruismusa — 
ime — ta lmi ta lá lmány. I s ten előt t annyira 
kedves az irgalmasszivűség, hogy, mint szent 
Hilár mondja , az ő i rga lmát csak annak tar-
togat ja , annak kínálgat ja . „In t a n t u m enim 
De as benevolentiâ nostra in omnes delectatur , u t 
suam misericordiam sit sol is misericordibus prae-
stiturus."6) Az emberi lélek előtt mily kedves 
és az emberi szívek megnyerésére mily vará-
zsos ha ta lmú az i rgalmasság és kegyesség, — 
az röviden elő' nem adható . Nem hiába van 
neki ju ta lmul m a g a az Is ten végtelen és ki-
mer í thete t len i rgalmassága megígérve. „ Quoniam 
ipsi misericordiam conseguentur." Mert ők •— a 
véges lények, — véges, csekély i rgalmasság! 
próbáikért a végtelen i rgalmasság biztosító 
kar ja iba fognak bekerülni. Mily vigasztalás, 
mily bátorí tás ! I rga lomér t i rgalom ! „Videtur 
autem, úgymond aranysz. szent János , esse 

5) Iansenius Knabenbauernél 1§7. 1. 
ti) In Matth, cap. 4. 

aequalis re t r ibut io : sed est mul to ma io r : non 
enim est aequalis humana misericordia et divina."') 

Az i rgalmasságról n e m lehet embernek, — 
úgyis min t beszélőnek, úgyis mint a k ihez 
in tézte t ik a beszéd, — eleget beszélni. 

Szivünk mélyén folytassuk e beszélgetés t 
— egész az örökkévalóságig. Ot t Is ten nye lvén 
fogunk m a j d beszélni. 

„ Misericordias Domini in aeternum cantabo."• 
(Végesvége köv.) 

Kőrösszegi és adorjáni gróf Csáky Károly Emmáimét 
váczi megyés püspök 

B E S Z É D E , 
melyet a váczi kir. orsz. fegyintézet kápolnájában tartott. 

1901. Y i z k e r e s z t ünnepén . 
Jegyzetek alapján egybeállította : Egy jelenvolt. 

Szerencsétlen Gyermekeim ! 
Azóta, mióta ezen intézetet meglátogattam, gon-

dolataimmal és szivemmel sokszor foglalkoztam veletek. 
Azért elhatároztam magamban, hogy ezen magasztos 
ünnepen, vigasztalást nyúj tok nektek és az Istennek 
'Szt. igéjét hirdetem közöttetek. 

Alighogy megszületett az Úr Jézus, a mi Üdvö-
zítőnk : az ő csillaga és a Szentlélek sugallata által, 
többi között a három keleti királyt vagyis ahogyan 
neveztetni szoktak, a három keleti bölcset magához 
hivá. Ezek noha pogányok voltak, hamarosan fölértet-
ték az isteni intelmet és útra keltek azon czélból,, 
hogy az igért és immár megszületett Üdvözítőt imád-
ják és neki megfelelő ajándékokkal kedveskedjenek. 

Hosszú és terhes utazás után, sok veszélynek 
•leküzdése után, végül Betlehembe jutnak net procidcn-
,tes adoraverunt eumü : és leborulván imádták őt, vet 
obtulerunt ei munera, aurum, thus et myrhamu és fölajáltak 
neki aranyat, tömjént és myrhát. 

Mind a három mystikus, vagyis titokzatos ajándék,. 
melyről ma Isten kegyelmével elmélkedjünk. 

* 

Isten sugalma szerint tehát először is fölajánlanak 
az Üdvözitőnek : aranyat. Azt a csalfa, azt a csábító 
'aranyat, mely annyi embert elterel az erény útjáról,, 
.midőn nem becsületes úton, nem becsületes keresettel, 
nem szorgalmas munkásság által akarnak pénzhez jutni . 
Továbbá, midőn sok ember az Isten adta keresményt 
vagy létező vagyonát szenvedélyeinek kielégítésére 
használja föl, a helyett, hogy áldást hozna a házra,, 
átokra szolgál. Ismét mások bálványozzák az aranyat 
vagyis a pénzt, mint valamikor a zsidók imádták az: 
arany borjút és készek mint Júdás, pénzért eladni az. 
Üdvözítőt, magát az Istent és szt. törvényeit. 

Aranyat nyúj t a három bölcs az Üdvözítőnek^ 
amaz Üdvözitőnek, a ki végtelen szegénységével akart 
eleget tenni a mennyei Atyának azokért, kik az arany „ 
vagyis a pénz révén lelkük kárát vallják. 

7) Hom. 16. super Matth. 
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De más értelme is van ennek az adománynak. 
Az arany a legnemesebb, a legértékesebb a fémek 
között : az emberi testnek a legnemesebb, a legkiválóbb 
része a szív és a szívben a szeretet. Tehát nemcsak 
hódolatukat, hanem szivük szeretetét óhajtották bemu-
tatni az Üdvözítőnek. Szivük aranyát ajánlották föl 
annak az Üdvözítőnek, ki végtelen szeretetétől indít-
tatva az égből leszállt a földre. Szerencsétlen Gyerme-
keim ! Lehet, hogy egyik-másiknak a szive már nagyon 
kemény, elfásult; de a szeretetnek szikrája még mindig 
lappang benne. Talán sokszor gondolsz vissza, távol-
lévő feleségedre, kedves gyermekeidre. Miért ? — Mert 
még mindig szeretettel csüngsz ra j tuk és fáj a szived, 
hogy nem láthatod őket és el vagy tőlük szakítva. 

De lásd, sokkal közelebb, mint azok állanak, áll 
a te szivedhez a jó Isten, ki nem engesztelhetetlen és 
aki akkor is atyai részvéttel kisér téged útaidon, mikor 
azokon eltévedtél. Közelebb áll hozzád a jó Isten, ki 
tégedet teremtett, noha előre tudta érdemetlenségedet ; 
ki tégedet megváltott, noha előre látta eltévedéseidet 
és tégedet megszentelt, noha tisztán állott előtte, hogy 
sok igen sok kegyelemmel közreműködni nem fogsz. 

„Végtelen szeretettel szeretlek térjed, azért megkönyö-
rülvén, mugamboz vontalaku, mondja az Isten. Végtelen 
jóságában az Isten soha meg nem szűnt tégedet szeretni 
és kész bármikor tégedet atyai szívvel visszafogadni. 
Talán aranynyal vétkeztél : aranynyal engeszteld hát ki 
ismét a te Istenedet. Szived aranyával, őszinte, benső, 
bizalomteljes viszontszeretettel fordulj a te Istenedhez 
és az Üdvözítő meg fog téged váltani ; ki fog téged 
ismét emelni azon mélységből, melybe a bűn foly-
tán estél. 

A három keleti bölcsnek második a jándéka: a 
tömjén. 

A tömjén már az ó testamentumban az áldoza-
toknál nagy szerepet játszott ós az oratiot és adoratiot, 
vagyis az imádságot és az imádást jelképezte. Megma-
radt annak használata és jelentősége az u j testamentum 
áldozatánál, a szentmisénél is. Épen a mai szentmise 
alatt is láthattátok, hogy a püspök többször ós minden-
kor háromszor tömjéneztetik. Ez a tömjénezés nem az 
•ő személyét illeti meg, hanem annyit jelent, mintha a 
Diakónus azt mondá: Te Püspök, ne szűnjél meg 
magadér t és érettünk imádkozni és imádni az Urat ; 
mi kívánjuk és esedezünk, hogy valamint a tömjén-füst 
felfelé száll, úgy a te imád is szálljon fel az ég felé 
és kedves legyen az Isten előtt. 

Háromszor egymásután történik ez a füstölés, 
jelképezvén: akarjuk, nagyon kívánjuk, egész lelkünk-
kel óhajt juk, hogy foganatja legyen az imádságodnak. 
A három napkeleti bölcs is ily értelemben nyúj t töm-
jént az üdvözítő Jézusnak és nyomban a jelkép szerint 
cselekszenek is : „proeidentes adoraverunt euma — lebo-
rulván imádják Öt. 

Szerencsétlen G37'ermekem ! Emlékezzél vissza, — 
rég történt, — mikor édes jó anyád téged, mint piczike 
gyermeket ölébe vett, megfogta jobb kezecskédet és 
homlokodra irányította így szólván hozzád : édes lel-
kecském, mondd szépen utánam : Az Atya f a Fiú f 

és a szt. Lélek f nevében Amen. Azután megtanított 
téged a Miatyánkra, Üdvözlégyre és egyéb szép 
imádságra. 

így tanultál imádkozni és imádkoztál a szülő ház-
nál és az iskolában. Midőn pedig anyai szárnyai alól 
elbocsátott, mikor elhagytad a szülői házat, a mamácska 
könnyek között igy szólt hozzád : édes egyetlen fiam, 
ne hagyd el a jó Istent és soha ne feledj el imádkozni 
Es megáldott téged. 

Es azóta mi tör tént? — Történt valami, a mire 
szülőid soha sem gondoltak, a mit magad sem hittél 
volna. Rossz társaságba keveredtél, elpártoltál az Isten-
től, lejtőre kerültél. Eleinte csak lassan, lassan, azután 
mind gyorsabban sülyedtél, — borzasztó dolgokat 
követtél el, miglen a földi igazságszolgáltatás kezei 
közé kerültél — hűsre tettek téged — itt vagy e sze-
rencsétlen helyen. Meglazult a te hited, elvesztetted a 
becsületet, kihűlt a te szived, a kétségbeesés szé-
lén állsz. 

Mikor történt mindez ? Nem egyszerre, nem egy 
napon, lassan-lassan egymás után. Megmondom neked, 
mikor kezdődött szerencsétlenséged : mikor elhagytad az 
imádságot. Mikor a jó Istentől elpártoltál, az Isten is 
elhagyott téged. így aztán védetlennek és erőtlennek 
talált téged a kisértet óráján az ördög ; körülvett, meg-
csalt és bűnbe sodort téged szegény, szegény, szeren-
csétlen gyermekem ! 

Ja j , mi lesz velünk? Megtelt a pohár csordultig, 
igy nem lehet, nem szabad folytatni ; megállj ! mit tevő 
légy, hogy ismét kikerülj a hínárból? „Qui perdidit 
numerum, ineipiat iteruma : a ki elszámolta magát, kezdje 
ismét elülről a számolást. Ott, a hol a hiba kezdődött, 
ott kell azt ismét javí tani : kezdjünk ismét imádkozni! 
térjünk vissza a gyermeki imádsághoz, ez segíthet, ez 
fog segíteni nagy bajunkon. Helyezd minden bizalma-
dat Istenben, tömjén illeti meg a jó Jézust, tehát adj 
te is tömjént, a mindenkor rendes, áhítatos, élő hitből 
eredő imádságban. 

„ Nem akarom a bűnösnek halálát, hanem hogy tney 
térjen és éljenu, mondja az Ür. Meg fog raj tad könyö-
rülni az Isten, mert végtelen könyörületes. Az ima 
révén visszanyered az elvesztett kincseket : az élő hitet, 
az Istenben való bizalmat, a benső égő szeretetet Isten 
iránt. Egész más ember lesz belőled, a penitenczia-tar-
tás szentsége által ki fogsz békülni a jó Istennel, azt 
fogod mondani : felkelek és visszamegyek Atyámhoz, 
kit szerencsétlenségemre elhagytam. Ne félj, ünnep lesz 
az apai háznál, mert visszakerült a fiú, ki elveszett, 
megtért, ki eltévelyedett. Es nagyobb öröm leszen az 
angyaloknál a te megtéréseden, mint 99 igazon, kiknek 
nincs szükségük bűnbánatra. 

Térjünk át a harmadik ajándékra, melyet a nap-
keleti bölcsek hódolattal fölajánlanak a kis Jézusnak. 

Myrhát adnak neki. 
A myrha jelképe a szenvedésnek és a halálnak, 

mintha azt akarták volna az Üdvözítőnek mondani, 
hogy; Messze földről jöttünk, sok szenvedést kiálltunk, 
sok veszélynek ki voltunk téve, megalázás ért bennün-
ket és gyűlölet, de mi mindezt szívesen magunkra 
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vállaltuk, sőt nem egyszer a halállal is szembe néztünk 
és még azt is örömest elvállaltuk volna te érted Meg-
váltónk, ki e földre jöttél, hogy életed, szenvedésed 
és kínhalálod által üdvözítsd az emberiséget. Ezentúl 
is készen áll számodra myrhánk, vagyis mindama szen-
vedés, melyet az isteni Gondviselés ránk fog mérni. 

Mikor benneteket, szerencsétlen gyermekeim ! 
arra intelek, hogy ti is kövessétek a szt. királyokat, ti 
is ajánljatok föl myrhát, eszembe jut, hogy van ebből 
nálatok bőven. A szenvedés, a bűnhődés, a megaláz-
tatás helyén vagytok. De nincs köszönet benne, ha ezt 
a keserves myrhát el nem viszitek Jézushoz Mert lás-
sátok, akármilyen nagy, akármilyen fájdalmas is legyen 
a szenvedés, annak magában véve semmi értéke, semmi 
érdeme nincs Isten előtt ; mert az ember nem képes 
bűneiért, vagyis a végtelen Istennek megbántásáért, 
\éges szenvedésekkel eleget tenni. 

Hisz' azért jö t t az Ur Jézus a földre ós azért 
szenvedett miértünk, hogy az ő szenvedése és halála 
végtelen érdeme által, helyettünk az Atya Istennek 
eleget tegyen. Ha tehát nem akarunk hiába szenvedni, 
hiába bűnhődni : nem marad más hátra, mint egyesí-
teni a mi szenvedéseinket az Ur Jézus szenvedéseivel, 
í g y nyernek értékben és kiengesztelő erőben, mert az 
Atya Isten az ő egyszülött és szeretett Fia révén kegye-
sen elfogadja a te gyarló elégtételedet is. Néz az ő 
fiára, tekintetbe veszi az ő szenvedéseit és meglát 
tégedet is és a te szenvedéseidet is. Lát ja , hogy te is 
akarsz az ő szt. Fiával együtt szenvedni, eleget tenni 
a te képességed szerint és beéri a te gyarlóságoddal, 
í gy tehát, édes gyermekeim, jobb tanácsot, üdvösebb 
útmutatást nem adhatok nektek, mint hogy buzdítlak 
benneteket arra, hogy naponta legalább este vigyetek 
myrhát az Ur Jézus bölcsőjéhez és keresztfájához. A 
te mindennapi szenvedéseidet, bú és bánatodat, benső 
fájdalmaidat vidd oda és így értéke leend a te bűnhő-
désednek, nem vesz el belőle semmi, hanem be leszen 
írva az élet könyvébe. Ez az igazi penitenczia, mely 
nélkül hiába reméljük és vár juk üdvösségünket. 

Hallom a zokogást, látom a sirást, hála Istennek, 
megnyílnak valahára a könnyek forrásai. Lássátok, az Ur 
Jézus is sirt és kesergett Jeruzsálem város lakóinak 
romlottsága fölött, könnyezett Lázár sirja fölött. Egye-
sítsétek eme könnyeket az Ur Jézus könnyeivel, hogy 
lemossák a szennyet lelkeitekről és megkönnyebülvén, 
ismét bizalommal nevezhessétek Istent Atyátoknak. 

* 
& 

Végül még valamit mondok nektek. A bűn, az a 
könyörtelen bűn, megfosztott benneteket mindentől. 
Sokszor az élő hittől, a becsülettől, szabadságtól, a jó 
lelkiismerettől. Lássátok, nem igy bánt el veletek a jó 
Isten. Hagyott nektek még valamit, a mi többet ér, 
mint a világ minden kincse : azt a kincset, a mit nem 
adott meg azoknak, kik most a pokolban szenvednek 
és ezen kincsnek hiányában mindörökké szenvedni fog-
nak. Ez a kincs : az idő ! Az a drága idő, melynek 
minden pillanatja egy örökkévalóságot ér, mert vele 
egy boldog örökkévalóságot lehet nyerni. 

Azért édes, szerencsétlen gyermekem ! ne búsulj, 
ne csüggedj, még nincs minden elveszve ; van neked 
még időd ! Használd föl az időt, úgyis sokat elvesztet-
tél belőle, s ki tudja mennyit szánt még ebből neked a 
Teremtő ? 

Minden perez drága, minden perez kártalaníthat 
téged, ha felhasználod Isten dicsőségére, lelked üdvös-
ségére. „Ambulate, dum lucem hobetis, ut non vos tmebrae 
comprehéndant.u Já r ja tok , mig világosságtok tart, hogy 
a sötétség meg ne lepjen titeket. Azaz, használjátok 
jól fel az időt mig tart, nehogy elérjen az örökkévaló-
ság, a melyben semmit jóvá tenni, semmi érdemet sze-
rezni többé nem lehet. 

Mily nagy hálával tartoztok az Istennek, hogy a 
bűnnek órájában benneteket Ítélőszéke elé nem hivott. 
Késő lett volna akkor minden bánat és a penitencziára 
többé nem lett volna idő. 

Atyai szívvel, szívem egész szeretetével íme meg-
vigasztaltalak benneteket ; megmutattam az utat, hogyan 
lehet ismét jóvátenni mindent, de tudom, hogy sza-
vaimnak, intelmeimnek, csak úgy lehet foganatja, csak 
úgy férkőzhetik be szívetekbe, ha Isten szent áldása 
kiséri azokat. Azért fölemelvén kezeimet az ég felé. 
még egyszer megáldlak benneteket az Atya f Fiú f 
Szentlélek f nevében j 

Amen. 

is 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 15. A katholikus autonomia napiren-

den. II . — 
Most a sorrend, miután a kormány autonomiai 

tervét, a mint azt a „P. Lloyd" közölte, ismerjük, azon 
van, hogy lássuk a katholikus sajtó álláspontját a kor-
mány felfogásával szemben. 

Minden kath. laptársunk szavára nagy súlyt fek-
tetünk. Hogy most mégis csak a három napilap véle-
ményének ismertetésére fogunk szorítkozni, ez tisztán 
azért van, hogy mértéket tartsunk. 

A nagyváradi „Tiszántúl" következő nyilatkozatban 
jelezte ál láspontját : 

„Vettük észre már eddig is azt a törekvést a kor-
mány részéről, hogy a katholikus autonomiai mozgal-
makat nem óhajt ja sikerre vezetni. Nem ért jük ma sem. 
miért nem fél a magyar kormány az oláh ós a szerb 
görög-keletiek autonómiájától s miért követ el mégis 
mindent a magyar állam alapját képező katholikus 
vallás autonomiája ellen? Most pedig a „Pester Lloyd"-
hoz egy tervezetet a katholikus autonómiáról, mely 
nem egyéb, mint az egész fontos kérdésnek eltemetése. 
F á j ezt a tervezetet olvasnunk, mert világosan látjuk 
belőle, hogy az oly nagy reményekkel megindult katho-
likus autonomiai munkálatok felett a lélekharangot 
húzzák. Pedig mindennek nem kellett volna igy történ-
nie. Taláji erre már az utolsó órában felébredünk erőnk 
és jogaink tudatára s a fenyegető veszély felébreszti 
álmukból a közönyösen szunynyadókat is ! A katholikus 
autonomia megalkotása nemzeti, állami és társadalmi 
érdek, aki ellene van, az a magyarságnak van ellene. 
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Autonomiai képviselőinket pedig kérjük, ne halaszszák 
továbbra is ezt a fontos kérdést, nehogy az idén még 
veszélyesebb támadás érje a kezünkre bizott ügyet!" 

A „Magyar Állam" jan. 6-iki számában „Autonó-
miánk agóniája" czim alatt erélyes vezérczikkelyt szen-
tel a nagy ügynek. Visszautasítja az egész tervet. 

„Ötévi tervezgetés, taktikázás, halogatás után, 
úgymond, a kormány félhivatalosa az autonomiai titkos 
mozgató erőket ismerő „Pester Lloyd" bejelenti, hogy 
országos szervezetet nem kaphatnak a katholikusok. 
Miért nem, mi akadályozza a szervezkedés e módját, 
arra nem találunk feleletet, csak kategorikus impera-
tivusban a tilalmat s ennek következtében valamiféle 
tákolmányt, a mit egyházi bizottságnak neveznének, 
(még csak nem is autonómiainak) ellenben megengedik 
a hitközségi és egyházmegyei szervezkedést, mely 
azonban semmi érintkezésben nem állana a központi 
bizottsággal. Az alulról fölfelé csinálódó autonómia a 
Csáky Albin gróf ideája volt. Ám az autonómia ez 
alakja ellen akkor is az volt a kifogás, hogy egységes 
központ hiányában az ilyen autonómia csak szétszakí-
tására vezetne a katholikus szervezkedésben az állami 
czélokra is hatékony erőnek s magának a kath. egy-
háznak hierarchikai rendje követeli meg a kath. czé-
lokra szolgáló intézmények egységét. El is feledték az 
alulról kezdett szervezkedésnek ideáját hamarosan és 
a második hath. congressus már a királyi elhatározás 
szószerint való rendelkezése szerint is „a magyarországi 
kath. egyház önkormányzatának szervezetére" utasítta-
tott. Az a királyi elhatározás megváltoztatva ma sincs, 
maga a kath. congressus egyhangúlag az országos szervez-
kedés mellett nyilatkozott, soha sem mondta a kormány 
sem, hogy az országos szervezkedés lehetetlenség. Mily 
jogon, kinek a nevében akarja tehát a „P. Ll." illetékes 
faktora az autonomiai törekvések egész irány át megváltoz-
ta tni? Az a kinevezett egyházi bizottság, mit a „P. Ll." 
ajánl, egyszerűen lehetetlenség. Ha ő felsége, saját 
elhatározásával ellentétben, nem választott, hanem ki-
nevezett tagokból álló autonomiát akart volna, misem 
állta volna ú t já t ennek s ma már szépen működhetnék 
e szervezet. Természetesen ez esetben a királyi elha-
tározásnak is így kellett volna hangoznia, de mert nem 
így hangzott, mert a congressusra bízta, hogy az első 
congressus munkálatát dolgozza át, egyszerűen vissza 
kell utasítanunk már a limine minden kísérletet, mely 
az autonómiának a királyi elhatározásban lefektetett 
alapelvét meghamisítani, kiforgatni akarná. S reméljük 
is, hogy a felébredő kath. közvélemény ezt a ministeri 
bizottságot mint idétlen szörnyszülöttet a Taigetosról 
dobatja alá!" 

Az „ Alkotmány" jan. 5-iki számában szintén vezér-
czikkelyben foglalkozott a dologgal. Miután ismertette 
és felbonczolta a „Lloyd"-ban előadott tervezetet, 
azt a „M. A".-éval egyező erélyességgel utasítja vissza. 
Vegkonkluziója ez: 

„Nos ily körülmények között a katholikusok fel-
adata csak az lehet, hogy szilárdan és tántoríthatatlanul 
ragaszkodjanak a saját követeléseikhez, melyek az élet-
erős katholikus autonomia lényeges feltételei. A „P. Ll." 

czikkével szemben a magyar katholikusoknak ünnepélyes 
Veto-t kell mondaniok!" 

Paris, jan. 8. A szerzetes rendek ellen indított szabad-
kőműves irtőharcz. 

Ennek a harcznak szellemi oldalát, elvi irányzatát 
előbbi tudósításomban ismertettem. Most lássuk a do-
lognak anyagi oldalát, vagyis lássuk, hogy az egyház 
ellenségei a szerzetesi vagyonban mire és hogyan spe-
kulálnak. 

Már a mult év vége felé hirdette a félhivatalos 
„Temps", hogy a íiscus által az 1500 szerzetesi társulat 
vagyona körül végzett kutatások eredménye két vaskos 
kötetben fog a közönség elé terjesztetni. Azt is el-
mondta a nevezett félhivatalos, hogy e vagyonössze-
irást két hatóság végezte. Ez a nagyhangú híresztelés 
mindenkiben azt a meggyőződést alkalmas kelteni, hogy 
Isten tudja, mily alapos és lelkiismeretes munkához 
van e külön vagyonösszeirásban szerencsénk. Nos, ezt 
majd tüstént szemtől-szembe fogjuk látni. Most sies-
sünk és lássuk az eredményt ! 

A íiscus a szerzetesi társulatok vngyonát 4 osz-
tályba sorozta. E négy vagyonosztály javainak szám-
adatai terjedelem és érték szerint a következő vagyoni 
állapotot tüntetik fel : 

Hektár : Frankérték : 
1. Javak közvetetten birtokban 20.900 435,424.912 
2. „ közvetett birtokban . 5.769 125,887.399 
3. Önmívelés alatt levő birtok . 7.640 214,894.898 
4. Javak, melyek még tüzetesb fis-

colis megvilágításra szoridnak . 14.392 284,323.421 
Összeg : 48.701 ~060,530.630 

Első pillantásra mindenki előtt világos, hogy a 
4-ik rubrica szövegének fogalmazása kézzelfoghatóan 
elárulja ezeknek a hires vagyonbecslöknek czélzatos 
munkáját s annak zavaros természetébe több mint mély 
betekintést enged. Egyik nyilatkozatukban kimondják, 
hogy 1880 óta vagyonszaporulat mutatható ki, de rög-
tön hozzá teszi a furfang, hogy „lehetetlen megtudni 
részletesen e szaporulatot." Szóval ez a jelenlegi va-
gyonbecslés nagyon hasonlít annak a rendőrbiztosnak 
becsléséhez, a ki a házaikból kikergetett assumtionisták 
után csak a kasszában 1 millió készpénzt látott. Se 
többet, se kevesebbet. Az értelme pedig a dolognak az, 
hogy mikor az assumtionisták ellen kellett alap az üldö-
zésre, elég volt körülbelül egy millió ; most, hogy 1500 
szerzetesi társulatról van szó, a melyek 135.000 tagot 
kötelesek eltartani, okvetetlenül szükséges a kellő ha-
tásra 1 milliárd. 

Most lássuk, hogyan oszlik fel ez az igy konskri-
bált vagyon az egyes szerzetesi csoportok közt. Az 
1900-iki statisztika a következőket mondja : 
1. Autorizált férfi congregatiók . . . 128,555.525 írk 
2. „ n ő i „ . . . 254,521.449 „ 
3. Nem autorizált férfi „ . . . 176,891.495 „ 
4. női „ . . . 473,651.881 „ 

A szabadelvüség mindenütt egy húron pendül, egy követ 
fú, egy nótát dúdol. Nálunk is már ismertetni kezdik lerjyelüre a, 
szerzetesi vagyont. Szerk. 
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És ez az irányzatos statisztika, mely őszintén be-
vallja, hogy sem mostra, sem azelőttre nem áll jót az 
adatokért, a vagyonszaporulatot a következő összegek-
ben tünteti fel az autorizált congregatiókra nézve : 

1845-ben vagyonérték 43,027.000 frk 
1856-ban „ 81,975.000 „ 
1859-ben „ 105,370.000 „ 
1880-ban „ 420,935 000 „ 
1900-ban „ 392,408.000 „ 

Ez adatok megbízhatósága-, tehát a végzett munka 
lelkiismeretes becsületessége ismét gyenge lábon álló-
nak bizonyul. Eltekintve az összegek végén a százas 
frankok egyenlő kíkerekítésétől, feltűnő, hogy ez a 
legutóbbi adat 1900-ról az ő 392 milliójával 9 l/2 millió-
val többet tulajdonít az autorizált congregatióknak, 
mint a fentebb 1. és 2. alatt részletezett két összeg 
együttvéve. 128 és 254 millió a mellettök levő százezrek 
összegével együtt csak 283 és nem 292 millió. A növe-
kedést kimutatni akaró vagyonbecslő az 1880 és 1900 
közt mutatkozó fogyatkozást pedig azzal az éles észre valló 
észrevétellel igyekszik a vagyonszaporulat rovatában 
igazolni, hogy az alatt az idő alatt a szerzetes társula-
tok ingatlan vagyonuk egy részét ingóba, pénzbe fek-
tették át. Nos, eladás nélkül az nem mehetett. Erről 
pedig az államnak kell, hogy legyenek adatai. Miért 
nem mutat ják ki ? ! 

Térjünk most, ezek után a futólagos észrevételek 
után, a franczia fiscus eme vagyonbecslésének általános 
kritikájára át. 

A fődolog, hogy a milliárd meg legyen állapítva. Kér-
dés, kik végezték a gyönyörű munkát ? Két hatóság : 
az egyenes adók igazgatósága és a regisztratúra. Szép 
dolog a hatóság által végzett munka ós megbízható, 
— ha megbízható. De a jeleu esetben nem igy áll a dolog. 
A két hatóság, az egyik ugy mint a másik, önkényesen 
járt . Mind a kettő elfeledte megkérdeni a tulajdonost, 
valónak tart ja-e a rá kiirt számadatot? Az eljárásnak, 
hogy juridikailag kifogástalan legyen, contradictoriusnaJc 
kellett volna lennie, vagyis ki kellett volna tüntetni 
mindenütt, hogy a kirótt összeg nem egyoldalú önkény, 
hanem a tulajdonos által elismert igazság. A franczia 
fiscus két megbízott hatóságának közegei ezt nagyon 
jól tudták, mert két u j adónemnél a kibérelt helyiségek 
felbecslésénél szükségesnek tartották maguk is a bérlők 
véleményét megkérdezni, még pedig avval az ered-
ménynyel, hogy a fiscus számadatát sokszor lejebb 
kellett szállítani. Persze, mikor bérlők is voltak érde-
kelve, megtette ezt a fiscus, de mikor csak a congre-
gatiókról volt szó, akkor bezzeg a contradictorius el-
járás elmaradt. Már pedig contradictorius eljárás nélkül 
az ily czélzatos vagyonbecslés több mint gyanús. Er-
kölcsi értéke alanta van a semminek, mathematikai 
értéke valamivel több a semminél, de semmi esetre sem 
teljes értékű. Jó l mondta a párisi „Croix": „A milliárd 
összeget ki kellett tüntetni. Az a mód, a melyen eljár-
ták, akár 2 milliárdot is kitüntethetett volna. A közönség 
fantáziájára akartak hatást gyakorolni. 2 milliárddal 
persze hogy nagyobb hatást lehetett volna elérni." 
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Es mi volt a vagyonbecslés tárgya ? Ingatlanságok. 
Felbecsülték ezeknek az értékét ; de senki sem törődött 
azzal, hogy ki van-e már fizetve minden. Senki a teher 
után nem kutatott . Ennek sehol semmi nyoma. Pedig 
vagyonbecslés tulaj donképen az activák és passivák kü-
lönbözetének feltüntetésében áll. Micsoda értéke lehet 
a franczia fiscus eme szóban levő vagyonösszeírásának, 
ebből az egy körülményből is napnál világosabban ki-
fejthető. Én, úgymond a „Croix" egyik levelezője, nem 
ismerem a franczia szerzetesi congregatiók ingatlanának 
activáit és passiváit; de egy esetről biztos tudomásom 
van, és ez az, hogy az illető esetben a föld és ház 
értéke együttvéve sem volt elég a hitelezők kielégí-
tésére." 

A franczia szerzetes intézmények, ingatlanaik mel-
lett is, nagyon rászorulnak a kensztény chantas segítsé-
gére. Hányszor kell a sajtónak nyilvános gyűjtést ren-
dezni? Nem szólva a nyilvánosságot kerülő jótékony-
ságról. És mi a forrása a szerzetes intézmények 
vagyonának? Ismét a Charitas, a magánjótékonyság. 
Az állam egy krajczárt sem adott. Ha tehát bolygatja 
az állam ezt a vagyont, a jog és becsületesség alatt 
vágja be az élet gyökereit. 

No de ha még feltesszük is, hogy a kimutatott 
vagyon csakugyan megvan, akkor is mit értek el vele ? . . 
A franczia szerzetesek igazi apostoli egyszerűségének 
és szegénységének ország-világ előtt való bebizonyí-
tását. Vegyük csak, hogy tényleg meg van az 1 milliárd 
vagyon. Ez Francziaországban 3'/0-nál többet nem jöve-
delmez. Az összes kamatjövedelem tehát volna 30 millió 
frank. Ezt a Waldeck-Rousseau által kimutatott 135.000 
szerzetes közt felosztva, ju tna egyre-egyre körülbelül 
napi 60 centime. Igazi koldus napi jövedelem — a 
gazdag Francziaországban. Egy milliárd zsíros és vaskos 
adag ; 135.000 ember közt felosztva, hogy eltűnik. Mit 
kell mondani ahhoz, ha valakinek magának egyedül 
2 milliárd vagyon áll a rendelkezésére ! ? És az ily 
rengeteg vagyonok éheznek a szegény szerzetesek napi 
601 centimj ére ; ez a napi 60 centime pedig nem irigyli, 
nem szomjúhozza, nem veszélyezteti, sőt védelmezi a 
milliárdos és milliomos magánvagyonokat. A farkas és 
a bárány meséje isteni gondolat volt. Még pogány 
emberben is kell hogy felháborodjék a lélek a franczia 
kormány eljárásán. 

Anglia becsületét tönkre teszi a búr háború. A 
franczia állami hatalom becsületét nem csekélyebb ve-
szedelem fenyegeti, ha a szerzetesek napi 60 centimos 
szegénységén végrehaj t ja a tervbe vett rablást. 

így lesznek az első nemzetek — utolsókká ! 
Van isteni Gondviselés ! 

IRODALOM. 
- f ÉLETSZENTSÉG KATEKIZMUSA. BetzFrigyes 

után P. Antal sarutlan karmelrendi áldozár. Az illetékes 
egyházi é s , r end i hatóságok engedelmével. Budapest, 
1900. 16-r. 256 lap. Ara vászonkötésben 1 korona. 

Még egyszer visszatérünk erre az aranyos kis 
könyvre, mert az a lelki életben haladni kívánóknak 
olyan mint a mindennapi kenyér. Egy egész kis ke-

RELIGrlO. 
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resztény könyvtár velős kivonatának lehet ezt a kis 
könyvet tekinteni. A világi híveket a lelki élet elemeire 
nézve kérdésekben és feleletekben meglepő ügyességgel 
tájékoztatja s a megfelelő kötelességek gyakorlására 
mintegy karonfogva, ellenállhatatlanul vezeti. Terjesz-
tése apostoli munkaszámba megy. 

A karmelita zárda kiadásában (Budapest, VI. Huba-
utcza 12.), a ferdin kívül, még a következő könyvek kaphatók: 

Kármelhegyi Rózsabimbók. Imádságos és énekes-
könyv. Negyedik kiadás. I. Vászonkötés 1 frt . II. Vászon-
diszkötésben 1 f r t 50 kr. III. Bőrkötésben 2 frt. IV. 
Fekete csontkötés 3 frt . V. Elefántcsontkötés 4 frt . 
VI. Párnázott borjubőrkötés 4 f r t 50 kr. VII. Peluche-
kötés 6 frt . Casettával 7 frt . 

Dicsérjétek az Urat. Imádságos és énekeskönyv. 2. 
kiadás. Vászonkötésben 30 kr., diszkötésben 60 kr., 
bőrkötésben 1 frt . 

Hóvirágok a kis Jézuskának. Imák a kis Jézus tisz-
teletére. 3 kiadás. Vászonkötésben 30 kr. Ugyanez tót 
és német nyelven is kapható. 

Liliomfüzér, emiékid az első szent áldozásra. Negye-
dik kiadás. Vászondiszkötésben 30 kr. 

Páduai szent Antal. Imakönyv a nagy csodatevő 
tiszteletének terjesztésére. Fűzve 15 kr. 50 drb 7 íH. 
100 drb 13 írt. Kötve 30 kr. 50 drb 14 írt. 100 drb. 
26 frt. 

A prágai Ids Jézuska olvasója 5 kr., érme 3 kr, 
képe 1 ós 2 kr. 

Skapidárék drb ja 8 kr. Felvételi czédulák drbja 1 kr., 
100 drb. 50 kr. 

Ugyanott kaphatók: Dr Nogáll János fsz. püspök 
munkáiból a következők: 

Ki isztus követése. Vászonkötésben 1 kor., ugyanez 
nagy képes szalonkiadás félvászonban 4 forint, vászon-
díszkötésben 6 frt . 

Boldogasszony követése. Vászonkötés 1 fi-t, 
Lig. Szent Alfonz Vezérkönyve az Oltáriszentségről. 

Díszkötésben 2 frt . 
Slupuli Lőrincz lelki harcza. A korona. 
Csarnok. Útmutató a keresztény hitéletre. Kötve 

1 f r t 50 kr. 
Keresztény vezérczikkek. Elmélkedések a ker. vallás 

sarkalatos hitágazatairól. Kötve 1 frt. 
Az Úrangyala. Elmélkedés a bold. Szűz tiszteleté-

ről. Fűzve 1 frt. Kötve 1 f r t 50 kr. 
Liliomszálalc. Elmélkedések a bold. Szűz életéről, 

olvasójáról és szeplőtelen szivéről. Kötve 1 frt 50 
krajczár. 

Szentek tudománya. Kalauz főkép az egyházirend 
növendékei számára. Kötve 1 f r t 50 kr. 

Szeráfhangok szent Teréziától. Kötve 1 frt . 
Mindezen könyvek jövedelme a szerző kegyes 

engedelmével az Ángyalföldön épülő karmelita templom 
javára fordíttatik. Supradicta opéra etiam erga ss. 
mittuntur, computando iiniim sacrum 50 er. 

VEGYESEK. 
— Örömliir. Kit Rómában szenteltek fel püspökké 

s kit a szent atya oly kegyesen fogadott s annyi áldás-
sal küldött haza Magyarországba, dr Kohl Medárd sza-
mozatai czimre szentelt püspök ur, 45 napi távollét 
után, dr Nemes Antal budavári apátplébános kíséretében 

I szerencsésen hazaérkezett és elfoglalta ő emja a bíboros 
, hgprimás oldala mellett most már magasabb állását. 
I Áldott, ki az Űr nevében ment és jött . Hódolattal 

üdvözöljük Magyarország legifjabb püspökét. 
— Főpapi jó tékonyság. A görög kath. egyház 

karácsonya alkalmából Firczák Gyula munkácsi püspök 
ur 700 koronát osztatott ki Ungvár város szegényei 
között, az ungvári kath. körnek pedig 100 koronát 
ju t ta tot t . 

— Autonomiai választás. A szombathelyi egyház-
megye rohonczi autonomiai kerületében a lemondott 
Erdődy Gyula gr. helyére e hó 21., 22. és 23-án. vá-
lasztanak u j képviselőt. A kerület jelöltje Szegedy Béla 
cs. és k. kamarás. 

— Mivel dicsekszenek már minálunk?! Volt 
alkalmam mélyebben beletekinteni az egyház ellensé^ 
geinek bizakodásába. Megbízható forráson alapszik a 
betekintés. Arról volt szó egy keresztény ós egy nem 
keresztény magyar honpolgár közt, van-e jövője, lehet-e 
reménye a sikerre — a keresztény valláshoz való ragasz-
kodásnak a közélet terén. A nem keresztény hazafi —-
a ki mellesleg mondva igen beavatott és befolyásos 
ember — lebeszélni igyekezett keresztény honfitársát 
arról, hogy a keresztény vallásnak érvényesülnie kell 
az állami élet terén. S a nem keresztény ember azzal 
vélte, mint legfőbb bizonyító erővel biró ténynyel iga-
zolni a maga álláspontját, — hogy — és ezt dicsekvő-
leg mondta a nem keresztény polgártárs, — hogy a 

burg, már t.. i. a bécsi burg sem buzdítja az előbbi, 
t. i. a keresztény irányt. S ezt a vakmerő feltevést nagyon 
jellemzi az, hogy nyíltan mer fellépni s ellenállhatatlan 
hódító képességéről esze ágába se ju t kételkedni. Egy 
kis rendreutasítás ily körülmények között semmi esetre 
se volna időszerűtlen. De ki légyen az ébresztő a mai 
álmatag világban? Quis est hic, et laudabimus eum'? ! 

— A katholikns autonomia. Az autonomiai hármas 
bizottság átvette a vallás- és közoktatási minister vála-
szát, a melyet a katholikus autonomia dolgában adott. 
Már most a bizottság érintkezésbe fog lépni a püspöki 
karnak az autonomia dolgában kiküldött bizottságával, 
a mi még ebben a hónapban fog metörténni. A hármas 
bizottság tanácskozásai után összeül a, tizenkettes bizott-
ság, hogy elkészítse jelentését, a melyet a huszonhetes 
bizottság elé- terjeszt. -

— Biztató kezdet. A Keresztény Szövetkezetek 
országos Központja 1900-ban 536.961 korona 51 fillért 
forgalmazott. Mindenesetre biztató kezdet. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem fove, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionevi peramanter impertimus. " 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési clij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, január 19. 6. 

Előfizethetni ; 
minden : 

kir. postahivatalnál : = 
Budapesten a szerkesz- \ 
tőnél, és Nagy Sándor = 

könyvnyomdájában, 1 
IV., Papnövelde-utcza ï 
8. sz. alatt, hova a = 

netaláni reclamatiók is, \ 
bérmentes nyitott Ï 

levélben, intézendők. § 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. 
É V F O L Y A M . 

f 

Z A L K A J Á N O S . 
1820-1901. 

--V . 
„Stellae cadent de coelo. 

Csillagok hullnak le az égről." 

A régi P a n n ó n i a mai vidékének, Magyarország dunántu l i részének, je lenleg csak ké t 
püspöke él. H á r m a t egy félév a la t t e l ragadot t tő lünk a kegyet len halál . 

Gyászol a vallás, gyászol a tudomány, gyászol az irodalom, gyászol a szeretet , gyászol 
a közjótékonyság angyala, gyászol a haza, gyászol az egyház, de mindeniknél mélyebben és 
f á jda lmasabban gyászol a győri egyházmegye, — m e r t a veszteség legnagyobb súlyja reá 
nehezedik. 

Za lka J ános püspök, a győri egyházmegyének apostoli e rényekben dúsgazdag főpásztora, 
i t t hagyo t t e földön mindent , a mire jóságos lelkének melegét és világát püspökségének 84 
éve a la t t k iárasz tot ta , s elköltözött, tő lünk Is ten szine elé, az örök világosság hazá jába . 

Nehéz az egyház e nagy veszteségének néhány sorban mél tó kifejezést adni. A boldogult 
I s ten válasz tot t ja , Is ten embere volt, születésétől, sőt az örök elválasztás a lapján öröktől fogva. 
Igazi nagy pappá, apostoli lelkű főpász tor rá ava t t ák őt, nem a kedvező külső körülmények, 
melyek lelket nem adhatnak , hanem Krisz tus Urunk malasz t j a s a Szent Lélek sugal la ta és 
t ámogatása . 

Ennek a nagy főpapi és hazafiúi eszmények forrásából táp lá lkozot t apostoli férf iúnak 
sajátságos je l lemvonása vala egész életén át, hogy nagy erővel tudo t t m a g a körül — emelni 
mindent fel, I s ten felé. Suavi ter et forti ter . Mikor ezt a lapot, a „Religiót", 1855. végén átvette? 
elődje, Danielik János , u tód jának egész jövőjé t f e l tün te t t e há rom szóval. „A lap, úgymond, 
melyre a honi cath. egyháznak oly nagy szüksége van, t. ez. dr Zalka J á n o s pesti egyetemi 
professor u rban szerkesztőre talál t , ki annak becsét b izonyára — csak emelni fogja. " 

Csak emelni, csak emelni tudni, nagy tudás, I s ten vá lasz to t t j a inak ós kegyel t je inek 
osztályrésze. S ebből a dicsőséges osztályrészből Za lka J á n o s lelkének gazdagon j u t t a t o t t az 
isteni Gondviselés. Mert nagy pár t fogója volt a boldogul tnak Is ten szine e lő t t : m a g a az Is ten 
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anyja . Za lka J á n o s élete, e lszakadt liitsorsosink figyelmeztetésére, a kathol ikus Mária-kultu sz 
örökbecsű varázsos alkotása. 

Fé lszázad a la t t tényező volt úgyszólván minden epoclialis eseményben, mely hazánk 
s a katli. egyház tö r téne tében messziről l á tha tó magas la to t hagyot t maga után. Az eszter-
gomi bazilika felszentelése, a nagy mária-czelli nemzet i zarándokla t , az esztergomi nagy 
zsinat , az esztergomi papnevelés uj, nagyszabású berendezkedése, a királykoronázás, szent 
P é t e r és P á l apostolok mar ty r iumának 18-százados római ünnepe, a vat ikáni egyetemes zsinat, 
IX. P ius félszázados püspöki jubi leuma, — mind tényezőként l á t t ák szerepelni Zalka János t . 
Győri püspöksége az alkotások szakada t lan lánczolata . Közel félezerszer bérmált , 215,000 
hivőt bérmál t meg, 414 papot szentel t fel, 200 iskolaépületet létesítet t , 20 templomot épített , 
közczélokra közel 3 millió koroná t fordí to t t . 

Neve, emlékezete, kedves és á ldot t lesz örökké. 
Semper honos nomenque tuum laudesque manebunt. 
Imádó hódola t ta l megnyugszunk az isteni Gondviselés végzésén, mer t tud juk , hogy 

Za lka János t , a nagy püspököt, nem vesz te t tük el egészen. 
O él, és élni fog — példájával és mennyei pár t fogásával — mindörökké. 
J é z u s neve napján m u t a t t a be első sz. miseá ldozatá t az Ú r n a k ; J ézus szentséges 

neve ünnepének vigiliáján helyezik el hamvai t örök nyugalomra . Have Secerdos magne ! 

* * 

AN. CHRIST. MDCCC. 

P R I D I E K A L E N D A S I A N V A E I A S 

A I E S V C H R I S T O 
INEVNTIS S A E C V L I 

A V S P I C I A . 

Cultr ix bonarum nobilis a r t ium 
Decedi t ae tas : publica commoda, 

Viresque na tu rae retectas , 
Quisquis avet, memore t canendo. 

Saecli occidentis me vehement ius 
Admissa t a n g u n t ; liaec doleo et fremo. 

P ro ! quot, re t rorsum conspicatus, 
Dedecorum monumen ta cerno. 

Querarne caedes, sceptraque diruta, 
A n pervagant is mons t ra l icentiae? 

An dirum in arcem Yat icanam 
Mille dolis ini tum duel lum? 

Quo cessit Urbis, principis urbium, 
Nullo impedi tum servitio decus? 

Quam saecla, quam gentes avitae 
Pont i f icum coluere sedem? 

Vae segregatis Numine legibus ! 
Quae lex honesti , quae superest fides? 

Nutant , semel submota ab aris, 
Atque ruun t labefac ta iura. 

Audit is? eifert impia conscius 
Insanientis grex sapientiae ; 

Bru taeque na tu rae supremum 
Niti tur asseruisse numen. 

Nostrae supernam gentis originem 
Fast idi t excors: dissociabilem, 

Umbras inanes mente captans, 
St i rpem hominum pecudumque miscet. 

Heu quam probroso gurgi te volvitur 
Vis impotentis caeca superbiae. 

Servate, mortales, in omne 
Iussa Dei me tuenda tempus. 

Qui vita solus, cer taque Veritas, 
Qui rec ta et una est ad Superos via. 

Is reddere ad votum fluentes 
Terrigenis valet unus annos. 

Nuper sacratos ad cineres Pe t r i 
Turbas piorum sancta petent ium 

Is ipse duxi t ; non inane 
Auspicium pietas renascens. 
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IESY, fu tur i temporis arbi ter , 
Surgentis aevi cursibus annue : 

Vir tu te divina rebelles 
Coge sequi meliora gentes . 

Tu pacis a lmae semina provelie; 
Irae, tumul tus , bel laque tristia 

Tandem rés idant : improborum 
In tenebrosa age r égna fraudes. 

j\Iens una reges, t e duce, tempere t , 
Tuis u t ins tent legibus obsequi : 

Sitque u n u m Ovile et P a s t o r unus, 
U n a Fides modere tu r orbem. 

Cursum peregi, lus t raque bis novem, 
Te dante , vixi. Tu cumulum adi ice; 

Fac, quaeso, ne incassum precant is 
Vota tui r ec idan t Leonis. 

L E O xm. 

JÉZUS 

SZENT NEVE. 

Jézus, im neveddel kezdem, 
Uj század s évben reggelem ; 
Szentebb nevet szűm nem zenghet, 
Mint Úr Jézus a tiedet. 
Azért oly kedves e neved, 
Mert Isten szívéből ered. 
Méznek nincs oly édes leve, 
Mily szent gyönyör Jézus neve. 

Oh Jézus ez emlékezés ! 
Szivekben báj, s örömérzés; 
Nincs az énekben oly kellem, 
Mint Ur Jézus te nevedben. 
Fül nem hallott oly zengzetet, 
Oly dalra szív nem gerjedett 
Mint Ur Jézus édes neve, — 
Csak ott fenn a magas mennybe'. 

A zengő nyelv ki nem mondhat, 
Fényes betű ki nem irhát ; 
Csak a szív érzi nevednek, 
Edes gyönyörét teljesnek. 
Mert a szívben van az érzet, 
Mily jó szeretni hőn Téged; 
Jö j j irgalommal szívembe, 
S maradj örökre szerelme. 

A bűnös kész örömmel megy, 
Mivel neved csupa szent kegy ; 
Keresünk és ha meglelénk, 
Edes neved ragyog felénk. 

Nem nyomhat oly halálos bűn. 
Mely szent nevedre el nem tűn ;; 
Mert bánatunkra bocsánat. 
Szentségéből dúsan árad. 

Jézus neve szövétnekünk r 

Tündöklő fénye út nekünk ; 
Ez égi fény után megyek, 
Jézus örök hived leszek ! 
Jézus hatalmas szent neve, 
Akárki támadt ellene, 
Lesujtá mind egy pillanat, 
A fellázadt ádáz hadat. 

Jézus csodálatos neve, 
Nyomor, betegnek gyógyszere -f 

„Aranj^, ezüst pénzem nincsen, 
Szóll Pé t e r : Jézussal keljen." 
S legott a sánta koldus ment, 
Magasztalá Jézus-Istent ; 
Kinek s a népnek ő mondá : 
Jézus neve meggyógyítá. 

Oh szent imádott drága név l 
Mely a veszélytől óv, megvéd ; 
Térdet, fejet mélyen hajtok, 
S imádlak mint az angyalok. 
Jézus dicsőséges király, 
Ki győztesen jogarral áll. 
Vész hullámi elsimulnak : 
Dicső nevére Jézusnak ! . . . 

Jézus szent angyali gyönyör,. 
Ki isteni kenyeret tör : 
S midőn szívembe vettelek, 
Te üdve lettél lelkemnek. 
Oh mennyei szentelt kenyér ! 
S rá bájital az áldott vé r : 
Ah venni ezt örök élet ! 
Szent isteni nagy igéret. 

Ki méltóan vesz szívébe, 
Dicsőséggel mén az égbe : 
Mint kagyló birja a gyöngyét,-
Ügy a szív is e gyönyörét. 
Lelkem nevednek temploma, 
Mely össze nem roskad soha ; 
Mert benne élsz te Istenem, 
Szivem oltárul szentelem. 

Minden ember, ah, ismerjen! 
Eléd borulva térdeljen ; 
Forrón dobogjon fel szivök, 
S lángoljon fel élő hitök. 
Azért népek hát jöjjetek, 
Imát Jézusnak zengjetek : 
Világ, nép, boldog úgy leszen, 
Ha e szívből éltet veszen. 

Balassy István, 

6* 
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Az első keresztény kodiíikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

I r ta: dr Bozóky Alajos. 

Perjog. 

Azokban a zavaros időkben, melyek a római világ-
birodalom hanyatlását annyira jellemzik, a polgári perjog 
sem maradhatott érintetlen és csak természetesnek kell 
találnunk, ha ezen a téren is a keresztény felfogás hódí-
tott. Az újítások igen számosak valának és ma már alig-
alig gondolunk arra, hogy mennyivel járultak ezek a szá-
zadok is az eszmék tisztázásahoz, a perjogi elvek tovább 
fejlesztéséhez. Azért nagyon is helyén való lesz, ha a 
sok adat között böngészve a legnevezetesebbeket figyel-
münkre méltatjuk. 

Konstantin (331.) a tartományi lakosokhoz intézett 
rendeletében figyelmezteti a helytartókat, hogy minél gyak-
rabban tartsanak bírói széket és midőn az ügyes-bajos 
emberek panaszait meg kellene hallgatniok, ne rejtsék el 
magokat szobáikba, a hol csaknem hozzáférhetetlenek s 
ne vonuljanak tüstént vissza, mikor a szolga azt jelenti, 
hogy nem látott senkit az ajtó előtt; egyúttal megengedi 
bárkinek, hogy az igazságos és kötelességtudó helytartókat 
helyeslő felkiáltásokkal (éljenzéssel) megörvendeztesse, va-
lamint megfordítva, az igazságtalan és rosszlelkü helytar-
tókat bevádolja, hogy a császár által reájok mérendő bün-
tetésnél fogva állásaiktól elmozdíttassanak.Halálbüntetés 
terhe alatt óvakodjanak a bírósági szolgák a belépő vagy 
távozó perlekedőktől jutalmat kérni, hadd álljanak nyitva 
a biró fülei mind a legszegényebbeknek mind a leggazda-
gabbakoak.2) A lakosság kényelme szempontjából a hely-
tartók fel voltak hatalmazva, hogy jelentéktelenebb ügyek 
eldöntésére helyetteseket (indices pedanci) rendelhesse-
nek. 3) Valentinianus és Valens császárok névszerint fel-
hatalmazták a helytartókat, hogy ötven aranyig terjedő 
ügyekben formaszerii törvényszéki tárgyalás nélkül, de 
mégis előleges vizsgálat alapján dönthessenek (ilyen ügyek-
ként ezeket említik, ha p. valaki egy jogszerű követelést 
beperel, megszökött rabszolgáját visszaköveteli, vagy azt, 
mit a kapott megbízáson tul fizetett egy harmadiknak),4) 
majd pedig megengedték, hogy az elfogulatlan és békés 
falusiak helyi elöljáróik előtt intézhessék el apróbb peres 
kérdéseiket. 5) 

A nők különös oltalma érdekében elrendelte Konstantin 
(316.), hogy a ki tisztességes nőszemélyt erővel visz a 
biró elé, a legsúlyosabb bűntettes gyanánt kérlelhetlenül 
halállal büntettessék.6) Özvegyek, árvák, törődöttek s egyéb 
a sors által üldözöttek se kényszeríttessenek arra, hogy 
perlekedés czéljából tartományuk határain tul menjenek, 
mig ellenben kérelmökre hatalmas ellenfeleik igenis arra 
szorítandók, hogy a császári törvényszék előtt megjelen-

jenek. ') Bármelyik peres fél kívánságára a világi biró 
előtt már folyamatba tett per is a püspök elé viendő, 
kinek döntése bármit határozott légyen, szentnek tekin-
tendő. 8) Az egyháznak ügyei a törvénye« rend megtartása 
mellett, tehát nem ugyan soron kivül, de mégis halogatás 
nélkül elintézendők. 9) 

Hadbirák magánjogi ügyekbe nem avatkozhatnak, 
sem az ilyenekben a rendes biró által hozott Ítéletet végre 
nem hajthatják.10) 

(Folytatjuk.) 

*) U. o. 1. könyv 16. czim 6. törv. 
2) U. o. 1. könyv 16. czim 7. törv. 
3) U. o. 1. könyv 16. czim 8. törv. 
4) U. o. 1. könyv 29. czim 2. törv. 
5) U. o. 1. könyv 29. czim 5. törv. 
6) U. o. 1. könyv 22. czim 1. törv. 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 

Z A L K A J Á N O S . 

A győri székesegyházi káptalan fájdalomteljes 
szívvel tudatja, hogy nagyméltóságú és főtiszte-
lendő gombai és marcsa-magyari 

ZALKA EY. J Á F O S 
a győri egyházmegye püspöke, pápai trónálló, ő császári 
és apostoli királyi Felségének valóságos b. t. tanácsosa, ő 
szentségének a római pápának udvari főpapja, római gróf, 
az I. osztályú vaskorona-rend lovagja, a hit tudomány ok 
doktora, a m. kir. tudományegyetem hittudományi karának 

stb. tagja, aranymisés áldozópap 

áldáso-s élete 8 t-ik, áldozárságának 55. püspöksé-
gének 34-ik évében, a haldokló szentségeinek 
többszöri ájtatos felvétele után folyó évi január 
hó 16-án reggeli fél 10 órakor, végelgyengülésben, 
az Urban csendesen elhunyt. 

A megboldogultnak tetemei folyó hó 19-én 
reggeli 9 órakor a püspöki széklakban leendő 
előzetes beszentelés után fognak a székesegyházba 
átvitetni, onnan pedig az ünnepélyes gyászmise 
végeztével a székesegyházi sírboltban örök nyu-
galomra tétetni. 

Győr, 1901. január hó 16. 

Örök világosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, jan. 18. A katholikus autonomia napiren-
den. III . — 

A „Pester Lloyd" által közlött autonomiai terve-
zetre vidéki kath. lapjaink egyik legtekintélyesebbike, 
az „Esztergom", u j világosságot derített annak kijelen-
tésével, hogy az ő, mindenesetre megbízható értesü-
lése szerint, „a kormány álláspontja . . . egészen elütő 

7) U. o. 1. könyv 22. czim 2. törv. Ezen intézkedés megérté-
sére tudnunk kell, hogy a szegények peres ügyeiket a császár elé 
is vihették, ki azután vagy közvetlenül leirat utján döntött, vagy 
az ügyet eldöntés végett más biróhoz utasította ; a szegények ellen-
felei azonban ezt nem tehették. 

8) U. o. 1. könyv 27. czim 1. törv. 
9) U. o. 2. könyv 4. czim 7. törv. 
10j U. o. 1. könyv 21, czim 1. törv. 
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a nevezett lap által javaslatba hozott egyházi bizott-
ságtól." De lássuk az „Esztergom" kijelentését és to-
vábbi hozzászólását teljes szövegében. 

..Ismeretes, úgymond, olvasóink előtt, hogy a kor-
mánynak szócsöve a „Pester Lloyd", nemrég egy 
autonómiai tervezetet hozott, Isten tudja a hányadikat, 
a mióta autonómiánk ügye vajúdik, amelyben az auto-
nómia mindössze egy, mindenben a kormány kegyétől 
függő egyházi bizottsággá zsugorodik össze. Ki legyen a 
szerzője, azt a német félhivatalos el nem árulta, de hogy 
ujjából nem szopta, az bizonyos. A kormány tagadja s 
hogy tagadásának nagyobb nyomatékot kölcsönözzön, 
hamarjában összehítta a hármas kisbizottságot s kifej-
tette előtte álláspontját, amely miként értesülünk, egészen 
elütő a nevezett lap által javaslatba hozott egyházi bizott-
ságtól. Hogyan ju thatot t tehát a „P. Lloyd" ez oly nagy 
visszatetszést szülő javaslathoz? Bizonyára úgy, hogy 
mégis csak a kormány köreiből kapta, hogy a katho-
likusok hangulatát megismerje s midőn látta, mily 
óriási fölháborodást keltett az idétlen tervezet, lesza-
vazott s egyszerűen a tagadás kényelmes álláspontjára 
helyezkedett. Vagy pedig lehet, egészen jóhiszemüleg 
más oldalról szerezte informáczióit, melyeknek sugal-
mazója talán ily módon akarta az autonómiának a tár-
gyalások sarába rekedt szekerét ebből kizökkenteni. 
Bármiként is legyen a dolog, annyit mint bizonyosat 
Írhatunk, hogy az sem a kormányzók, sem az irányadó 
katholikus körök tervezete. A püspöki kar az ő nevezetes 
memorandumában világosan megjelölte álláspontját, a 
kormány is tudatta az övét a hármas bizottsággal. A 
hármas bizottság most még a püspöki karral fog egyes 
pontokra nézve tárgyalni s azután jelentést tesz a 27-es 
autonómiai bizottságnak, amely a congressus elé viszi 
a tárgyalások eredményét. Hogy mikor kerül ezekre a 
sor, azt egyelőre senki sem mondhatja meg. Annyi 
bizonyosnak látszik, hogy ha az a küszöbön álló ország-
gyűlési választásokig elhúzódnék, akkor aligha lehetne 
arra a nyugalomra számítani, aminőre ily fontos tárgya-
lásoknak okvetlenül szükségük van. Inter arma silent 
musae." 

Eddig esztergomi nagyérdemű laptársunk. Magyar-
ország katholikus közönsége mindenesetre nagy meg-
könnyebbülést érez az „Esztergom" megnyugtató nyi-
latkozata következtében. A Lloydban közzé tett „idétlen" 
tervezet nem tekinthető sem „a kormányzók, sem az 
irányadó katholikus körök tervezeté"-nek. Mi az — 
tehát ? 

Mélyen tisztelt laptársunk két lehetőséget állít fel 
a Lloyd lázító czikkelyének eredetére nézve. Az első 
szerint a Lloyd czikkelye mégis csak a kormány részéről 
akart tapogatódzás lenni, — hátha a türelmes katholiku-
sok a rabigát mégis elfogadnák. A második szerint a 
kormánykörök ártatlanok a dologban s az egész nem 
egyéb, mint a kath. autonómia valamely lánglelkű s a 
várakozást már megunt hívének zajtütő vészkiáltása, 
hogy az autonómia sárba rekedt szekerének kiragadá-
sára sarkalja a kath. közvéleményt. Ez utóbbi esetben 
a „Lloyd" „jóhiszemüleg" tolta volna az igazi kath. 
autonómia szekerét. 

Megvalljuk, ismerve a „Lloyd" által képviselt világ-
szellemét és érdekeit, az utóbbi katholikusbarát kombi-
nácziót nem tar t juk a valószínűségek körébe tartozó-
nak. Az előbbi hozzávetésben lehetne ugyan valami 
valószínűség,hogyha a „Lloyd" közleményében a katho-
likus közvélemény nem lett volna oly cynikus vak-
merőséggel provokálva. Azt mégis csakugyan aligha 
lehet feltenni a kormánykörökről, hogy annak épp 
ellenkezőjét vágják szemébe 10 millió katholikusnak, 
a minek megvalósítására kapott a kath. egyház ünne-
pélyes felhívást, az ország kormánya pedig határozott 
parancsot — az apostoli királytól, t. i. országos autonomiai 
szervezet felállítására. 

Nekünk egy harmadik eset látszik valószínűnek a 
„Lloyd" titkos származású czikkelyének eredetére és 
intenczióira nézve. Nem lehetetlenség ugyanis, hogy az 
egy intrikus kéz műve, a mely mindenütt és mindenben 
megjelenik, a hol katholikus érdekek sikerét megaka-
dályozni kell. Hátha az a hires lloydbeli egyházi bizott-
ság is felkinálkozás akar lenni felfelé, hogy ők t. i. oly 
egészen ingyen hajlandók esetleg a pápista autonómiát 
a koronának megcsinálni, hogy az a koronának sem-
mijébe se fog kerülni, sőt szaporítani fogja az ő ke-
gyelméből élő kreatúrák már-már beláthatatlan hosszú 
sorát. Ki tud j ördög soh'se alszik ! Gyönyörű állapot 
lenne biz' az valóban, ha egy szabadkőműves minister-
elnök gondviselése alatt egy kálvinista vallásügyiminis-
ter előterjesztésére nevezne ki Magyarország apostoli 
királya országos „egyházi bizottságot" a katholikus 
iskola és alapítványi vagyonügy — gondozására ! 

Eszembe ju t az ó-szövetségi zsidó nép helyzete, 
midőn a babyloniai fogságból hazakerülvén Jeruzsále-
met és a templomot újra építeni kezdték. Egyik ke-
zükben kardot kellett forgatniok folytonosan, hogy 
másik kezük szabadon végezhesse az építés munkáját . 
Isten kiválasztott népének oly rengeteg sok jó barát ja 
leselkedett szabadságára és boldogulására folyton-foly-
vást, köröskörül. 

A tanulság pedig az egészből az, hogy mi katho-
likusok végre-valahára már igazán éberebbek és össze-
tartóbbak legyünk, mert különben a furfang és erőszak 
nemsokára kifoszt mindenünkből. Legyen a katholikus-
ság Magyarországban végre kompakt egység : akkor a 
„Lloyd" et consortes papirtámadásaira nem kell majd 
azonnal megijedni s nagy hevesen kirántani az akczió 
kardját hüvelyéből, a honnan azt kicsalni még állami-
ságunk teljes apostasiája sem volt képes. = 

Pécs. 19Of január 12. XIII. Leo pápa a pécsegy-
házmegyei népmissió-egyletnek. — 

Ezen egyesületünket, mely úttörő édes hazánkban, 
nagy megtisztelés érte, amennyiben a Szentséges Atya 
is tudomást vett róla és búcsúkat is engedélyezett tag-
jainak. A vonatkozó pápai breve, mely megérkezett a 
megyés püspök révén az egylethez, igy szól magyar 
fordításban : 

XII I . Leo j)ápa. 

Örök emlékezetül. Minthogy, mint nekünk hirül 
adatott, a pécsi egyházmegyében szabályszerűen (cano-
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nice) megalakult e papok egyesülete, kik az egyház-
megye területén szt. missiókat tartanak, hogy az egye-
sület minél inkább gyarapodjék, a mindenható Isten 
irgalmában és sz. Péter és sz. Pál apostolok tekinté-
lyében bizva minden egyes áldozópapnak, ki ez egye-
sületbe lépett vagy akik ezentúl belépnek, ha bűnbá-
nólag járulnak a sz. gyónás és áldozáshoz és négy, a 
megyés püspök által egyszer megszabott napon vala-
mely a pécsi egyházmegye területén levő nyilvános 
templomot vagy kápolnát látogatnak, és ugyanott a 
keresztény fejedelmek egyetértésére, az eretnekségek 
kiirtására, a bűnösök megtérésére és az anyaszentegy-
ház fölmagasztalására ájtatatos imákat végeznek, amely 
napon a fönlemlítettek közül azt végzik, minden bűnök 
teljes bocsánatát és elengedését az Urban kegyesen 
megadjuk. Azon társulati tagoknak pedig, kik más, a 
főpásztor által egyszer kitűzött nagy napon a pécsi 
egyházmegye bármely templomát vagy nyilvános kápol-
náját bűnbánó sziv vei látogatják és mint fönt, ájtato-
san imádkoznak, valahányszor ezt végzik, az egyház-
ban szokásos módon két évi és ugyanannyi negyven-
napos bucsut engedünk. Továbbá megadjuk, hogy 
minden tag, ha akarja, e teljes és részleges bucsuk 
által minden biin büntetését leróhatja. Jelen enged-
ményünk csak tiz évig érvényes. 

Kelt Rómában szent Péternél, a halász gyűrű alatt 
1900 nov. 29 papságunk 23-ik évében. 

Macchi bib or os helyett 
Marini N. 

Szombathely, jan. 6. Boldogult Hidasy Kornél püspök 
emlékezete. — 

Dr István Vilmos félsz, püspök, káptalani helynök 
úr ő méltósága f. hó 1-én kelt körlevelében a követ-
kező kegyeletes sorokat szenteli elhunyt püspökünk 
emlékének : 

„A legközelebb lefolyt félév alatt történt esemé-
nyek közül egyházmegyénk szeretett megyés püspöké-
nek, mindnyájunk kegyeslelkü atyjának elhalálozása 
általánosan gyászos jellegű volt, a mely az egyházmegye 
minden tagját érzékenyen érintette, lesújtó hatását 
mindnyájunkra kiterjesztette, a veszteséget mindegyi-
künkkel fájón éreztette. A halál ugyan évekkel meg-
előzőleg előre küldötte hirnökeit; a folytonos gyengél-
kedés, a gyakori változatokban jelentkezett kisebb-na-
gyobb betegségei állandóan aggódásaink tárgyát képez-
ték, a halált még sem gondoltuk oly közelievőnek, mint 
a hogy az jelentkezett. Hosszas testi gyengélkedéseihez 
gyötrő lelki fájdalmai társultak különösen amiatt, mivel 
képtelennek érezte magát püspöki hivatását oly mérvben 
betölteni, mint a hogy egy minta-püspök működését 
önönmaga elé rajzolta : nem gyakorolhatta tanítói hiva-
talát gégebaja miat t ; és az utolsó években nagyobb 
szellemi munkára sem volt képes fokozódott agybán-
talmai miatt. Ki ne emlékeznék vissza lelketemelő fő-
pásztori buzgóságára, a melytől sarkalva mindjárt 
püspöksége kezdetén székesegyházában az adventi és 
nagyböjti szentbeszédek tartására vállalkozott, a melyek 
végén azonban csakhamar arról kellett meggyőződnie, 

hogy nagy terveinek és erős akarati erejének nem 
megfelelők testének gyenge szervezetei? Ki ne emlé-
keznék vissza a székesegyházban tartott missiók befe-
jezésekor híveihez intézett atyai intelmeire, a midőn 
mindjárt az első mondatok után hangja felmondta a 
szolgálatot és ezután csak taglejtéseiből, valamint 
egyes, érthetően kifejtett szavai után következtettünk 
arra, amit mondani akart ; és könnyekben nyilvánult 
meghatottságunk által jeleztük neki, hogy hivei meg-
értették főpásztori szózatát ? ! Sokáig vigasztalta a 
tudat, hogy a mit szóbelileg nem volt képes, épületes 
körleveleiben hirdethette hiveinek Isten igéjét és 
figyelmeztethette őket erkölcsi kötelességeikre. Es csak 
amikor körleveleinek szerkesztésében is akadályozva 
lett, hallgatott érzékeny lelkiismerete figyelmeztető 
szavára, mely azon gondolatot érlelte meg benne, 
mintha ő most már képtelen lenne püspöki hivatásának 
betöltésére ; miért is lemondásra, nyugalombavonulásra 
készült. Hogy ez nem történt meg, egyenesen szentsé-
ges atyánknak köszönhetjük, kitől azon üzenet érke-
zett hozzá : „Kérjen segédpüspököt és 0 maga jó 
példája és mintaszerű élete által szolgáljon papjainak 
és hiveinek épülésükre." 

Es valóban példányképül szolgált az Istenben 
boldogult, ugy papjainak, mint hiveinek. 0 első sor-
ban az imádság és elmélkedés embere volt. Reggel 5 
órakor már a kápolnában találtuk, a honnét csak 7 óra 
tá jban szokott távozni; legjobban érezte magát a leg-
méltóságosabb Oltári-Szentségben jelenlevő Ur Jézus 
társaságában, kit napközben többször meglátogatott» 
közölte vele dolgait és cselekedeteiben bizalommal szá-
mított szent kegyelmének támogatására. Apolta az 
imádság közösségét: papjairól és híveiről naponkint 
megemlékezett sz. miséiben és ezeket a legtöbbször 
egyenesen érettük ajánlotta fel ; bérmálás, ordinatió, 
investítura és egyébb functiói alkalmával mindenkor 
az érdekelteket jelölte ki szent mise-áldozata részeseiül. 
A szent mise-áldozattal karöltve jár t napi officiumának, 
imádságainak, gyakori gyónásainak ós egyébb ájtatos-
ságának felajánlása, a mint ez a gondosan vezetett 
jegyzeteiből ki tűnik; napi munkáiról ugyanis önönma-
gának pontosan beszámolni szokott. Imádságainak és 
ájtatosság! ténykedéseinek megfelelők voltak szereteté-
nek külső gyakorlásai is : a résztvevő szeretet előzé-
kenysége által akarta ő helyes útra téríteni az eltéve-
lyedetteket és gyógyítani a bűnösöket ; a szigort ritkán 
alkalmazta, talán azért is, mivel ha nagy ritkán alkal-
mazta, akkor csak nehezen tudott felejteni, a mi viszont 
abban leli magyarázatát, hogy sokan visszaéltek nagy 
jóságával. Fölemlítsem-e azt, mily nagy mérvben gya-
korolta az irgalmasság testi cselekedeteit ? De hisz 
erről ugy papjai, valamint a világiak is eléggé tanús-
kodtak ! Jó cselekedeteit titkolta : nem akarta itt az 
emberek dicséretét ; jutalmát Jézustól várta, kinek 
nevében és dicsőségére végzett mindent. Papjainak 
és papjaiért élt, jó papjait, amennyiben egészségi álla-
pota engedte, mindenkor szívesen látta maga körül, 
fesztelenül társalgott velük, jó tanácscsal szolgált nekik, 
munkálkodásaikban segítette és szükségeikben támo-
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gatta őket. vigasztalás nélkül senki sem távozott tőle. 
Szeme fényét mégis kispapjai, az egyházmegye jövendő 
munkásai képezték : ismerte mindegyik klerikusát nem-
csak névszerint, hanem ismerte tehetségeiket, szorgal-
mukat, jó tulajdonságaikat és gyengéiket. Takarékos 
volt az általa kitűzött jótékonyczélok javára, önön-
maga semmiféle fényűzést nem engedett meg magának, 
sőt mondhatni feltűnően egyszerű és számító életet élt ; 
de ha papnöveldéjéről volt szó, ennek czéljaira ezre-
ket is bőkezűen adományozott. Jókedvűen gyűjtöge-
tett a Szombathelyen építendett apáczazárdára is és 
szívből örült, hogy már-már hozzákezdhet a felállításá-
hoz, a midőn az erre szánt ezreket a más oldalról fel-
merült kiáltó szükségletek nyelték el. A halála előtti 
utolsó két hétben agybántalmai megfosztották őt a 
helyes gondolkodáatól is : igy történt, hogy egész 
püspökségi idejében az apáczazárdára gyűj töt t kész-
pénzét e czélra nem adhatta át és a zárdára szánt 
összeg is most a hagyaték tömegéhez csatoltatott. 

De miért is sorolom fel ezen jellemvonásokat, a, 
melyek az Istenben boldogult püspökünk életének 
beható megfigyelésének eredményei? Talán a reája 
vonatkozó emlékiratokat avagy a felőle elmondott 
emlékbeszédeket óhajtom kiegészíteni? Vagy talán az 
elszigetelt életmódja daczára is minden oldalról oly 
nagy mérvben megnyilatkozott részvétet óhajtom fo-
kozni? Nincs más czélom ezzel, mint hogy hivatalos 
működését és magánéletét kellő megvilágításba he-
tyezzem az egyházmegye papsága előtt és őt utánzandó 
mintaképül állítsam mindnyájunk szemei elé Tanuljuk 
el tőle mindjárt első sorban a szilárd hitet és a fel-
tétlen bizalmat Isten iránt. Bizalommal közöljük a 
legméltóságosabb Oltáriszentségben jelenlevő Jézussal 
mi is minden dolgainkat, éljünk tanácsaival, nála ke-
nessünk erőt és támogatást. Imádkozzunk egymásért 
és a gondjainkra bizott hívekért ; a szent mise, napi 
officium és egyéb ájtatossági gyakorlataink mindannyi 
találkozási pontjaink legyenek, hol együttesen emel-
kedjünk Istenhez és mindnyájunk számára merítsünk 
a kegyelmek kiapadhatatlan tárházából. Fizessük visz-
sza jó püspökünknek is, a mit nekünk oly szivesen 
előlegezett, foglaljuk őt közösen imáinkba ! Szeressük 
egymást oly benső szeretettel, a minővel ő szeretett 
minket ; segítsünk megszorult felebarátainkon és első 
sorban paptársainkon az ő példája szerint még azon 
áron is, ha mindjárt ez csak a mi kényelmünk rová-
sára történhetik is meg ! így őrizzük állandóan meg 
az ő becses emlékét, ha jó cselekedeteink mintáját tőle 
kölcsönözzük. Avassuk fel őt tetteink bizalmas bíráló-
jává és kérdezzük magunktól : mit szólna ezen vagy 
azon cselekedeteinkhez a jó püspök, ha ezeket vele 
közölhetuők ; mit tett volna ő ezen vagy azon körül-
mények közt? Ilyképen azután nem e körlevél hangja 
lesz az utolsó, mely felőle hozzánk szól, hanem állan-
dóan köztünk, fog élni, lelkileg kormányozni fog min-
ket, vele egyesülni fogunk a jóban itt és adja Isten, 
egyesülhessünk ott is elválaszthatatlanul Isten dicsőí-
tésére az örök boldogságban ! 

IRODALOM. 
— Praeorator, vagyis kézikönyv az előimádkozó lel-

készek számára. Éppen most jelent meg — az eszter-
gomi főegyházmegyei főhatóság jóváhagj^ásával 
JBuzárovits Gusztáv kiadásában Esztergomban a fenti 
czimű mű, mely a vasár- és ünnepnapok délutánjain 
megtartani szokott istenitiszteletek alkalmával nélkü-
lözhetetlen az előimádkozó lelkészeknek. A vallásos 
néppel együtt tar tot t isteni szolgálat emelésére szolgál 
ugyanis az, ha a nép is érti, amit a pap az oltárnál 
mond. A papnak az egyház nyelvén, latinul mondott 
imáiba belenyugszik az ájtatos nép, de igenis fennakad 
azon, ha saját nyelvén oly kifejezéseket hall, melyeket 
nem ért, legyenek azok ujonan faragott szavak, vagy 
elévült kifejezések. Ezekben, sajnos, bővelkednek a 
jelenleg használatban levő magyar imák. Nézzük csak a 
sok között Jézus szentséges Szivének litániáját. Nehezére 
esik továbbá a népnek, ha azt, amit a pap előimád-
kozik, imakönyvében meg nem találhatja. Az előimád-
kozó papnak is bajos, az elmondandó imákat több 
helyről összeszedni. Mindezeken a bajokon segit az 
előttünk fekvő Praeorator, mely a gyakorlati használat-
ban igen beválik. Nyelvezete mindenki által könnyen 
érthető ; tiszta, mert egyszerű : kellemes, mert nincs 
benne semmi szokatlan. A mű felöleli mindazt, amit 
a pap a délutáni isteni szolgálaton magyarul vagy 
latinul előimádkozni szokott. Kiállítása igen czélszerű : 
jó papíron könnyen olvasható, gömbölyded nagyobb 
betűkkel van nyomva. A latin imák betűi pedig a ren-
des szöveg betűinél nagyobbak. A Praeorator egyelőre 
csak magyar nyelven jelent meg, ha azonban német és 
tót kiadásra elegendő rendelő jelentkezik, ugy ezeken 
a nyelveken is rövid idő alatt meg fog jelenni. Éppen 
ezért kéri a kiadó czég a megrendelést bármely nyelvű 
kiadásra mielőbb megtenni, hogy a német és tót nyelvű 
kiadások iránt intézkedni lehessen. A Praeorator ára: 
egész bőrbe kötve 4 korona, egész vászonba kötve 2 korona 
60 fillér. Bérmentesítés külön 30 fillér. A Praeorator-ban 
foglalt magyar litániák és imák a nép számára külön-
külön is kaphatók. 100 példány ára 2 koronától 3 
koronáig. Megrendelések közvetlenül Buzárovits Gusz-
táv könyvkiadó-hivatalához Esztergomba intezendők. — 
Tekintve a Praeorator használhatóságát, azt a legmele-
gebben ajánljuk a ft. lelkész urak figyelmébe. 

A gyermeknevelés tízparancsolata. Kath. szülők 
számára magyarázta Clericus Frigyes, fordította és a 
második kiadást sajtó alá rendezte Zandt Ödön. A mi 
pedagógusaink a gyermeknevelés nehéz munkájában a 
külföld után indulnak. Azt vélik jónak, ami külföldi, 
pedig a helyes gyermeknevelést itthon is áldásosán 
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lehet eszközölni, ha az a vallás alapján áll. Clericus 
Frigyes munkája kitűnő utmutató a nevelés terén a 
szőlőknek ugy mint a lelkészeknek és tanítóknak. Ezen 
mű, amely második kiadást ért nálunk, Angolországban, 
de különösen Amerikában több kiadásban forog köz-
kézen. A 28 fejezetre osztott tartalom magyarosan és 
a psyhologia kifogástalan ismeretével van magyarítva. 
„Tolle et lege" mondaná ma szt. Ágoston e könyve ta 
keresztény szülőknek, papoknak, nevelőknek ajánlva. 
Ára 2 korona. Megrendelhető a következő czimen : Szt. 
Márton plébánia Pozsony. 

VEGYESEK. 

— A jubileumi búcsú alkalmából. A budapesti 
Jézus-társasági atyák házában több szoba van állan-
dóan berendezve azon világi papok, szerzetesek s vi-
lági urak számára, kik sz. gyakorlatot tartani szándé-
koznak. E sz. gyakorlatok tetszés szerint három, öt, 
hat vagy nyolcz napig tartanak. Nincs kizárva annak 
lehetősége, hogy egyesek tarthassák meg szent gyakor-
lataikat ; de kívánatos, hogy közösen többen végezzék 
ez ájtatosságot. A közös sz. ájtatosság az egész éven 
át minden héten hétfőn este veszi kezdetét egy Jézus-
társasági atya vezetése mellett. A résztvenni szándé-
kozók jelentsék magukat idejekorán alulírottnál. Kelt 
Budapesten (VIII., Mária-utcza 25. sz.), 1901. évi jan. 
hó 6. Czentár János S. J . 

— Királyok napján Rómában a Propaganda pápai 
collegiumában, a melyben a világ minden részéből 
s népéből vannak növendékek, minden esztendőben 
polyglott ünnepélyt szoktak tartani a világ Megváltó-
jának dicsőítésére. Az ezidei ünnepen 42 nyelven hir-
dették a megváltó Isten dicsőségét. Az angol, búr és 
zulu nyelvek békével simultak egymáshoz az egyház 
anyai keblén. Magyarul hazánkfia Nicolescu Sándor 
szónokolt. Hiába minden okoskodás és erőködés : a 
pápai Róma a világ minden népe lelkiországának kö-
zéppontja. Minden nép u t j a a mennyország felé Rómán 
át vezet. Az utak ilyen világszervezete csak Istentől 
eredhet. 

— íme hol lyukad ki az olasz egység! Az egy-
ház egységének felbontásában Olaszország területén. 
A dolog kezd komoly lenni. Az olasz igazságügymi-

nister, aki egyúttal vallásügyi minister is, avval a 
tervvel lépett elő, hogy Bariban „állami papnevelő 
intézetet" alapít, természetesen az egyháztól elrablott 
pénzekből alapított vallásalapból. Czélja pedig az in-
tézetnek schismatikus, a pápasággal meghasonlott pap-
ságot nevelni. 

— Egy püspök a katholikus sajtóért. Majláth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök legutóbbi körlevelének 
végén papsága különös figyelmébe ajánlja a körlevél-

I liez czim szerint mellékelt katholikus folyóiratokat és 
; felhívja papságát, hogy ez hasson oda, hogy jóakaratú 

hiveik is csak olyan lapokra és folyóiratokra fizesse-
nek elő, melyek határozottan és kétségtelenül keresz-
tény katholikus szelleműek. I t t a jó példa a — fel-
szólításban, mely, mikor magas helyről jő, önkénytele-
nül biztosítja az eredményt a felszólítás megvalósí-
tásában. 

— Az országos központi kath. legény-egyesület 
elnökének jubileuma. A budapesti legény-egyesület szé-
les körben ismert jóságos elnöke : Schi fer Ferencz 
pozsonyi kanonok, 25 éve munkálkodik már a legény-
egyesületek érdekében s két évtizede elnöke a fővárosi 
központi egyesületnek. Egyesülete ez alkalmat ünnep-
lésére használja fel s e hó 27-én lelkes óvácziókban 
akarja részesíteni fáradhatatlan vezérét. Az ünnepség, 
melyet az iparosvilág szine-java rendez — az elnök 
érdemeihez méltónak ígérkezik. Reggel hálaadó isten-
tisztelettel fog kezdődni, este pedig diszgyülésben kö-
szöntik az egybegyűltek Schiffer kanonokot. 

— Az atya iránti szeretet egy emlékezetes példá-
já t említi fel a „V. K." — 1787-ben egy napon afegyen-
czek Bécs városának egyik főutczáján a kövezetet 
söpörték. Egy arra menő csinosan öltözött tanuló egyik 
fegyenczhez oda lépve, tiszteletteljesen kezet csókolt 
neki. E jelenetet báró Kressel államtanácsos ablakából 
szemlélvén, magához hivatá az i f jú t s megrovólag fig3rel-
mezteté, hogy egy fegyencznek nem illik kezet csókolni. 
Az if jú azonban bánatosan feleié: De mikor az a fe-
gyencz atyám én nekem ! A báró meghatva a gyengéd 
gyermeki tisztelet által, elbeszélé a dolgot a császárnak, 
ki elrendelé, hogy a legelső üresedésbe jövő ösztöndíj 
a derék if júnak adassék. 

F e l h i - s - á s e l ő f i z e t é s r e . 
A hátralékosokat a hátralék beküldésére, az elő-

fizetőket az előfizetés szives, gyors megtevésére kérjük, 
mert ilyenkor a gyorsaság reánk nézve nagy kedvezés 
és időkim élést jelent. K. t. A szerk. 
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Vegyesek. 

Boldog uj évet! 
Boldog uj századot! 

VI. 

..Beati mundo corde. Boldogok a tisztaszi-
vűek." A hatodik boldogság. Vele kezdődik a 
via unitivá. A via purga t ivá t alkotó, vagyis a 
lélektisztí tó há rom első boldogság megvet i a 
lelki tökéletesség alapját . A via illumi-
na t ivá t alkotó ké t boldogság, a iusti t ia és 
misericordia, azu tán felépíti reá a keresz tény 
tökéletességnek égbenyúló épületét . A via uni-
tivát képező ké t utolsó boldogság, a szivtiszta-
ság és békeszerzőség, egyesít má r i t t a földön 
a legbensőbb egységben Istennel, vagyis része-
seivé tesz bennünke t az isteni f iúság nem-
csak alapvető mél tóságának, hanem tel jesen 
kifej let t dicsőségének is. Hogyan kell az t érteni, 
lássuk, és pedig, a mennyire csak lehetséges, 
röviden. 

Boldogok a tisztaszivűek. H o g y a n következik 
az előbbi boldogságokból ? Miben áll ez a 
hatodik boldogság? Mi az ő különleges gyümölcse, 
eredménye az emberi lé lekben? 

Összefüggését az előbbiekkel röviden és 
á l ta lában jelzi a Glossa Anselmi. „Merito 
autem, úgymond, post praedic ta sequitur ; quia 
nisi illa praecedant , mundum cor in homine 
non creatur ." Tehá t az előbbi fokokon való 
á tmenet mellőzhetet len előzménye a tisztaszi-

vüség boldogságának. Sz. A m b r u s az i rgalmas 
szivüséggel való közvete t len összefüggését tün-
tet i fel. „ Qui misericordiam defert , mi seri cór dia m 
amitt i t , nisi mundo corde mise rea tu r : nam si 
i ac tan t iam quaeri t , nullus est f ruc tus ." A ki 
i rga lmasságot kérkedésből gyakorol , nem éri 
el az i rga lmasság tökélyét , t ehá t boldogságát 
sem. Enné l fogva a következő boldogságra sem 
emelkedhet ik fel. Ugyanígy lehet k imuta tn i a 
boldogság e hatodik fokának összefüggését a 
többi boldogító erényekkel : az alázatossággal , 
szelídséggel, penitencziával , feddhetet lenséggel , 
min t az irgalmasszivűséggel. H a valaki ezeket 
az erényeket kifogástalanul gyakorol ja , megszü-
letik lelkében — a t isztaszivüség ; t. i. a sziv 
t i sz taságának mindenekfe le t t ura lkodó szeretete 
és ál lapota. El lenben, ha valaki amaz e ré i^e -
ket, mindegyiket a m a g a külön fokán, kifogás-
talanul nem gyakorol ja , sem az illető fok bol-
dogságát el nem éri, sem az Is tennel egyesítő 
u t első fokára, a t isztaszivüség boldogságára 
nem emelkedhet ik fel. 

Á m d e hogyan kell mindezt érteni, vagyis 
mit kell a boldogító erények kifogásta lansága 
a la t t ér teni? Miben áll a j ónak á l ta lában véve 
— az ő ki fogásta lansága ? Megfelel Aquinói sz. 
Tamás szokot t világosságával, s megfelel t már 
ő előtte a kit á l ta lában sz. Dionysius Areopa-
gi tának nevezünk, az ő mindent á tha tó nagy felfo-
gásával. Ez utóbbi ezt mondj a : „Bonum causa tur 
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ex in tégra causa, malum ex quovis defectu." *) 
Boldogí tó az erény, jó a jó, — hogyha min-
den meg és úgy van benne, e hogy lennie kell ; 
ellenben a legszebb erény is megromlik, a leg-
fényesebb jó cselekedetbe is beszivárog a bűn 
sorvasztó és öldöklő mérge, hogyha bebocsá-
tunk belé valamit , a mi Is ten törvénye szerint 
nem szabad, a minek, röviden szólva, nem sza-
bad lennie. Kimerí tő alapossággal magyarázza 
ezt meg Aquinói szent Tamás e következő 
fe j tege tésében: „In rebus unumquodque tan t iun 
habe t de bono, quan tum habe t de esse ; tan-
tumque deficit a bono, quan tum deficit a ple-
ni tudine essendi : bonum enim conver t i tur cum 
esse. Sic igitur d icendum est, quod omnis actio, 
in q u a n t u m habet aliquid de esse, in t a n t u m 
habe t de boni ta te ; in quan tum vero ei deficit 
aliquid de pleni tudine essendi, quae debetur 
actioni humanae , in t a n t u m deficit a boni ta te 
et sie dicitur, mala.,,2) Az erény, a jó cse-
lekedet tehá t csak akkor boldogító, ha kifo-
gásta lan, s csak akkor kifogástalan, ha 
semmi sem hiányzik belőle, a minek meg kell 
lennie, és így semmi sincs benne, a minek nem 
szabad lennie. S ez a tu la jdonság összeesik a 
tökéletesség fogalmával : vagyis csak a töké-
letes jó, csak a tökéletes erény — boldogít . 
Azér t mondá, nagy figyelmeztető czélzással, 
szent Bonaven tura : „Nota, quod non bonum 
facer e, sed bene facere, laudabile es t ; non enim 
verbis, sed adverbiis meremur ." S valójában, 
nem az teszi az ember t boldoggá, hogy jó t 
tesz-vesz ; hanem az, hogy kifogástalanul , töké-
letes módon gyakorol ja a jót . Igy nyílik meg 
az értelme Krisztus Urunk következő taní tá-
sának is: „Nem minden, a ki mond ja n e k e m : 
Uram ! Uram ! megyen be mennyeknek orszá-
gába, hanem a ki A tyám aka ra t j á t cselekszi, 
ki mennyekben vagyon, az megyen be mennyek-
nek országába."3) S ezzel egyút ta l Krisztus 
Urunk kezünkbe ad ja a boldogság kulcsát , 
vagyis az t az eszközt, melylyel a boldogságot 
magunknak biztosí that juk. S ez nem egyéb, 
mint hogy mindenben Is ten akara tához , Is ten 
törvényéhez szabjuk e l járásunkat . A ki teszem azt 
valamely állást, akárha például szent P á l szavai 
szerint püspökséget óhajt , csak ugy lehet bol-
dog és — boldogító, csak ugy gyakorol „bonum 

') De div. nomin. cap. 4. 
-) S. th. 1. II. q. 18. a. 1. 
3) Máthé VIL, 21. 

opus"-t, ha mindent „bene", vagyis Is ten szent 
aka ra t a szerint cselekszik. „Non enim verbis, 
hogy teszünk, hanem adverbiis, vagyis azzal, 
hogy jól tesszük, a mi t teszünk, meremur. szer-
zünk érdemet a boldogságra." 

S most már ime világosan áll előt tünk 
nemde, hogy mi a keresztény ember boldog-
sága a boldogságnak á l ta lában hatodik, az 
Is tennel közvet lenül egyesítő (unitivá) boldog-
ságnak pedig első fokán, vagyis hogy mit kell 
szívtisztaság a la t t ér teni? A szent a tyák egyező 
tan í tása szerint ez j elent t i sz ta lelkiismeretet,bűn-
te lenséget vagyis, minden halálos bűntől való 
mentességet . „Mundos dicit eos, mond ja aranysz. 
szent János , qui universalem vi r tu tem possi-
clent, et nullius sibi mali t iae conscii sunt."4) 
Ez t kel let t Krisz tus Urunknak a külsőségekkel 
kérkedő farizeizmussal szemben érvényre emel-
nie. Ez volt az ő messiási, vi lágmegváltó és 
emberboldogító fe lada ta inak egyike. S tekint-
sünk végig az egyház tör ténetén. Mit l á tunk? 
Ket tő t . Egyik az, hogy a világ sose volt méltó, 
hogy lába t csókoljon azoknak, kiket a „törvény", 
„haladás", „felvilágosodás" és más ürügyek alat t 
keresztény leikök hűségeér t halálra kínzot t és 
üldöz. Másik az, hogy az egyház sose ta r to t ta 
igaz gyermekeinek, a kik csak nevét viselték a 
keresz ténységnek és kathol ikus vol tuknak. Az 
egyház öröme és dicsősége a múl tban, s re-
ménye a jövőre nézve, hi veinek tisztaszivűsé-
gében rejlik. 

J u t a l m a a t isztaszivüségnek — az 1st eu 
látása. Megmagyarázza a dolgot minden vo-
na tkozásában aranysz. sz. J á n o s : „Qui enim 
omnem iusti t iam faci t et cogitât, mente 
sua Deum videt: quoniam iustitia figura est 
Dei, Deus enim iustitia est. Secundum ergo 
(a szerint a mint) quod aliquis eripuerit se a 
malis (v. purgativa), et fecerit bona (v. illumi-
nativa), secundum hoc Deum videt (v. unitivaj, 
au t parum, au t amplius, au t interdiun, aut 
semper, secundum possibili tatem humanam. In 
saeculo autein illo (a jövő életben) mundi corde 
Deum videbunt facie ad faciem, non in speculo 
et in aenigmate, sicut liic." 5) 

Menjünk tovább ! 
vBeati jiacifici, Boldogok a békességesek." 

A keresztény ember földi boldogságának hetedik 

4) Hom. 15. sup. Matth. 
5) Hom. XI. op. imperf. 
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foka. A legfelsőbb fok. A mi az t jelenti , hogy 
Is ten országában nem lehet békeadó, béke-
szerző, csak az, ki a keresztény tökéle tességnek 
ha t előző boldogító fokán keresz tü l küzdö t t e 
magát , a ki alapvetőleg I s tennek hódoló, szelíd, 
bűnbánó, igazságos, irgalmas, t isztaszivű. „Paci-
íici autem, mond ja szent Je romos , 6 ) d icuntur 
beati, qui p r imum in corde suo, deinde et in ter 
f ra t ros dissidentes faciunt pacem." Belbéke, 
külbéke szerzése, mind a ke t tő t á rgya a paci-
í icatorságnak s forrása az ő legfőbb fokú 
boldogságának. De mely békéről van i t t szó? 
Arról a békéről talán, melyet két la tor ad egymás-
nak véletlenségből vagy megegyezésből , hogy 
az tán a békében mintegy felhizlalt ha ragga l 
ron tsanak ismét egymásra ? Vagy arról a béké-
ről ta lán, melyet ké t hadviselő nemze t kö t 
egymással, a hol az egyik diktál, a másik pedig 
vért izzad a sarcz kifizetésében, a mega l áz t a t á s 
elviselésében? Nem. I t t mindenekefó t t az a 
béke értendő, melyet a világ nem adhat . 
„Quam mundus dare non potest ." Krisztus 
békéje ér tendő itt, melyet ő hozott , ő ad az 
embernek : a bűntől t iszta lélek békéje Isten-
nel, önmagával és az egész világgal szemben, 
még akkor is, ha az egész vi lággal l iarczban állunk 
Krisztus boldogító békéje érdekében. „Pot ior et 
sublimior pacificatio intel l igenda est, mond ja 
szent Chromatius, a nobis ; illám dico, qua 
homines, gentiles, inimici Dei, per instanticim 
doctrinae adducun tu r ad pacem ; qua peccatores 
emendantur et Deo per poenitentiam reconcili-
antur ." Az Is tennel való kibékülés nyomában 
f akadnak azu tán a békés keresztény lélek to-
vábbi fe ladatai s azok tel jesí tésének boldogító 
áldásai. „Quae notio, sc. pacificationis, m o n d j a 
Calmet, mul ta complect i tur . Talis enim (paci-
ficator) non solum pro se debet esse amans 
pacis, sed pacem tueri, confirmare, ubique 
quaerere, eam lenitate, pat ient ia , d e m e n t i a , 
obsequio, publice et privatim, domi et foris ! 
colere." 7) 

S vájjon mi a j u t a l m a az ily békességnek? 
A legfőbb, a mi halandó ál tal elérhető. „Quo-
niam filii Dei — vocabuntur . " Mert I s ten 
fiainak fognak az ily békések és békeségszerzők 
neveztetni . De hogyan tör ténik ez? Hiszen az 
isteni fiúság mél tóságának kegyelmét minden 

keresztény ember tu la jdonképpen már a meg-
szentelő ma la sz tban megkapja . Tehá t mi tör-
ténik az isteni f iúság mél tóságára felemelt 
keresz tény emberrel akkor, midőn a nyolcz 
boldogság legfőbb fokár a, a hetedikre fe lhág ? 
Megmondja ez a szó : vocabuntur , — xhrid-rjaovTai 
—- filii Dei. Ok, a keresztények, kik a meg-
szentelő malasz t erejénél fogva m á r Is ten fiai, 
mint ilyenek fognak felismertetni , hirdet tetni , 
dicsőíttetni. „Filii au tem Dei vocabuntur, mond ja 
K n a b e n b a u e r a tya Maldona t és mások nyomán 
haladva, i. e. u t ta les apparebunt , celebrabun-
t u r ; ii enim. quibus b o n u m illud (pacem cum 
Deo), quod omnes appetunt , et quod t amen 
saepe tu rba tu r , suo interventu rest i tuerint , eos 
agnoscent et l audabun t t a m q u a m veros tilios 
Dei pacis, et Deus ipse, qui est pax et Chari-
tas, eos u t filios sibi carissimos amplec te tur , 
qui operi i l l i studiose insistunt, quod ipsi maxime 
cordi est."8) 

Ennél magasabb dicsőségre felemelkedni 
nem lehet. Egyszerű fenséggel mond ja ugyan-
ezt a Grlossa Anselmi : „Maximam ergo digni-
t a t e m h a b e n t pacifici ; sicut qui filius regis 
dicitur, in domo regia summus est." „Filium Dei 
fieri, mond ja nyssai sz. Gergely, omnem plane 
supera t fe l ic i ta tem ; quaenam enim verborum 
excogitatio, quaenam ex nominibus conflata 
significatio t a n t a e promissionis donum com-
plec te tu r?" 

A pogány világ hires apotheosisai ehhez 
a keresztény, valódi apotlieosishoz képest sem-
mik, — igazi majmolás által összehevenyészet t 
hiu torz képek. 

Van t ehá t az emberre nézve apotheosis 
— és pedig m á r i t t e földön : az isteni fiúság-
nak bennünk keresz tényekben a nyolcz boldog-
ság hetedik fokán való kinyilvánulása, megdi-
csőülése. 

Fe jezzük be ! 
Midőn egymásnak az uj évek alkal-

mából boldogságot k ivánunk : te l jen m e g szi-
vünk mindenkor a nyolcz boldogság kívánásával . 
Mert „septem sunt, quae perficiunt, nam octava 
(az Is ten igazságáér t való üldöztetés boldog-
sága) clarificat et pe r fec tum demonst ra t . " !l) 

E n pedig, a ki e sorokat irom, Magyar-

6) In hunc locum. 
7) Knabenbauer, 190. 1. 

U. o. 
'•') S. Aug. 1. 1. De sermone Domini in monte. 
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országban katholikus hitfeleim századkezdő 
10 milliójának az uj század ha jna lán azt ki-
vánom, hogy a XX. század fo lyamán a 
krisztusi nyolcz boldogság hét fokán felemel-
kedve Is ten és emberek előtt bebizonyítsuk 
azt , miszerint mi csakugyan Is ten fiai, Magyar-
ország pacificatorai, Is tennel megbékitői , vagyis 
fentar tó i és boldogítói vagyunk — és leszünk az 
idők végéig. í m e a XX, század kath. hitélete 
számára programra ! 

„Confirmet Deus, quod opera tus est in 
nobis!" .fe* 

Szerény észrevételek 
a „Religio-V állás" czimű folyóiratnak 1901. évi január 

12. megjelent 4. számában közölt eme czikk fölöt t : 

„Szabad-e latin szertartásunak antimension felett misézni ?Lí 

Általánosan ismert rlolog, hogy a liturgikus köny-
vek (a breviárium, missale, rituálé és pontificale) a 
szövegen kivül, vagy pedig a szöveg közé eső rubri-
kákban jelezik a módot is, mely szerint az egyes litur-
gikus ténykedések végzendők. 

Továbbá ismert igazság az is, hogy a rubrikák 
nagyobbrészt lelkiismeretben kötelezők, nisi ratio consilii 
exprimatur, uti quoad recitationem „Dies irae" in mis-
sis quotidianis pro defunctis (De Herdt, p. I. n. 2.) 
vSi guis dixerit, receptos et approbatos ecclesiae catholicae 
ritus . . . aid contemni, aut sine peccato a ministris pro 
libitu omitti, aut in novos alios per quemcunque ecclesiae 
pastor em mutari posse, anathema sit.u Cone. Trid. Sess. 
7 : De sacram. in gen. cap. 3. A pápák az újonnan 
átvizsgált és kiadott liturgikus könyvek rubrikáinak 
megtartását a legszigorúbban sürgetik. így V. sz. Pius 
1568-iki „Quod a nobis" a breviáriumot illetőleg és 
ugyanő 1570. évben „Quo primum" a misekönyvre 
vonatkozólag stb. stb. kiadott bulláiban. Lásd ezekről 
Scliüch J . Lelkipásztorkodástanát, I. köt. 159. §. 377.1. 

Ezeknek elmondása után lássuk az oltárok kellé-
keire vonatkozó egyházi szabályokat ! 

Rubricae generates Missalis XX. pont alatt : De 
praeparatione altaris et ornamentorum ejus — igy szól : 
„ Altäre, in quo sacrosanctum Missae Saa ificium celebran-
durn est, debet esse lapideum et ab Episcopo . . . conse-
cratum : vei sattem ara lapidea, similiter ab Episcopo .. . 
consecrata, in eo inserta, quae tam arnpla sít, ut hostiam 
et majorem partem calicis capiat . . ." 

De defectibus in celebratione Missarum occurentibus : 
X. pont alatt : De defectibus in ministerio ipso occu-
rentibus — a következő foglaltatik : „7. Possunt etiani 
defectus occurrerq in ministerio ipso, si aliquid ex requisitis 
ad ill ud desit, tit si celebretur . . . in altar i non conse-
crato . . . ." 

Benedictus XIV. P. M. De Sacrosancto Missae Sacri-
ücio libri très. Ferrariae. MDCCLXVn. czimü munkájá-
ban, lib. I. cap. 2. De Altari n. 1. igy szól: vAltare. 
super quo Missae Sacrificium sit per agendum .lapideum esse 
oportet, et ab Episcopo con seer atum ; et si quidem non sit 
ex lapide, sacra petra (értsd: portatiU) saltern instrui 
debet, quam Episcopus cm seer aver it . . ." 

n. 5. „Primis Ecclesiae saeculis Altaria erant 
lignea." 

n. 7. Vergente in finem saeculo IY-o altaria certe 
erant lapidea." 

n. 9. „Nunc de petra sacra dicendum, qua opus 
esse monuimus (lásd fennebb a n. 1. alattiakat!) ut 
Missa rite celebretur, nisi altare consecratum sit. Ea 
(t. i. petra sacra) in Can. Concedimns de consecr. dist. 
I. Tabulla Altaris appellatur, et Viaticum in Decretal. 
Quoniam Episcopi de privilegiis in sexto : Ut Altare 
possit habere Viaticum. Hincimarus Rhemensis saec. 9-o 
de petra sacra loquitur in Capitulis, quae anno Epi-
scopatus sui duodecimo condidit : Nemo Presbyterorum 
in Altari ab Episcopo non consecrato cantare praesu-
met. Quapropter si nécessitas poposcerit, donec Eccle-
sia vel Altaria consecrentur, et in Capellis etiam, quae  
consecrationem non merentur, Tabulam (értsd : a mos- 
tani portatile-t) quisque presbyter, cui necessarium 
fuerit, de marmore, vel nigra petra, aut lithio ho-
nestissimo, secundum suam possibilitatem honeste as-
sectatam habeat, et nobis ad consecrandum afferat, 
quam secum, cum expedient, déférât, in qua sacra 
mysteria secundum ritum ecclesiasticum agere valeat." 

n. 10. irja XIV. Benedek pápa: „In Orientali 
Ecclesia nullus huj us petrae sacrae est usus, nam si in 
altari non consecrato Missa sit celebranda, pannos quosdam 
adhibent sacerdotes eodem ritu, quo consecrantur oltana,  
consecratos. quos vocant Antimensia, ut videre est apud  
Card. Bona, Rer. Liturgie, lib. I. cap. 20. Cf. Binghamum, 
torn. 3. pag. 246. et apud Renaudotium in Collection. 
Liturgiar. Oriental, torn. I. pag. 182. — At quemadmo-
dum diximus, in Occidentali Ecclesia aut super Altare 
lapideum Missam celebrare oportet, aut si consecratum non  
sit, saltern super petram consecratam, sive Altare sit li-
gneum, sive lapideum . . ." 

Ugyanezen munkában 301—3. lapon vannak a  
következő dolgok : 

Appendix II. E x t o m o l . Bullarii pag. 167. num. 57. 
§. VI. De Sacramento Eucharistiae et Missae 

Sacrificio : 
Tárgyunkra vonatkozólag n. 17. ezek foglal-

tatnak : 
„Si Graeci velint accipere Altaria portatilia ab Epi-

scopis Latinis consecrata, bene érit; sin minus, tolerentur 
eorum Antimensia, sive Throni, super Altaria lapidea 
ponendi, cum celebrant." 

n. 19. „Latinis Presbyter i s latino ritu in Graecorum 
Catholicorum Ecclesiis celebrantibus. si careant proprio 
Altari portatili lapideo, super Antimensüs seu Thronis 
Graecorum Sacrum facere non licet." 
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A facilitates quinquennales-nél fogva a püspökök 
megengedhetik : „ Celebrandi etiamsi Altäre sit fractum 
vei sine reliquiis Sanctorum, si aliter celebrari nequit.u (15.) 
Cf. S. R. C. 3. Mart. 1821. és 6. Oct. 1837. Schüch 
i. h. 460. lap. 2. jegy. és Szeredy, Egyházjog, II. köt. 
1435. lap. 7. jegy. 

* 

Csak a fennálló szabályokat idéztem, a levoná-
soknak, következtetéseknek megtevését a szives olva-
sóra bizom : az esetleges helyesbítést pedig nagy kö-
szönettel veszem bárkitől származzék is az. Dr.*** 

Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

I r ta: dr Bozóky Alajos. 
(Folytatás.) 

Előkelő személyeknek, midőn peröket tárgyalják, 
nem szabad a tárgyalásnál jelen lenniök, nyilván azért, 
nehogy a bírákat valamikép befolyásolják.1) A tartomá-
nyokban működő birák ügyeljenek arra, nehogy a hatalmasak 
képviselői alacsonyabb sorsuak kárára valami hamis és igaz-
ságtalan dolgot elkövessenek.2) Ne fogadjanak el, minek-
utána a tárgyalásról haza mentek, otthon semmiféle 
keresetlevelet s általában hivatalon kivül ne vegyenek 
tudomást semmiféle idegen ügyekről, vagy állapotokról. 3) 
A délutáni órákban ne fogadjanak senkit magoknál, se 
ismerőst, se ismeretlent, a ki ugyanabból a tartományból 
való, még a barátság ürügye alatt sem.4) Időről-időre 
járják be az egyes birtokokat és félreeső pusztákat, hogy 
meggyőződést szerezzenek magoknak, mit műveltek ott az 
adóintők törvényellenesen vagy önhaszonlesésből, ha ezt 
megtenni elmulasztják, a polgárok panaszai következtében 
a legszigorúbban büntettetnek. 5) 

Senki önnön birája (avagy tanuja) nem lehet.ü) Az 
sincs megengedve, hogy bárki ugyanabban az ügyben fel-
peres is, alperes is, biró is, meg szabadságvédő is legyen.7) 

A nők férjökkel azonos birói illetőséggel birnak, 8) 
és csak magok, de nem egyszersmind a mások ügyét is 
vihetik,9) férjök az ő ügyeikből csak azokat viheti, me-
lyeket magok reábíznak. ,0) 

Katonák nem vihetik mások ügyeit. u ) 
Zsidók polgári ügyeikre nézve a rendes római birák 

elé tartoznak, a hol a római polgári jog szerint nyernek 
igazságot. Egymás között felmerülő polgári peres ügyeiket 
csak ugy vihetik saját hitsorsosaik elé, ha azok mint vá-

') U. o. 1. könyv 20. czim 1. törv. 
z) U. o. 1. könyv 16. czim 14. törv. 
3) U. o. 1. könyv 16. czim 10. törv. 
4) U. o. 1. könyv 16. czim 13. törv. 
5) U. o. 1. könyv 16. czim 12. törv. 

U. o. 2. könyv 2. czim 1. törv. 
1) U. o. 2. könyv 10. czim 5. törv. 
s) U. o. 2. könyv 1. czim 7. törv. Ezt Theodosius kérkedve 

említi. (392.) 
9) U. o. 2. könyv 12. czim 5. törv. 
10j U. o. 2. könyv 12. czim 4. törv. 
n ) U. o 2. könyv 12. czim 6- törv. 

lasztott birák járnak el közöttük, mely esetben az utóbbiak 
ítéletét a rendes római bíróságok hajtják végre.12) 

Az ügyvédek zárt köre (numerus clausus) megszün-
tettetvén, mindenki léphet föl ügyvédként,13) a kinek az 
ügyvédkedésre jogosító minősítése van. Az előszabott jogi 
tanulmányok elvégzését s a szükséges ismeretek birtokát 
a jogtanítók esküvel megerősített bizonyítványával kellett 
igazolni. u ) A per hányadának (quota litis) kikötése az 
ügyvéd részéről az ügyvédi gyakorlattól való eltiltással 
büntettetik. 15) Az ügyvéd tévedése nem praejudikálhat az 
ítéletnek. 16) A per kezdetén a bírónak bizonyosságot kell 
szereznie a perlekedő felek személye felől, a ki másnak 
ügyét viszi, annak meghatalmazását tartozik előmutatni.17) 

Midőn a biró a tárgyaláshoz fog, türelmesen hall-
gassa meg a perlekedők állításait és válaszait és vizsgál-
jon meg mindent világos fejtegetéseivel. Ne akarjon a 
maga véleményével a perlekedőknek elébevágni, míg csak 
magok mindent el rem mondottak és már semmi ujat 
felhozni nem tudnak : addig-addig szellőztesse a keresetet, 
mig csak az igazság ki nem pattan, kérdezze meg őket 
ismételten, nem felejtettek-e el valamit, mert ha ő általa 
lesz az ügy elintézendő, az egész fölött kell döntő hatá-
rozatot mondania, ha pedig a császár elé lesz terjesztendő, 
akkor is csak teljesen felszerelve, részletesen kifejtve sza-
bad azt felterjesztenie. 18) 

Nem számíthat birói vizsgálatra és eldöntésre, a ki 
ugyanazon ügyet két különböző b ró előtt teszi folyamatba, 
ugy hogy az egyiknél a birtok iránt perel, a másiknál 
pedig egy közbejött császári Lirat alapján magát a dolgot 
követeli. Az illető azonkívül, hogy tőle a jogszolgáltatás 
megtagadtatik, awal büntettetik meg, hogy vagyonának 
ötöd részét (20%-át) elveszti azon város javára, melynek 
területén a kérdéses dolog fekszik.19) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jan. 23. Magyarország két százados év-

fordulója. — 
Az egyik a hazánk területén született nagy toursi 

szent Márton halálának 1500-os évfordulója ; a másik a 
dicső Árpád-ház kihalásának 600-os évfordulója. Mind 
a kettő 1901-re esik. 

Ma csak az utóbbival akarunk foglalkozni, sajnos, 
post festa. Mert az utolsó Árpád-házi király, III. Endre 
1301. jan. 14-én hunyta le örök nyugalomra királyi 
szemeit. 

Valami álomszerű lelkibetegség szállta meg a ma-
gyar nemzetet, hogy ezt az évfordulót Magyarország 
észrevétlenül engedte maga felett elsurranni. Köszönet-

12) U. o. 2. könyv 1. czim 8. törv. 
13) U. o. 2. könyv 10. czim 1. törv. 
u) V. ö. Római Perjogom 2. kiad. 261. 1. 
15) Koáex 2, könyv 10. czim 4. törv. 
16) U. o. 2. könyv 11- czim 1. törv. 
17) U. o. 2. könyv 12. czim 3. törv 
1S) U. o. 2. könyv 18. czim 1. törv, Ezt az utisítást Konstantin 

adta ki 321. évben. 
19j U. o. 2. könyv 18. czim 3. törv. 
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tel tartozunk az erdélyi katholikusok közlönyének, a 
„Közművelődés**-nek, hogy pótolva az általános mu-
lasztást, hálás kegyelettel adózik az Árpádok nagy 
nemzetségének, a mely Magyarországot megteremtette, 
s a mely ennek az országnak minden uralkodóházát 
felülmúló bőséggel adta a keresztény élet példaadó 
szenteit. 

Erdélyi laptársunk a következő emelkedett szellemű 
vezérczikkelyben emlékezik meg a gyászos nagy nem-
zeti évfordulóról : 

..Biborban született Konstantin, közel egykorú iró 
beszéli el Árpád fejedelemmé választatását, mikor a 
magyarság még a mai hazán kivül Etelközben tar-
tózkodott, s igy az első magyar nemzeti dinasztia kor-
szaka négyszáz évnél hosszabb időt ölel fel. 

Legelső tagjának halhatatlan érdemei a honfog-
lalás véres harczaitól a belső állami szervezésig és 
megállapodásig minden téren szembetűnnek, habár ada-
taink hiányossága az egyes események és intézkedések 
kellő kidomboritásban való feltüntetését nem engedi 
meg. Géza vezér úttörő munkája lehetővé teszi, hogy 
a nemzet itt tartózkodása második századának hajna-
lán olyatén átalakuláson menjen át, minden nagyobb 
és veszélyesebb megrázkódtatások nélkül, mely itt ma-
radhatásának egyedüli szilárd és biztos alapját képezi. 
A nomádból helyhez kötött letelepülő, a szomszéd né-
pek szemében a rémület tárgyát képező kóbor rab-
lókból békés honpolgár, pogányból keresztény lesz. 
Szent István czimerén szerepel először ezen átalakulá-
sok szimbóluma és alapja, a korona és a kereszt. 

Az u j királyság fénye és tekitélye legjobban szt. j 
László és Kálmán személyében domborodik ki, mig a 
nemzet alkotmányos érzülete az aranybullában ju t ér-
vényre az eddig mérsékelten abszolútnak nevezhető 
királyi hatalommal szemben. 

A mongol dúlás és pusztitás után a „második 
honalapító" erélyes és buzgósága folytán hihetetlen j 
gyorsasággal erősödik meg ós jön helyre az ország, de I 
a királyság tekintélyét és fényét többé nem nyeri vissza. | 

A meg nem állapított örökösödési rend sok vi-
szálynak és pártoskodásnak képezi magvát Endre és ! 
Bélától kezdve V. Istvánig. A többség mindig a trón- j 
követelőt pártolta és segítette diadalra Almosig, ki az 
első oly trónkövetelő, ki sikert éppen ezen körülmény 
miatt nem is ért el. A két király, ismétlődése II. 
Endre és Béla, IV. Béla és István között szintén sok 
szomorú emlékű viszálynak képezte kiinduló pontját . 
Szokásba kezdett jönni a többet ígérőnek ajánlani fel 
fegyverét, a mi soknál a pártváltoztatásck miatt jel-
lembeli csorbára is alkalmat adott. 

Az egész család túlnyomó részét a vallási buzgalom 
és a hősies vitézség jellemzi, annyira, hogy egy angol 
történetíró méltán nevezi a „szentek és hősök család-
jának" az Arpád-házat. Ha az utolsók gyöngesége és 
erélytelensége a szomorú és zilált viszonyok hatása alatt 
az ország gyöngülésére vezetett is, ez az ősök bölcses-
ségére, hősiességére homályt nem vet. Európai helyzete 
és szereplése, a családi összeköttetések, mind közremű-
ködtek az ország tekintélyének magasra való emelésé-

ben. mely ha vezető szereplésü nem is volt, sokszor 
nagyhatalmi állásra emelkedett. 

Munkásságuk és érdemeik kegyeletet követelnek, 
mig az általuk szerzett hármas bérez alján és a négy 
folyó mentén magyar sziv dobog, mig a haza oltárán 
magyar lelkesedés lángol. Az ezer év két ötödének 
lapjait az ő történetük tölti be és az általuk letett 
alapok biztosítják a későbbi idők munkáját is. Nem-
zetünk kegyelete megfeledkezett e nevezetes évfordu-
lóról, s az elfogulatlan történetíró aligha el fogja ejteni 
a hálátlanság vádját ezen nemzedék fölött, mely efemer 
kapkodásában oly könnyen feledkezik meg a tegnap 
érdemeiről." Csiky M. 

Vácz. .1 fegyháziak köszönete. — 
Megyés püspök urunk őméltóságának apostoli 

buzgólkodása nagy hatással volt a fegyház lakóira. Most 
a feledhetlen szép ünnepség után remekül kiállított 
hódolati feliratban tolmácsolják mélyen érzett hálájukat. 
A gyönyörűen megrajzolt keretben ritka szép kaligra-
fiával beirt köszönő szöveg igy hangzik : 

1901. január 6. 
Vízkereszt emlékére. 

„Örvendjetek velem, mert megtaláltam juhomat, 
mely elveszett." Szent Lukács 15. 

„Öröm lesz Isten angyalainál egy bűnbánó bűnös 
fölött." Szent Lukács 15. 

Hódolatunk és hálánk jeléül 

Méltóságos és Főtisztelendő 
kőrösszegi és adorjáni 

gróf Csáky Károly Emmanuel 
püspök urnák. 

D. a J. Kr. 
Midőn a váczi kir. orsz. fegyintézetet azon kitün-

tetés érte, hogy Méltóságos és Főtisztelendő püspök ur 
annak berendezését megtekinteni kegyeskedett, senki 
sem mert arra gondolni sem, hogy annak szerencsétlen 
lakói, a társadalomnak ide gyűj töt t elitéltjei oly szá-
nalmat ébreszthetnének a magas látogatóban, a mely egy 
ismételt látogatásban nyilvánulna. Es mégis, a mit senki 
sem reményelhetett, az rövid idő alatt bekövetkezett, 
mert Méltóságos és Főtisztelendő püspök ur, már né-
hány nap múlva nemcsak ismét megjelent közöttünk, 
bűnös emberek között, hanem leszállott hozzánk, hogy 
szóval hirdesse az Igét, a szeretetet, a lélek fenségét, 
és hogy vigasztaljon, oktasson és megmutassa az utat, 
a mely egyedül helyes és a mely az isteni ós emberi 
törvények által parancsolt czélhoz vezet. 

Főtisztelendő és méltóságos főpásztorunk nemcsak 
tanította, hanem meg is mutatta a keresztény tökéle-
tességet, hogy az Istent mindenekfölött és mindeneket 
Istenben szeressünk. Ázsia és Afrika sivatagjaira kikül-
dött hittéritők a tudatlanságban és vadságban sinylő 
lelkek megtérítésén fáradoznak. Főtisztelendő és mél-
tóságos főpásztorunk ennél még nemesebb, de egyszers-
mind nehezebben elérhető czélt tűzött maga elé, a 
mikor a polgárosult társadalom által büntetett és a 
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társas életből kizárt bűnösök megtérítését és azok gon-
dolkozásának helyes útra irányítását és vallásos érzé-
sük felébresztését, fokozását vette tervbe. Leszállott 
azon magas helyről, a melyet egyházi és világi állásá-
nál fogva elfoglal és felkereste a társadalom száműzőtt-
jeit, hogy ezeknek az Isten szent oltára előtt hirdesse 
a mi mennyei Atyánk azon kijelentését : „Nem akarom 
a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen." 

Méltóságos és főtisztelendő főpásztorunk megvi-
gasztalt, hogy ezen teljesen megalázott helyzetünk 
daczára még nem vagyunk elveszett emberek, ós ez-
által megnyugtató tudatot keltett a kétségbeesés felé 
hajló leikeinkben. Megvilágított azon tanításával, hogy 
egyedül a vallásos érzés az, mely az embert boldogí-
tani és a szenvedések elviselésére erősíteni képes. 

Azok a könnyek, a melyek a méltóságos és fő-
tisztelendő püspök ur lelki atyánk, mint az Isten fel-
kent főpapja magas szellemű beszédjének hatása alatt 
a bűn, szenvedés, elkeseredés és kétségbeesés súlya 
alatt szenvedő elitéltek arczain legördültek, oly mély 
nyomokat hagytak lelkeinkben is, a melyek fényes 
szövétnekként fognak lelki szemeink előtt lobogni s a 
melyek világánál az elhaló remények felujulnak, a val-
lás és Istenben vetett hit pedig erősíteni fogják szi-
veinket és lelkeinket a szenvedések elviselésére, fel-
ébresztik bennünk az emberi méltóság érzetét, a bűn-
bánatot és Isten és az emberi társadalom iránti köte-
lességeink tudatára vezetnek. 

Mély alázattal esedezünk méltóságos és főtiszte-
lendő püspök ur kegyes jó indulatáért és ezen hódolat-
teljes köszönő föliratnak kegyes elfogadásáért, imáinkba 
foglaljuk magas személyét, vigasztaló megnyugtató 
tanításáért. Őszinte szívvel fordulunk a boldogságos 
Szűzhöz, Jézus szentséges Szivéhez, a mennyei Atyá-
hoz kérve, hogy katholikus anyaszentegyházunk és 
kedves hazánk javára méltóságod sokáig munkálkod-
hassék. 

Vízkereszt ünnepét még igen sokáig fogják szi-
vökben ünnepelni az elhagyatott, szerencsétlen bűnö-
sök, mert az anyaszentegyház egyik apostola akkor 
vigasztalta meg őket, akkor hirdette közöttük az Isten 
bocsánatát és akkor adta reájuk püspöki szent áldását, 
pedig ily kegy még a szabad életben is nagy ritkán 
érheti a keresztény katholikus embert. 

Isten áldása kisérje méltóságodat, a szerencsétle-
nek vigasztalóját! 

Mély alázattal 
a váczi fegyintézet római kath. fegyenczei. 

Váczon, 1901. január 12. 
Következnek a rabok aláírásai, minden munka-

szakból egy-egy aláírás. 

Páris, jan. 18. A szerzetesek ellen indított harcz hatása 
a világon. — 

Ennek a hatásnak jeléül íme itt következik a 
kopt patriarka levele De Mim grófhoz. Álljon itt e 
levél szórói-szóra. 

Kairo, jan. 4. 
Gróf úr ! 

En csak a lapokból tudom, hogy az ön nevének 
hire egész idáig, hozzánk érkezett el. 

De miután a jelen körülmények között ez a név 
nagy sulylyal hangoztatik és ebből mi megtudtuk azt, 
hogy ön a vallási érdekeknek buzgó védelmezője és 
tagja a képviselőháznak is, engedje meg gróf úr, hogy 
önhöz forduljunk s az ön szivére bizzuk azt a fájdal-
mas meglepetést, melyben annak a törvényjavaslatnak 
híre részesített, a melyet a szerzetes rendek ellen ter-
jesztettek a törvényhozás elé Francziaországban. 

En nem vagyok franczia, sőt az a hatalom is, 
melynek védelme alá vagyunk helyezve, nem Franczia-
ország. Hanem mivel én pappá neveltetésem egész 
pályáján franczia szerzetesekre voltam bizva, nekem 
kötelességem, midőn az a végtelen sok jótétemény, a 
melyeket ezek a szerzetesek az egész földkerekségén 
szétárasztanak, félreismertetik, kötelességem, mondom 
nekem és népemnek felállni és e jótéteményeket az 
egész világ előtt hirdetni. 

Hála az irgalmas nénikék, a notre-dameok, a jó 
pásztorról nevezett apáczák jóságának, — a mi bete-
geinkről és gyermekeinkről nem kell gondoskodnunk. 

Csaknem minden szegény-, vagy árvaházban talá-
lunk olyanokat, kik frencziául beszélnek, kik az ő csa-

j ládjaik körében nem győznek eleget beszélni az ő 
I Istenben való atyáikról és anyáikról, a hogy a franczia 
í szerzeteseket és szerzetesnőket nevezni szokták. 

(Vége köv.) 

Róma, jan. 19. A Vatikán mellől. — 
Nagyon érthető, hogy az egyházellenes sajtó nem 

tudja megbocsátani Norfolk hgnek a pápához intézett 
beszédét. A quirinalista sajtó ugy vél bosszút állhatni 
az angol herczegen, hogy gyűlöletessé igyekszik tenni 
őt az angolok előtt. De nem lehet, mert az angol ka-
tholikusok világi vezére igen tapintatosan viseli magát 
s a pápához intézett beszédében nagy tisztelettel és 
szeretettel nyilatkozott az ő nemkatholikus honfitársai-

! ról, midőn azt a kívánságát fejezé ki, vajha mielőbb 
j lé t re jönne hazájában a vallási egység. A mit megrótt, 

az megrovandó volt, t. i. némely protestáns köröknek amaz 
üzelmeit, melyekkel a nép szegénységét igyekeznek ki-
aknázni katholikus hitéhez való ragaszkodásának meg-
gyengítésére. Ez már csakugyan nem nemes eljárás. 
A quirinalista sajtó nagyon hevesen támadja az angol 
hg beszédében azt, a mit „hiu és üres idegen lázitás-
nak" nevez ez a sajtó „a világi hatalom visszaállítása 
érdekében1 ' . Nagy baj is az igazán, hogy ez a római 
kérdés csak nem akar elaludni. Sok embernek zavarja 
ez a dolog az álmát, meg a circulusait. De hát nem 
tehetünk róla. Azt meg kell — egyszer még oldani. 

XII I . Leo pápa Carmen Saeculare ja nagy hatást 
keltett még az egyház ellenségeinek táborában is. Min-
denki csodálja azt az ifjú, meg nem* fogyatkozott fér-
fias erőt, mely ebben az ódában egy 90 éves aggastyán 
ajkain megnyilatkozott. „Kitűnik egész világosan, 
mondja a „La Patria", hogy a pápa életének 18 lustru-
ma nem fogyasztott el semmit a pápa szellemének 
fényes világosságából, mert az óda, melyet ma tet t 
közzé, formájában épp oly erős, mint gazdag gondola-
tokban." 
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KATH. EGYESÜLETI ELET. 
— Meghívó A „Kath. irók és hirlapirók országos 

Pázmány-egyesületének" 1901. j anuár hó 29-én a „Buda-
pesti Katholikus Kör" palotájában megtar tandó I l l - ik 
rendes közgyűlésre. 

Munkarend : 
Délelőtt 10 órakor szentmise az egyetemi tem-

plomban. Délelőtt 11 órakor a kath. körben a katholi-
kus szerkesztők és szerkesztőségek értekezlete a ka th . 
hirlapirodalom és irodalom anyagi és szellemi érdekei-
nek előmozditásáról. Délután 3 órakor ugyanot t a Páz-
mány-Egyesület közgyűlése. Tárgysorozat : Elnöki 
megnyitó beszéd ; Titkári jelentés ; Pénztárnoki jelentés. 
Esetleges inditványok, melyek az alapszabályok értel-
mében január 25-éig Írásban az elnökségnek bekülden-
dők. Tisztújítás. Ezen közgyűlésre az elnökség az egye-
sület összes alapító, rendes és pártoló tagjai t tisztelet-
tel meghívja. Budapest , 1901. j anuár hó 17-én. Dr 
Mar galles Ede egyleti elnök. 

IRODALOM. 
+ BIBLIOTHECA LAURENZIANA. A szatmári 

• egyházmegyének főmagasságu és főtisztelendő Schlauch 
Lőrincz kardinális ur által szatmári püspök korában 
kegyesen ajándékozott Török János-féle könyvtárnak 
Névjegyzéke. Közrebocsátot ta : Meszlényi Gyula, szatmári 
püspök. Szatmár, 1900. 8-r. 202 1. 

Midőn 1887-ben Szatmáregyházmegye nagy tudo-
mányu főpásztora, főmag. és f tő Schlauch Lőrincz kar-
dinális ur 13 évi bölcs és eredménydús kormányzata 
u tán a nagyváradi 1. sz. egyházmegyébe távozott , néhai 
Török János, híres publiczistánktól nagy áron megvett , 
többnyire Hungar ikákból álló könyvtárá t volt kegyes 
emlékül ajándékozni a szatmári egyházmegyének, a 
könyvtár őrizetével és gondozásával a szatmári kápta-
lant bizván meg. 

1891-ben diszes könyvtár épült, melynek építését 
bold. em. Irsik Ferencz praelatus kanonok te t te lehe-
tővé az által, hogy e czélra 10,000 f r to t ajánlot t fel. 
Az építkezés a rá következő évben befejeztetet t és 
egyúttal a szeminárium is egy mellék szárnyépülettel, 
mely a könyvtárral egybekapcsoltatott , kibővit tetet t . 
Az építkezésre való felügyeletet kérésemre elvállalta 
és a legjobb sikerrel keresztül vit te f tő Hámon József, 
ez időben cz., jelenleg pedig székesegyházi kanonok és 
cz. prépost. 

A könyvtárak az elrej tet t kincshez hasonlítanak, 
ha az azokban őrzött könyvek lajstroma nem létezik. 
Rég szándékoztam a Schlauch-Török-féle könyvtár érté-
kes könyveit nyomtatásban ismertetni. Midőn ez végre 
sikerült, ez alkalommal is a nagylelkű adakozónak 
saját káptalanom és az egyházmegye nevében buzgó 
köszönetet mondok. 

A könyvtár felépülvén, a nagy teremben a püs-

pöki és káptalani egyesített könyvtár helyeztetett el, 
a Schlauch-Török-féle pedig a kisebbik termet foglalja 
el, mely utóbbi ő eminencziája által szerzett díszes 
szekrényekben van elhelyezve. 

A Török-féle könyvtárban, amint azt ő eminen-
cziája ajándékozta, van 8541 kötet és 2358 füzet. E 
könyvtár gyarapításához u jabban ón is több száz köny-
vet adtam. 

Szatmár, 1900. november 19-én, szent Erzsébet 
napján . Gyula, püspök. 

VEGYESEK. 
Kómából j ö t t hir szerint a szent atya 17-én 

fogadta Ausztria-Magyarország, Brazília, Bajorország 
ós Spanyolország nagyköveteinek újévi üdvözletét. 

— A győri egyházmegye kormányzója. A győri 
székeskáptalan helynökül dr Mohi Antal kanonokot, 
győr-belvárosi plébánost választotta meg. A választás 
városszerte nagy örömet keltett , mert Mohi kanonok 
a győri székeskáptalan egyik legrokonszenvesebb és 
legbőkezűbb tagja, aki igen sokat te t t Győr városáért 
is. Létesí tet t elemi és polgári iskolát internátussal. 
Alapítot t Szent-Vincze-Egyesületet , mely átlag éven-
kint 2000 forint ára kenyeret oszt szét a szegény nép 
között . A győri hősök emlékének megörökítésére szo-
bor-bizottságot hozott össze. Tudományosságáért a 
budapesti kir. magyar tudományegyetem hi t tudományi 
kara díszdoktorrá választotta. Lapunk olvasói mint szó-
nokot és irót egyaránt ismerik. Isten éltesse ! 

— Rector-választás az egyetemen. Ma reggel 11 
órakor folyt le. Minden kar 4 — 4 tagot küldött ki 
rectort választani. Tehát 16 választó volt összesen. 
Elnökölt szavazó-jog nélkül dr Thewrewk Emil ezi. 
prorektor a bölcseleti karból. Megválasztották a soros 
theologiai karból dr Kisfaludy A. Béla ny. r. tanárt . A 
„Religio" olvasóközönségének az u j egyetemi Rector  
Magniíicust nem szükséges bemutatni . Az országos hír-
neves férfiú u j állásának is fényt fog kölcsönözni. Éljen ! 

— A kapuczinusok rendjéről a rend „Analecta" 
cz. folyóiratának deczemberi füzete azt az örvendetes 
hirt közli, hogy a nevezett rend a legutóbi 16 év alatt 
1517 taggal szaporodott. 

— A győri székeskáplalan köszönete. A győri 
székeskáptalan hálá já t fejezte ki Győr szab. kir. 
város közönségének, az összes törvényhatósági és 
állami hivataloknak, a Győröt t állomásozó katona-
ságnak, társadalmi és jótékonysági egyesületeknek, 
tanügyi intézeteknek és a tanulóif júság vezetőinek s 
mindazon egyházi és világi küldöttségeknek és egyé-
neknek, kik a távolból is eljöttek leróni kegyeletük 
adóját Zalka püspök elhunyta alkalmából. 

— A német katholikusok ezidei nagygyülésöket 
Paderbornban fogják tartani . 

— Jótékony alapítvány. Pemp Antal szatmári 
kanonok beigtatásának alkalmából 800 korona alapítványt 
te t t a felsőbányai róm. kath. legényegylet javára. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 
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. E levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, január 26. 8. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT, 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve. unitati promovendae et arctius compingendu.' 
idlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo mffragantur. Apostolicam Benedictionevi peramanter impertimus.1 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A czisztercziek sz. Jakabról czimzett duna-szigeti állítólagos apátsága. — Mélt. és ft. Hetyev 
Sámuel pécsi püspök ur tanítása híveihez a jubileumi búcsúról. — E g y h á z i Tudósítások. E g e r : Változások a székhelyi magasb 
egyházi hivatalok személyzetében. — P á r i s : A szerzetesek ellen indított harcz hatása a világon — R ó m a : Az angol zarándoklat 

alkalmából mondott beszédek. — Irodalom. — Vegyesek. 

A czisztncziek sz. Jakabról czimzett duna-
szigeti állítólagos apátsága. 

Azon alkalomból, hogy ő felsége az apos-
toli király Fábián János urat , Esztergom 
főszékesegyházi t. kanonokot és érsekújvári 
plébánost m. évi október hó 20-án sz. Jakab-
ról nevezett dunaszigeti czimzetes apá t tá ki-
nevezte, a k i tünte te t t iránt való tiszteletem és 
barátságom jeléül be akarom neki muta tn i mind 
azt, amit ezen apátság tör ténetére vonatkozót 
összegyűjtliettem. 

I. 

Pázmány Pétfer az 1629-ben ta r to t t zsi-
nati vizsgálathoz a második csatolványban 
felsorolja az egykor Magyarországban volt 
rendházakat , apátságokat és prépostsá'gokat. 
Ezek közt a cziszterczi renditeknél megemlíti 
a sz. Jakabról nevezett dunaszigeti apátságot, 
melyről megjegyzi, hogy 1274-ben alapították. 

Sajnos, nincs megemlítve, hogy a Duna 
melyik szigetén volt ez az apátság. 

Fuchshofer Damián, a magyarhoni mo-
nasteriologia megalapítója, támaszkodva Turó-
ezi László jézustársaságabeli történetíró sza-
vaira, ') melyeket Csallóköz leírásánál mond : 
„Szent Antalon ferenezrendiek élnek, Eber-

l) Ungaria suis cum regibus. Nagyszombat, 1768. 
— 298. 

harcion egykor templariusok voltak és szent 
J akabná l czisztercziek," azt állítja, hogy ezen 
apátság biztosabban sehol sem kereshető, mint 
Csákányon, mer t a morvaországi velechradi 
czisztercziek Csákányon és a mellet te levő 
Gombán fekvőségeket birtak, melyeket ők a 
töröknek kiűzetése u tán annak fejében kaptak, 
mer t igazolni tudták , hogy a török l iadjáratok 
előtt ot t jószágokat birtak volt. Bir tokukban 
megmarad tak e jószágok II. József idejeig.2) 

Midőn 1777-ben a székesfehérvári püspöki 
megyét feláll í tották, azon néze tben voltak, 
hogy a Duna-szigetek azon egyikén volt ez az 
apátság, melyek az ú jonnan felállított püspök-
ség területén feküsznek. Azóta ez az apátság a 
székesfehérvári püspöki megye Schematismu-
sában, mint hozzá tar tozó fordul elő. E 
püspöki-megye történetírói : Paue r János, 8) 
Károly János és Nyirák Sándor,4) a püspöki-
megye területén fekvő apátságok gyanánt mu-
ta t ják be azokat mind. 

A székesfehérvári püspöki megyének a 
Duná t érintő részei és Duna-szigetei egykor a 
veszprémi püspökséghez tar toztak, azért fel-
tehető volt, hogy a veszprémi püspökségnek 

2) Monasteriologia II. 127. 
3) História dioecesis Albaregalensis 1877. — 380. 
4) Emlékkönyv a püspöki megye százados ünne-

pére 1877. 222. 
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római oklevél tárában kell ezen apá t ság vala-
melyes nyomának lenni. 

Sajnos, e remény meghiúsult . Ott van 
ugyan szó a czisztercziek dunaszigeti apátsá-
gáról, azonban az nem sz. J a k a b , hanem sz. 
Miklós t iszteletére volt szentelve és az Ercsi 
mel le t t levő szigeten volt. „De insula Erchi ." 
E monostorba a t a tá rok által k ipuszt í tot t kar-
thausiak u t án a zágrábi egyházmegyei Topli-
czából czisztercziek te lepedtek meg 1253-ban.5) 

Ezen megtelepítési év ugyan nein felel 
meg amaz évnek, melyet a Pázmány-fé le laj-
strom ha tá rozo t t an mint alapítási évet t ün t e t 
fel. Ezen évszám felet t Heimb Tivadar a sz. 
go t tha rd i apá t ság tör ténet i ró ja is kételkedik 
mondván : „A sz. J akab ró l neveze t t dunaszigeti 
apá t ságnak az 1274. évhez csak egyszerű meg-
említése fordul elő, a melyben vélik, hogy azt 
felál l í tot ták volna. A többi róla feledésbe 
ment . " R u p p J a k a b az évet, hihetőleg toll-
vagy saj tóhibából száz évvel későbbre 1874-re 
teszi.6) Ebből a téves adatból az „Évkönyv" 
u j ada to t készí tet t , ugy hogy szerinte az apát-
ságot 1274-ben a lapí tot ták, 1374-ben pedig 
újból említ ik.7) 

Az e lmondot tak szerint először ar ra 
nézve, hogy a sz. J akab ró l neveze t t apá t ság 
a Csallóköz-szigeten let t volna, csak ingadozó 
vélemény van : az pedig tel jesen lehetet len, 
hogy az egykori veszprémi, mos t a székes-
fehérvári püspökség te rü le tén volna keresendő. 

Nagyobb biztosság kedveért , annak meg-
határozására , hogy hol feküdt ez az apátság, 
segítségül ve t tem Ortvai T ivadarnak : „Ma-
gyarország egyházi földleírása a XIV. század 
elején" czimű alapos művet . Ebben sem a 
Csallóközben, sem a Duna egyéb szigetein sz. 
J a k a b apátsága , konvent je , vagy temploma elő 
nem fordul ; hanem igenis van : „Ecclesia 
sancti J acob i in insula Zavae" , mely az egész 
szigettel együt t 1315-ben a cziszterczi rend-
nek bi r tokában volt .8) 

Nem férhet t ehá t hozzá kétség, bogy lia a 
Dunaszigetéről szóló cziszterczi apátságról van 
szó, csakis sz. Miklós apá t ságá t ér thet jük. H a 

5) Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis I. 
132. — Az ottani sz. Miklós templomban nyerhető 
búcsúról U. ott II. 327. 

Magyarország helyrajzi Története I. 258. 
7) Károly — Nyirák, Emlékkönyv 222. 

Geographia ecclesiastica Hungáriáé 819. 

pedig sz. J a k a b n a k szigeti apá t ságá t keressük 
a Száva-szigetit fogjuk megtalálni . 

Mivel az apá tság czime megha tá rozásában 
ez esetben inkább a szentnek, mint a helynek 
neve lényeges, az t vélem, hogy a Száva szi-
ge tén volt sz. J akab ró l nevezet t apá tságot 
figyelemre kell mél ta tnunk , azér t ezzel tüzete-
sebben is fogla lkozhatunk. 

Első sorban t á j ékoz ta tásé r t a magyar-
országi cziszterczi-rend ava to t t tör ténet í rójá-
hoz, dr Békefi Remighez fordul tunk útbaigazí-
tásért , kinek ter jedelmes művé t : „Emlékkönyv, 
melyet Mag}^arország ezeréves fennál lásának 
ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi-rend", 
má r a sz. J a k a b r ó l neveze t t dunaszigeti apát-
ságra nézve is fe lütöt tem, de hiába, mer t 
n y o m á t abban nem ta lá l tam ; azonban a száva-
szigeti sz. J a k a b apá t ságra nézve szerencsé-
sebb voltam, mer t ez benne előfordul. E be-
cses műből és egyéb forrásainkból, ezen apát-
ság tö r téne té re nézve a következőket állíthat-
t a m ös sze . (Eolytatjuk.) 

Mélt. és ft. fletyey Sámuel pécsi püspök ur 
tanitá^a híveihez 

a jubileumi búcsúról. 

A jubileum, Krisztusban Kedveseim ! nem egyéb, 
mint bizonyos kiváltságokkal járó s bizonyos feltéte-
lekhez kötött teljes bucsu. 

Kétféle pedig ez a jubileum ; t. i. a római és 
a rendkívüli. A római az, melyet a szentséges római 
Pápák kiváló alkalomból mindazon híveknek engednek, 
kik akár Rómában lakván, akár Rómába zarándokol-
ván, ott a bucsunyerésre kiszabott feltételeket teljesí-
tik. És épen azért, hogy a világ bármely részéről is 
Rómába juthassanak a hivők, ezen bucsu karácsontói 
karácsonig, tehát egy egész évig tart. Az ily év „szent 
évnek" neveztetik. Ilyen jubileum volt a most lefolyt 
1900. esztendőben ; s az 1900. év is „szent év" volt. 

Mikor pedig a szentséges római Pápák a római 
jubileumot közönségessé teszik, vagyis ' a szent évet 
követő esztendőben az egész föld kerekségére kiterjesz-
tik : akkor ez rendkívüli jubileumnak mondatik. Ilyen 
rendkívüli jubileumot hirdet nekünk az 1901. eszten-
dőre a Szent Atya. 

Hogy már most a jubileum jelentőségével tisztá-
ban legyetek, abból a kívánt lelki hasznot merítsétek, 
frissítsük fel emlékezetünkben az egyháznak a búcsúra 
vonatkozó tanítását. 

A bucsu a már megbocsátott bűnökért megérdemelt 
ideiglenes büntetéseknek gyóndson kívüli elengedése, mit a 
törvényes kiszolgáltató az Egyház kincstárának felhasználá-
sával eszközöl. 
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A bucsu az ideiglenes büntetések elengedését 
nyújt ja , azon büntetésekét, melyeket itt a földön vagy 
a tisztítóhelyen kellene elszenvednünk. Az örök bün-
tetéstől a bucsu nem szabadít meg ; ennek elengedését 
akkor nyerjük, midőn a jól végzett szent gyónásban a 
pap feloldozása által megnyerjük halálos bűneinknek 
bocsánatát. 

A bucsu a már megbocsátott bűnökért megérdemelt 
büntetésnek elengedése ; a büntetés ugyanis el nem 
engedhető, mig maga a bün nincsen megbocsátva. Azért 
a ki bucsut akar nyerni, annak malaszt állapotában 
kell lennie legalább akkor, mikor a bucsu elnyeréséhez 
megkívánt utolsó feltételt teljesíti. 

Mivel a bucsu gyónáson kívüli elengedése az 
ideiglenes büntetéseknek, melyeket itt a földön vagy a 
tisztítóhelyen kellene elszenvedni, azért élőknek és 
holtaknak egyaránt hasznos a bucsu. A gyónáson kívüli 
elengedés kifejezése továbbá arra vonatkozik, hogy 
búcsúval azon ideiglenes büntetések engedtetnek el, a 
melyek a gyónásban részben elengedetteken kivül még 
fenmaradnak. A szent gyónásban ugyanis nem az 
összes ideiglenes büntetések terhétől szabadulunk meg 
rendszerint. 

Kiszolgáltatni a bucsut isteni hatalmuknál fogva 
csak a római pápa ós a megyés püspökök vannak jogo-
sítva, vagyis csak ők jelölhetik meg azon eszközöket, 
melyek felhasználásával a hivek az Egyház kincstárá-
ból nagyobb vagy kisebb kedvezményben részesül-
hetnek. 

Ali pedig ezen kegyelemkincstár főleg Jézus 
Krisztusnak végtelen érdemeiből, ezek mellett és ezek ere-
jén alapulva, a boldogságos szűz Máriának és a dicső-
ült Szenteknek túláradó érdemeiből. Krisztus Urunknak 
ugyanis, Isten egyszülött Fiának elégtételadása, kín-
szenvedése és kereszthalála oly végtelen értékű, hogy 
annak érdemei soha ki nem merülhetnek, — a Szentek 
pedig sokkal több érdemeset cselekedtek, szenvedtek, 
mint a mennyire nekik netaláni ideiglenes büntetéseik-
ből való szabadulásra szükségök lett volna. Ezen érde-
mek mint lelki kincsek el nem veszhetnek, holt kin-
csek sem maradhatnak, hanem egybegyűjtve vannak az 
Anyaszentegyház éléskamarájába s együtt alkotják azt 
a kegy elemkincstárt, melyből Anyaszentegyházunk feje 
a jubileumi bucsuk alkalmával merít, és a Szentek 
egyességénéi fogva úgy az élők, mint a megholtak lelki 
javára fordít. Innét van tehát a jubileumi búcsúknak 
erejük ; innét Istennek az elégtétel, számunkra pedig a 
bűnök ideiglenes büntetésének elengedése. Oly amnesz-
tia ez, melyben nemcsak a büntetés engedtetik el, de 
a megsértett isteni felségnek is elégtétel nyujtát ik. 

A búcsúról tudnunk kell továbbá, hogy az teljes 
vagy nem teljes. Teljes a bucsu, ha az ideiglenes bün-
tetések mind elengedtetnek. Ami természetesen csak 
akkor történhetik meg, ha minden kiszabott feltételt 
kifogástalanul teljesítünk. Az a bucsu, melyet a Szent 
Atya most nyújt , a melyről itt tulaj donképen szólunk, 
ilyen teljes bucsu. Nem teljesek azok a bucsuk, melyek 
által az ideiglenes büntetések csak részben engedtet-
nek el. 

Hogy pedig az Anyaszentegyház a búcsúknak 
kiosztására fel van hatalmazva, s hogy az Úr Jézus 
Krisztus akarata szerint jár el, midőn igy bucsut ad, a 

S tridenti szent zsinat csalatkozhatatlan tekintélylyel 
j tanít ja. 

Különben is az Egyház, melyet isteni Alapítója 
a Szentlélek őrködése alá helyezett minden időkre, és 
a mely ennélfogva hit és erkölcs dolgában nem téved-
het : hit és erkölcsi igazságra vonatkozó téves gyakorlatot 
sem tűrhet kebelében. Már pedig tud juk a szent ha-
gyományból, hogy az apostoli időktől kezdve napjainkig 
az egyház szakadatlanul gyakorolta a bucsúengedélye-
zés hatalmát»jól lehet különböző módon. 

Eleinte ugyanis a bűnbánóknak a bűnbánat tar-
tásában már köztudomásra ju to t t őszinte töredelmük 
jutalmául az egyházi büntetést megrövidítették vagy 
teljesen elengedték; később a régi fegyelem fokozatait 
megváltoztatták és a régi terhek helyébe enyhébbek 
léptek ; mig a 12. századtól kezdve a napjainkban is 
divó szokás lépett életbe. 

A püspökök már az első századokban elengedték a 
bűnbánóknak a fáradságos penitencziát egészben vagy 
részben, a bünbánatban tanúsított őszinte töredelem, a 
hivők, á vértanuk imája, kérése következtében. Szent 
Cyprián (Epist. 1'2.) megjegyzi: „Azt tartom, segítsé-
gükre kell lennünk testvéreinknek, hogy a kik a vér-
tanuktól irást kaptak, és azok előjogánál fogva Isten-
nél segítségre számíthatnak . . . . békével jelenjenek 
meg az Úr előtt, melynek megadását a vértanuk óhaj-
tot ták a hozzánk irt levelekben". Azaz : elengedtetett 
az ideiglenes büntetés a vértanuk közbenjárására, azok 
érdemeinél, túlbo elégtételénél fogva. Több zsinat fel-
hatalmazta a püspököket, hogy a bűnbánóknak valamit 
az elégtevő penitencziából töredelmük nagyobb foká-

j hoz mérten elengedhessenek. Már a 4. század elején 
(314) a következőképen nyilatkoznak az ancyrai zsinat 

: atyái : „Elhatároztuk, hogy a püspököknek, miután a 
I viselkedés módját kitudták, hatalmuk legyen az ille-

tőknek vagy elengedni valamit vagy idejüket meghosz-
szabbítani". (5. Kánon.) Ugyancsak ebben az értelem-

: ban cselekedtek az apostolok is. Szent Pál ugyanis a 
I vérfertőző korinthusi embernek, tudomást szerezvén 
j annak a bünbánatban tanúsított buzgalmáról, elengedte 

az elégtétel fenmaradt részét ; az egyház közösségébe, 
a melyből excommunicálván kitaszította, ismét vissza-
fogadta, azaz a szó szoros értelmében bucsut engedé-
lyezett Krisztus nevében és hatalmánál fogva a hivők 
közbenjárására, miként félreérthetetlen világossággal 
i r j a : „A kinek pedig valamit elengedtetek, én is elen-
gedtem, és a mit elengedtem, tiértetek Krisztus sze-
mélyében engedtem el." (II. Kor. 2, 10.) 

Nem is csodálhatjuk az egyház eme gyakorlatát, 
hiszen a Szentírás nyíltan is megemlékezik a bucsu-
engedélyezésről. „A miket megkötöztök a földön, meg-
lesznek kötve a menyben is ; és a miket feloldoztok a 
földön, fel lesznek oldozva a menyben is." (Szt. Máté 
ev. 18, 18.) — A kulcsok hatalma, melyet Krisztus 
Urunk szent Máté evangéliumában szent Péter és az 
apostolok számára biztosít minden időkre, nemcsak a 
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kötés, hanem az oldás hatalmát is, sőt épen ezt foglalja 
első sorban magában. A mint tehát érvényes Isten 
előtt a papi által kiszabott elégtétel — penitenczia, — 
épen úgy érvényes Isten előtt az elégtétel elengedése, 
ha ezt a pápa vagy a püsjoök Krisztus nevében helyes 
okból, méltók számára engedélyezi. 

Azt mondtam : helyes okból. Mert bár a római 
pápák és a püspökök a bucsuk osztogatására föl van-
nak hatalmazva : azért mégis csak méltó okból nyújt-
hatják azokat; nevezetesen: ha a búcsúkban adott 
elengedése az ideiglenes büntetéseknek inkább előmoz-
dítja Isten dicsőségét és a lelkek hasznát, mint ha az 
emberek az Istennek tartozó és még hátralékos ideig-
lenes büntetéseiket tényleg elszenvednék. Szembetűnő 
például, hogy a lefolyt jubileumi szent időben végzett 
sok ájtatos cselekedet, ima. böjt, alamizsna, bűnbánat 
stb. sokkal üdvösebb, az Uj-Szövetség Istenének, a 
szeretet Istenének sokkal kedvesebb, az egyházra nézve 
sokkal díszesebb volt, — mint ha minden egyes ember ' 
kiállotta volna vagy a jövőben kiállaná a megérdemlett 
ideiglenes büntetéseket. 

Másrészt azonban a bucsu engedélyezése alkalmá- j 
val sem akarja az Anyaszentegyház, hogy ölbe tett 
kezekkel, tétlenül vár juk az ideiglenes büntetések 
elengedését ; és épen ezért szigorú feltételeket szab, 
melyeknek pontos betartásától teszi függővé a bucsu | 
megnyerését. 

Ily feltétel általánosságban, hogy a kegyelem, a 
malaszt állapotában legyen, a ki a bucsut elnyerni 
akarja és hogy a bűnbánatban nagy buzgóságot fejtsen 
ki. A ki halálos bűn állapotában van, az ellensége 1 

Istennek és az örök büntetéssel is adós ; ilyennek tehát 
nem engedheti el Isten az ideiglenes büntetést. Miért 
is szükséges, hogy töredelmes gyónás által mindenek-
előtt halálos bűneinktől szabaduljunk. Sőt a bocsánandó 
vétkektől is tisztáknak kell lennünk, mert nem enged- | 
tetik el azon kisebb bűnnek büntetése sem, melyet 
meg nem bántunk ; valaminthogy a bűnös hajlandóságot 
is le kell vetkőznünk, mert nem bánjuk kellőképpen 
azt a bűnt, melyet még mindig szeretünk s igy annak 
ideiglenes büntetése alól búcsú által sem menekülhetünk. 
Nyilvánvaló ezekből, hogy a búcsú elnyerésére nekünk 
is komolyan közre kell munkálnunk. 

A bűnbánat cselekedeteinek eme buzgó munkálá-
sát pedig azért kivánja meg az anyaszentegyház, mert 
a búcsú által nem a renyheséget akarja istápolni, ha-
nem tekintettel az ember gyarlóságára, a buzgóságot 
akarja felkelteni és jutalmazni. 

Másrészt azonban távol áll az anyaszentegyháztól 
az is, mintha elviselhetetlen teher kiszabása által gyö-
törni akarná bűnbánó gyermekeit ; ellenkezőleg éppen 
híveinek jól felfogott érdekében a bűnbánat méltó cse-
lekményeinek teljesítésére, a szeretet műveinek gya-
korlására buzdítja, ösztönzi azokat. 

Hátra van. hogy emlékezetetekbe idézzem a búcsúk 
hatását és kihirdessem a különleges kikötéseket, me-
lyek alatt a rendkívüli búcsú egyházmegyém területén 
megnyerhető. 

A búcsúk hatása. Téves az a felfogás, mintha a 

búcsúban csak annak az egyházfegyelmi (kánoni) bün-
tetésnek elengedését nyernok meg, a melyet a bűnös-
nek, mint az egyház tagjának az egyház szine előtt 
kellene kiállania büntetésképen vagy esetleg azért, 
hogy az okozott botrányt jóvátegye ; éppen nem. A 
búcsúk által elengedett ideiglenes büntetés olyan, a 
melyet Isten szabott ki a bűnös emberre, a mely tehát 
nemcsak az egyház, hanem az Isten szine előtt is kö-
telező. A midőn tehát ilyen büntetés helyett Istennek 
az egyház kincstárából megfelelő elégtétel nyujtatik. a 
tartozás nemcsak az anyaszentegyháznak, hanem ma-
gának az Istennek is lefizettetik. 

Az egyház ugyanis Krisztus Urunktól ugy kapta 
a kulcsok kötő és oldó hatalmát, hogy ezt Krisztus 
nevében, Krisztus személyében gyakorolja. Valamint a 
pap a töredelem szentségében Krisztus személyében, 
Krisztus hetyett oldoz fel a bűnöktől, vagy szabja meg 
az elégtételt : ép ugy a püspök vagy pápa midőn bú-
csút engedélyez, Krisztus helyett engedi el az ideigle-
nes büntetést, a mely az Isten szine előtt kötelező s 
neki lenne különben lerovandó. 

Ez az egyháznak egészen bizonyos és közös taní-
tása, sőt megközelíti a hitczikkelyt, a mint az egyház-
nak több ellentétes tévelyt kárhoztató nyilatkozataiból 
kitűnik. 

Innen van, hogy már az őskereszténység legelső 
századaiban pl. szent Cyprián, Tertullián ugy fogják 
fel a búcsúkat, hogy ezek a bűnöst Istennel teljesen 
kibékítik,, vele őt egyesítik. Istennel azonban nem 
lehet egyesülni mindaddig, mig bírásától az embert 
bármely ideiglenes büntetés távol tartja. Ha tehát a 
búcsú Istennel való egyesülésünket eszközli, nyilván-
való, hogy az ideiglenes büntetés elengedése Isten 
szine előtt érvényes. Szent Cyprián ezen felfogásból 
indulva ki, állíthatja csak (Epist. 13.), hogy a vértanúk 
az elesetteknek csak azért osztogatták a búcsúlevele-
ket, hogy az Istennek tartozó és nevezetesen a másik 
világon elszenvedendő büntetéstől megszabadulván, a 
vértanuk által ígért békében távozzanak az Úrhoz". 

Ha a bucsu által nem az Isten előtt kiállandó 
büntetésektől szabadulnánk meg, a trienti szent zsinat 
nem mondhatta volna ki, hogy a bucsu hasznos és 
üdvös dolog. Ugyanis az egyház már nem szokott 
kánoni büntetéseket kiszabni ; tehát ilyenek nem létez-
vén, csak annyiban lehet hasznos a bucsu, a mennyi-
ben általa Isten előtt szabadulunk meg az ideiglenes 
büntetéstől. Aztán tudvalevőleg a bucsu az elhaltak 
lelkeinek javára is alkalmazható: már pedig ezekre 
csak nem szabhat ki büntetést az Anyaszentegyház ! 
Azt sem tételezhetjük fel az Anyaszentegyházról, Krisz-
tus jegyeséről, a mely számára az Isten Fia azért biz-
tosította a Szentlélek állandó segítségét, hogy mindig 
az emberek javát és üdvét munkálja, — hogy ez az 
egyház valamely intézkedésével az embereknek ártana. 
Már pedig, miután a kath. hivők azt hiszik, hogy a 
bucsu által Isten előtt róják le köteles tartozásaikat: 
más uton — módon nem is igyekeznek az isteni igaz-
ságosságnak eleget tenni. Már pedig Szent Tamás sze-
rint „az egyház az efféle búcsúval inkább ártana mint 
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használna, mert fölmentvén a kiszabott (földi) elégtétel 
alól, súlyosabb büntetésnek (a tisztitóhelyen) adná át 
az embert". (S. Th. Suppl. qu. 25, a. 1.) Ugyanez bizo-
nyítják a bucsuk ellenségei is. Ezek ngyanis a bucsu 
engedhetésének jogát soha kétségbe nem vonták volna, 
ha a bucsut csak ugy értették volna, hogy általa csak 
egyházi, kánoni fenyités elengedését lehet megnyerni. 
Hisz azt ők is természetesnek találták volna, hogy az 
egyház, mely büntetést szabhat, ugyanazt ugyanazon 
joghatóságánál fogva el is engedheti. De épen az által, 
hogy az egyház búcsúit támadták : azon felfogásuknak 
adtak kifejezést, miszerint az egyház bucsut adván, 
Isten előtt kötelező elégtétel alól szabadítja fel 
hiveit. 

A jelen rendkívüli búcsú megnyerhetésének feltételei. 
Hogy a jubileumi teljes búcsút megnyerhessük, szük-
séges az előirt feltételeket pontosan teljesíteni és pedig 
meghatározott időn belül. 

Kezdődik e kegyelmi idő, mely alatt Pécsett ugy 
mint az egyházmegyében jelen rendkívüli teljes búcsú 
megnyerhető ez évi január hó 27-én (Vízkereszt után 
III. vasárnap) ós végződik ez évi jul ius hó 28. (Pünkösd 
után IX. vasárnappal). 

Ezen idő alatt a jubileumi teljes búcsút következő 
feltételek mellett lehett elnyerni. 

1. Négy templomot kell 15 n | on át (akár egy-
folytában akár időközökkel) l á t o ^ t n i és minden ily 
alkalommal az anyaszentegyház felmagasztaltatásáért, 
az eretneklégek kiirtásáért, a keresztény fejedelmek 
közti egyetértésért, valamint a keresztény hívek lelki 
javáért tetszés szerint imádkozni; kinek ily ima nehe-
zére esnék, imádkozzék a régi szokás szerint 5 Mi-
atyánkot és 5 Üdvözletet. 

2. Ezen időközben vagy közvetlen utána, töredel-
mes gyónást kell végezni s a legméltóságosabb Oltári-
szentséghez járulni. De a húsvéti köteles gyónás és 
áldozás nem helyettesítheti e jubileumi gyónást és 
áldozást. 

3. A négy templomnak fentjelzett 15 napon át 
látogatása helyettesíthető 4 körmenettel. E körmenetek 
Pécsett a székesegyházból kiindulva a) ápril 28-án a 
budai külvárosi, b) május 5-én a belvárosi, c) május 
19-én szent Ferencz templomába, d) május 27-én pedig 
Pünkösd-Hétfőn a havi hegyi templomba vezettetnek. 
A kik mind e négy körmenetben részt vesznek, az elő-
irt 15-szöri négy templomlátogatástól felmentetnek. 

4. Pécs városában a székesegyház, valamint a 
három másik plébániatemplom (belvárosi, buda-kül-
városi, ferencziek) tűzetik ki látogatás czéljából. Az 
egyházmegyének plébániáiban pedig minden plébános 
felhatalmaztatik megjelelni a plébánia templomon kivül 
azon templomokat vagy kápolnákat, kereszteket vagy 
kálváriát, melyeknél az előirt 15 látogatás teljesíthető 
leend ; vagy pedig a négyszer tartandó körmenetek 
napját és helyét. 

5. Azok, kik a jubileumi idő alatt utazás miatt 
nem lehetnek otthon, hazaérkeztök után, ha csak egy 
templomot látogatnak is meg, de ezt 15 külön alka-
lommal teszik, szintén el i^erhet ik a jubileumi búcsút. 

6. Apáczákra nézve, kik ki nem járhatnak, fog-
lyokra és azon betegekre nézve, kik az előirt templom-
látogatásokat nem teljesíthetik, sem e helyett körmene-
tekben részt nem vehetnek, valamint a szent áldozás-
hoz még nem járul t gyermekekre nézve felhatalmaz -
tatnak a gyóntató atyák a fentkövetelt látogatásokat 
más valami üdvös és kegyes cselekményre változtatni, 
hogy igy mindezek részt vehessenek a jubileumi búcsú 
elnyerésében. 

7. Különösen szükséges, hogy a legutolsó feltétel 
teljesítése kegyelem állapotában történjék. Ha tehát 
valaki a jubileumi gyónás után halálos bűnbe esnék, 
mielőtt az utolsó feltételnek is eleget tet t volna, köte-
les lesz még egyszer meggyónni, noha nem köteles a 
többi feltételeket ismételni. 

8. A lelkészek és gyóntatok jogosultsága, kivált-
sága, lelki hatalma bőven és körülményesen van tár-
gyalva a Szentséges Atya tisztelettel teljesen közlött 
levelében ; miért is még csak arra hivom fel tisztelendő 
papságomat, hogy jelen főpásztori levelemet január hó 27-én 
a nyilvános istentisztelet alkalmával a szószékről ünnepélye-
sen felolvassák és ezáltal a szt. bucsut egész megyémben 
kihirdessék. 

* * 

Megérthettétek ezekből, Krisztusban Kedvesim, a 
kihirdetett jubileumi búcsú üdvös erejét, hatását ; az 
aránylag könnyű feltételeket, melyek alatt a bűnök 
által megérdemlett, a szent gyónásban el nem engedett 
ideiglenes büntetések elengedését megmerhet i tek . Re-
mélem és szeretettel várom, hogy az anyaszentegyház 
nyúj tot ta eme rendkívüli segítségét az üdvösségnek, 
készséges 1 élekkel és cselekvő akarattal fogadjátok, ten-
lelketek javára felhasználjátok, valamint hogy annak 
felhasználására a hozzátok tartozókat is buzdítjátok. 
K e g j ^ e l e m veletek, irgalmasság, békesség az Atj^a Isten-
től és Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától, igazsággal 
és szeretettel. Amen. 

Kelt Pécsett, 1901. január hó 11-ikén. 
f Sámuel m. p. 

püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger, jan. 16. Változások a székhelyi magasb egyházi 

hivatalok személyzetében. — 
Érsek ur ő exczellencziája dr. Kozma Károly v. 

püspököt egészségi állapotára tekintettel, saját kérel-
mére a lyceumi prodirektorság, joglyceumi igazgatóság 
és a középiskolai hittanárok vizsgáló-bizottsága elnök-
ségi tisztétől, — Begovcsevich Róbert v. püspököt az 
oldalkanonokságtól, — mindkettőt főpásztori elisme-
rése mellett — felmentette, dr. Párvy Sándor apát-
kanonokot az érseki irodai igazgatóságtól felmentve, 
oldalkanonokjává és joglyceumi igazgatóvá, Szmrecsányi 
Lajos apát-kanonokot érseki irodaigazgatóvá, Zsass-
kovszky József apátkanonokot pedig a lyceum hit tani 
karának igazgatójává s a középiskolai hittanárok vizs-
gáló bizottságának elnökévé nevezte ki. 
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Az érseki lyceum hittudományi kara testüle-
tileg tisztelgett január 17-én dr. Kozma Károly v. 
ptispök úr őméltóságánál, hogy kifejezze háláját bölcs 
vezetéseért abból az alkalomból, hogy a lyoeumi pro-
direktorságtól megvált. A kar senior tanára, dr. Böhm 
János t. kanonok ezúttal a következő beszédet intézte 
tanártársai nevében is volt igazgatójukhoz : 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur ! 
Ide s tova 48 éve : fiatal pap, telve lángbuzgalom-

mal és szent lelkesedéssel, főpásztora hivó szavát kö-
vetve, Egerbe érkezett, hogy elfoglalja a papnevelőház-
ban állását, melyre a Gondviselés szánta. Azóta párját 
ritkitó következetességgel, megalkuvást nem ismerő 
elvhűséggel, önmegtagadással, vasszorgalommal, meg-
győződéssel és példaadó kötelességérzéssel töltötte be 
a papnevelés és tanitás terén, nem különben Isten 
dicsőségére és országa terjesztésére irányuló magasabb 
szárnyalású szent lelkesültség dolgában is, még pedig 
ritka áldozatkészséggel, igazi fejedelmi bőkezűséggel 
feladatát egészen mostanáig, midőn érsek ur ő nagy-
méltósága kegyes rendelkezéséből nyugalmasabb életet 
élhet. Fogadja ez alkalomból, kérjük Méltóságodat, 
legmélyebb tiszteletünket és hálánkat jóságáért és 
fáradozásáért. Adjon az Isten erőt Méltóságodnak, hogy 
a nyugalom csendjében is még sokáig büszkesége ma-
radjon főegyházmegyénknek. É l j en ! 

0 méltósága mélyen meghatva szivbŐl szakadó 
köszönetet mondott a tanároknak. 

Paris , jan. 18. A szerzetesek ellen indított harcz hatása 
a világon. — (Yége.) 

Hála a szintén franczia kis testvéreknek (Petites 
Soeurs des Pauvres), a szerencsétlenek egy másik 
köre, a mely eddig nagyon el volt hagyatva, t. i. a 
beteg elaggodtaké, most biztos fedél alatt van. 

Gyermekeink, gazdagok és szegények befogadá-
sára igen számos iskola áll rendelkezésre, franczia szer-
zetesek és szerzetesnők vezetése alatt, az afrikai rnisz-
szionáriusok, az iskolatestvérek, a maristák, a jezsuiták, 
a szabadításról, az Isten anyjáról, a jó pásztorról ne-
vezett apáczák, az irgalmas nénikék részéről, és gyer-
mekeink e franczia szerzetesek vezetése alatt meg-
tanulnak francziául, mely nyelv Egyiptomban oly 
népszerű és elterjedt. 

Mit mondjak önnek magamról és papságomról'? 
Vájjon nem franczia szerzeteseknek kell-e Isten 

után köszönnünk mindent, a mik vagyunk, és azt a jót, 
a mit a jó Istennek tetszik általunk eszközöltetni? 

Vájjon tehát ilyen időben s ilyen helyzettel szem-
ben lehetséges-e, hogy meglepetve ne érezzük magun-
kat s mélyen ne fájjon nekünk hallani, mi történik 
abban a Francziaországban, melyet mi nem ismerünk 
csak szerzeteseinek jótéteményei által, kiket az elva-
kult pártszellem hazájok ellenségének tart, ezeknek a 
szent és tisztelendő szerzeteseknek, a kiknek lábaihoz, 
mi egyiptomi katholikusok, soha, de soha sem rakhatunk 
le elég hódolatot s elég elismerést, 

Isten kezében tar t ja az emberek szivét és az ese-
ményeket. 

Imádva kérjük őt, hogy világosítsa fel az elmé-
ket, és hajlítsa jóra a jogtalanságra tévedt sziveket. 

Kér jük Ot, legyen irgalmas irántunk s ne fosz-
szon meg bennünket, talán bűneink, talán annyi jóté-
temény felhasználásában való hanyagságunk miatt, 
annyi bámulatos példától ; igen kérjük Őt, ne fosszon 
meg bennünket, ebben az országban, hol a vallási elem 
még oly gyenge, annyi és oly szent szerzetes élet 
segítségétől. 

Mi tudjuk gróf ur, hogy önnek és Francziaország 
minden igazi katholikusának ez a — leghőbb vágva 
és óhajtása ; és éppen azért kötelességünknek tartottuk 
mi is, hogy a franczia szerzetesek iránt való részvét-
teljes hálánk e tanúbizonyságát önhöz átjuttassuk. 

Áldja meg az -Isten önt és önnel együtt áldjon 
meg mindenkit, a ki e szent ügy védelmét kezébe 
veszi. 

II. Cyrill 
alexandriai katholikus patriarka és szent 

Márk prédikácziójának egész területe. 
Kairóban, 1901. jan. 4. 

Kóma. Az angol zarándoklat alkalmából mondott be-
szédek. — 

Azon az emlékezetes kihallgatáson, melyet XIII . 
Leo pápa a körülbelül 700 tagból álló angol zarándok-
latnak f. hó 8-án adott, s melyen Vaughan bibornokon 
kivül 7 angol illetve angolbirodalmi püspök vo l t j e l en , 
miután Vaughan bibornok olasz nyelven kérte a pápát, 
hallgassa ineg Norfolk hg hódoló és üdvözlő beszédét, 
Norfolk hg angol beszédet olvasott fel, melynek főbb 
részei ezek : 

Szentséges Atya ! 
Mi, Nagy-Britannia katholikusai, mi becses kitün-

tetésnek tar t juk, hogy ez ünnepétyes korszakban sze-
retetünk és hódolatunk adóját mutathat juk be ama 
szent elvek iránt, melyeket szentséged nemrég fejezett 
ki ünnepélyesen oly nemzedék előtt, mely azokról az 
elvekről oly könnyen szokott megfeledkezni . . . . 

Uj század hajnala kezdett felragyogni. A világ 
telve van nyugtalan gondoskodással azok iránt, a mik 
az emberiség ideiglenes szükségleteire, anyagi érdekeire 
vonatkoznak. Hanem mindőn az emberek gondolkodása 
a jövő élet felé irányul, az emberek lelkét azonnal 
egyenetlenség kínozza ós kétely homályosítja el. Nagy-
lelkesedéssel vágyódnak világosság után, de nagy 
sokasága az embereknek nem tudja, hol keressen veze-
tőt a nyelvek nagy zavarában. 

Ebben a korszakban jöt tünk mi, szentséges atya, 
arról a szigetről, mely hazánkat alkotja, ebbe a szent 
városba, hogy állhatatos ós rendületlen hitünket meg-
valljuk a katholikus egyház, mint a-nemzetek világos-
sága és mennybe vezető ut ja iránt, hogy nyilvánítsuk 
egyúttal szilárd és változhatatlan bizalmunkat Krisztus 
helyettese iránt, ki a dogmák és a morál tévedéstől 
mentes birája, Isten által kijelölt tanító, hogy a vallási 
igazságokat tanítsa az emberek fiainak. 

Mi reménynyel eltelve üdvözöljük az uj századot, 
melyet szentséged nyitott meg, ima és szent áldozat 
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által, fenntartva Jézus Krisztus szent jogát az emberi 
nem felett való uralkodásra. Mi esedezünk — és meg-
vagyunk győződve, hogy meg fogunk hallgattatni, — 
miszerint ez a század eloszlani lássa a bajokat, melyek 
az egyházat zaklatják, még oly országokban is, melyek 
azt vallják, hogy katholikusok. Es mi nem tartóztat-
hatjuk meg magunkat attól, hogy méltatlankodásunkat 
ne nyilvánítsuk némely gazdag társulat hittérítő 
kísérletei felett, melyekkel ebben az örök városban 
az ifjúság és szegények hitét megrontani törekszenek. 
Kötelességünk egyúttal kijelenteni szentséged előtt, 
hogy mi osztozunk abban a fájdalombsn, melyet szent-
séged atyai szive e miatt érez. 

Mi esedezünk — és mi bízunk, — hogy ez a szá-
zad látni fogja a római pápa visszahelyezését abba a 
függetlenségbe, melyet szentséged szükségesnek jelen-
tett ki a világot felölelő hivatalának hathatós gyakor-
lására. Mi esedezünk — és bízunk, — hogy ez a század 
látni fogja szétáradását az igazságnak a világon ós 
különösen abban az országban, mely a mi legkegyesebb 
királynénk hatalma alatt van, a kinek igazságos és 
jótevő jogara alatt az egyházmegyéket kormányzó ka-
tholikus püspöki karnak közel '/7-edrésze a vallási és 
polgári szabadságnak legnagyobb sommájával rendel-
kezik, a mint ezt szentséged emlékezetes alkalommal 
elismerte. Mi esedezünk végül, hogy az a nap minél 
előbb kelje""" fel, a midőn a brit keresztények, kik ma 
annyira megoszlanak, nem lesznek csak egy nyáj egy 
pásztor vezetése alatt. 

Erre a ho-Joló feliratra a szent atya francziául 
következőképpen válaszolt : 

Kedvelt fiaink ! 
Édes hullámzás lepi el keblünket e népes gyüle-

kezet szemlélésére és atyai szeretetünknek egész mele-
gével fogadunk benneteket, Nagy-Britániából jö t t katho-
likus gyermekeinket. Alig néhány hónap előtt jöt tek az 
örök városba testvéreitek számosan, hogy részt vegyenek 
a jubileumi kegyelmek gazdagságában és ez alkalomból 
irántunk fiúi ragaszkodásukat nyilvánítsák. És íme most, 
a század hajnalán, itt vagytok ti, hogy az apostolok sírjá-
nál nyilvánosan hirdessétek őseitek hithűségét és ez által 
ünnepélyes hódolatot mutassatok be Krisztus Urunknak, 
a mi Megváltónknak, melyet mi 0 számára, ki Isten 
és ember, a századok királya, a mindenség Ura, köve-
telünk. 

Tietek, Nagy-Britannia katholikusai, a dicsőség, 
hogy elsők szerveztetek zarándoklatot ebben a század-
ban, letenni szent Péter utódja kezeibe a rendíthetet-
len szeretet tanúbizonyságát az egyház és az apostoli 
szentszék iránt. Ugy van, mi tudjuk, hogy azok a jó-
kivánatok, melyeket e mai napon nekünk felajánltok, 
hűséges kifejezése az egész világon szerteszét élő ka-
tholikus testvéreitek gondolatainak és érzelmeinek, és 
mi örvendünk annak, hogy ezt ti tolmácsoltátok előt-
tünk. 

Bármily különbsége a fajnak és nyelvnek válasz-
szon el benneteket egymástól, mindnyájan egyesülve 
vagytok a ti hitetekben és gyermeki engedelmesség-
tekben az egyház ós az ő feje, Jézus Krisztus hetytar-

tója tanítása iránt. Ti mindannyian fájlaljátok a bajo-
kat, melyek bennünket ebben a mai súlyos helyzet-
ben érnek, melyet inkább elviselünk, mintsem hogy 
lemondjunk a szent jogokról és arról a függetlenség-
ről, mely a végett szükséges nekünk, hogy apostoli 
hivatalunkat az egész világon szabadon gyakorolhassuk. 

Ebben az utóbbi időben, amint ezt ti magatok bebi-
zonyítva látjátok, fájdalmainkhoz ujabb keservek járul-
tak. Szemeink előtt, ebben a szent városban, melynek 
a katholiczizmus féltve őrzött és tisztelt középpontjá-
nak kellene lennie, vallásterjesztő társulatoknak meg-
van engedve kihasználni az ország szomorú gazdasági 
állapotait, hogy megrontsák gyermekeink hitét, és ezt 
a magán ítélkezés hamis elvének nevében, a mely egyéb-
iránt szabadjára hagyja kinek-kinek, hogy Krisztus 
tanítását a maga módja szerint magj^arázza. 

Igazatok van, hogy a dolgok ily állapota ellen 
tiltakoztok, a mely még inkább megérthetővé teszi a 
mi fájdalmas helyzetünket, a melyben pápaságunk 23 
éve alatt éltünk és élünk. 

Azonban szomorúságaink közepette Isten vigasz-
talással lát el bennünket, és a ti jelenlétetek, kedvelt 
fiaink, egy ily nagy vigasztalás, mely épp e pillanatban 
tölti el lelkünket. A történelem mondja, hogy hajdan 
nerii szent Fülöp, Róma apostola, midőn maga előtt 
elvonulni látta Nagy-Britannia if jú hitterjesztőit, kik 
hazájokba készültek, hirdetni és védeni a kath. hitet 
vérök felajánlásával, azt a szokást vette fel, hogy eze-
ket az i f jú apostolokat szomorúsággal vegyült csodá-
lattal üdvözölte, ezt kiáltva feléjök : Salvete fiores Mar-
ty rum. 

Kedvelt fiaim, most nem kell nekünk titeket evvel 
az üdvözlettel üdvözölni, mert ama gyászos idők elmul-
tak és a ti hiteteknek nem kell többé üldözéssel 
szembeszállni. A ti kegyelmes királynétok jogara nlatt, 
kinek gyakran voltunk szerencsések magas tulajdonsá-
gait megbecsülni, ti nagy szabadságot élveztek, és ti 
vallhatjátok a kath. hitet és engedelmeskedhettek az 
egyháznak, a nélkül, hogy valaki megtagadhatna tőle-
tek bármely tisztelt helyet királynétok leghűségesebb 
alattvalói körében. 

Egyébiránt, ha igaz is, hogy nektek nem kell 
többé a törvények igazságtalansága miatt szenvednetek 
és habár mi szerencséseknek tar that juk is magunkat 
veletek együtt azért a nagy szabadságért, melyet nek-
tek a törvények nyújtanak, mindazonáltal más vesze-
delmek fenyegetnek benneteket állandóan, és ti azokat 
jeleztétek is abban a feliratban, melyet a ti méltó elnö-
kötök, Norfolk herczege mutatot t be imént. A tévedések 
mindenféle neme, kétség, hitetlenség találkoznak vele-
tek a legcsábosabb alakokban és szakadatlanul hálót 
vetnek lábaitok elé. Őrizkedjetek mindentől, a mi hite-
tek tisztaságát és a kath. elvek épségét elhomályosít-
hatná. Vértanaitok hitéből merítve erőt, ne vonakod-
jatok, lia kell, némely ideiglenes előnyöket áldozatul 
hozni, hogy azt a dicső örökséget, melyet ezek a hősök 
hagytak reátok, sértetlenül megőrizzétek. 

Püspökeitek vezetése alatt és az apostoli szent-
szék tanításaihoz ragaszkodva, ti ki fogtok tudn i k-a 
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riilni minden veszedelmet, és a ti elszakadt testvéreitek 
példáitok által vonzatva és imáitok által erősítve, ők 
is fel fognak kelni, hogy hódolatot mutassanak be az 
igazságnak, Krisztus egy igaz egyházában. 

Kiváló szeretetünk zálogául, a melylyel minden-
kor viseltettünk s a melyet ma is őrzünk Anglia 
és Nagy-Británnia minden alattvalója iránt, mindnyája-
toknak, kik itt jelen vagytok, és családjaitoknak, apos-
toli áldásunkat adjuk. 

— Az egri főmegye népessége. Kiváló gonddal 
szerkesztett laptársunk, az „E. E. K " , már összeállította 

! az egri fő megyére nézve a legújabb népszámlálás ada-
! tait, melyekből kitűnik, hogy az egri főmegye katho-
I likus híveinek száma egy félszázad alatt 219,349 lélek-
! kel szaporodott. A főegyházmegye népessége vallás-

különbség nélkül 1851-ben volt 831,645, jelenleg ez a 
I népesség 1.082,930 lélek. Hitvallások szerint az egri 

főmegye lakossága 50 év előtt és most a következő 
; képet muta t ja : 

IRODALOM. 
— Lubrich: „Neveléstudománya" két első kötetének 

kiadására vonatkozó előfizetési felhívásom kiegészíté-
séül bátorkodom megjegyezni, hogy a szóban forgó 
munka az eddigi három kiadástól lényegesen eltér, 
amennyiben az ujabb tudományos eredmények, főleg 
annak lélektani részében, teljesen felöleltettek s egyéb 
részeiben is lényeges átdolgozást nyert a mű. AT, elő-
fizetési módozatokra nézve pedig megjegyzem, hogy 
elfogadok előfizetéseket 1901. január 15-éig, egyszerű 
levelező-lapon jelezve, s az ekként előfizetőket is azon 
előnyben részesítem, hogy a két kötetet 10 koronáért 
kapják. Ezeknek azonban a könyvet utánvéttel fogom 
megküldeni. 

Kelt Balassa-Gyarmaton, 1900. évi cleczember 
hó 1-én. 

Dr Pacséri Károly, 
kir. tanfelügyelő. 

VEGYESEK. 
— XIII . Leo pápa nyilatkozata Francziaország-

ról, melyet Hau tin chambéryi érsekkel beszélgetve tett, 
világosságot vet a közeimultra, a jelenre és a jövőre 
egyaránt. ..Ha, igy szólt, az én irányadásomat gondo-
sabban követték volna, ha minden rendszerető ember 
megegyezésre tudott volna jutni, a köztársaság most 
keresztény volna, és Francziaország, mint ura a maga 
sorsának, kedve szerint intézhetné a jövőjét. De én 
még most sem mondok le minden reményről, én még 
most sem vesztem el bizalmamat." (Lnivers.) 

— Végre az igazi jelszót, a mely alatt a kath. 
egyház autonómiáját Magyarországban létesíteni lehet, 
kimondotta a „Nyitram. Sz.", abban a vezérszózatában, 
melyet legújabban ennek a nagy ügynek szentelt, ki-
mondván a következőket: „Kegyeket ki lehet koldulni, 
áruczikkeket ki lehet alkudni, de a jogokat ki kell 
küzdeni". Ugy van. Az egyház ellenségei sohse adták 
ki az egyház jogát, csak kényszerítő hatások nyomása 
alatt. Induljon tehát meg a küzdelem a jogér t ; de ám a 
vezérek is legyenek már kezdetben önmagukkal tisztában 
arra nézve, hogy tulajdonképpen miért és ki számára 
mennek elszánt küzdelembe : az egyház ősrégi hierarchiai 
szervezeteért-e, vagy pedig valami protestáns szellemű, 
modern laicarchikus próbakisérletért. Azért mindenki 
joggal nyugtalanul várja a 27-es bizottság jelentését-
Az uj országgyűlés előtt a dolognak tisztázva kell 
lennie, máskülönben esztelenség miatt megver az Isten. 

Az egri f ő m e g y e 
t e rü le ten : 

Volt 
1851-ben 

Van 
1901-ben : Szaporu la t : 

•219,349 
16,458 
56,300 

7,561 

Római katholikus 372,409 591,758 
Görög katholikus 52.533 68.991 
Református 335.739 392,039 
Lutheránus 15.640 23,201 
Görög keleti " • 1,028 528 — 
Unitárius — 1 1 
Zsidó 27;728 " ; ^64;412 36,684 

— Szt. Pál fordulása a pécsi" papnevelőben. A 
pécsi papnevelő intézet kápolnájának és magának a 
nagyobb papnevelőnek is védőszentje a Krisztus hi-
tére csodásan megtért szt. Pál apostol, január 25-én 
ülte ezen intézet bucsu ünnepét. E napon a papnevelői 
növendékek egyike szent Pál tiszteletére az intézeti 
kápolnában dicsőitő beszédet tartot t latin nyelven. 
Ezen évben a szt. beszédet Marton Sándor IV. éves 
theologus mondotta tegnap d. e. 10 órakor. A pap-
növendékek előzőleg 9 órakor jelentek meg az ünne-
pélyes káptalani szt. misén. 

— A* váczi püspök római utja. Gróf Csáky Károly 
váczi püspök ur február 4-én indul Rómába, hogy a 
szent atyának ugy a maga, mint a híveinek hódolatát 
bemutassa. Érdekes, hogy a váczi püspökség fejei 
1870 óta nem voltak Rómában. 

— Nagy zajt csapnak olykor-olykor a német pro-
testáns lapok avval, hogy Francziaországban annyi 
meg annyi kath. pap tér át a protestantizmusra. Az 
Augsb. Postz. párisi levelezője alapos tájékoztatást szer-
zett magának ezen a téren és azt mondja, hogy a 
kitért papok száma jelenleg sem több, mint mindig volt. 
Szóval, semmi különös dolog sem történik e tekintetben. 
Jellemző a protestantizmusra nézve Francziaországban 
tulajdonképpen az, hogy mig a XIX. század kezdetén 
az országban még 2 millió protestáns volt, jelenleg 
számuk már 600,000-re olvadt le. 

— Jeruzsálemből jö t t a hír, hogy a porta idegen 
zsidóknak Palaestinában megtiltotta a letelepedést s 
ingatlan vagyon szerzését. Csak három hónapi tartóz-
kodási idő áll rendelkezésökre. Okául e rendszabálynak 
kettőt említenek. Első az, hogy Törökország nem haj-
landó az Orosz- és Oláhországból kiutasított zsidóság-
tömegeit befogadni. Annál jobban fognak özönleni hoz-
zánk. Második az, hogy különösen Palaestinára nézve 
Törökországnak nem áll érdekében a Zionizmus előmoz-
dítása, a melynek czélja Palaestinában önálló Zsidó-
ország alkotása. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- = 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. Ë 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- Ë 
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása: | 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., \ 
hova a lap szellemi I 
részét illető minden í 
küldemény czimzendő. | 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, január 30. 9. 

Ê Előfizethetni 
= minden 
j kir. postahivatalnál : 
j Budapesten a szerkesz-
Ê tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
E IV., Papnövelde utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclainatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT, 
'9 É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per am anter im pertimus. 4 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A czisztercziek sz. Jakabról czimzett duna-szigeti állítólagos apátsága. — XIII . Leo pápa 
levele a szerzetes-rendek védelmére Francziaországban. — Válasz Dr *** „Szerény észrevételeire." — Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : 
Érdekes levélváltás az autonomia ügyében. — P a r i s : Waldeck-Rousseau miniszterelnök egyéni terve a szerzetesek ellen indított 

harczczal. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevekenység. — Vegyesek. 

A czisztercziek sz. Jakabról czimzett duna-
szigeti állítólagos apátsága. 

II. 

Békefi támaszkodva*) a cziszterczi-rend 
kiváló történetirój ára, Janauschekra 2 ) a Száva-
sziget nevét, a melyen a sz. J akab apátság 
létezett volt, Szent-Egyed szigetének mondja. 

Ismerve a szigetnek eme nevét is, bizto-
sabban haladhatunk a sz. Jakab apátság tör-
ténete nyomozásában. 

Kercselics Boldizsár Ádám a zágrábi szé-
kesegyház avatott történetirója, kit Horányi 
Elek nagy olvasottsága és eszélyessége miat t 
magasztal ,3) az apátság alapításáról ezeket 
mondja : Fülöp zágrábi püspök idejében Pé te r 
székesegyházi esperes alapította az apátságot 
sz. Egyed-szigetén a cziszterczi-rend szerzete-
sei számára, a kiknek 1257-ben adományozta 
a zágrábi káptalan telkén általa a boldogságos 
Szűz tiszteletére épített templomot, egyéb tel-
kekkel és malmokkal. Eme adományt IV. Béla 
király nem csak megerősítette de bővítette is. 
Úgyszintén megerősítette 1259-ben decz. 3-án 
IV. Sándor p á p a . K e z d e t b e n a rendház csak 

Emlékkönyv 10. 1. 
2) Originum Cisterciensium I. 259—260. 
s) Memoria Hungarorum. P . II. 328. 
4) História cath. eccl. Zagrabiensis, I. 86. 

perjelség volt és 1274-ben emelkedett apát-
sággá. 5) Ez ugyanazon év, melyre a Pázmány-
féle lajstrom a sz. Jakabról nevezett duna-
szigeti apátság alapítását teszi. 

Far la t i Dániel Jézustársaságbeli atya igen 
érdekes feljegyzéseket tettG) eme apátságnak 
jogi viszonyaira nézve a zágrábi székesegyház 
és káptalanhoz. A Száva-szigetén — mondja 
ő a sz. J akabnak szentelt templom, mely a 
zágrábi egyház és káptalan jogaihoz és birto-
kához tartozott . Ezen szigetet Pé ter főesperes, 
ugy az egyház, mint a káptalan nevében a 
zágrábi sz. Máriáról nevezett cziszterczi szer-
zeteseknek hűbérségbe adta, azon feltétel mel-
lett, hogy a zágrábi egyházat, mint urnőjöket 
egy kegyuraságukat elismerjék, megtisztelvén 
azt évi adójukkal; és pedig három mértékkel, 
melyet mirchának neveznek, tömjén t ; szent 
István király napján az ott nyert gabonának 
tizedét, két rész nyestprémet évente adjanak 
a káptalannak. 

1815-ben, midőn 60 vagy több éven át 
(tehát körülbelől 1255 óta) birták a szigetet 
az apátsággal Perktoidus a sz. Mária kápol-
nájáról nevezett zágrábi apát és az apáczák-
nak főnöknője, a szigetnek ez utóbbi számára 
történendő átadására vonatkozó szerződési ok-

5) Békefi i. mű 10. 
ö) Illyrici sacri tomus quintus 403. 
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m á n y t jóváhagyásra á t ad tak Ágoston zágrábi 
püspöknek és az ot tani káp ta lannak . Ezek 
csak azon esetre voltak ha j landók azt jóvá-
hagyni, lia a fennálló föltételek, melyek mel-
le t t a czisztercziek a lap í tásukat nyer ték és 
melyeket 60 és több éven át hűségesen telje-
sí tettek, a jövőben is biztosítva maradnak . Ez 
okból a czisztercziek apá t j a továbbra is a 
három márka tömjén fizetésére m a g á t köte-
lezte, habár a szigetet az apáczáknak ad ták 
át. A te rmények u t án j á ró t izedet azonban, 
magok és a földműves népük részéről, vala-
mint a nyes tprémek két részét, melyeket az 
ő pórnépüktől kapnak , az apáczák voltak kö-
te lezet tek a káp ta l annak évente beszolgál tatni . 
Úgyszintén a zágrábi egyház a kegyúri jogo t 
továbbra is zavar ta lanu l megtar t sa . A szer-
ződésre a jóváhagyást Ágos ton zágrábi püspök 
és káp ta l an a neveze t t év sz. Mihály főangyal 
nap j án kel t okmányban megad ták . 7 ) 

Midőn az apá t ság a cziszterczi-rendi apá-
czák bir tokába j u t o t t azóta az apá t ságnak 
„zágrábmezei" a neve mond ja Békefi .8) Említ i 
azt a Pázmány-fé le la j s t rom is és ez u tán 
mások. Sőt ezen czim a liber regiusban fel 
van véve és külön konferál ják. 

Ebből az következik, hogy midőn a czim : 
„Abbat ia s. Jacob i de insula Danubi i" kelet-
kezet t , melyről a Pázmány-fé le la js t rom azt 
mondja , hogy 1274-ben a lapí to t ták a cziszter-
cziek számára , a zágrábmeze i apátságot , mint 
külön önálló czimet is megál lap í to t ták és pe-
dig egész más ada tok alapján. Lássuk miként 
tö r t énhe te t t ez. (Vége köv.) 

XIII. Leo pápa levele 
a szerzetes rendek védelmére Franczia-

országban. 
Kedves fiunknak, Richard Ferencznek, „ Sanda Maria in 

Viau-ról nevezett áldozár bibornoknak, párisi érseknek. 

Kedves Fiam, Üdv és Apostoli Áldás ! 
,Ama örömök közepette, melyek bennünket a szent 

év alkalmából a zarándokok jámbor buzgalma révén 
értek, kik a világ minden tájékáról Rómába siettek, 
szomorúan tapasztaltuk azon veszélyeket, melyek Fran-
cziaországban a vallásos congregatiókat fenyegetik. 

') Thalcic. Monumenta historica episcopatus Za-
grabiensis, J . II. 138. 

b) Emlékkönyv i. m. 10. Az apáczáknak bevonu-
lását a Szent-Egyed-szigetén volt zárdába 1307—1315 
közé teszi. U. o. 11. 

Félreértés és balvélemény következtében juthat tak az 
emberek azon gondolatra, mintha az állam java kívánná, 
hogy korlátozzák szabadságukat és talán még szigoru-
abban lépjenek fel ellenök. Magas tisztünkből és ama 
benső vonzalomból kifolyólag, melylyel Francziaorszá-
gon csüngünk, kötelességünknek tart juk, hogy ezen 
fontos és jelentős kérdésben hozzád intézzük szavun-
kat remélve, hogy a helyesen és függetlenül gondol-
kozók méltányosabban határoznak. Midőn ezt teszszük. 
egyúttal tisztelendő testvéreinkhez, franczia püspök-
társaidhoz is fordulunk. 

Tekintettel ama súlyos aggodalmakra, melyekben 
velünk osztoztok, raj tatok áll, hogy eloszlassátok azon 
balvéleményeket, melyekkel a helyszínén találkoztok 
és még inkább, hogy megakadályozzátok az egyházat 
és Francziaországot fenyegető szerencsétlenséget. 

A vallásos rendek eredete és létezési joga — a 
mint mindenki tudja — azon evangeliumi tanácsokban 
keresendő, melyeket isteni Megváltónk minden időkre 
azoknak hagyott, kik a keresztény tökéletességet akar-
ják megszerezni; azon bátor és nemes lelkeknek, kik 
imádság és szemlélődés által, szent szigorúság és bizo-
nyos szabályok megtartásával a szellemi élet magasabb 
fokának elérésére törekednek. Az egyház tevékenysége 
szülte azokat, hatalmával szervezetét és fegyelmét 
megerősíti; a vallásos rendek Jézus Kr. nyájának jeles 
részét képezik. Azok szent Cyprián szava szerint : „Az 
isteni kegyelem becsülete és diszeu, a mint egyszersmind 
az egyház szent termékenységét bizonyítják. 

Szabad és önálló elhatározásból letéve fogadal-
mukat, miután a novicziatus szemlélődései között elké-
szültek, minden évszázadban, mint szent dolgot és a 
legritkább erények forrását tisztelték és becsülték őket. 

Kettős czélja van ezen kötelezettségnek: először 
azokat, kiket magukhoz fogadnak, a tökéletesség maga-
sabb fokára vezetni ; azután lelkük tisztasága és erőssége 
által bizonyos szolgálatra előkészíteni, mely felebará-
tunk örök üdvének munkálásában és az emberiség szá-
mos szükölködőjének vigasztalásában áll. 

Midőn az apostoli szék legfelsőbb vezetése alatt, 
a mi Urunk által felállított eszmének, a tökéletességnek 
megvalósításán fáradoznak és oly szabályok alatt élnek, 
melyek a világi kormányzat bármilyen formájával eg}--
általában semminemű ellentétben nem állanak, egyúttal 
az egyház küldetésében is közreműködnek, mely a lel-
kek megszentelésében és az ország javának előmozdí-
tásában összepontosul. 

Ezért a vallásos rendek mindenütt, hol az egy-
házak szabadságot élveznek, hol tekintettel vannak 
minden polgárnak természeti jogára, melynél fogva 
szabadon választhatja ama életrendet, mely kívánságá-
nak legjobban megfelel, melyet erkölcsi tökéletesbülésére 
a legczélszerübbnek tart, mint természetes gyümölcs 
nőttek a kath. talajból, ós a püspökök joggal tekintik 
a szent szolgálat és keresztény felebaráti szeretet becses 
segédcsapatának. 

Azonban nemcsak egyedül az egyháznak, hanem 
a polgári társadalomnak is keletkezésüktől fogva mér-
hetetlen szolgálatot tettek a vallásos rendek. Ilyen 
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szolgálat vala, hogy a népeknek példával és szóval az 
erényt hirdették, hogy őket tanítás által a szent és 
világi tudományokban kiképezték és maguk is fényes 
és örökbecsű alkotásokkal gazdagították a szépművé-
szetek örökségét. 

Mig a körünkből meghívott tanárok nagy és mély 
tudásukkal fénynyel árasztották el az egyetemeket ; mig 
házaik az isteni és emberi ismeretek menhelyei valának 
és a czivilizáczió hajótörésekor biztos enyészet alól 
mentették meg az ó-kor bölcsességének legelső műveit ; 
mások rengeteg pusztákba nyomultak, járatlan mocsa-
rakba és erdőkbe és midőn, fáradsággal és veszélylyel 
daczolva, a talajt kiszárították és termékenynyé tették, 
midőn arczuk izzadásában a földet és lelkeket egyaránt 
művelték, köröskörül zárdákat alapítottak és a kereszt 
árnyékában gyülőhelyeket benépesítve, melyekből ké-
sőbb szelíd kormányzatuk alatt virágzó telepek és váro-
sok keletkeztek, hol a földmivelés és az ipar fejlődésnek 
indult. 

Ha a papok csekély száma, vagy a szükség ugy 
kívánta, légiókként vonultak ki a szentségben és tudo-
mányban tündöklő apostolok és a püspököknek hatalmas 
támaszul szolgáltak és a társadalomra a legszerencsésebb 
befolyást gyakorolták, midőn a viszályokat kiegyenlí-
tették, a gyűlöletet elfojtották, a népeket visszavezet-
ték a kötelességórzethez és a keresztény vallásnak és 
czivilizácziónak alapelveit ismét becsültté tették. 

íme rövid vonásokban a vallásos rendeknek a 
múltban tet t szolgálatai. A pártatlan történet följegyezte 
azokat, fölösleges e helyen tovább időznünk. Tevékeny-
ségük, buzgalmuk, felebaráti szeretetük napjainkban 
sem csökkent. A jó, melyet művelnek, az egész világ 
előtt nyilvánvaló és erényeik oly fényben ragyognak, 
mely panaszra, támadásra nem szolgáltathat okot. 

Ezen nemes pályán, hol a vallásos rendek a jóté-
konyság hivatásában versenyeznek, Francziaország tisz-
telt helyet foglal el, a mit újból örömmel nyilvání-
tunk ki. 

Egyesek tanításnak szentelik magukat és a taní-
tással a vallás, erény ós kötelesség alapelveit is belé-
csepegtetik az ifjúság szivébe, melyen az állam 
közbékéje és boldogsága lényegében nyugszik. Mások 
a felebaráti szeretet különféle munkáinak áldozzák 
életüket és minden physikai és erkölcsi nyomornak 
hathatós segítséget nyújtanak ama számtalan mene-
dékházban, melyekben a betegeket, gyengéket, öregeket, 
az árvákat, elmebajosokat, gyógyítatlanokat ápolják 
anélkül, hogy a veszélyes, visszataszító és háládatlan 
munka bátorságukat megtörné, buzgalmukat csökken-
tené valaha. 

Eme szolgálatokat, melyek a legkevésbbé gyanús 
emberek részéről nem egyszer elismerést nyertek, me-
lyeket nyilvános dicsérettel tiszteltek meg ezen congre-
gatiók az egész egyház büszkeségére, Francziaország 
különös és ragyogó dicsőségére teljesítik, melyet min-
dig nemesen szolgáltak és a melyet, a mint mindenki 
ezerszer tapasztalhatta, ama hazafisággal szeretnek, mely 
a halállal is örömest szembeszáll. 

Mint a nap, oly világos, hogy a felebaráti szeretet 

ezen harczosainak megszűnése, pótolhatlan veszteséget 
okoz az országnak. 

Az önkéntes segítséget ily bőven nyúj tó forrásnak 
kiszáradását érezhető nyomor fogja követni, egyúttal 
elnémul a testvériség és egyetértés ékesszóló beszéde. 

A társadalom, melyben a zavarnak és gyűlöletnek 
oly sokféle csirái lappangnak, a tett, önmegtagadás és 
önzetlenség nagyszerű példáira szorul. 

És mi alkalmasabb a lelkek fölemelésére és meg-
vigasztalására, mint ezen férfiak és nők színjátéka, kik 
szerencsés, kiváló és gyakran fényes állásban vannak 
és a kik önként a nép gyermekeinek fivéreivé és nő-
véreivé lesznek, midőn is önmagukkal szemben a 
valódi egyenlőség példáját nyú j t j ák azáltal, hogy tel-
jesen a kitagadottak, elhagyottak és szenvedőknek 
áldozzák magukat ? 

Annál is inkább csodálatos ezen franczia szerzetesek 
működése, mivel nem szorítkozik a nemzeti határok 
közé ; az egész földkerekség határáig kiviszik az evan-
géliumot és az evangeliummal Francziaország nevét, 
nyelvét és tekintélyét. Mint önkéntes száműzöttek vo-
nulnak ki a franczia missionáriusok, háborgó Óceánon 
és homok-pusztákon keresztül, hogy a lelkeket meghó-
dítsák a távoli és gyakran átkutatlan vidékeken. 

Látha t juk őket a vad népek között, a mint hozzá-
juk leereszkednek ós őket a kereszténység alapelveire, 
Isten és a felebarát iránti szeretetre, munkára, a gyen-
gék iránt tiszteletre és jó erkölcsökre oktat ják : és ezen 
hivatásnak adják magukat anélkül, hogy földi jutalmat 
várnának a halálig, mely fáradalmak, éghajlat követ-
keztében, vagy a bakó fejszéje által gyakran csakhamar 
bekövetkezik. Teljes tisztelettel a törvények iránt és 
teljes alázattal a fennálló felsőbbség iránt, mindenütt, 
a hol csak megfordulnak, a czivilizáczió és béke mag-
vát hintik el ; nincs más vágyuk, mint a szerencsétle-
neket, kik hozzájok fordulnak, megörvendeztetni, őket 
a keresztény erkölcsökre vezetni és emberi méltóságuk 
öntudatára hozni. 

Ezenfelül nem ritkán a tudománynak is nagy 
segítségére vannak, a mennyiben elősegítik a kutatáso-
kat, melyek működési tereiken mennek végbe : a népek 
különbségét, a nyelveket, a történetet, természettudo-
mányt, a föld termékeit és más efféle kérdéseket. 

Egyenesen ezen csodálatraméltó missionariusok-
nak terhes, türelmes és fáradhatlan tevékenységén 
nyugszik Francziaország protektorátusa, melyet az egy-
mást követő kormányok kivétel nélkül féltékenyen 
igyekeztek megtartani és a melyet mi nyilvánosan 
megerősítettünk. Egyébiránt a franczia missionariusok-
nak hazájokhoz való változatlan ragaszkodása, azon 
kitűnő szolgálatok, melyeket annak tesznek, ama nagy 
befolyás, melyet annak névszerint keleten biztosítanak, 
mindmegannyi tény, melyeket a legkülönbözőbb párt-
állásuak is elismertek és csak ujabban, a legjogosultabb 
hangon, ünnepélyesen kinyilvánítottak. 

Ezek folytán ily sok szolgálatért nemcsak hálátlan 
viszonzás, hanem egyúttal kétségtelen lemondás volna 
ama előnyökről, melyek rájok háramlanak, ha a vallásos 
congregatiók szabadságát és békéjét elvennék, mely 

9* 
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tagjainak szaporodását és kiképzésük hosszú és fáradsá-
gos munkáját egyedül biztosíthatja. 

Fájdalommal tapasztalták ezt más nemzetek. — 
Miután a rendtársulatok belső kifejlődését feltartóztat-
ták és életerejöket lassankint elfojtották, külföldön a 
befolyás és tekintél}T csökkenése következett, mert 
lehetetlen oly fától várni gyümölcsöt, melynek gyö-
kereit lemetszették. 

Könnyen belátható, hogy az ezen kérdésbe bele-
vont összes nagy érdekek sajnálatunkra azon esetben 
is nagyon veszélyeztetve vannak, ha a missio-congre-
gatiókat megkímélik, hogy ezek helyett másokat sújt-
sanak; mert — ha jól meggondoljuk — egyik állandó-
sága és tevékenysége összefügg a másik állandóságával 
és tevékenységével. — Es valóban, a missionariusok 
hivatása, a prédikáló szerzetesek beszédének hatása 
alatt, a tanító szerzetesek jámbor vezetése mellett, és 
a szemlélődök természetfölötti befolyása alatt, sarjadzik 
és fejlődik. 

Egyébiránt elképzelhetjük ama kinos helyzetet, 
mely a missionáriusokra vár és azon kisebbítést, mely 
tekintélyűket és befolyásukat biztosan érendi, mihelyt 
megtudják azon népek, kiknek az evangéliumot hirdették, 
hogy a szerzetesrendekkel a helyett, hogy védelmet 
és tiszteletet találnának hazájukban, ellenségesen és 
keményen bánnak. Azonban a kérdésnek még nagyobb 
jelentőséget adva, meg kell jegyeznünk, hogy a vallá-
sos congregatiók, a mint már fentebb mondottuk, a 
keresztény tökéletesség nyilvános gyakorlatát képvise-
lik, és ha igaz, hogy az egyháznak mindig kiváló híve-
ket adott és ad, kik a kegyelem befolyása alatt ennek 
elérésére törekednek, akkor czéljok meghiúsítása igaz-
ságtalanság volna. Sőt ez az egyház szabadságának 
elrablását jelentené, mely mellett Francziaországban 
ünnepélyes szerződés kezeskedik, mert mindaz, a mi 
akadályozza őket abban, hogy a lelkeket tökéletességre 
vezessék, isteni küldetésük szabad gyakorlatát sérti. 

A vallásos rendek elnyomása továbbá az egyház 
odaadó munkásainak elrablása volna ; először a hazai 
földön, hol szent szolgálatuk és kath. munkásságuk 
révén, melynek betöltése az egyház joga és kötelessége 
és a melyet a hivők lelkiismerete megkövetel, a püs-
pökségnek és papságnak nélkülozhetlen kisegítői ; azu-
tán a külföldön, hol az apostolság általános érdekeit 
és ennek fő támaszát az egész világon a franczia con-
gregátiók képviselik. A csapás, mely azokat sújtaná, 
mindenütt érezhető volna tehát, és a szent szék, mely-
nek isteni megbízatása van az evangelium terjesztésé-
ről gondoskodni, szükségesnek látná, hogy a rést, 
melyet a franczia missionariusok hagytak hátra, más 
nemzetek missionariusai töltsék be. 

Végre arra kell figyelmeztetnünk, hogy a vallásos 
kongregácziókat elnyomni, annyit jelentene, mint a 
szabadság és egyenlőség azon demokratikus elveitől, 
melyek jelenleg Francziaországban az alkotmányos 
jognak alapját képezik és az összes polgárok egyedi 
és collectiv szabadsága mellett kezeskednek, azok ve-
szedelmeihez távozni, ha működésüknek és életmódjuk-
nak tiszteletreméltó czélja van, miáltal senkinek sem 

sértik a jogait és törvényes érdekeit. — Nem, oly elő-
lialadott műveltségű államról, minő Francziaország, 
nem teszszük föl, hogy becsületes és békés, hazájuk-
hoz oly odaadó polgárait nem oltalmazná és nem tisz-
telné, kik, midőn földieik minden jogát birtokolják 
és minden kötelességét betöltik, nem ismernek más 
czélt, eredjen ez bár fogadalmukból vagy tényleges 
napiéletmódjukból, mint felebarátaik tökéletesbülésére 
és javára munkálkodni ; anélkül, hogy ehhez szabad-
ságon kívül mást kívánnának"! Az ellenök foganatba 
vett rendszabályok annál is inkább igazságtalanabbak-
nak és gyűlöletesebbeknek fognak látszani, mivel egy-
idejűleg egész másnemű társulatokkal nagyon megkü-
lönböztetőleg fognak bánni ! 

Jó l tudjuk, hogy egyesek, csakhogy szépítgessék 
ezen kemény rendszabályokat, azt állítják, hogy a val-
lásos kongregácziók a püspökök joghatósága elé vág-
nak ós a világi papság jogait sértik. Ezen állítás 
meg nem állja helyét, ha visszagondolunk az egyház-
nak ezen kérdést illetőleg hozott bölcs törvényeire, 
melyeket röviden emlékezetünkbe idéztünk. Egyrészt 
a trienti zsinat határozataival és szellemével teljes 
összhangban kormányozzák azok kötelezettségeit, kik 
magukat az evangeliumi tanácsok gyakorlására és apos-
tolságra szentelték, másrészt — a mint illik — az illető 
megyék püspökeit is respektálják. S mig az egyházi 
főtől való illő függést szem előtt tartják, sohasem mu-
lasztják el, hogy ennek a kongregácziók fölött az 
apostoli megbízatás pályáján legfőbb tekintélyét a püs-
pökökre is kitérj eszszék. Ha a franczia püspökséget 
és papságot hajlandónak tüntetik fel arra, hogy az 
osztraczismust jóindulattal fogadja, melylyel a vallásos 
congregatiókat akarnák sújtani, ugy ez oly sértés, me-
lyet a püspökök és papok papi lelkületük teljes hatá-
rozottságával utasíthatnak vissza. 

Nem forog fönn ok arra nézve, hogy a vallásos 
congregatiókra vonatkozó második szemrehányásnak, 
hogy t. i. nagy vagyonnal rendelkeznek, nagyobb fon-
tosságot tulajdonítsunk. Föltéve, hogy összeirott birto-
kaik értéke nincs túlhajtva, nem tagadhatni, hogy azo-
kat becsületesen, törvényesen birtokolják, és hogy követ-
kezőleg azok elrablása a tulajdonjog megtámadása 
volna. 

Tekintettel kell lenni továbbá arra is, hogy 
azokat nem személyi érdekeikre, nem is egyes társaik 
javára bírják, hanem a vallás, felebaráti szeretet, jóté-
konyság munkáira, melyek a franczia nemzet hasznára 
válnak ; legyen ez bár a hazaiföldön, vagy külföldön, 
hol annak varázsát emelik, midőn a művelődési missiót 
elősegítik, melyet a Gondviselés rájok bizott. 

Egyéb észrevételeinket, melyeket a vallásos con-
gregatiókat illetőleg teszünk, elmellőzve, csak a követ-
kező nyomós megyjegyzésre szorítkozunk : Francziaor-
szág a szentszékkel ünnepélyes szerződésen alapuló 
barátságos viszonyban van. Ha tehát az említett 
visszásságoknak egyik vagy másik pontban alapja van, 
tárva az ut, hogy azt a szentszékkel tudassák, mely 
hajlandó azokat komolyan megvizsgálni és — ha ok 
forog fönn — megfelelő orvoslatot szerezni. 
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Számitmik tehát azon férfiak pártatlanságára, kik 
Francziaország sorsát intézik, és a franczia nép igaz-
ságosságára és józanságára. Ama bizalmat tápláljuk, 
hogy azon becses erkölcsi és társadalmi örökséget, 
melyet a vallásos congregátiók képviselnek, nem 
akarják elveszteni; hogy a franczia katholikusok ér-
zelmeit a közszabadság megtámadása által kivételes 
törvényekkel nem fogják megsérteni és az ország belső 
viszályait, annak nagy kárára, nem akarják növelni. 
Egy nemzet csak akkor nagy és erős igazán, csak 
akkor tekinthet biztosan a jövőbe, ha érzülete a jogok 
tiszteletében és a lelkiismeret békéjében szorosan egye-
sül, hogy a közjót előmozdítsa. Pápaságunk kezdeté-
től fogva semmi fáradalmat nem kíméltünk, hogy 
Francziaországban helyreállítsuk a nyugalmat, mely 
kiszámithatlan hasznot hozott volna, nemcsak a vallási, 
hanem polgári és politikai téren is. A nehézségektől nem 
riadtunk vissza. Sohasem mulasztottuk el, hogy Fran-
cziaország iránt odaadásunk,gondosságunk és szeretetünk 
különös bizonyítékát adjuk, mindig arra számítva, 
hogy annak meg fog felelni, mint a hogy hatalmas és 
nagylelkű nemzethez illik. A legnagyobb fájdalmat 
fogjuk érezni, ha éltünk alkonyán arra a felfedezésre 
jutunk, hogy reményeinkben megcsalva és atyai gon-
dosságaink jutalmául rászedve vagyunk és annak szem-
léletére ítélve, hogy azon országban, melyet szeretünk, 
a szenvedélyek ós pártok még nagyobb elkeseredéssel 
küzdenek anélkül, hogy megitélhetnők, menynyire fog-
nak menni kihágásai, és elhárithatnók a szerencsétlen-
séget, melynek megakadályozása végett mindent meg-
tettünk és eleve segítséget nyujtot tunk. Minden esetben 
tüstént előtérbe lép a püspökök azon kötelessége, hogy 
a felfogás és cselekvés tökéletesebb egyetértésével mun-
kálkodjanak, üogy fölvilágosítsák a lelkeket és meg-
mentsék a vallásos congregatiók jogait és érdekeit, 
melyeket teljes atyai szivünkből szeretünk és a melyek 
állandósága, szabadsága, sikere fontos az egyházra, 
Francziaországra és az emberiségre nézve. 

Bár csak teljesítené az Ur forró vágyainkat és 
sikerrel koronázná lépéseinket, melyeket ezen nemes 
ügyben már régóta teszünk. Jóakaratunk és az égi 
kegyelem zálogául, kedves Fiam, reád, az egész püs-
pöki karra, az egész papságra és az egész franczia 
népre apostoli áldásunkat adjuk. 

Kelt Rómában szent Péternél 1900. . decz. 23. 
főpapságunk 23. évében. 

XIII . LEO pápa.*) 

Válasz Dr. „Szerény észrevételeire.' 
A „Religio" f. évi január 23-iki (7-ik) számában, 

„Szerény észrevételek" czímón, a többi között, XIV. 
Benedek pápa „De Sacrosancto Missae Sacrificio" czimü 
művéből (Append. II), Dr. ^ * ^ idézi ugyanazon pápa 
„Etsi Pastoralis" kezdetű apostoli Constitutiojának 
(§. A I. n. 19.) következő szavait is : „Latinis Presby-
teris latino ritu in Graecorum Catholicorum Ecclesiis 

*) Eredetije franczia. Hatása kiszámíthatatlan. 
Szeri-. 

celebrantibus, si careant proprio altari portatili lapideo, 
super Antimensiis seu Thronis Graecorum Sacrum facere 
non licet" ; — a szíves olvasóra bízva „a következte-
téseknek megtevését". 

Feledi azonban czikkező, hogy mivel a jelzett 
apostoli Constitutio (T. I. Bullarii Nr. LVII.) czime ez : 
„De dogmatibus et ritibus ab Italo-Graecis tenendis 
atque servandis" : annak intézkedései, a „dogmák" ki-
vételével, mint amelyek mindenkit és mindenütt köte-
leznek, nem terjednek ki a világ minden részeire, 
hanem csak azokra, akikre az „Italo-Graecus" el-
nevezés ráillik, mint akik egészen külön szabályok alá 
esnek, olyannyira, hogy ugyanazon Constitutio szerint 
(§. IX. n. 3.) Italo-Graeci, egyebeket mellőzve, még a 
szent ünnepeket is, a „Kalendarium Gregorianum" sze-
rint kötelesek megülni. Nagyon természetes tehát, hogy 
az idézetből levonható következtetés nem terjedhet tovább, 
mint ahogy azt a Dialecticának ama szabálya megengedi, 
hogy t. i. „Quantum praemissae, referat conclusio 
tantum". 

Nyilvánvalóbb lesz azonban ez, ha czikkező fel-
ütve ismét XIV. Benedek pápának „De Sacrosancto 
Missae Sacrificio" czimü említett művét, egészen el-
olvassa az annak XIY-ik Appendix-ét képező, s ugyan-
csak XIV. Benedek pápa által kiadott „Imposito Nobis" 
kezdetű (Tom. III . Bull. Nr. XLIII . beczikkelyezett) 
apostoli Constitutiót is. Ebből ugyanis meg fogja érteni 
a tudós czikkiró ur egyrészt azon okokat, amelyek 
indokolttá tették az „Italo-Graecus"-okra vonatkozó 
iménti intézkedést, másrészt pedig azt is, hogy ami 
in substrata materia kötelező ott, miért nem sürgethető 
mindenütt. Mert t. i. : 

a) „§. 6. Quum in iis Regionibus, in quibus Italo-
Graeci sunt, Latini quoque fréquentes habitent, atque 
ibidem tani unius, quam alterius Ritus Ecclesiae adsint, 
ita ut absque ullo impedimento, et sine gravi incom-
modo unusquisque Presbyter proprii Ritus Ecclesiam 
adire valeat : nulla sane causa est, ob quam Latinis earum 
partium Presbyteris permitti debeat, contra constantem 
Ecclesiae Latinae disciplinam, sine Sacrata Altaris 
Lapidea Tabula, Missas celebrare, easque super Grae-
corum Antimensiis offerre ; quod ipsis proinde in citata 
nostra Constitutione vetitum fuit eodem §. 6. num. 19. 
— Ellenben: 

b) „§. 7. Sed aliter res se habent, übt de Regio-
nibus agitur, in quibus Latini Presbyteri ab Ecclesiis Latini 
Ritus longe degentes, quum Sacratas Lapideas Tabulas per 
longa itinera sine gravi incommodo, et sine periculo cas 
confringendi secum deferre nequeant, vel Älissae célébra-
tionem penitus omittere et sic Latinos Eideies sine 
Sacrificio proprii Ritus, et sine Mysteriorum participatione 
relinquere, vel earn super Graecorum Antimensiis 
peragere compelluntur. In huiusmodi rerum circum-
stantiis, Apostolicae Sedis provida indulgentia jam-
dudurruenituit". S erre nézve hivatkozik VIII. Kele-
men pápának 1602. évben hozott rendeletére, amelyhez 
képest (§. 8.) „salvis praefati Clementis VIII., nostrísque 
super Ritibus Italo- Graecorum editis Constitutionibus, et 
Ordinationibus", ő maga is megengedi, „ut ipsi (Missi-
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onarii, aliique Sacerclotes Latini in tota Russia Polonica 
commorantes) et eorum quilibet, in Ecclesiis Ruthe-
norum Unitorum, deficientibus Lapideis Altarium Tabu-
lis rite consecratis, super Sacris eorumdem Ruthenorum 
Antiménsiis Missarum Saerifieia celebrare . . . libéré, et 
licite possint, et valeant." 

Ami pedig minket közelebbről érdekel : néhai 
Papp-Szilágyi József, volt nagyváradi gör. kath. püspök 
„Enchiridion Juris Ecclessiae Orientalis Catholicae" 
czimü, s a római censorok által előlegesen átvizsgált 
és megbírált, nagy tekintélyre szert te t t művében 
(Part. II. Sect. II. Cap. I. §. 53.) ezeket i r j a : „Possunt 
autem Graeci in latino altari, si proprium desit, et 
vicissim Latini in graeco altari celebrare, quin exinde 
rituum permixtio sequatur, quae vetita est; sed ur-
banitatis officia ita exercentur, vel potius praecepta 
implentur, aequitatem cujusdam juris exposcentia, ut 
non habenti oportunum locum, ad ea peragenda quae 
jure aliquo praestare jubetur , locus ipse lubenti animo 
concedatur, concludit idem summus Pontifex in provocata 
Encyclical. •— Ugylátszik. hogy ezek XIV. Benedek 
pápának ..Allatae sunt" kezdetű Constitutiójára vonat-
koznak, melyben (§. 33.) ezek olvashatók : vnidlo jure 
affirmari potest, Ritus commixtionem Apostolica aliqua Con-
stitutione vetitam, induci ex eo tantum, quod Armenus, 
Maronita aut Graecus juxta Ritum suum in Latina 
Ecclesia, vel Missae Sacrificium, vel alias coeremonias 
cum populo sui Ritus exerceat, aut versa vice Latinus 
in Orientali Ecclesia idem praestet, dum praesertim légitima 
aliqua subest causau. (Bullarii Benedicti XIV. T. IV. 
Nr. XLVII.) 

Egyébiránt a B. Gy. által a „Religio" jan. 12-iki 
(4-ik) számában felvetett kérdés nem látszik időszerűnek 
akkor, amidőn Sacra Congregatio de Propaganda Fide 
pro Negotiis Ritus Orientalis, XIII . Leo pápa 0 Szent-
ségének (ex Audientia diei 2 Julii 1893) parancsára, 
1893 aug. 18-án már kiadta a következő „Decretum"-ot : 
..Quo utilius frequentia promoveatur S. S. Sacramen-
torum, quae efficacissima sunt media a Christo Domino 
instituta ad procurandam salutem animarum, et quo 
opportunius duplex illud praedictum inconveniens 
(hogy t. i. némelyek, nem lévén saját szertartású 
templomuk, szüntelen ostromolják a szentszéket, hogy 
más szertartás szerint áldozhassanak, mások meg 
amiatt hosszú időn át nélkülözik a szentségeket) de 
medio tollatur, omnibus fidelibus cujuscumque ritu s, 
sive latini, sive orientális, degentibus in locis, in quibus 
non sit Ecclesia aut sacerdos proprii ritus, facultas in pos-
terum a S. Sede conceditur S. S. Communionem, non 
modo in articulo mortis et pro ' paschali praecepto 
adimplendo, sed etiam quovis tempore devotionis gratia, 
hixta ritum Ecclesiae existentis in praedictis locis, dutnmodo 
catholica sit, recipiendi.u — Rmis Ordinariis committitur 
officium ut praesentis decreti notitiam ad suum quisque 
populum pervenire faciat." — S ezen „Decretum" 
kihirdettetett minden magyarországi egyházmegyében is. 

Nagyvárad, 1901. jan. 25-én. 
Dr. Lanran Ágoston. 

EGYHÁZI TUDOS1TÁSOK. 

Budapest, jan. 28. Érdekes levélváltás az autonomia 
ügyében. — 

Mondanunk sem kell, hogy Ugrón Gábor levelét 
és Szapáry Gyula gróf válaszát értjük az érdekes két 
levél alatt. 

Együvé állítva közöljük itt a történelem számára 
mind a két levelet, a melyek közül sem az egyik, sem 
a másik nem szorul magyarázatra, mert mind a kettő 
világosan beszél. 

TJgron Gábor levele. 
Kegyelmes Uram ! 

A mult év február 3-án a katholikus kongresszus 
felfüggesztette tanácskozásait, hogy huszonhetes-bizott-
sága ut ján tájékozást nyerjen kormányunk és főpapja-
inknak a katholikus autonomia szervezete kérdésében 
elfoglalt álláspontjáról. Nemsokára elmúlik egy esztendő, 
és nincs más eredmény, mint több tájékozatlanság és 
mint sok megdöbbentő, mert megalázó tervnek hire. 
Az ezek által keltett felháborodás és nyugtalanság indí-
tott arra, hogy kérjem kegyelmes uramat, hogy a 
hármas-bizottság jelentését szorgosan a tizenkettes és 
utána a huszonhetes-bizottság elé terjeszteni kegyes-

! kedjék. Annyira fontosnak és sürgősnek tartom a tár-
gyalások eredményének hiteles alakban való ismeretét, 
hogy késedelmezés esetén megteszem a házszabályaink 
által előirt lépéseket, hogy maga a kongresszus ülésre 
hivassék össze. Mély tiszteletem mellett maradok nagy-

! méltóságodnak alázatos szolgája. Budapest, 1901. január 
24. Ugrón Gábor. 

Szapáry Gyula gróf válasza. 
Nagyságos Ugrón Gábor orsz. gy. képviselő urnák 

Budapest, VIII., József-körut 19. 
Budapest, 1901. jan. 26. 

Tisztelt képviselő ur ! 
Vettem folyó hó 24-ikén kelt levelét, melyben a 

kath. autonomia szervezésére kiküldött 27-es bizottság 
összehívását szorgalmazza, és kérdést intéz az autono-
mia ügyének jelen állása iránt. — Ennek folytán tisz-
telettel értesítem, hogy a 12-es bizottság junius hó 
folyamán tartott ülésében egy háromtagú bizottságot 
küldött ki, hogy a kongresszus tárgyalásának figye-
lembevételével az érdekelt tényezőkkel tárgyalásokat 
folytasson. Ezen 3 tagu bizottság első sorban a vallás-
és közoktatási ministert kereste meg ez ügyben, hogy 
a kiküldött 3 tagot szóbeli értekezletre hivja meg. 
Ezen értekezlet megtartására késznek nyilatkozott a 
minister ur, de tekintettel a nyári szünidőre, csak okt. 
hó elejére helyezte kilátásba ezen szóbeli értekezést. 

Elérkezvén az általa jelzett határidő, október 
hó első felében megsürgettem ezen tárgyalást, — azon-
ban a minister csak január 4-ére hivta meg a kikül-
dött 3 tagot. Az ezen alkalommal a minister által tett 
nyilatkozat feljegyzését csak január 19-én vettem kéz-
hez. — A 3-as bizottság ezzel feladatát befejezettnek 
nem tartván, felkérte a püspöki kar 3 kiküldöttjét, 
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hogy ezen tanácskozniány már most velük legyen 
folytatható — s a püspöki kar kiküldöttjei és a 12-es 
bizottság kiküldöttjei közös értekezlete f. hó 30-án fog 
megtartatni. — Ezen értekezlet megtartása után nem 
fogok késni a 12-es bizottságot összhivni, hogy a 3 
kiküldött ezen bizottságnak és ennek ut ján a 27-es 
bizottságnak eljárásáról referáljon. 

Az ügy ezen állását a tisztelt képviselő urnák 
előadván 

maradok tisztelettel, híve 
Gróf Szápáry Gyula. 

Lehetetlen ezt a két levelet közölni a nélkül, hogy 
ne közölnök egyúttal velők kapcsolatban azt a nyilat-
kozatot is, mely a „Pester Lloyd"-ban látott napvilágot 
legfelsőbb, legalsóbb, mindenoldalú használatra. Hadd 
zárja be tehát ezt a tudósítást a két érdekes levél-
ről a — 

„Pester LloydLí kommentárja. 
„Csak természetes, hogy Szápáry gróf arra szo-

rítkozott, hogy az időrendi adatok egyszerű fölsorolá-
sával elhárítsa magától és az elnöklete alatt álló kon-
gresszusi bizottságoktól a szándékos halogatásnak min-
den gyanúját . Azonban ily gyanú ellenében Wlassics 
minister is meg van óva. Midőn Szápáry gróf őt első 
izben felkérte a három megbízottal való szóbeli tár-
gyalás egyengetésére, a püspöki kar emlékirata és a 
tizenkettes bizottságnak a minister meghatalmazott-
jaival folytatott tárgyalásai által az autonomia kérdé-
sében fontos u j stádium teremtetett . Ezenfelül a minis-
ternek a delegátusokkal most már nemcsak saját 
álláspontját, hanem a kormányét is kellett ismertetnie 
és megállapítania, minthogy aligha vesz többé alkalmat, 
hogy ebben az ügyben hivatalosan nyilatkozzék, mielőtt 
a kongresszus a végleg megállapított szervezeti szabály-
zatot a legfőbb jóváhagyás kieszközlése végett eléje 
terjesztené. De ekkor még a hosszú nyári szünetek is 
közbejöttek, ugy hogy Wlassics minister ezt a kér-
dést csak késő őszszel vihette a ministertanács elé. 
Akkor az ott hozott határozatokat megfelelően ki kel-
lett dolgozni és megokolni, ami tekintettel arra a meg-
állapodott programmra, mely Wlassics szeme előtt lebeg 
az autonomia ügyében, mióta ezt ismét megindította, 
szintén jó időt vett igénybe. Tekintettel a minister 
számos egyéb, nem sokkal csekélyebb jelentőségű teen-
dőire, joggal állithatni tehát, hogy ő a katholikus 
autonomia kérdését lehető siettetéssel kezelte. Hiu 
remény volna azonban, ha azt hinnők, hogy a kongresz-
szus emiitett bizottságai tevékenységüket már legrövi-
debb időn belül fogják ismét megkezdhetni. A püspöki 
kar és a tizenkettes bizottság kiküldöttjei közt leendő 
tanácskozások most a tervezetnek és nevezetesen a 
szervezetnek összes részleteire fognak kiterjeszkedni, és 
ezért, minthogy itt is, főképp a katholikus egyház 
hierarchikus szervezete szempontjából, számos fontos 
kérdésről lesz szó, valószínűleg több ülést fognak 
igényelni." 

Pái-is, január 24. Waldeck-Rousseau miniszterelnök 
egyéni terve a szerzetesek ellen indított harczczal, — 
egyre világosabban kezd kibontakozni a rejtelmek 

homályából. S az a különös, hogy a kisszámú franczia 
protestantizmusnak a feje — kezd fájni a szerzetes-ren-
dekre zúdított baj miatt. Furcsa dolog mindenesetre,hogy 
a katholikus egyházat ütik, s a protestantizmus kezd 
aggódni a bekövetkezhető események miatt, míg a 
katholikusok, bár a szerzetesek ellen javaslatba hozott 
törvényt esetleg meg is fogja szavazni a képviselőház 
mostani többsége, nyugodtan néznek a dolgok vég-
kifejlődése elé. 

A „Journal de Genève"-be Sabatier párisi protes-
táns theologiai tanár egy czikket irt, mely sajátságos 
világosságot vet a szerzetes-rendek ellen indított 
harczra. Kiviláglik e czikkből, hogy mi tulajdonképpen 
ebben a harczban a franczia kormány jelenlegi vezé-
rének egyéni terve, s mi lesz a dolognak majd vég-
eredménye. 

Waldeck-Rousseau egyéni terve teljesen önző 
politikai czélnak akar szolgálni. Egyszerűen biztosítani 
akarja a vakmerő minister a hatalmat magának még 
egy kis időre. De halljuk a genfi lap leleplezéseit. 

„Minap egy az ügyek és emberek ismeretében 
otthonos férfiúval beszélgetvén, a kérdést világosan és 
szabatosan állítottam fel előtte. 0 a következő nyilat-
kozatban felelt kérdésemre : „Waldeck-Rousseau úr 
ügyes játékos. Számit szerencsecsillagára, bízik eszé-
ben és szellemének ügyességében. Bajos elhinni, hogy 
ő ebbe a durva műveletbe antiklerikális szenvedély 
által ragadtat ta volna magát. De neki szüksége volt az 
antiklerikális szenvedélyre, a minthogy a socialisták 
támogatásra is rászorult. Számítása abból áll, hogy 
felhasználni akarja egyéni czéljaira azt is, ezt is. 
Ön előtt nem lehet ismeretlen, hogy az ő parla-
menti többsége két párttöredékből áll, melyek nem 
szeretik egymást s melyeket nehéz együtt tartani. 
A radikálisok kancsal szemmel néznek a socialistákra 
és félnek tőlük, kivált ha a választásokra gondolnak. 
Hogy tehát a radikálisokat magánál megtartsa, más esz-
köz nem állt rendelkezésére, minthogy hadat üzenjen 
a klerikalizmusnak. Ebben oly állásfoglalás, vagy, ha 
önnek jobban tetszik, oly emberi tekintet rejlik, mely 
a köztársasági balpártot mindig képes lesz akarata 
ellenére is akczióba vinni. íme, ez az oka annak, a 
miért Waldeck-Rousseau úr, toulousei beszédében és 
azután is, nem szűnik meg a „társulási jogról1 ' czimzett 
törvényjavaslat megszavaztatását politikai programm-
jának élére állítani. Eddig a siker igazat adott neki. 
A szabadelvű köztársaságiak, Méline ellenkezése daczára, 
követik őt, és maga Barthou is, minden kitelhető fenn-
tartásai daczára, melyeket a ministeri programm ellen 
nyilvánított, csatlakozott a ministeri eljárásnak ahhoz 
a részéhez, mely a szerzetes-rendek elien irányul. És 
így AValdeck-Rousseaut talán inkább a parlamentáris 
diplomaczia, mint független és meggondolt elhatározás 
vezette a rettenetes feladat kérdésének (le terrible pro-
blème) felvetésére, s e miatt igyekszik azt megoldani, 
vagy tönkre menni." *) 

íme, a „rettenetes feladat" felvetésének egyéni, 
önző terve Waldeck-Rousseaunál. Lássuk, mit mond a 
protestáns theologus a nagy kavarodásnak általa biz-
tosra vett végkifejlődéséről. 

A „Journal de Genève" párisi tájékoztatója remeg 
a kath. egyház ellen oly könnyelműen megindított harcz 
végeredményétől és szórói-szóra ezt mondja : „A dolgok 
logikája és a ministerium politikája bennünket a leg-

*) "YValdeck-Rousseau ur és socialistico-radikális kabinet-
jének sorsa már meg van pecsételve az alsóház elnökválasztásá-
ban. Deschanel 79 szavazattöbbséget kapott a kormány szabad-
kőműves jelöltjével, Brissonnal szemben. A titkos és nyilt 
szavazások közt az a különbség van, hogy ha titkos a szavazás, 
a kormány kisebbségben marad, ha nyilt, megkapja a gyávák 
köréből a többséget. Meddig fog tartani ez a játék ? ! 
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közelebbi választások esélyein át oly helyzet felé terel, 
a melyben a köztársaság hívei előtt nem fog más alter-
nativa állni, mint, Belgium példájára,választani a socialis-
mus és — a klerikalizmus közt." S azéit Sabatier ur felveti 
a kérdést, vájjon a kormány számolt-e igazán „a vihar-
nak, melyet felidézett, teljes erejével . . . és vájjon 
nem fog-e megijedni az eseményektől és bonyodalmak-
tól, melyek belülről és kívülről fognak támadni". A 
protestáns tudós tanár másképp szerette volna a dolgot 
látni. Ő azt óhajtotta volna, ha a kormány szakadást 
tudott volna támasztani a világi és szerzetes papság 
között. Most a kormány Francziaország területén min-
den katholikust egységbe üldöz össze. Nagy szemre-
hányást tesz azután Sabatier a franczia szabadelvű 
republikánusoknak, hogy magukat mindig elragadtatják 
vallásellenes vakbuzgóságuk által. Végső következte-
tése az, hogy igazán csodálatos lenne, „ha ismét lenem 
győzetnének, vagyis, ha a győzelmet nem kellene oly 
drágán megfizetniök, hogy ők és csakis ők lesznek 
szánandók első sorban". 

Az Isten malmai lassan, de feltartóztathatatlanul 
— őrölnek. 

KATE. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEYÉKENYSÉG. 
Az Országos Pázmány-Egyesület közgyűlése 

a katholikus időszaki irodalom vagyis sajtó meny-
nyei pratronusának, Szalézi sz. Ferencznek napján, jan. 
29-én folyt le. Akár szándékosan történt, akár véletle-
nül a nap ilyen megválasztása, Isten áldásának zálogát 
látjuk benne. 

Három aktusban folyt le e nevezetes gyülekezés. 
Reggeli 10 órakor szentmise volt a közp. papnevelő-
intézet kápolnájában. 11 órakor volt a Kath. Kör kis 
termében a lapirók értekezlete igen üdvös határoza-
tokkal, melyekről még többször lesz szó. Már most, 
előzetesen is a legmelegebben ajánljuk azokat t. olva-
sóink figyelmébe. Közös ebéd után d. u. 3 órakor volt 
maga a közgyűlés a Kath. Kör dísztermében. Margalits 
Ede dr, egyet. ny. r. tanár, elnök gyújtó hatású beszédet 
mondott a kath. szellem restaurácziójáról az irodalom-
ban és hírlapirodalomban s ennek ut ján a társadalom-
ban Sziklay János dr főtitkár jelentése következett 
ezután. E szerint az egyesületnek 257 tagja van. köz-
tük 32 alapító, 173 rendes és 52 pártoló tag. Az egye-
sület vagyona a mult év végén 14211 korona volt. 
Kilencz tagját tavaly 604 korona segítésben részesí-
tette, részint kamatatlan kölcsön, részint vissza nem 
térítendő adományban. Jövőre ily czéllal 1500 korona 
van előirányozva. A közgyűlés megadta a fölmentést s 
megejtette a tisztikar megválasztását, a mely szerint 
ú jbó l : elnök Margalits Ede dr, alelnökök Cziklay Lajos 
és dr Kiss János, főtitkár Sziklay János dr, titkár Auer 
István, pénztáros Zelliger Vilmos, ellenőr Dosztál 
Károly. Vívat, floreat, crescat. 

Y EGYE SEK. 
*** XIII . Leo pápa apostoli levele a társadalmi 

kérdésről, a keresztény demokracziáról, a keresztény 
nép gazdasági, társadalmi jólétének gondozásáról, eme-
léséről, már hozzánk is megérkezett. A pápa azt fej-
tegeti benne, „quidnam sit a catholicis in hac re sen-
tiendum." Legközelebb eredetiben fogják t. olvasóink 
élvezhetni. Csodaszép a latinsága, mennyei bölcseség 
a tartalma. 

— A Szeplőtelen Fogantatás hittitkának ünnepé-
lyes meghatározása és kihirdetése 1854-ben történt. 
Tehát 1904-ben lesz e nevezetes eseménynek félszázados 
évfordulója. Ennek az évfordulónak megünneplése és 
megörökítése végett a mexikói katholikusok elhatároz-
ták, hogy Rómában templomot építenek. A templom 
1904-re lesz kész és hozzá az alapkövet most adta át 
a tavali jubileumi búcsúra Rómába érkezett mexikói 
zarándokok vezére, Ybarra chilappai püspök. Az emlí-
tet t év decz. 8-án fogják megnyitni a Proti di Cas-
tello városrészben épülő templomot. Annyi oltár lesz 
benne, a mennyi államban élnek az u. n. latin Ameri-
kának népei. Minden oltár egy-egy állam védőszent-
jének tiszteletére lesz szentelve. Ez az amerikai szen-
tély Rómában mintegy jelképe lesz a spanyol és por-
tugál eredetű közép- és délamerikai katholikus államok 
közt szerveződésben levő szövetségének, egyesülésének. 

— Az egyházi vagyon nem akadálya a nemzeti 
yagyonosodásnak, sőt annak hatalmas emeltyűje. Mutatja 
ezt Angolország és az angolszász faj példája általában. 
A leggazdagabb nemzet körében mesés nagyságú va-
gyon halmozódik össze az u. n. „holt kéz" kezében s 
e mellett Sem a nemzeti, sem az egyéni vagyonosodás 
nemcsak nem csökken, hanem egyre emelkedik. Az angol 
mint nemzet ós mint egyén egyaránt leggazdagabb a 
világon. Es ennek a dúsgazdag nemzetnek körében csak 
az egy anglikán egyház, és csakis 35 év óta, közel más-
félszer annyi értékű ingatlant szerzett össze, mint az 
1500 franczia szerzetes intézmény majdnem egy teljes 
század alatt. Az anglikán egyház vagyoni gyarapodása 
ugyanis 35 év alatt, hivatalos statisztikai adatok szerint, 
csupán ingatlanokban 1 milliárd és 335 millió frank. 
Facta loquntur. 

— Rudolf trónörökös emléke. F. hó 30-án tizen-
két esztendeje annak, hogy Rudolf trónörökös meghalt-
A szomorú évfordulón a budavári Szent István-kápol-
nában reggel 8 órakor Kanter Károly apátplébános 
káplánjainak segédletével gyászmisét mondott. 

— Rendfőnöki látogatás. F . hó 22-én megláto-
gatta a váczi kegyes-tanitórendházat Magyar Gábor, 
a kegyes-tanitórend magyarországi renfőnöke. A novi-
cziusok vizsgáztatása után legnagyobb megelégedésé-
nek kifejezésével távozott vissza még aznap székhelyére 
Budapestre. 

A szerkesztő telefonja. 
K. L. A magyar Kneip-lapról nem tudom létezik-e még. 

Magában Wörishofenben január 1-ével indult meg „Di,e Kneip-
Kur" czim alatt egy kéthetenkint megjelenő folyóirat. Ara csak 
1 márka 25 fillér. — P. R. A czáfolat bent van a mai számban. 
Kérését teljesítem. — V. F. Török-Sz.-Miklós. A késés onnan 
származik, mert az expeditio abban a véleményben volt, hogy 
tavaly is járt . — K. Gy. Balaton-Sz.-László. Ugyanaz a körül-
mény forgott fenn. 
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A L I I S Q V E LOCORVM O R D I N A R I I S 

PACEM E T COMMVNIONEM 

CVM APOSTOLICA S E D E HABENT1BVS 

LEO PP. XIII. 
VENERABILES F R A T R E S 

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENÈDICTIONEM. 

Graves de communi re oeconomica disce-
ptationes, quae non una in gen te iam du dum 
animorum labefac tan t coneordiam, crebrescunt 
in dies calentque adeo, u t consilia ipsa liomi-

n u m pruden t io rum suspensa meri to l iabeant e t 
sollicita. Eas opinionum fallaciae, in genere 
pliilosopliandi agendique la te diffusae, iiive-
xere pr imum. T u m nova, quae tul i t aetas , 
ar t ibus ad iumenta , c o m m e a t u u m celeritas e t 
adsci ta minuendae operae lucrisque augendis 
omne genus .organa. conten t ionem acuerunt . 
Denique, locupletes in ter ac proletarios, malis 
t u rbu len to rum hominum studiis, conci tato dis-
sidio. eo res iam est deducta , u t civitates 
saepius ag i t a t ae motibus, magnis e t iam vide-
an tu r ca lamita t ibus funes tandae . 

Nos quidem, pont i i ica tu vix inito, probe 
animadver t imus, quid civilis societas ex eo ca-. 
pi te per ic l i tare tur ; officiique esse duximus 
catliolicos monere palam, quan tus in socialismi 
placit is l a te re t error, quan taque imminere t inde 
pernicies, noil externis vi tae bonis t an tum-
modo, sed m o r u m et iam probi ta t i rel igiosaeque 
rei. H u e spec ta run t l i t terae encyclicae Quod 
Apostolid muneris, qua s dedimus die X X V I I I 
decembris anno M D C C C L X X V I I I . — Verum, 
periculis iis ingravescent ibus maiore quotidie 
cum damno privatim publice, i te rum Nos eoque 
enixius ad providendmn contendimus. Dat i sque 
similiter li t teris Berum novarum, die X V m a i i 
anno MDCCCXCI , de iuribus et officiis fuse 
diximus, quibus geminas civium classes, eorum 
qui rem et eorum qui operam conférant , con-
gruere in ter se opor t e r e t ; simulque remedia 

10 
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ex evangelicis praescriptis monstravimns, quae 
ad t uendam iustitiae et religionis causam, et 
ad dimicationem omnem inter civitatis ordines 
d i r imendam visa sunt in primis utilia. 

Nec vero Nostra, Deo dante, irrita cessit fidiicia. 
Siquidem vel ipsi qui a cathol'icis dissident, veritatis 
vi commoti hoc tribuendum Ecclesiae professi sunt, 
quod ad omnes civitatis gradus se porrigat providen-
tem, atque ad illos praecipue qui misera in fortuna 
versantur. Satisque uberes ex documentis Nostris ca-
tholici percepere fructus. Nam inde non incitamenta 
solum viresque hauserunt ad coepta optima perse-
quenda ; sed lucem etiam mutuati sunt optatam, cuius 
beneficio huiusmodi disciplinae studia tutius ii quidem 
ac felicius insistèrent. Hinc factum ut opinionum inter 
eos dissensiones, partim submotae sint, partim mollitae 
interquieverint. In actione vero, id consecutum est ut 
ad curandas proletariorum rationes, quibus praesertim 
locis magis erant afilictae, non pauca sint constanti 
proposito vel nove inducta vel aucta utiliter ; cuius-
modi sunt : ea ignaris oblata auxilia, quae vocant 
secretariatus populi ; mensae ad ruricolarum mutua-
tions ; consociationes, aliae ad suppetias mutuo feren-
das, aliae ad necessitates ob infortunia levandas ; opi-
ficum sodalitia ; alia id genus et societatum et operum 
adiumenta. 

Sic igitur, Ecclesiae auspiciis, quaedam inter 
catholicos tum coniunctio actionis tum institutorum 
Providentia inita est in praesidium plebis, tam saepe 
non minus insidiis et periculis quam inopia et labori-
bus circumventae. Quae popularis beneíicentiae ratio 
nulla quidem propria appellatione initio distingui con-
suevit : socialismi christiani nomen a nonnullis invectum 
et derivata ab eo haud immerito obsoleverunt. Earn 
deinde pluribus iure nominare placuit actionem christi-
anam populärem. Est etiam ubi, qui tali reidant operam, 
sociales christiani vocantur : alibi vero ipsa vocatur 
democratia Christiana, ac democratici christiani qui eidem 
dediti ; contra earn quam socialistae contendunt demo-
cratiam socialem. — Iamvero e binis rei significandae 
modis postremo loco allatis, si non adeo primus, soci-
ales christiani, alter certe, democratia Christiana apud 
bonos plures offensionem habet, quippe cui ambiguum 
quiddam et periculosum adhaerescere existiment. Ab 
hac enim appellatione metuunt, plus una de causa : 
videlicet, ne quo obtecto studio popularis civitas fove-
atur, vel ceteris politicis formis praeoptetur ; ne ad 
plebis commoda, ceteris tamquam semotis rei publicae 
ordinibus, cliristianae religionis virtus coangustari vide-
atur : ne denique sub fucato nomine quoddam lateat 
propositum legitimi cuiusvis imperii, civilis, sacri, det-
rectandi. — Qua de re quum vulgo iam nimis et non 
nunquam acriter disceptetur, monet conscientia officii 
u t controversiae modum imponamus, definientes quid-
nam sit a catholicis in hac re sentiendum : praeterea 
quaedam praescribere consilium est, quo amplior fiat 
ipsorum actio, multo que salubrior civitati eveniat. 

Quid democratia socialis velit, quid velle christianam 

oporteat, incertum plane esse nequit. Altera enim, plus 
minusve intemperanter earn libeat profiteri, usque eo 
pravitatis a multis compellitur, nihil ut quidquam supra 
humana repute t ; corporis bona atque externa consec-
tetur, in eisque captandis fruendis hominis beatitatem 
constituât. Hinc impérium penes plebem in civitate 
velint esse, ut, sublatis ordinum gradibus aequatisque 
civibus, ad bonorum etiam inter eos aequalitatem sit 
gressus : hinc ius dominii delendum ; et quidquid for-
tunarum est singulis, ipsaque instrumenta vitae, com-
munia habenda. At vero democratia Christiana, eo ni-
mirum quod Christiana dicitur, suo veluti fundamento, 
positis a divina fide principiis niti debet, infimorum 
sic prospiciens utilitatibus, ut animos ad sempiterna 
factos convenienter perficiat. Proinde nihil sit illi ins-
titiâ sanctius ; ius potiundi possidendi iubeat esse inte-
grum ; dispares tueatur ordines, sane proprios bene 
constitutae civitatis: earn demum humano convictui 
velit formam atque indolem esse, qualem Deus auctor 
indidit. Liquet igitur democratiae socialis et cliristianae 
communionem esse nullam : eae nempe inter se diffé-
rant tantum, quantum socialismi secta et professio 
chritianae legis. 

Nefas autem sit christianae democratiae appella-
tionem ad politica detorqueri. Quamquam enim demo-
cratia, ex ipsa notatione nominis usuque plililosophorum, 

-regimen indicat populäre ; attamen in re presenti sic 
usurpanda est, u t omni politica notione detracta, aluid 
nihil signification praeferat, nisi hanc ipsam beneficam 
in populum actionem christianam. Nam naturae et 
evangelii praecepta quia suopte iure humános casus 
excedunt, ea necesse est ex nullo civilis regiminis modo 
pendere; sed convenire cum quovis posse, modo ne 
honestati et iustitiae repugnet. Sunt ipsa igitur manent-
que a partium studiis variisque eventibus plane aliéna : 
ut in qualibet demum rei publicae constitutione, pos-
sint cives ac debeant iisdem stare praeceptis, quibus 
iubentur Deum super omnia, proximos sicut se diligere. 
Haec perpetua Ecclesiae disciplina fuit ; hac usi romani 
Pontifices cum civitatibus egere semper, quocumque 
illae administrationis genere tenerentur. Quae quum 
sint ita, catholicorum mens atque actio, quae bono 
proletariorum promovendo studet, eo profecto spectare 
nequaquam potest, ut aliud prae alio regimen civitatis 
adamet atque invehat. 

Non dissimili modo a democratia Christiana remo-
vendum est alteram illud offensionis caput : quod 
nimirum in commodis inferiorum ordinum curas sic 
collocet, ut superiores praeterire videatur ; quorum 
tam en non minor est usus ad conservationem perfectio-
nemque civitatis. Praecavet id Christiana, quam nuper 
diximus, caritatis lex. Haec acl omnes omnino cuiusvis 
gradus homines patet complectendos, utpote unius 
eiusdemque familiae, eodem benignissimo editos Patre 
et redemptos Servatore, eamdemque in hereditatem 
vocatos aeternam. Scilicet, quae est doctrina et admo-
nitio Apostoli : Unum corpus, et unus spiritus, sicut vocati 
estis in una spe vocationis vestrae. Unus Dominus, una fides, 
unum baptisma. Unus Deus et Pater omnium, qui est super 



I. Félév. 11. sz. RELIGIO. 75" 

omnes, et per omnia, et in omnibus nobis. *) Quare propter 
nativam plebis cum ordinibus ceteris coniunctionem, 
eamque arctiorem ex Christiana fraternitate, in eosdem 
certe infiuit quantacumque plebi adiutandae diligentia 
impenditur, eo vel magis quia ad exitum rei secundum 
plane decet ac necesse est ipsos in partem operae ad-
vocari, quod infra aperiemus. 

Longe pariter absit, ut appellatione democratiae 
christianae propositum subdatur omnis abiiciendae obe-
dientiae eosque aversandi qui legitime praesunt. Reve-
reri eos qui pro suo quisque gradu in civitate praesunt, 
eisdemque iuste iubentibus obtemperare lex aeque 
naturalis et Christiana praecipit. Quod quidem ut homine 
eodemque christiano sit dignum, ex animo et officio 
praestari oportet, scilicet propter eonscientiam, quemad-
modum ipse monuit Apostolus, quum illud edixit : Omnis 
anima potestatibus sublimioribus subdita sit.2) Abhorret 
autem a professione christianae vitae, ut quis nolit iis 
subesse et parere, qui cum potestate in Ecclesia ante-
cedunt : Episcopis in primis, quos, intégra Pontificis 
romani in universos auctoritate, Spiritus Sanctus posuit 
regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.3) lam 
qui secus sentiat aut faciat, is enimvero gravissimum 
eiusdem Apostoli praeceptum oblitus convincitur : Obe-
dite praepositis vestris et subiacete eis. Ipsi enim per vigilant, 
quasi rationem pro animabus vestris reddituri. 4) Quae dicta 
permagni interest u t fideles universi alte sibi deiigant 
in animis atque in omni vitae consuetudine perficere 
studeant : eademque sacrorum ministri diligentissime 
reputantes, non hortatione solum, sed maxime exemplo, 
ceteris persuadere ne intermittant. 

His igitur revocatis capitibus rerum, quas antehac 
per occasionem data opera illustravimus, speramus fore 
ut quaevis de christianae democratiae nomine dissensio, 
omnisque de re, eo nomine significata, suspicio periculi 
iam deponatur. Et iure quidem sparamus. Etenim iis 
missis quorumdam sententiis de huiusmodi democratiae 
christianae vi ac virtute. quae immoderatione aliqua 
vel errore non careant ; certe nemo unus Studium illud 
reprehenderit, quod, secundum naturalem divinamque 
legem, eo unice pertineat, u t qui vitam manu et arte 
sustentant, tolerabiliorem in statum adducantur, habe-
antque sensim quo sibi ipsi prospiciant : domi atque 
palam officia virtutum et religionis libere expleant ; 
sentiant se non animantia sed homines, non ethnicos 
sec! christianos esse ; atque adeo ad unum illud neces-
sarium, ad ultimum bonum, cui nati sumus, et facilius 
et studiosius nitantur. Iamvero hie finis, hoc opus eorum 
qui plebem christiano animo velint et opportune releva-
tam et a peste incolumem socialismi. 

De officiis virtutum et religionis modo Nos men-
tionem consulto iniecimus. Quorumdam enim opinio 
est, quae in vulgus manat, quaestionem socialem, quam 
aiunt, oeconomicam esse tantummodo : quum contra ve-
rissimum sit, earn moralem in primis et religiosam esse, 

') Ephes. IV. 4 - 6 . 
2) Rom. XIII . 1, 5. 
3) Act. XX. 28. 
«) Hebr. XIII . 17. 

ob eamdemquerem ex lege morum potissime et religionis 
iudicio dirimendam. Esto namque ut operam locantibus-
geminetur merces ; esto ut contrahatur operi tempus ; 
etiam annonae sit vilitas : atqui, si mercenarius eas-
audiat doctrinas, ut assolet, eisque utatur exemplis, 
quae ad exuendam Numinis reverentiam alliciant de-
pravandosque mores, eius etiam labores ac rem necesse 
est dilabi. Periclitatione atque usu perspectum est, 
opifices plerosque anguste misereque vivere, qui, quam-
vis operam habeant breviorem spatio et huberiorem 
mercede, corruptis tamen moribus nullaque religionis 
disciplina vivunt. Derne animis sensus, quos inserit et 
colit Christiana sapientia ; deme providentiam, mode-
stiam, parsimoniam, patientiam ceterosque rectos naturae 
habitus : prosperitatem, etsi multum contendas, frustra 
persequare. Id plane est causae, cur catholicos homines 
inire coetus ad meliora plebi paranda, aliaque similiter 
instituta invehere Nos nunquam hortati sumus, quin 
pariter moneremus, ut liaec religione auspice fierent 
eaque adiutrice et comité. 

Yidetur autem propensae huic catholicorum in 
proletarios voluntati eo maior tribuenda laus, quod in 
öodem campo explicatur, in quo constanter feliciterque 
benigno afflatu Ecclesiae, actuosa caritatis certavit 
industria, accomodate ad tempóra. Cuius quidem mutuae 
caritatis lege, legem iustitiae quasi perficiente, non sua 
solum iubemur cuique tribuere ac iure suo agentes non 
prohibere ; verum etiam gratificari invicem, non verbo, 
neque lingua, sed opere et veritate,5) memores quae 
Christus peramanter ad suos habuit : Mandatum novum 
do vobis : ut diligatis invicem, sicut dilexi vos ut et vos 
dïligatis invicem. In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei 
estis, si dilectionem habueritis ad invicem. ") Tale grati-
ficandi studium, quamquam esse primum oportet de 
animorum bono non caduco sollicitum, praetermittere 
tamen haudquaquam debet quae usui sunt et adiumento 
vitae. Qua in re illud est memoratu dignum Christum, 
sciscitantibus Baptistae discipulis : Tu es qui venturus es, 
an alium expectamus ? demandati sibi inter homines mu-
neris arguisse causam ex hoc caritatis capite. Isaiae 
excitata sententia : Caeci vident, claudi ambulant, leprosi 
mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes 
evangelisantur7). Idemque de supremo judicio ac de 
praemiis poenisqtie decernendis eloquens, professus est 
se singulari quadam respecturum ratione, qualem homi-
nes caritatem alter alteri adhibuissent. In quo Christi 
sermone id quidem admiratione non vacat, quemadmo-
dum ille, partibus misericordiae solantis animos tacite 
omissis, externae tantum commemorarit officia, atque 
ea tamquam sibimetipsi impensa : Esurivi, et dedistis 
mihi manducare ; sitivi. et dedistis mihi bibere; hospes er am, 
et collegistis me; nudus, et cooperuistis me; infirmus, et 
visitatistis me; in carcere eram, et venistis ad mes). 

Ad haec documenta caritatis utrâque ex parte, et 
animae et corporis bono, probandae, addidit Christus 

») I. Ioann. I l l , 18. 
6) Ioann. XIII . 3 4 - 3 5 . 
'') Matth. XI, 5. 
8) Ib. XXY, 35 - 36 

12* 



76 RELIGIO. LX. évi. 1901. 

de se exempla, ut nemo ignorât, quam maxime insig-
nia. In re praesenti sane suavissima est ad recolendum 
vox ea paterno corde emissa : Misereor super turbam9), 
et par voluntas ope vel mirifica subveniendi: cuius 
miserationis praeconium extat: Pertransiit benefaciendo 
et sanando omnes oppressos a diabolo™). — Traditam ab 
eo caritatis diseiplinam Apostoli primum sanete navi-
terque coluerunt; post illos qui christianam fidem 
amplexi sunt, auetores fuerunt inveniendae variae in-
stitutorum copiae ad miserias hominum quaecumque 
urgeant, aHevandas. Quae instituta, continuis incremen-
tis provecta, christiani nominis partaeque inde huma-
nitatis propria ac praeclara sunt ornamenta : ut ea 
int egri iudicii homines satis admirari non queant, ma-
xime quod tam sit proclive ut in sua quisque feratur 
commoda, aliéna posthabeat. 

NetVue de eo numero bene factorum excipienda 
est erogatio stipis, eleemosynae causa ; ad quam illud 
pertinet Christi : Quod superest, date eleemosynam u ) . Hanc 
sctficet socialistae carpunt atque e medio sublatam vo-
lunt, utpote ingenitae homini nobilitati iniuriosam. At 
enim si ad evangelii praescripta l2), et christiano ritu 
fiat, illa quidem neque erogantium superbiam alit, neque 
aifert accipientibus verecundiam. Tantum vero abest 
ut homini sit indecora, ut potius foveat societatem 
coniunctionis humanae, officiorum inter homines fovendo 
necessitudinem Nemo quippe hominum est adeo locup-
les, qui nullius indigeat ; nemo est egenus adeo, ut 
non alteri possit qua re prodesse : est id innatum, ut 
opem inter se homines et fidenter poscant et ferant 
benevole. — Sic nempe iustitia et Caritas inter se devinc-
tae, aequo Christi mitique iure, humanae societatis 
compagem mire continent, ac membra singula ad pro-
prium et commune bonum providenter adducunt. 

Quocl autem laboranti plebi non temporariis tan-
tum subsidiis, sed con stanti quadam institutoram 
ratione subveniatur ; caritati pariter laudi verten-
dum est'; certius enim firmiusque egentibus stabit. 
Eo amplius est in laude ponendum, velle eorum 
animos, qui exercent artes vel operas locant, sic ad 
parsimoniam providentiamque formari, ut ipsi sibi, 
decursu aetatis, saltem ex parte consulant. Taie pro-
position. non modo locupletum in proletarios officium 
•elevat, sed ipsos honestat proletarios ; quos quidem dum 
excitât ad clementiorem sibi fortunam parandam, idem 
a periculis arcet et ab intemperantia coërcet cupidita-
tum, idemque ad virtutis cultum invitât. Tantae igitur 
•quum sit utilitatis ac tam congruentis temporibus, dig-
num certe est in quo Caritas bonorum alacris et pru-
dens contendat. 

Maneat igitur, studium istud catholicorum solan-
dae erigendaeque plebis plane congruere cum Ecclesiae 
ingenio et perpetuis eiusdem exemplis optime respon-
dere. Ea vero quae ad id conducant, utrum actionis 
christianae popularis nomine appellentur, an democraiiae 

9) Marc. VIII, 2. 
10) Act. X, 38. 
11) Luc. XI, 41. 
'0 Matth. VI, A 

christianae, parvi admodum refert ; si quidem impertita 
a Nobis documenta, quo par est obsequio, intégra 
custodiantur. At refert magnopere ut, in tanti momenti 
re, una eademque sit catholicorum hominum mens, una 
eademque voluntas atque actio. Nec refert minus r.ù 
actio ipsa, multiplicatis hominum rerumque praesicliis, 
augeatur. amplificetur. — Eorum praesertim advocanda 
est benigna opera, quibus et locus et census et ingenii 
animique cultura plus quiddam auctoritatis in civitate 
conciliant. Ista si desit opera, vix quidquam conflci 
potest quod vere valeat ad quaesitas popularis vitae 
utilitates. Sane ad id eo certius breviusque patebit iter, 
quo impensius multiplex praestantiorum civium effi-
cientia conspiret. Ipsi autem considèrent velimus non 
esse sibi in integro, infirmorum curare sortem an 
negligere ; sed officio prorsus teneri. Nec enim suis 
quisque commodis tantum in civitate vi vit, verum 
etiam communibus : ut, quod alii in summám commu-
nis boni conferre pro parte nequeant, largius conférant 
alii qui possint. Cuius çjuidem officii ^ o ü * 

dus ipsa éaocet acceplorum bonorum praestäiitia, quam 
consequatur necesse est restrictior ratio, summo red-
denda largitori Deo. Id etiam monet malorum lues, 
quae, remedio non tempestive adhibito,. in omnium 
ordinum perniciem est aliquando e r u p t s m : ut nimi-
rum qui calamitosae plebis negligat causam, ipse sibi 
et civitati faciat improvide. — Quod si actio ista chri-
stiano more socialis late obtineat vigeatque sincera, ne-
quaquam profecto fiet ut cetera instituta, quae ex maiorum 
pietate ac providentia iam pridem extant et florent, vel 
exarescant vel novis institutis quasi absorpta deficiant. 
Jlaec enim atque illa? utpote quae eodem çonsilio religio-
liis et caritâtk impulsa, neqiie re ipsa quídquard inter se 
pugnantia, commôdë quidem componi possunt et cohae-
rere tam apte, ut iié'éessitatibus plebis periculisque 
quotidie gravioribus eo ópportunius liceat, collatis 
benemerendi studiis, consulere. — Ees nempe clamat, 
vehementer clamat, audentibus ailimis opus esse viri-
busque coniunctis ; quum sane nimis ampla aerumna-
rum seges obversetur oculis, et perturbationum exi-
tialium impendeant, maxime ab invalescente socialista-
rum vi, formidolosa discrimina. Callide illi in sinum 
invadunt civitatis : in occultorum conventuum tenebris 
ac palam in luce, qua voce qua scriptis, multitudinein 
seditione concitant; disciplina religionis abiecta, officia 
negligunt, nil nisi iura extollunt; ac turbas egentium 
quotidie frequentiores sollicitant, quae ob rerum angu-
stias facilius deceptioni patent et ad errorem rapiun-
tur. — Aeque de civitate ac de religione agitur res ; 
utramque in suo tueri honore sanctum esse bonis om-
nibus debet. 

Quae voluntatum consensio ut optato consistât, 
ab omnibus praeterea abstinendum est contentionis 
causis quae offendant animos et disiungant. Proinde 
in ephemeridum scriptis et concionibus popularibus 
sileant quaedam subtiliores neque ullius fere utilitatis 
quaestiones, quae quum ad expediendum non faciles 
sunt, tum etiam ad intelligendum vim aptam ingenii 
et non vulgare studium exposcunt. Sane humánum est, 
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haerere in multis dubios et diversos diversa sentire : 
eos tamen qui verum ex animo persequantur addecet, 
in disputatione adhuc ancipiti. aequanimitatem servare 
ac modestiam mutuamque observantiam ; ne scilicet, 
dissidentibus opinionibus, voluntates item dissideant. 
Quid quid vero, in causis quae dubitationem non re-
spuant, opinari quis malit, animum sic semper gerat, 
ut Sedi Apostolicae dicto audiens esse velit religiosis-
sime. 

Atque ista catholicorum actio, qualiscumque est, 
ampliore quidem cum efficacitate procedet, si conso-
ciationes eorum omnes, salvo suo cuiusque iure, una 
eademque primaria vi dirigente et movente processe-
rint. Quas ipsis partes in Italia volumus praestet in-
st itutum illud, a Congressibus coetibusque catholicis, 
saepenumero a Nobis laudatum : cui et Decessor No-
ster et Nosmetipsi curam hanc demandavimus commu-
nis catholicorum actionis, auspicio et ductu sacrorum 
Antistitum, temperandae. Item porro fiat apud natio-
nes ceteras, si quis usquam eiusmodi est praecipuus 
coetus, cui id negotii legitimo iure sit datum. 

Iamvero in toto hoc rerum genere, quod cum 
Ecclesiae et plebis christianae rationibus omnino co-
pulatur, apparet quid non elaborare debeant qui sacro 
npHiere fuagantur, et quam variâ doctrinae, prudentiae, 
caritatis industria id possint. Prodire in populum in 
eoque salutariter versari opportunum esse, prout res 
sunt ac tempóra, non semel Nobis, homines e clero 
allocutis, visum est affirmare. Saepius autem per lit-
teras ad Episcopos aliosve sacri ordinis viros, etiam j 
proximis annis,13) datas, hanc ipsam amantem populi ! 
providentiam collaudavimus, propriamque esse diximus 
utriusque ordinis clericorum. Qui tamen in eius officiis 
explendis caute admodum prudenterque faciant, ad 
similitudinem hominum sanctorum. Franciscus ille pau-
per et humilis, ille calamitosorum pater Yincentius a 
Paulo, alii in orani Ecclesiae memoria complures, assi-
duas curas in populum sic temperare consueverunt, ut 
non plus aequo distenti neque immemores sui, conten-
tione pari suum ipsi animum ad perfectionem virtutis 
omnis excolerent. — Unum hie libet paulo expressius 
subiicere, in quo non modo sacrorum administri, sed 
etiam quot-quot sunt popularis causae studiosi, optime 
de ipsa, nec difficili opera, mereantur. Nempe, si pari-
ter studeant per opportunitatem haec praecipue in 
plebis anima fraterno alloquio inculcare. Quae sunt : a 
seditione, a seditiosis usquequaque caveant ; aliéna 
cuiusvis iura habeant inviolata ; iustam dominis obser-
vantiam atque operam volentes exhibeant ; domesticae 
vitae ne fastidiant consuetudinem multis modis frugi-
feram ; religionem in primis colant, ab eaque in aspe-
ritatibus vitae certum petant solatium. Quibus perfi-
ciendis propositis sane quanto sit adiumento vel 
Sanctae Familiae Nazarethanae praestantissimum revo-
care specimen et commendare praesidium, vel eorum 
proponere exempla quos ad virtutis fastigium tenuitas 

13) Ad Ministrum General em Ordinis Fra t rum Minorum, 
die XXV nov. an. MDCCCLXXXXVIII . 
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ipsa sortis eduxit, vel etiam spem alere praemii in 
potiore vita mansuri. 

Postremo id rursus graviusque commonemus, ut 
quidquid consilii in eadem causa vel singuli vel conso-
ciati homines efficiendum suscipiant, meminerint Epis-
coporum auctoritati esse penitus obsequendum. Decipi 
se ne sinant vehementiore quod am caritatis studio ; 
quod quidem, si quam iacturam debitae obtemperati-
onis suadeat, sincerum non est, neque solidae utilitatis 
efficiens, neque gratum Deo. Eorum Dens delectatur 
animo qui, sententiâ sua postposita, Ecclesiae jiraesides 
sic plane ut ipsum audiunt iubentes ; iis volens adest 
vel arduas molientibus res, coeptaque ad exitus optatos 
solet benignus perducere. — Ad haec accédant con-
sentanea virtutis exempla, maxime quae christianum 
hominem probant osorem ignaviae et voluptatüm, de 
rerum copia in aliénas utilitates amice impertientem, 
ad aerumnas constantem, invictnm. Ista quippe exem-
pla vim habent magnam ad salutares spiritus in populo 
excitandos ; vim que habent maiorem, quumpraestantiorum 
civium vitam exornant. 

Haec vos, Yenerabiles Fratres, oportune ad homi-
num locorumque necessitates, pro prudentia et navitate 
vestra curetis hortamur ; de iisdemque rebus consilia 
inter vos, de more congressi, communicetis. In eo au-
tem vestrae evigilent curae atque auctoritas valeat, 
moderando, cohibendo, obsistendo, u t ne, ullâ cuiusvis 
specie boni fovendi, sacrae disciplinae laxetur vigor, 
neu pertubetur ordinis ratio quem Christus Ecclesiae 
suae praefinivit. — Recta igiter et concordi et progre-
diente catholicorum omnium opera, eo pateat illustrius, 
tranquillitatem ordinis veramque prosperitatem in 
populis praecipue florere, modératrice et fautrice Ecc-
lesia ; cuius est sanctissimum munus, sui quemque 
officii ex christianis praeceptis admonere, locupletes ac 
tenues fraterna caritate coniungere, erigere et roborare 
animos in cursu humanarum rerum adverso. 

Praescripta et optata Nostra confirmet ea beati 
Pauli ad Romanos, plena apostolicae caritatis hortatio : 
Obsccro vos Reformamini in novitate sensus vestri.... 
Qui tribuit, in s implicit ate ; qui praeest, in sollicitudine ; qui 
miseretur, in liilaritate. Dilectionc sine simulatione. Odientes 
malum, adhaerentes bono : Caritate fraternitatis invicem dili-
gentes : honore invicem praevenientes : Sollicitudine non pigri : 
Spe g and ente s : in tribidatione patientes; orationi instantes: 
Necessítatibus sanctorum communicantes; hospitalitatem se-
ct antes. Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus : Id-
ipsum invicem sentientes : Nidli malum pro malo reddentes : 
Providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram 
omnibus hominibus.14) 

Quorum auspex bonorum accedat Apostolica bene-
dictio, quam vobis, Yenerabiles Fratres, Clero ac 
populo vestro amantissime in Domino impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die X Y I I I 
ianuarii j m n o MDCCCCI, Pontificatus Nostri vicesimo 
tertio. 
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Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

I r ta: dr Bozóky Alajos. 

Perjog. 

A bizonyítás terhére vonatkozólag két igen érdekes 
constitutiót találunk. Az egyikben Konstantin császár (325.) 
azt mondja, hogy ámbár a régi jog s császári elődjeinek 
leiratai szerint azon peres félt illette a bizonyítás terhe, 
a ki a dolgot követeli, ő mindazáltal a méltányosság- és 
igazságtól indíttatva elrendeli, hogy valahányszor ilyen 
eset előfordul, a jog szabálya szerint igenis elsősorban a 
panaszos legyen köteles bizonyítani, hogy honnan tartozik 
ő reá a dolog, de ha ezt nem képes bebizonyítani, csak 
akkor legyen köteles alperes kimutatni, hogyan jutott a 
birtokhoz? vagy miféle jogalapon bírja a dolgot, hogy az 
igazság k i t u d ó d j é k . E v v e l a rendeletével Konstantin 
túllőtt a czélon. Helyes perjogi elvek szerint abban az 
esetben, ha felperesnek nem sikerült a bizonyítás, alperes 
felmentendő, habár a maga részéről semmit sem bizonyí-
tott volna is.2) De mit is érnénk el vele, ha a semmit 
sem bizonyító felperessel szemben azt kellene konstatál-
nunk, hogy a bizonyításra kényszeritett alperes sem képes 
bebizonyítani, hogy joga van a birtokra ? Ekkor ugyanis 
tisztán állana, hogy sem az egyik, sem a másik perlekedő 
félnek nincs semmi köze a dologhoz Már most mi követ-
kezzék erre? A bíróság kutassa talán ki hivatalból az 
igazi tulajdonost? hiszen a bíróság szabályszerint csak 
akkor működik és jár közbe, ha valaki segélyül hivja. Itt 
azonban a felperes, a ki segélyül hivta, saját élhetetlen-
sége következtében kénytelen visszalépni ; azon körülmény 
pedig, hogy alperes sem volt szerencsésebb, szintén nem 
használhat felperesnek, mert az ő kudarcza még nem ele-
gendő arra, hogy felperes kudarczát kiegyenlítse, avagy j 
jóvátegye, tehát inter duos litigantes tertius gaudeat? 
Azonban hol van az a bizonyos harmadik ? ha ő maga 
nem törődik a maga jogaiva', mi szüksége a bíróságnak 
atyáskodnia fölötte ? és mit fog a bíróság a sok gazdátlan 
jószággal kezdeni? Azért helyesebb, ha a biró nem ter-
jeszkedik tul a felperes kérelmén, nem firtatja tovább 
azt, a mit felperes nem volt képes kisütni, és nem zavarja 
alperesnek a nyugalmát ezen elvnél fogva: beati possiden-
tes. Ha alperes csakugyan ludas, legalább evvel a fel 
peressel szemben nem lehet az, majd csak akad az igazi, 
a ki elöl azután nem fog megmenekülni. A másik consti-
tutióban Arcadius és Honorius császárok (396.) azt a ren-
delkezést, mely alperes birtokczimének előadására, bebi-
zonyítására kényszerítette, egészen fonák alapon nyugvó 
őrültségnek nyilvánították, mert hiszen üyeténkép alperes 
már előre kiszolgáltatja a maga fegyvereit felperesnek, u 
kit a választandó eszközökre nézve saját kárára fölvilágo-
sított. Ugyanazért kimondják, hogy egyedül felperest illeti 
a bizonyítás terhe, nem pedig alperest, a ki azt állítja, 

jogosan birja a dolgot, melyet felperes tőle követe'. 
Egyetlenegy esetben szorítják alperest birtokczimének ki-

') U. o. 11. könyv 39. czim 1. törv. 
2) V. ö. Római Per jogom 172. lapját. 

mutatásáia t. i. akkor, a midőn elkerülhetetlen, mert tudni 
kell, vájjon tisztán a maga személyében, avagy mint örökös 
kezdtee meg alperes a birtokot.3) 

Igen nevezetes volt Konstantin császárnak (334. évi) 
kiválóan keresztény szellemű rendelete, melyben megpa-
rancsolta, hogy a tanukat kihallgatás előtt meg kell esketni, 
hogy nem fognak semmi valótlant mondani, továbbá, hogy 
a tisztességesebb tanuknak több hitelt kell adni, mint a 
közönséges nép sorából valóknak, végre hogy csupán egy 
tanú vallomására semmit sem kell adni, sőt ki sem kell 
őt hallgatni, habár a legelőkelőbb állású ember s más 
különben alkalmas tanú volna is.4) A püspökök se önkény-
tes jelentkezésök esetén, se a törvény szerint ne szólít-
tassanak föl eskütételre. Ugyanis nem illik őket tanúval-
lomásra bocsátani, mert az nemcsak személyök ellen való 
tiszteletlenség, hanem a papi méltóság általában is szenved 
alatta.5) Áldozárok a nekik alkalmatlan alakszerűségek 
mellőzésével tanúskodjanak, de persze ugy, hogy hamisan ne 
valljanak. Ellenben az alsóbbrendű klerikusok a törvé-
nyes alakszerűségek megtartása mellett hallgatandók ki, 
még pedig olyformán, hogy a perlekedőknek szabadsá-
gukban álljon, netalán közbejött csalás miatt panaszt 
emelni, ha t. i. egy pap abban a hiszemben, hogy kivé-
teles helyzeténél fogva nincs mitől tartania, ha az igazságot 
elhallgatja. Mert, a kiknek a legfőbb tisztelet tulajdonít-
tatott, annal büntetésre méltóbbak, ha papi esküjükről 
megfeledkezve titkon bűntettben leiedzőknek találtatnak.6) 

A tanuállítás költségeit azon fél fizeti, a melyiknek 
a tanukra szüksége van. 7) Nem tanúskodhatnak a ssent 
hit elárulói, a szent keresztség profanálói, mert minden 
emberi társadalomból kizárvák.8) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, jan. 31. XIIL Leo pápa legújabb kör-

levele alapján. — 
Előttünk fekszik a nagyszerű okmány, mely a 

X X . század keresztény munkásságának homlokán ki-
gyulasztotta a fenköltsóg ragyogását, s a keresztény 
munkásságnak kezébe adta a társadalmi kérdés rejté-
lyeihez a megoldás mennyei kulcsát. 

Tekintsünk röviden végig az encyklika tartalmán 
s vonjuk le belőle a tanulságokat — különös tekintet-
tel hazánkra. 

Azzal kezdi, hogy a társadalmi viszály kétség-
kívül meg van és az nemcsak megoldva nincsen még, 
sőt napról-napra növekvő veszedelemmel fenyegeti az 
emberiséget. A pápa azonnal trónralépte után felszó-

3) Kodex 11. könyv 39. czim 11. törv. Konstantin fentebbi 
rendeletét Justinianus nem vette át a maga kódexébe, de igenis 
Arcadius és Honorius császárokét. Lásd cod. Just. Ill- 31. 11. 

4) U. o. 11. köúyv 39. czim 3. törv. 
5) U. o. 11. könyv 39. czim 8. törv. 
6) U. o. 11. könyv 39. czim 10. törv. Kétségtelen, hogy Gra-

tianus, Yalentinianus és Theodosius császárokrak ezen 385. évben 
kibocsátott törvénye, bár nem említi is, nem vonatkozik a gyónás 
titkára. 

7) U. o. 11. könyv 39. czim 13. törv. 
8) U. o. 11. könyv 39. czim 11. törv. 
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lait ebben az ügyben 1878. decz. 28-án kelt „Quod 
Apostoliéi muneris" kezdetű körlevelében, figyelmez-
tetvén a katholikus világot a socializmus, mindent, 
vallást, erkölcsöket, békét felforgató tanaira és czélza-
taira. 1891. május 15-én kelt „Rerum no varum" kezdetű 
encyklikájában utalt a társadalmi béke feltételeire, a 
szeretet és iustitia törvényére, a munka és vagyon 
képviselői egyetértésének és az evangélium szellemében 
megvalósitandó összhangzó életének — szükségességére. 
Felszólalásainak sikerei voltak. Nagyobb arányokban 
megindultak a nép felsegélésének mozgalmai. Kezdet-
ben ez a tevékenység nem domboritott ki maga felett 
külön elnevezést. Némelyek keresztény socziulizmus név-
vel kezdték nevezni. De jó, hogy ezt a nevezést abba 
hagyták. Alább tüzetesebben bebizonyítja ezt a pápa. 
Mások keresztény népemelő nkcziónak nevezték a dolgot, 
mások a keresztény socziális nevet vették fol, mások 
keresztény demokraczia neve alá foglalták össze műkö-
désöket és törekvéseiket. Lehet is igy nevezni, de a 
demokraczia szavának kellő értelmezésével. 

A keresztény soczializnms név elvetendő, mert 
kereszténység és soczializmus két egymást kizáró, 
egymással homlokegyenest ellenkező dolog. A soczia-
lizmus ugyanis semmi emberfelettit nem ismer el, boldog-
ságot csupán az anyagiakban keres. Az állami hatalmat 
nem Istentől, hanem az anyagiaknak élő nép önkényé-
ből származtatja. Az anyagiakban való egyenlőség 
alapján mindenben közösséget, kommunizmust hirdet. 
Ellensége a családi élet szentségének, a vallásnak, 
az isteni félelmen alapuló erkölcsöknek. Mindennek 
ellenkezőjét hiszi, vallja, követi a kereszténység. Ke-
resztény soczializmus tehát contradictio in adiecto. Nem 
férnek össze. „Liquet igitur democratiae socialis et chris-
tianae communionem esse nullám." 

De a keresztény demokraczia nevét is csak fenntar-
tással engedi meg a pápa. Föltételei a következők. Ki 
kell zárni a demokraczia fogalmából minden politikai 
vonatkozást, ugy hogy keresztény demokraczia ne je-
lentsen egyebet mint „népet befolyásoló jótékony ke-
resztény akcziót." „Ut omni politica notione detracta 
aliud nihil significatum referat, nisi hanc ipsam benefi-
cam in populum altionem christianam," — mely min-
den kormányformával összefér, semmiféle politikai ese-
ménynyel vagy pártérdekkel nem azonosítja magát. Ez 
az egyház ősrégi disciplinája, ez a pá^ak hagyományos 
eljárása, mely minden kormányzási móddal össze tud 
egyezni. Második feltétel, hogy a demokraczia szóból 
ki legyen zárva az alsó néposztályok dédelgetése a 
felső néposztályok megvetésével vagy kárára. Ez a ke-
resztény szeretet és igazságosság törvényével ellenkezik. 
A keresztény vallásban minden rend és rangnak meg-
van a maga becsületben tartandó helye. Ezt kívánja a 
keresztény testvériség. Kerülni kell harmadszor a de-
mokraczia szónak oly értelmet adni, mely a felsőbbség 
és alattvaióság mellőzhetetlen viszonyának megvetése 
volna. Elüljáróságnak Isten rendeléséből kell lenni, és 
az iránt mindenkinek engedelmességgel kell viseltetni. 
Püspök nélkül vagy ellenére az egyházban nem lehet 
boldogulni, a társadalmi kérdést nem lehet megoldani. 

Ezeket szem előtt tartva, szabad a nép javáért küzdő 
keresztény akcziót demokracziának nevezni, — máskü-
lönben nem. 

Óva int a pápa attól a tévedéstől, mely szerint a 
társadalmi kérdés merőben gazdasági kérdés lenne. Az 
mindenek előtt vallási és erkölcsi kérdés „quum contra 
verissimum sit, earn moralem in primis et religiosam 
esse," Oldja meg valaki bár legfényesebben a dolog 
anyagi oldalát, ha az isteni félelem és jó erkölcsök 
dolgát kihagyta, nem oldotta meg a társadalmi kér-
dést, Javul t anyagi viszonyok közé emelt nép vallás 
és erkölcs nélkül nyomorult életet él ós kénytelen-
kelletlen tönkre megy. „Derne animis sensus, quos 
inserit et colit christiana sapientia; deme providentiam, 
modestiam, parsimoniam, patientiam ceterosque rectos 
naturae habitus : prosperitatem, etsi multum contendas, 
frustra persequare." Testileg-lelkileg kell a népen segí-
teni Krisztus Urunk példája szerint, ki megváltotta 
a lelkeket s uj szellemet öntött az emberiségbe a testi 
nyomorúságok enyhítésére, megszüntetésére. A keresz-
tény alamizsna-osztogatás nem lehet igaz keresztény 
lélekre nézve felfuvalkodást keltő az adakozóban, le-
alázó a segélytvevőben. Nincs oly gazdag, ki szegény 
ne volna, s nincs oly szegény, kit valamiben gazdag-
nak ne kellene tekinteni, ha egyébben nem, béketűrés-
ben, szenvedésben. 

Azonban a nép testi-lelki felemelésére múló cse-
lekvések nem elégségesek, erre állandó intézmények és 
szervezkedések szükségesek. Azután, bármiképp nevezik 
valahol az ily akcziókat, csak egyetértés és összetartás 
legyen a katholikus népbarátok között a czélra és az 
eszközökre nézve. Ez a fő. Azokat kell vezérekül kö-
vetni, kiket szellem, tehetség, vagyon, hatalom vezérekké 
avattak. Azok pedig, a kik a bajokon segíteni hivatvák, 
tudják meg, hogy a segítés, a munkásság a nép javára, 
a társadalmi kérdés megoldására, nincs kényök-kedvökre 
hagyva, hanem az szent kötelességök. „Qui calamitosae 
plebis negligat causam, ipse sibi et civitati faciat 
improvide." Szól ez az egyházi és világi intelligencziá-
nak egyaránt. „Merész, bátor lelkekre van szükség és 
erők egyesítésére !" A soczialista demagógok kezétől kell 
óvni, kezéből kell kiszabadítani a népet. Mindent kerülni 
kell, a mi az összetartást megzavarhatná. Engedelmes-
kedni kell az apostoli szentszéknek. A katholikus erők 
egyesítésére és összetartására nézve fölöttébb szükséges 
valamely vezető középpont, például országos kath. 
kongresszus, katholikus egyesületek országos szövet-
sége, vagy valami ehhez hasonló, — a püspökök intéz-
kedése szerint és fővezetése alatt. 

Mindezekből nagy arányainak teljességében kivi-
láglik kötelessége mindazoknak, kik az egyházban hiva-
talt viselnek : az alsó és főpapságé. A nép közé kell 
vegyülni és azt üdvös befolyás alá kell vonni, alatt kell 
tartani. „Pjodire in populum in eoque salutariter versari 
opportunum est." Világi és szerzetes papság közt e 
tekintetben nincs külömbség. A nagy jótevő papok, 
assisi sz. Ferencz és páli sz. Yincze példáját kell szem 
előtt tartani, kik példával jár tak a nép előtt. Azután 
előadja a pápa mindenki számára a népjavitás és bol-
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clogitás ötparancsolatját. Irtózni a lázadás szellemétől, 
tisztelni a másét, engedelmeskedni a felsőbbségnek, 
szeretni a családi életet, szeretni a vallást és vigaszt 
nála keresni. A názáreti szent család legyen a minta. 

Végül, aranynál drágább betűkre méltó sorokban 
int, buzdít, lelkesít a pápa a püspökök iránt való tiszte-
letre és engedelmességre — mindenkit. Isten csak a 
püspök-tisztelőket szereti és segíti meg az ő egyházá-
ban. „Eorum Deus delectatur animo, qui sententia sua 
postposita, Ecclesiae praesides sic plane ac ipsum au-
diunt.u Azután magukhoz a püspökökhöz fordul s buz-
dítja őket, hogy okossággal és nagy igyekezettel te-
gyenek róla, hogy kitűnjék most is, miszerint — az 
emberiség legnagyobb jótevője az egyház. „Tranquillitatem 
ordinis veramque prosperitatem in populis florere 
modératrice et fautrice Ecclesia." 

Áldás, foganat legyen a pápa minden szaván ! 
Nekünk, magyarországiaknak külön kell kivonni 

e pápai tanításból a mi külön tanulságainkat. Nálunk 
nagyobb a baj mint bárhol. Nálunk nem csupán az 
alsó népet kell gazdaságilag és erkölcsileg megmenteni 
a jövőnek, hanem, a mi nekünk külön bajunk és külön 
feladatunk, — a tönkremenéssel küzdő középosztályt, 
az elzüllött magyar gentryt kell fuldoklásából kiragadni. 
Gazdasági egyesületet, szövetséget kell állítani minden 
megyében, minden egyházmegye területén. Csak igy 
mutat juk meg, hogy érdemesek vagyunk a jövőre, az 
Isten elismerésére, XIII . Leo vezetésére, a katholikus 
névre. ? ? 

München, jan. 25. Mese a protestánssá lett drezdai 
udvari káplánról. — 

Az „Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung" győ-
zelem-ittasan hirdette minap, hogy Vogt Gusztáv, a 
szász király udvari káplánja, több pappal együtt, mult-
évi októberben protestáns vallásra tért át. A nevezett 
lap szerint kiválóan érdekessé teszi ezt az esetet, a 
nevezettnek udvari káplánságán felül, különösen az, 
hogy az illető megbízást kapott a „Los von Rom" 
mozgalom érdekében megjelent röpiratok tanulmányo-
zására és megczáfolására ; s állítólag éppen e röpiratok 
tanulmányozása vitte rá őt arra a gondolatra, hogy 
czáfolás és a szorongatott osztrák katholikusok segítsé-
gére való sietés helyett maga is — protentánssá legyen. 
Tehát a drezdai királyi plébánia káplánját mindenestől 
elnyelte a „Los von Rom" mozgalom, az illető pro-
testáns lett és máris valamely világi pályán működik 
a protestantizmus kebelében, még pedig Hannovera 
.erületén. 

A-tól Z-ig mese, azaz hogy több mint mese, hazug-
ság az egész história. ') Vogt Gusztáv drezdai udvari 

') Pedig i t t nálunk Magyarországban maga a liberalizmus 
főszócsöve, a „B. H." is közölte az esetet. És egy vidéki tudósí-
tónk jelentése szerint, a „B. H." közlése nagy feltűnést keltett, 
így dolgozik a „B. H." furcsa egyházpolitikája — a kath. egy-
ház ellen. Szerk. 
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káplánt több oldalról megkérdezték, hogy mit mondja-
nak erre a híresztelésre. S a nevezett a többi közt egy 
prágai ismerősének szórói-szóra ezt i r ta : „Az ujsághi-
resztelés az én állítólagos kilépésemről koholmány. En 
katholikus vagyok és maradok. "2) 

VEGYESEK. 
%% Rómából érkezett tudósításunk szerint az egy-

ház kormánya jelenleg a következő tagokból áll: a 92 
éves pápa 23 év óta ül szent Péter székében. Jelenleg 
55 bibornok él, a pátriárkák száma 11, latin rítuson 
van 725 érsek és püspök, egyesült keleti rítuson van 
49 érsek és püspök^ czimzetes felszentelt érsek és 
püspök 367, széknélkül 7 érsek és püspök, 10 prae-
latus nullius, 3 apostoli delegatus, 01 ap. vicarius, 24 
apostoli praefectura. 

— A legközelebbi pápai consistoriumról megin-
dult a híresztelés. Nevek is kerültek már forgalomba. Le-
het, de még nem lehet biztosan moi í imi , hogy mindazok, 
a kikről szó volt, a márcziusi consistoriumban bibor-
nokká fognak kreáltatni. Nem valószínűtlen az sem, 
hogy mgre Martin elli, jelenleg washingtoni apostoli 
delegatus, szintén bibort fog kapni ez alkalommal. 
Ebben az esetben Washingtonba meglehet, hogy msgre 
Falconio kanadai apostoli delegatus fog kerülni. 

— Nagylelkű adomány. Dr. báró Hornig Károly 
veszprémi püspök ur ez évben is, mint minden évben, 
a szent Domonkosról nevezett papi nyugdíj-intézetnek 
2000 koronát adományozott. Ugyancsak ő excjának 
a veszprémi jótékony nőegylet elnöksége legújabban 
200 korona adományért mondott köszönetet. 

— Kassán jövő tavaszszal u j plébániát építenek. 
Február 5-én kezdik meg a régi épület lebontását. A 
plébánia nagyszámú személyzete, káplánok, hitoktatók, 
részint a dómépitési épületben, részint bérelt helyisé-
gekben fog lakni. 

— Méltán ünnepelték jan. 27-én az O. Kath. 
Legényegyesületben Schiffer Ferencz kanonok, egyesü-
leti vezérelnök működésének 25 évi jubileumát. Ez a 
férfiú valóban nagy munkát végzett. 75 egyesület szö-
vetsége, az egyesület 40,000 fr tba került budapesti háza 
és sok, igen sok szellemi és vagyoni áldozata örök-
emlékűvé tették nevét. 

— Uj terv a Szent-István szobor elhelyezésére 
Budapesten. A Szent-István szobor helyéül kezdet-
től fogva a Halászbástya volt kiszemelve. Eleintén az 
volt a terv, hogy a szobrot a déli bástya fokán állít-
ják föl, ugy, hogy a hatalmas lovasszobor Pestről is 
látható lett volna. Mikor a Halászbástya rendezésére 
az állam és a főváros elfogadta a Scliulek tanár tervét, 
a szobor elhelyezése is megváltozott. Emiatt a szobor-
bizottság azzal a tervvel lépett föl, hogy Szent-István 
király szobrát ne a Halászbástya udvarában, hanem a 
Szent-István bazilika előtt alakítandó téren állítsák föL 
A főváros ugyanis elhatározta, hogy a Bazilika előtt 
nagyobb teret csináltat. 

-) Vájjon tudomást vesz-e erről a czáíolatról a szabadelvű 
magyar sajtó ? Tessék csak figyelemmel kisérni ! Megérdemli a 
fáradságot. Szerk. 

RELIGIO. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, február 6. 11. 

\ Előfizethetni 
: minden 
[ kir. postahivatalnál : 
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\ tőnél, és Nagy Sándor 
E könyvnyomdájában, 
E IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
jj netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

DALMI ES IRODALMI F 0 L Y 0 I R A T . 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati prómovendae et arctius compingendae 
adlabora .. Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A czisztercziek sz. Jakabról czimzett duna-szigeti állítólagos apátsága. — Viszonválasz a 
„Szerény észrevéte le imére adott válaszra. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : „Igen jelentős, igen nagy és igen komoly kérdés." 

P á r i s : A franczia nemzet óriás parlamenti küzdelme. — Kath. Autonomia. Hirek az autonómiáról. — Kath. Egyesületi Élet és 
Köztevekenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

A czisztercziek sz. Jakabról czimzett duna-
szigeti állítólagos apátsága. 

III. 

Pázmány la js t romát a már korábban készült 
és neki használatra beküldöt t lajstromokból 
állította össze, megbízván a beküldők hiteles-
ségében. Ezek pedig sokszor csak egyes fel-
kapot t adat ntán, kellő tá jékozot tság nélkül 
indultak az apátsági czim meghatározásánál . — 
Mint az eddig elmondottakból kitűnik — három 
adat volt rendelkezésükre. 

A) Duna-sziget. Tényleg volt a cziszter-
czieknek a Duna egyik szigetén apátságuk : az 
ercsi, sz. Miklósról czimezve. Ez adot t okot 
reá, hogy a fehérvári püspökség területére osz-
tot ták be a liber regiJsban. 

B) Sz. Jakab . Tény az is, hogy volt a 
eziszterczieknek sz. Jakabró l nevezet t apátsá-
guk is és pedig szigeten, de nem a Duna, hanem 
a Száva szigetén. 

C) 1274. az alapítási év. Ezen évben, 
mondja Békefi, a Szent Eggert szigetén volt 
cziszterczi perjelségből apátság lett. Mire ala-
pít ja ezen állítását, nem jelzi. 

Eme három adaton kivül még más tám-
pontok is szolgáltak arra, hogy következtet tek 
eme apátság egykori létezésére. 

Turóczi László, azután Fuchshoffer — mint 
mondottuk — eme apátságot a Csallóköz szi-

getén Csákány körül vélik fel találhatónak. Ipolyi 
Arnold maga is hajlik eme nézet felé, részint 
azon okból, mely a két előbbinek kiindulás-
pontul szolgált, részint pedig az ott álló épü-
letek u tán következtetve. 

Ipolyi jeles dolgozatában: „Magyar mű-
emlékek. Csallóköz műemlékei" *) Csákány köz-
ség műemlékeinek ismertetésénél ezeket mondja : 
„Váljon volt-e i t t a cziszterczitáknak csakugyan 
kolostoruk, vagy éppen apá tságuk? Vagy csak 
residencziájok s úgynevezet t grangiájok, hol 
ideiglenesen ta r tózkodtak? bizonysággal meg 
nem határozható. 

A szerzetnek előttem ismeretes történetírói 
mit sem tudnak a csákányi kolostorról vagy 
apátságról, de csak residentiáról sem.2) Tudo-
másomra Turóczi László az első, ki Csalló-
közben a zirczi szerzet lakát említi ezen hatá-
rozat lan szavakkal : „Degen tad s. Jacobi (eccle-
siam vagy possessionem?) Cistercienses." — 
Vájjon azonban ezen határozat lan Sz. J a k a b 
nevű hely ala t t Csákányt kell-e ér tenünk? Je-
lenben az egész Csallóközben nem jön elő e 
nevű hely; s a csákányi egyház is nem sz. 
Jakabnak^ de sz. Mihálynak van régtől szen-

Archaeologiai közlemények. I. 55. j . 
2) Idézi: Heimb, Notitia Hist, de Abbat, Ord. 

Cist. Mantissa sub Corona Hung. 149. és Chronicon 
Monast. Ord. Cist, ad S. Crucem et S. Gothard in 
Ungar. 
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telve. Azt sem tudom honné t ve t te Turóczi 
ada tá t , miu tán forrását nem idézi. Gyaní tom 
azonban, hogy valószinüleg a Pázmány-fé le 
Jegyzék adot t rá a lkalmat . 

Csákány már 1254. előtt a czisztercziek 
pilisi apá t ságának bir toka vo l t 3 ) s hogy azontúl 
is máig a szerzethez ta r tozot t . Lehet tehát, hogy 
1274-ljen itt apátság is keletkezett; mely azonban, 
ugy látszik, már a következő XIY-dik század-
ban nem lé tezet t ; mer t a Pázmány-fé le plébániai 
J e g y z é k és egy 1390-diki okira t 4 ) Csákányban 
csupán egyszerű plébániát- említenek. 

Figyelemre méltó azon körülmény, hogy 
Csákány tőszomszédságában levő Csütör tök 
helységnek régi nagyobbszerü egyháza sz. Ja -
kab t iszteletére volt szentelve és hogy Csü-
tö r töknek kápta lana , úgyneveze t t „fertály káp-
t a l ana" volt. E kápta lanró l egyház tör téne lmünk 
mitsein említ, „létezése mégis, némileg, éppen 
egyházépülete emlékével volna véleményezhető," 
mond ja tovább Ipolyi. „Tudvalevőleg a közép-
korban csupán a püspöki székes és káp ta lan i 
egyházaknak volt azon joga, hogy az előbbiek 
egyháza ika t há rmas toronynyal , az u tóbbiak 
ket tővel épí thet ték. Es sa já tságos éppen i t t 
Csallóközben előjövő másik ké t to rnyú egyház-
ná l is, az Egyház-Gellye templománál , hasonló 
hagyományos emlékkel ta lá lkozunk, hogy az 
is káp ta lan ideiglenes széke volt." A csütörtöki 
templom déli oldalához épí te t t emeletes épület, 
mint egykori kincstári-helyiség szintén még 
káp ta l ana korából származik. I lyen kincstárak, 
levél- és könyvtárak csakis káp ta lan i egyházak 
mellet t j önnek elő. Ipolyi figyelembe veendőnek 
t a r t j a azon körülményt , hogy nemcsak Csákány 
volt a czisztercziek bi r tokában, de az imént 
idézet t 1254. évi okirat szerint Csütör tök jöve-
delme egy részét is bir ták. Mely, ha tényleg 
káp ta l an le t t volna, az t illeti meg ; azér t Ipolyi 
kétségbe vonja a csütörtöki káp ta lan egykori 
létezését, amelyet az ál tala ismert oki ra tokban 
sehol sem ta lá l t említve és inkább azon véle-
ményen van, hogy a felsorolt ada tok n y o m á n 
valószínű lehet, hogy a cziszterczieknek i t t egy 
időben apátságuk volt. Bizonyos ez a régibb 
földszinti épület a lakjából is, inel}T manzard i 

• ízlésben épült, szögletein tornyokkal erősí tet t 
emeletes kastél}' mellet t áll. Ezen földszinti 

3) Fejér, C. D. IV. I I 216. 
4) Fejér, C. D. X. VIII 314. 

épületben észrevehetők a szerzetesek egykori 
czellái, az ebédlő-terem s folyosók, melyek 
maradványa i it t lé tezet t residencziájok, vagy 
legalább úgyneveze t t grangiá joknak, szerzetes 
gazdasági udvarok és majorságuknak. Az ily 
g rang iákban közönségesen néhány, a főkolos-
torból ar ra kirendel t szerzetes ta r tózkodot t , 
kik sa já tkezüleg gyakorol ták a földművelést 
és egyéb gazdásza t i munkáka t . 5 ) 

Békefi, ki Ipolyinak véleményét a duna-
szigeti sz. J akab ró l neveze t t apátságról boncz-
kés alá veszi, azt tévedésnek mondja , tovább 
pedig ezt mond ja : Ipolyit ezen valószínűséget tar tal-
mazó felfogásra bizonyosan nagyban bátor í to t ta , 
hogy Fuchshoffer a szen-jakabi cziszterczi 
kolostor helyét Csákányba teszi. De, hogy az 
igazság napfényre jöjjön, ki kell mondani : 
nemcsak, hogy apá t ság nem volt itt, hanem 
még az előbb i t t t a r tózkodó szerzetesek száma 
is megfogyot t , midőn a XIV. században job-
bágyok kezébe kerül t a földművelés. S igy 
azon épület, mely ma a manzárdi stil-ben 
épült kasté ly mel le t t lá tható , csak néhány, a 
gazdaságra felügyelő rend tagnak szolgált lakó-
helyül, — a mi t különben czella-rendszere is, 
a melyet még ma is könnyű felismerni, igazol. 
H a pedig ezen ház m á r akkor is állt, midőn 
még rend tagok végezték a földművelést , akkor 
kétségkívül más beosztása volt ; mer t a 
cziszercziek lakóhelye a régi időben igazi 
coenobium, közös lakás volt. Senkinek sincs 
külön czellája, — együt t munkálkodnak, imád-
koznak, esznek és alusznak mindnyájan ." G) 

Egybevetve mindazt , amit a czisztercziek 
sz. J akab ró l nevezet t Duna-szigeti apátságáról 
fel lelhettem, azon végeredményre jöttem, hogy 
ezen apá t ság egykori léte csak állítólagos, mer t 
tényleg ily apá t ság soha sem létezett . 

Czimét — a liber regius nem lévén ren-
delkezésemre — egyéb forrásokból merí te t t 
ada tok szerint, a következők viselték-: 

1757—1775. Bezerédi Ferencz vasvári ka-
nonok. 

1776—1786. Ordód}' P á l szepesi kanonok 
1786—1790. üresedésben. 

5) Arch, közlemények i. m. I, 54—56, 61 és 65. 
6) Békefi. A zirczi, pilisi, pásztói és szent-gott-

hárdi cziszterczi apátságok története. I, 188. 
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1791 — 1801. Wlasich József székesfehér-
vári kanonok. 

1802—1805. üresedésben. 
1805—1810. Nizsnyánszky Melchior besz-

terczei kanonok. 
1810—1814. üresedésben. 
1814—1824. Böle András szombathelyi ka-

nonok. 
1824—1829. üresedésben. Ezen időben több 

mint 50 apát i czim volt üresedésben. 
1829—1830. Derts ik J á n o s esztergomi ka-

nonok. 
1830—1834. üresedésben. 
1834—1845. Sailer György győri kanonok. 
1845—1865. j an . 6. Tó th Imre esztergomi 

kanonok. 
1869—1899. baró th i Huszár An ta l nagy-

abonyi plébános. 
1900. okt. 20. Fáb ián J á n o s esztergom-

főszékesegyházi t. kanonok és érsekújvári plé-
bános. 

Némethi) Lajos. 

Viszonválasz a „Szerény észrevételeim "-re 
adott válaszra. 

Hogy a tisztelt olvasóközönség tájékozott legyen 
az iránt, hogy miről van szó, szükségképen meg kell 
említenem, hogy a „Religio-Vallás czimű folyóiratnak 
1901. évi január 12-én megjelent 4. számában a követ-
kező kérdést fejtegette B. Gy. ur : ^Szabad-e latin szer-
tartású papnak antimension felett misézni?'* 

A kérdést B. Gy. ur affirmative oldotta meg, t. i., 
hogy szabad a latin szertásu papnak antimension felett 
misézni. 

Ezen fejtegetésre alólirott csekélységem ugyan-
csak a „Religio-Vallás" cz. folyóirat 1901. évi január 
23 -án megjelent 7. számában: „Szerény észrevételek a 
„Religio-Vallás" cz. folyóiratnak 1901. évi jan. 12-én 
megjelent 4. számában közölt eme czikk fölöt t : „Sza-
bad-e latin szertartásunak antimension felett misézni ?" 
— feleltem és feleletem negative szólott, t. i. hogy nem 
szabad. 

Állításomnak igazolására alapelvként idéztem a 
trienti szent zsinatnak, sess. 7. de sacram. in gen. cap. 
3. következő határozatát : vSi quis dixerit, receptos et 
approbatos Ecclesiae cath. ritus . . . . aut contemni, aut 
sine peccato a ministris pro libitu omitti, aut in novos 
alios per quemcunque Ecclesiae pastor em mutari posse, a. s." 

Állításomnak bizonyítására érveim voltak : 
1. A Missale Romanumból : Rubricae generales 

X X . pont ja : De praeperatione altaris et ornamentorum 
ejus, mely igy szól : „Altare, in quo sacrosanctum Missae 
Sacrificiim celebrandum est, debet esse lapideum et ab 
Episeopo . . . consecratum : vel saltern a ra lapidea, simi-

liter ab Episeopo . . . consecrata, in eo inserta . . . 
Továbbá 

2. ugyancsak a Missale Romanumból : De defe-
ctibus in celebratione Missarum occurrentibus X. 
pont ja : De defectibus in ministerio ipso occurrentibus, 
mely igy szól : „7. Fossunt etiam defectus occurrere in 
ministerio ipso, si aliquid ex requisitis ad Mud, desit, ut 
si celebretur . . . in altari von consecrutoLl. Megemlí-
tet tem : 

3. egyúttal, hogy a quinquennalis facultásoknál 
fogva a latin püspökök megengedhetik : Celebrandî 
etiamsi altare sit f ractum vel sine reliquiis Sanctorum, 
si aliter celebrari nequita. (15.) Idéztem 

4. érv gyanánt XIV. Bonedek pápának : De 
Sacrosancto Missae Sacrificio libri très. Ferrariae. 
MDCCLXVII . czimű munkájából, lib. I. cap. De Al-
tari nn. 1. 5. 7 és 9. pontjai t . Végül 

5. ugyanezen munkának 301—3. lapjairól : Ap-
pendix II. Ex tomo I. Buliarii pag. 167. n. 57. §. VI . 
De Sacramento Eucharistiae et Missae Sacrificio n. 17. 
és n. 19. pontokat, mely pontoknak elseje szerint sza-
bad a görög szertartásunknak a latin szertartású püs-
pök által konsekrált portatilén vagy, ha tetszik, az 
u. n. antimensionon misózni ; az utóbbi pont szerint 
ellenben a latin szertartású áldozárnak meg van tiltva 
a görög szertartásuak által használt antimensionon a 
szent misét bemutatni. 

Ezekután felszólítottam a t. olvasóközönsége^ 
hogy az éppen elmondottakból vonja le a következ-
tetést. 

* 

A következtetést, a levonást megtette czikkem 
egy m. t. olvasója, dr Laurán Ágoston ur, a „Religio-
Vallás" cz. folyóirat 1901. év január 30-án megjelent 
9. számában foglal t : „Válasz dr^ „Szereny észrevéte-
leire" czimű czikkben, a mely válasz abban áll, hogy 
XIV. Benedek pápa munkájából utolsó helyen említett 
idézetem az u. n. „Italo-Graecus"-okra, vagyis az Olasz-
országban lakó görög katholikusokra vonatkozólag 
adatott ki annak idejében XIV. Benedek pápa által 
„Etsi pastoralisu kezdetű Constitutiójában, melynek 
czime : „De dogmatibus et ritibus ab Italo-Graecis 
tenendis atque servandis" : annak intézkedései pedig a 
„dogmák" kivételével, mint a melyek mindenkit és 
mindenütt köteleznek, nem terjednek ki a világ min-
den részeire, hanem csak azokra, akikre az „Italo-
Graecus" elnevezés ráillik, mint akik egészen külön 
szabályok alá esnek, stb. Nagyon természetes tehát 
(végzi dr Laurán ur), hogy az idézetből levonható kö-
vetkeztetés nem terjedhet tovább, mint a hogy azt a 
Dialecticának ama szabálya megengedi, hogy t. i. 
„Quantum praemissae, referat conclusio tantum". 

* 

I t t álljunk meg egy kis pihenőre ! 
Miért ismételtem meg jelen viszonválaszom elején 

a „Religio-Vallás"-ban közölt: „Szerény észrevételem 
tartalmát ? 

12* 
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Azért, hogy a t. olvasóközönség lássa a status 
quaestionist ! 

Honnan vettem első sorban az érveket annak 
igazolására, hogy latin szertartású papnak csak a latin 
szertartású püspök által konsekrált portatilén szabad 
misézni ? 

Nemde a Missale Romanum rubrikáiból, melyek-
nek megtartását ugy a Missale elején álló pápai bul-
lák, mint az általam idézett trienti szent zsinat szigo-
rúan parancsolják! 

Avagy ha szabad bármely oltáron misézni a latin 
szertartású papnak, miért adatik a latin szert, püspö-
köknek a quinquennalis facultásban az éppen idézett 
hatalom ? 

Természetesen, hogy adott alkalommal azzal él-
jenek. 

Ha megengedem is tehát, és szivesen engedem 
meg, mert nem ront semmit felsorolt érveim hatásán, 
hogy XIV. Benedek pápának vEtsi pastoralis" kezdetű 
Constitutiójából idézett legutolsó érvem csak az olasz-
országi görög-szertartásukat kötelezte vagy kötelezi 
(a latin szertartásuaknál a szertartásban, a rubrikákban 
is megvan a catholicitás !) : vájjon az ezen utolsó érven 
kivül felsorolt, többi érveim nem elég döntők állítá-
somnak igazolására, hogy t. i. a latin szertartású pap 
csak a püspöke által konsekrált oltáron vagy kon-
sekrált portatilén misézhet? 

Azt hiszem, hogy a fennismételtek után ezt nem 
lehet elvitatni, megtagadni ! 

Ergo quantum praemissae, referat conclusio tan-
tum ; vagyis, ne méltóztassék eltüntetni felsorolt öt 
érvemet, midőn azok közöl egyet sikerült kérdésessé 
tenni. Es, ha nem tünteti el, akkor természetesen más 
lesz a conclusio. 

A sophisma imponálhat a tudatlan előtt, ámde a 
komolyan gondolkodó nem ijed, nem retten meg tőle! 

* 

Azon bizonyítékokat, melyeket igen tisztelt czikk-
iró ur állításának igazolására felsorol, hogy t. i. szabad 
latin szertartású papnak antimension felett misézni, 
fájdalom, nem fogadhatom el, és megmondom, miért 
nem tehetem azt. 

1. Ajánlja m. t. czikkiró ur, hogy olvassam el 
XIV. Benedek pápának De Sacrosanct o Missae Sacri-
ficio czimű müvének XIV. Appendixét, ahol fennemlí-
tett, tudós pápának vlmposito nobisu kezdetű Constitu-
tiója foglaltatik, melyben a pápa kifej t i : 

a) hogy miért nem szabad Olaszországban a latin 
szertartású papnak antimension felett misézni ; 

b) elmondja, hogy miért engedtetik meg más vi-
dékeken a latin szertartású papnak antimension felett 
misézni. 

Kezembe vettem a fennidézett könyvet, azonban, 
fájdalom, az én kiadásomban csak XI I I . Appendix 
van ; nincs XIV. Appendix. 

Elfogadom tehát hiteles idézményként azon szö-
veget, melyet a m. t. czikkiró ur az illető, kérdéses 
Appendixből elmond b) alatt. De kérem, ezen enged-

mény nem magyarországi vagy erdélyországi latin vagy 
görög szertartású papoknak szól, még nem is a czivi-
lizált kontinens papjainak, hanem a legsötétebb Afri-
kában, Kínában, Koreában vagy Japánban, a vadak 
között járó missionariusoknak. Ezen idézetet tehát érv 
gyanánt nem ismerem el a legjobb akarat mellett sem. 

b) Idézi a m. t. czikkiró ur néhai Papp-Szilágyi 
József, volt nagyváradi görög szert. kath. püspök 
„Enchiridion Juris Ecclesiae Orientalis Catholicae" 
czimű művéből (Part. II. Sect. II. cap. I. §. 83.) állí-
tásának igazolására a következő részletet: „Fossunt 
autem Graeci in latino altari, si proprium desit, et vicis-
sim Latini in graeco altari celebrare, quin exinde rituum 
permixtio sequatur, quae vetita est, sed urbanitatis 
officia ita exercentur _etc. etc. etc., concludit idem sum-
mits Fontifex in provocata Encyclica". — Ezen idézett 
szavakhoz a m. t. czikkiró ur megjegyzi: „Ugy lát-
szik, hogy ezek XIV. Benedek pápának „Allatae" kez-
detű Consti tu ti ójára vonatkoznak, melyben (§. 33.) 
ezek olvashatók : „Nullo jure affirmari potest, ritus 
commixtionem, Apostolica aliqua Constitutione vetitam. 
induci ex eo tantum, quod Armenus, Maronita aut 
Graecus juxta ritum suum in Latina Ecclesia, vel mis-
sae sacrificium, vel alias caeremonias cum populo sui 
ritus exerceat, aut versa vice Latinus in Orientali 
Ecclesia idem praestet, dum praesertim légitima aliqua 
subest causa." 

Ezen idézet azonban, m. t. czikkiró ur, csupán azt 
jelenti, hogy szűkség esetében, például, mert leégett a 
latin szertartású kath. híveknek temploma, a latin szer-
tartású pap a görög szertartású híveknek templomában 
misézik hivei előtt és pedig akként, hogy visz magával 
portatilét, vagy ha azzal nem rendelkezik, kér saját 
püspökétől engedélyt, hogy ily portatile nélkül végez-
hesse a szent misét ; de soha sem fogja az antimensiont 
alkalmazni. 

Állításom igazolására idézem Arndt Ágoston, jézus-
társasági atyának Rómában 1895-ben megjelent ily czimű 
füzetéből : „De rituum relatione juridica ad invicem" a 
34. lapról n. 4. a következőket : „ Generatim prohibitum 
est, ne quis alterius ritus apparatus liturgicos adhibeat. 
Benedictus XIV. (Allatae sunt §. 33.) Hinc ad quaesitum : 
„An sacerdotibus latinis licet in Ecclesiis altaribus Grae-
corum celebrare juxta suum quidem ritum, sed absque altan 
portatili lapideo. utendo tela ab Episcopo Graeco unctionibus 
reliquiis consecrata, sicuti Graeci libere in Ecclesiis et altaribus 
lapideis. Latinorum celebrant?" Resp. S. Congr. S. Offic. 
7. Jun. 1726. Non licere. 

c) Mintegy bizonyíték gyanánt, saját állítása mel-
lett, idézi végül m. t. czikkiró ur XIH. Leo pápának 
1893. évi augusztus 18-án Decretumát, melynek a tar-
talma az, hogy ha valamely hitközségben, melyben latin 
és görög szertartású katholikusok laknak, nincs min-
den szertartásunak külön lelkésze ós temploma : a hí-
vek nem csupán in articulo mortis vagy húsvét táján, 
hanem más alkalommal is, midőn ájtatosságból, devo-
tióból járulnak a szent áldozáshoz, bármely szertartású 
kath. lelkész által részesülhetnek a szt. áldozásban, 
illetőleg a latin szertartású áldozhat panis fermentatus 
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eonsecratussal és a görög szertartású panis azymus 
eonsecratussal ; ami máskülönben, mint tudjuk, rendes 
viszonyok között meg nem engedett eljárás. 

Az a kérdés, miért tesz erről a m. t. czikkiró 
említést akkor, midőn tényleg arról van szó és beszéd, 
hogy vájjon szabad-e vagy nem a latin szertartású 
papnak antimension felett misézni ? 

Ezen éppen idézett pápai Decretum semmi, de 
éppen semmi összefüggésben nincs tételünkkel ! 

Hogy jelen tollliarczunknak valami gyakorlati 
haszna legyen, tisztelettel felkérem a tudós czikkiró 
urat, méltóztassék az egyházmegyei hivatal u t ján Ró-
mába eldöntés végett felterjeszteni szabatos rövidség-
gel a vitatkozás tárgyát képező kérdést (Dubium) és, 
ha onnan a válasz leérkezett, méltóztassék azt a 
„Religio-Vallás'" folyóiratban pro bono communi kö-
zölni. Dr-** * 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 4. „Igen jelentő <, igen nagy és igen 

komoly kérdés" — tárgyalásához fogott most vasárnap 
a „Budapesti Hirlap". 

Járatlan utakra kívánja elvezetni a gondolkozó 
elméket, a mindennapi foglalkozásoknak szorongásig 
telt kicsiny területéről egy szabadabb, tágasabb mezőre. 
A monarkia és Magyarország jövőjéről lelkünket izgató, 
sokfelől elburkolt, sokfelől eltorzított, alakulásában 
csalfán mutatkozó, színeiben megtévesztő, de mozgó 
képét kívánja bemutatni. 

Igaza van : „igen kényelmes és megnyugtató, 
szemet hunyni a bántó hatású, kellemetlenkedő jelen-
ségek előtt; még kényelmesebb s talán esztelenebb az 
önbizalomnak azzal a mértékével nézni a dolgokat, 
hogy az események nem a saját benső természetük 
erejével fognak kifejlődni, hanem a kényelmeskedők 
óhajtásához alakulnak." 

Abban is igaza van, midőn azt mondja, hogy az 
örökéletünek hitt s osztrák-magyar monarchiának neve-
zett „alakulaton a falak, az ivek, az oszlopuk megros-
kadtak, az alapokat pedig áztatja, mossa, málasztja az 
alulról felfakadó és kívülről jövő vizek árja. A tető 
még czifra, ezüstje, aranya, drágaságai, magasra nyúló 
tornyai még messzire fénylenek, tiszteletet parancsolnak, 
el is kábítanak, ragyogásukkal és gazdagságukkal. Az 
ablakokon drága, nehéz függönyök, a falakon selyem-
kárpit, a padlón értékes szőnyeg, az egész berendezés 
még gazdag örökség és előkelő izlés benyomását teszi." 

Tehát a látszat még jólétet és virulást mutat. 
Ámde — most következik a „B. H." leleplezése (s 
ebben is igaza van) — „a nagy épületben nincsen leve-
gő." „A monarkiának nincs szive és esze, csak — 
gyomrú Olyan mint az asztmás ember. „Még egészsé-
ges — (hogyan? ha már asztmás?") Arcza piros. 
Ajkán mosoly. Karjában erő. Szivében vágy. Agyában 
tervek — (hogyan? ha „nincs esze?") Szemei épek. 
Egész ember még. — (Hogyan? ha „nincs szive?" 
Aha csak ugy látszatra !) Mert maga az asztmás ember 
érzi már, hogy tettereje hanyatlik, munkakedve csök-

ken, készsége alább száll. Szeretné kiabálni, hogy nincs 
semmi baj. Délután még velünk van, fürdik a napsu-
gárban ; de estére leszáll a gyilkos, nedves köd ; más-
nap a köd még hidegebb, még sűrűbb, még gyilkosabb 
lesz, s egyszer csak váratlanul, mint nyári villám szava, 
fölharsan a döbbenetet keltő hir : az asztmás ember teg-
napról már megfult.u Stb. stb. 

Nos hát mindez, és a többi hozzá világosan van 
megírva. Az asztmás ember meghalt, — meg fog 
halni. 

Azt sem lehet tagadni, hogy a „B. H." szeret, 
éppen ugy mint Ugrón Gáborról mondta minap a 
ministerelnök, „pj^ramisokkal dobálózni," nagy dolgok-
kal foglalkozni. Hogy az általa dobált pyramisok, éppen 
ugy, mint az Ugyron Gáboréi, legtöbbnyire szintén 
tetejükkel esnek vissza a földre, az ismeretes dolog. 
Már megszoktuk. A legnagyobb kérdéseket veti fel, 
dilettantizmusból ; óriás erőpróbákat mutat be, lát-
szatra. Nincs ész, nincs sziv, csak ő nála ! 

Dehát ne ítéljünk a jelen esetben, idő előtt. Még 
csak a diagnosisnak elején van a „B. H." Még csak a 
tüneteket összegezte. A tünetek okairól, a baj fészké-
ről, kiváltképen pedig annak miként való meggyógyí-
tásáról, egy kukkot sem szólt eddig. Tehát ne Ítéljünk 
idő előtt. Bár már most is lehetne a tünetekből levont 
következtetésére észrevételeket tenni, például, hogy a 
ba j tulajdonképpen nem asztma, hanem p. vérmérgezés 
stb., mi most még nem teszünk semmi észrevételt. 
Vár juk a diagnosis folytatását, főleg pedig a therapiára 
vagyunk kíváncsiak, — hogyan lehet sziv és ész nélküli 
emberen segíteni ? ! = 

Páris, jan. 31. A franczia nemzet óriás parlamenti 
küzdelme — a tanitó, hithirdető, jótékonyságnak élő 
szerzetes rendek, tehát a kath. hitélet, a katholikus 
nevelés és oktatás száz év óta kifejlődött rendszerének 
megsemmisítése mellett és ellen, engedjék meg önök, 
nem részesül, Rómát kivéve, sehol kellő figyelemben. 
Önöknél, magyaroknál, ez némileg megfogható. Miért? 
Mert önök a német cultura, a német journalistika szekeré-
hez vannak lekötve. Abból táplálkoznak. A mit a német 
szellem önöknek be nem mutat, az önöket nem érdekli.x) 
Az önök lapjai német tudósítások levegőjében élnek és 
mozognak. Mert a német lapok — tiszteletet a kivé-
telnek — nem tart ják méltónak a franczia katholikusok 
óriás élethalálharczával foglalkozni, nem közölnek 
hasábokat róla, hát az önök lapjai sem foglalkoznak 
vele. Egyébiránt csakugyan mi köze is a zsidó vagy 
a vallásilag színtelen szabadelvű lapnak a — brr! — 
a szerzetesekhez, a franczia katholikusok élethalál-
liarczához? Legfőlebb azt mondják r á : ugy kell nekik, 
miért nem alkalmazkodnak a szellemi „áramlatokhoz!" 
De félre a keserű tréfával. Tér jünk a dologra. 

A szerzetes rendek ellen irányuló törvényjavaslat 
tárgyalása jan. 14-én indult meg egy socialista képvi-
selőnek napirend előtt előadott avval az indítványával, 
hogy a püspökök ellen a büntető törvénykönyv para-

l) Kérem, lia ide jönne közibénk csak néhány napra, lénye -
gesen vál toztatna véleményén. Szerte. 
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grafusait kell alkalmazni mert közölték a pápa levelét, 
mely „Francziaország ügyeibe avatkozik be." Szenesére, 
a pápa magasztos szellemű levele már megtette a kellő 
hatást a franczia nemzetre s maga a kormány feje, 
Waldeck-Rousseau sietett kijelenteni, hogy a pápának 
igen is joga van a franczia katholikusokhoz vallási 
ügyekben szólani. 

Annál elkeseredettebben folyik a vita a törvény-
javaslat körül. Nyilatkozatok történtek, beszédek hang-
zottak el, melyekből világosan kilátszik, hogy Fran-
cziaország óriás viszály, óriás küzdelem előtt áll. Én jelen 
tudósitásommal az eddigi, igenheves vitának csak egy nap-
jára s e napnak is csak egy szónokára szorítkozom. Január 
21-én szólalt fel de Mun Albert gróf, a franczia katho-
likusok társadalmi vezére. Nem én mondom ; csaknem 
az összes párisi sajtó véleménye az, hogy de Mun 
Albert jan. 21-iki beszéde a legnagyszerűbb s leghatá-
sosabb beszédek egyike volt, melyek valaha a franczia 
parlamentben elmondattak. Ha ész és jóakarat elégsé-
gesek volnának a nagy dolgok eldöntésére, de Mun 
gróf beszéde után a szerzetesek ügye eldöntöttnek 
volna tekinthető. Ámde furcsa fajzat az emberi fajzat. 
0 nemcsak észből és szellemből áll ; neki vére is van 
és hozzá ökle. Ki fogja Francziaországot megmenteni 
attól, hogy ökölre és vérontásra ne keiüljön a polgári 
béke megbontása? ! -) . 

Néhány ultraradikális lap kivételével az egész fran-
czia sajtó pártkülönbség nélkül elismerőleg nyilatkozott 
de Mun gróf ján. 21-iki beszédéről, mint nagyszerű szó-
noki alkotásról s mint a jog és szabadság oly meg-
győző védelméről, a milyen kevés hangzott el a franczia 
kamarában. A „L' Eclair1' ezt mondja : „A tegnapi vita 
az uj egyesületi tvj avaslatról de Mun gróf felülmúl-
hatatlan beszédében tetőpontját érte el." A „Le Soleil" 
ezt moondja: „Valamennyi miniszterpárti szónok minden 
szőrszálhasogatását meggyőző bizonyításával tönkre 
silányította de Mun gróf szónoklata." A „Le Gaulois" 
ezt mondja. „De Mun Albert gróf oly fenségesen beszélt, 
a hogy Lacorclaire és Montalembert óta többé nem hallot-
tunk senkit. Beszéde a szónoklás remeke. De Mun gról 
védte a jogot és szabadságot az önkény és zsarnokság 
ellen, bizonyításokkal, nem frázisokkal." Az „Echo de 
Paris" ezt mondja : „A tegnapi nap valódi nagy napja 
volt a parlamentnek, hála de Mun gróf csodálandó 
beszédének, a melyhez foghatót még ebben a teremben 
is ritkán lehetett hallani ; mig vele szemben a minister-
elnök beszéde tulajdonképpen igen kicsinyessé zsugoro-
dott össze. Látni lehetett Waldeck-Housseaun, hogy nem 
volt reá nézve könnyű dolog, ama szabadelvű, szabadság-
szerető eszmék ellen beszélnie, melyeket eleddig maga is 
védelmezett." A „L'Evénement" azt mondja, hogyaminis-
terelnök fejtegetése messze alatta maradt annak a fen-
séges magaslatnak, a melyről de Mun Albert gróf a 
törvényjavaslatot s az egyház és állam közötti viszonyt 
tárgyalta, és bátran ki lehet mondani, hogy de Mun 
beszéde jobb és maradandóbb hatással volt a képvise-
lőkre, mint Waldeck-Rousseaué." A „Libre Parol" ezt 
mondja : „Morlaix képviselője (AValdeck-Rousseau) teg-

2) Az egyház az ő — szenvedésével. Szerk. 

nap mindenesetre legjobb beszédeinek egyikét tar tot ta ; 
azonban az a tetszés, melyben őt a szélső bololdal 
részesítette, csak tehetségének s rokonérzelmének szólt: 
mig a viharos tetszés, melyet a katholikus szónok, de 
Mun gróf, aratott, a meggyőződésnek szólt." A „Journal", 
a „Le Matin", a „Le Peti t Parisien" stb. szóval vala-
mennyi katholikusellenes vagy vallásilag színtelen lap 
kénytelen volt elismerni, hogy de Mun gróf logikája 
ellenálhatatlan. 

T A R C Z A . 
Az uj század hajnalán. 

— XIII. Leo pápa költeménye magyarul. — 

A század, oly sok nagynevű tett kora, 
Sírjába készül : műveinek becsét 

S a természet csodált erőit 
Lelkes örömdala zengje másnak. 

Kintelt s búsongó lelkem előtt tűnő 
Korunknak ádáz bűnei rémlenek ; 

Hajh ! ott a mult idők ködében 
Szörny alakok raja száll elémbe. 

Oh mit sirassak? Tán a hadak za já t? 
Vagy romba döntött trónok enyészetét? 

A zord erőszakot vagy a pokolnak 
A Vatikánra törő hatalmát? 

Rómának ősi fénye hová tiine ? 
Mely rabbilincsek közt soha nem nyögöt t ; 

Melyet, miként a pápa székét, 
Tisztel a nép s az idők hatalma. 

Törvények Isten nélkül a végveszélyt 
Rejt ik s az erkölcs és a hit ingadoz ; 

A jog talaj t veszítve megdől, 
Hogyha az istenerő nem őrzi. 

Hal l já tok? Örült káromlásai 
A bölcseletnek hatnak az égbe fel ; 

És kába szívvel azt kiáltja : 
Isten az ősanyag ; ő az élet. 

Nagy származásunk isteni jellegét 
Tagadja dőrén s árnyak után rohan ; 

Az állatok sorába döntve 
Vallja velők közös ősi lényünk. 

Oh mily piszoknak forgatagába sujt 
A rút kevélység zsarnoki vak dühe Î 

Az Isten félve, oh halandók, 
Szent akaratja legyen vezértek. 

0 az igazság és a mi életünk, 
A biztos ut, mely égbe visz, ő maga. 

0 az, kinek hatalma bizton 
Méri ki a nagy idők folyását. 
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Ö az, ki Péter sirja elé hozá 
A népek árját, kikben a hit tüze 

Lángol t ; egy jobb jövő reményét 
Gyúj t ja fel a szivek égi lángja. 

Jézus, ki itélsz majd a világ felett, 
Az ébredő kort szent kezed áldja meg: 

A forrongó népek kedélyét 
Gyújtsa fel a szeretet hatalma. 

Hintsd szét az áldott béke sugárait, 
A vad gyűlölség s forradalom zaját 

S a zord csatákat csendesítsd el, 
Törd meg a bűn s a pokol hatalmát. 

Uralkodók közt légy te örök kapocs, 
Hogy engedelmes szivök öleljen át 

S egy pásztor és akol legyen majd, 
Egy hit uralja a nagy világot. 

Pályám bevégzém, általad éltem itt 
Kilenczven évet. A koronát te add ; 

Ah! kérlek érjen el te hozzád 
Hő imaszaszózata hű Leódnak. 

Fordí to t ta : dr Tóth József 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

Hirek az autonómiáról. 
A lapok a következő félhivatalos jelentést kö-

zölték : 
Az autonomia szervezésére meghívott kongresszus 

tizenkettes bizottságának három kiküldötte : gróf Szapáry 
Gyula, gróf Appomji Albert és Bajner Lajos praelatus 
esztergomi kanonok az autonomia ügyében január 29-én 
és 30-án tárgyaltak a püsf)öki kar három kiküldöttével : 
Schlauch Lőrincz bíboros, nagyváradi, báró Bomig 
Károly veszprémi és Szmrecsányi Pál szepesi püspökkel. 
E tárgyalás alkalmával néhány kérdés merült föl, me-
lyekre nézve szükséges a kormánytól felvilágosítást 
kérni. Gróf Szapáry Gyula fölkereste Wlassies Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy e czélból a 
három kiküldöttet fogadja. Az teljes készségét jelentette 
ki, hogy kifejezett álláspontjának fenntartásával, a kért 
fölvilágosítások megadására február 4-én délután öt 
órakor fogadja a három kiküldöttet. A tanácskozmány 
néhány tagja a fővárosból eltávozván, a püspöki kar 
három kiküldöttével ujabb tárgyalás február lá-én dél-
előtt tíz órakor lesz. 

Evvel a félhivatalos jelentéssel nem minden kap-
csolat nélkül a rBol. Ért.u a következő jelentést közölte : 
Ugrón Gábor ós társai elhatározták, hogy ha február 
7-ig (más versio szerint 12-ig) össze nem hívják a 
katholikus autonomiai kongresszus 12-es bizottságát : 
akkor 50 kongresszusi tag aláírásával kérni fogják a 
kongresszus összehívását. 

Ezek a ^félhivatalos" közlemények. Az egyik az 
autonomiai kiküldöttek működéséről számol be. A má-
sikban „Ugrón Gábor és társai" fejezik ki bizalmatlansá-
gukat a kiküldöttek eljárásával szemben, fenyegetve 
halasztás vagy halogatás, vagy nem sietés esetén — a 
kongresszusnak alulról való összehívásával. A dolog 
tehát elég érdekesen kezd indulni. Az egyház ügyeinek 
alulról való intézése kezd nálunk egész njnigalommal 
megitthonosodni. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A pécsi Sz.-Vincze-Egylet működése. 

Megérdemli a szélesebb körre számított ismerhe-
test. Virágzik, nagy tevékenységet fej t ki s folyton-
folyvást izmosodik. Tanú erre jan. 28-án lefoly köz-
gyűlés, mely Spies János kanonok házában folyt le, a 
ki az egylet gondos pénztárosa. Megjegyzendő, hogy 
a pécsi konferenczia még csak öt éve működik és máris 
az eredmények egyik legszebbikét mutat ja fel az 
országban. Kitűnik ez dr Hanuy Ferencz ti tkár nagy gond-
dal szerkesztett jelentéséből, a mely szerint az egye-
sület növekedése valóban meglepő arányokat mutat 
valamint a jövedelem ugy a kiadások rovatában. Érde-
mes e rovatokat összeállítva megtekinteni, a mint 
következnek : 

Bevételek. 
K. f. 

1895. évben az összes bevétel volt : 2595 54 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 

Kiadások. 

1895. évben az egylet kiadott . 
1896. „ 
1897. „ „ 
1898. „ „ „ . 
1899. „ „ n 
1900. „ 

3320 76 
4520 02 
7958 54 
8671 52 
9147 48 

K. f. 
1691 28 
2344 92 
3215 18 
6501 6(5 
6983 60 
7972 14 

A jelentés további adatai szerint az egylet 1900-
ban 207 métermázsa 60 kiló kenyeret, 198 hektoliter 
17 liter tejet, 121 métermázsa 7 kiló húst, és 147 
métermázsa 75 kiló fát osztott ki 701 tagból álló 303 
család között, mely családok között 172 volt gyermek 
nélkül, és pedig 104 egyedül álló özvegyasszony, 13 
házaspár, 10 egyedül álló férfi, 45 elhagyott hajadon 
és urahagyott nő. 

A nagylelkű megyés piispök ur 1899-ben 1600 
kor., 1900. évben 1800 korona kegyes adományával 
járul t az egylet támogatásához. Deus rétribuât. 

IRODALOM. 
Felhiyás szűz Mária tisztelőihez. 

Szeretném összegyűjteni az egész országból mind 
azt, a mi Nagyasszonyunk tiszteletére vonatkozik. 

Más nemzetek már birnak ily adatgyüjteménynyel. 
Mint a lyoni Mária kongresszus jelentésében olvassuk, 
Francziaország összes egyházmegyéiben összegjűijtöttek 
szűz Mária tiszteletére vonatkozó adatokat. Kolb J . T. 
atya megírta szűz Mária tiszteletének nyilvánulásait 
Alsó- és Felső-Ausztriában. Bajorok most dolgoznak 
„Bavaria Marian:," czimű műven. 

Hazánkban Balogh „Beatissima Virgo Maria" 
czimű művében sok becses adatot gyűj töt t össze. 
Azonban könyvét latinul irta meg, hozzá könyvének 
megjelenése óta sok u j dolog történt szűz Mária tisz-
teletére. Csekélységem közli most a „Mária-Kertben" 
ama adatokat, melyek Nyitra e. m. területén a boldgs. 
Szűz tiszteletére vonatkoznak. Ily alakban szeretném 
az egész országra vonatkozó adatokat egybegyűjteni. 

Ez okból ama kéréssel fordulok a főtisztelendő 
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papsághoz s szűz Mária minden tisztelőjéhez, kegyes-
kednének csekélységemmel mindamaz adatokat közölni, 
melyek városukban vagy községükben szűz Mária tisz-
teletére vonatkoznak. Ily adatok volnának : Szűz Má-
ria tiszteletére épült templom, kápolna vagy oltár. 
Mely évben épültek ezek s kinek adományából ? Van-e 
Mária szobor a helységben vagy a határban ? Mely 
évből s kinek adományából ? Van-e Mária társulat, mely 
évben alakult s hány tagot számlál? 

Szóval akármily csekély adat, mely a boldgs. Szűz 
tiszteletére vonatkozik, hiszen egy nagy épülethez sok 
mindenféle szükséges, kezdve a homoktól egész az ajtó 
kulcsig. 

Legyen jutalmunk a hűséggel teljes Szűz Ígérete: 
„Kik reám fényt derítenek, birni fogják az örök 

életet." Kiváló tisztelettel 
Krasznyánszky János, 

segédlelkész. *) 
Alsó-Hricsó 1901. febr. 2. 

(Trencsén m.) 

VEGYESEK. 
— Reuilkivül érdekes és tanulságos vita támadt 

a franczia püspöki kar, s általában az egész franczia 
katholikus egyház körében az e nyáron tartot t bour-
gesi papi kongresszus felett, ugy hogy már az apos-
toli szentszék is közbeszólt — mérséklő Ítéletével. 
Mindenek előtt a dolog lényegét kell majd tüzetesen 
megvilágítanunk. 

— Mit tehet egy pap, mutat ja a méltán hir-
neves Kneipp példája. Ez az egyszerű falusi plébános az 
emberiség nagy jótevői sorába lépett s dicsősége elenyész-
hetetlen. Most február 2-án már nemzetközi orvosi 
kongresszus ült össze Kneipp kúrájának az érdekében. 
Lelkiekben egy-egy gondviseléses pap hasonló nemzet-
közi sikereket érhet el, például Kolping, az örökös 
káplán stb. 

— A Szent-István-Társulat f. hó 7-én, csütörtökön, 
d. u. 4 órakor választmányi ülést tart. Tárgy : Folyó-
ügyek. 

— Verdi katholikus volt-e, vagy szabadalvü 
„patrióta," evvel a kérdéssel foglalkoznak az olasz sza-
badelvű lapok. A genuai „Cafíáro" kath. lap indignáczióval 
utasítja el a nagy művész emlékétől a vallástalan libera-
lizmus tolakodását. Verdi hű katholikus volt, a ki hitét 
gyakorolta. A többi közt például kórházat alapított és 
azt irgalmas nénikék gondozására bizta és kijelentette 
hogy a lelki gondozásra épp oly nélkülözhetetlen a 
pap, mint a test gondozására az orvos. Egy más 
alkalommal az általa alapított kórház kápolnájában 
egy uri ember nem vette le a kalapját, nem rossz aka-
ratból, de feledékenységből. Verdi hozzá fordult, és 
gyengéd figyelmeztetés után levetette vele a kalapot. 
„Lelkem, hát nem látod, úgymond, hogy szentség van 
oltárban? (Lámpa égett.) Le a kalappal!" 

— Adakozások a magyar lazaristák budapesti 
templomára. A magyar lazaristáknak Budapesten épi-

*) Kérem a kath. lapokat e felhivás szives átvételére. 

tendő templomára és házára az esztergomi főkáptalan 
2000 koronát adományozott. Ugyanezen czélra adott 
Sujánszky Antal 2000 koronát, Pellet József cz. püspök 
s esztergomi praelatus-kanonok 500 koronát, Grarffel 
János praelatus-kanonok korábbi adományain kívül 
most 2000 koronát, dr Csenioch János praelatus-kanonok 
korábbi adományain kivül 4C0 koronát, Venczell Antal 
praelatus-kanonok, szemináriumi rector szintén ujabban 
300 koronát, dr Rajner Lajos praelatus-kanonok 210 
koronát, Schliclc István praelátus-kanonok pedig 100 
koronát adott a nevezett czélra. A gyűjtés ügyében 
Pundala Mihály dr közp. papn. int. spirituális a következő 
értesítést közölte : „A midőn a Méltóságos esztergomi 
főkáptalannak összesen és kegyes bőkezű tagjainak 
egyenkint fejedelmi nagylelkűségükért, valamint a többi 
eddigi jótevőknek a legforróbb hálámat kifejezném: 
legyen szabad az ügy minden pártolójának tudomására 
hoznom, hogy eddigi hallgatásom onnan volt, mert a 
gyűjtésre való fölhatalmazás meghosszabbítását még 
nem bírtam, azt azonban időközben a m. k. Belügy-
minister úrtól a legelőzékenyebb módon megnyervén : 
sietek nemcsak az ez időközben befolyt adományokról 
számot adni, hanem a t. cz. adakozó és érdeklődő kö-
zönséget arról is értesíteni, hogy mihelyt a székes fő-
város tek. tanácsa és közönségével az innen nyerendő 
segély iránt kellő biztosítékot nyertem, a mire a legjobb 
kilátásaim vannak : az építkezést f. év május havában 
Isten dicsőségére megkezdjük. Ugy hiszem, hogy az 
u j századot nem kezdhetjük méltóbban, mint hogyha a 
„Századok halhatatlan és láthatatlan királyának" méltó 
lakhelyet emelünk ; a melyben szivünket Hozzája emel-
hetjük s kegyelmei és áldásaiban részesülhetünk. Legyen 
szabad egyúttal a kegyes adományok s főképpen onnan, 
a hol a főpásztorok azt kegyesen már előbb megenged-
ték, a templom-pénztárak járulékainak beküldéséért 
esedeznem. Pundala Mihály. 

— Bátorság két perezre. Mint mindenütt, a fran-
czia parlamentben is bátor és bátortalan katholikusok 
vannak együtt. Innen van aztán az, hogy a nevezett 
parlamentben, a szerint a mint titkos vagy nyilt sza-
vazásra kerül a dolog, más ós más többség kerekedik 
elé. E szerint a franczia parlamentben kétféle majori-
tás van : titkos vagyis igazi, és mutogatós vagyis szín-
lelt. Például, mikor néhány hét előtt, gondolom jan. 9-én, 
elnököt kellett választani, titkos volt a szavazás, ennél 
fogva az igazi majoritás 79 szótöbbséggel megbuktatta 
a socialisztikus és radikális ministerium szabadkőműves 
jelöltjét, Brissont, és megválasztotta a tavali elnököt, 
Deschanelt, ki a vallási békének és szabadságnak hive. 
Ellenben, egy-két nappal utóbb, midőn a szerzetesek 
ellen szóló törvényjavaslat benyújtása alkalmából bi-
zalmi szavazásra került a sor, mivel a szavazás nyilt 
volt, a mutogatós többség a kormány mellett nyilat-
kozott. A franczia katholikus országgyűlési képviselők 
egy részének tehát nincs bátorsága a nyilt állásfogla-
lásra. Azért kiván az „Univers" az ily bátortalan lel-
kületű polgártársainak és hitfeleinek, keserű gúnynyal, 
— „bátorságot csak két perezre". 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Magyarország katl). tanférfiaihoz. 

Örök há lá ra köte lez ték el Dessewffy Sán-
dor csanádi és He tyey Sámuel pécsi püspök 
urak Magyarország tanférf i ait, hogy legújabb 
íopásztori levelökben kihirdet ték a De la 
Salle ker. J á n o s szent té avatásáról szóló, ma-
gasztos t anu l ságokban g a z d a g pápai bullát , 
mely „ A n t e q u a m Chris tus" szavakkal kezdődik. 

Ebben az emlékezetes bul lában XII I . Leo 
pápa kimondja , hogy ő De la Salle szent Já-
nosban a keresz tény népek nevelői és taní tói 
számára, hivatalosan, mondha tn i ex cathedra , 
mintá t , példát és mennyei védőt ál l í tot t fel. 
..íme i t t van, úgymond a bulla befejező részé-
ben, i t t van mindnyá ja tok számára, kik a nevelő 
és taní tó mesterek szent nevére mél tók vagytok, 
i t t a minta , hogy azt szem előtt ta r tsá tok, a 
példa, melyet nevelés és taní tás közben tel jes 
erővel kövessetek, az Is tennél közbenjáró védő, 
kihez a véget t fo lyamodjatok, hogy a keresz tény 
nemzetek iskolái a gonosz léleknek és az ő 
követőinek incselkedéseitől és ura lmátó l meg-
menekül jenek." *) 

l) Habetis igitur, quotquot estis sancto magistrorum 
nomine digni, quem suspiciatis, quem in magisterio 
vestro totis viribus aemulemini, quem apud Deum in-
tercessorem adhibeatis, ut Christianorum gentium scho-
lae ab msidiis dominatuque satanae eiusque asseclarum 
eripiantur. 

Hisz ez, uraim, Magyarország kath . tan-
férfiai, — egész p rog ramm ! 

Az t hiszem, nagy mulasz tás t köve tnénk 
el, ha Krisz tus l á tha tó he ly ta r tó jának figyel-
mezte tésé t , buzdí tásá t és ha t á rozo t t u tas í tásá t 
észrevételenül és nyomta lanu l engednők hazánk 
felet t elröpülni. 

Lássuk t e h á t elsőben, miér t ál l í tot ta fel a 
pápa De la Salle szent J á n o s t a ker. paedagogia 
védőszent jéül , vagyis mi t köszönhet a keresz-
tény nevelés és t an í tás ügye e szent férf iúnak ; 
azután , mi t kell t ennünk , hogy De la Salle 
szent J á n o s pa t ronussága Magyarország ka-
tholikus t anügye felet t ténylegessé vál jon és 
pedig már ebben az esztendőben. 

De la Salle szent J á n o s paedagogia i ú t törő 
munkásságáva l és ezen a t é ren szerzet t hal-
h a t a t l a n érdemeivel már többen foglalkoztak, 
h a z á n k b a n is. Fischer Ágos t lelkes tolla e lap 
hasábja in m u t a t t a be tavaly, a szent té ava tás 
alkalmából, a rheimsi kanonokból szegény isko-
lástestvérré le t t nagy férfiú tanügyi tevékeny-
ségét. Szintén a tavalyi év fo ly tában je lent meg 
egy lelkes, fővárosi h i tok ta tó t anu lmánya , uygan-
erről a tárgyról . 2 ) 

2) Szent De la Salle ker. János. Irta Fallenbüchl 
Ferencz, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, okleve-
les középiskolai tanár, székes-fővárosi hitoktató. Buda-
pest, Stefaneum, 1900. 8-r. 57 1. 
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Minden mondha tó t összefoglalt XII I . Leo 
pápa szent té avatási bullája, midőn a mai nép-
iskola, a mai taní tóképző és a mai szakiskolák 
min t á j ának megteremtőjéről , De la Salle szent 
J ános ró l ezeket m o n d j a : 

„Krisztus t u d o m á n y á n a k m a g a s a n kilán-
goló szeretete ál tal felgyulasztva, De la Salle 
ker . J á n o s — családját , mél tóságát , vagyonát , 
sőt m a g a m a g á t is há t t é rbe szorította, és ma-
g á é v á téve Krisztus Urunk következő szavait : 
Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni, a nép gyerme-
keinek vallásban, jó erkölcsökben és hasznos 
tudásokban való ingyenes nevelését t űz t e ki élete 
te lada táu l . . . . Es annyira megte l t minden 
tek in te tben Istennel , hogy a következő korsza-
kok szükségleteinek isteni sugallatból származó 
előrelátásával, nem mellőzte a nevelés-tanítás-
nak egy nemét s mód já t sem, mely az i f júság 
nevelésére és ok ta tásá ra nézve hasznos lehet. 
Amiér t is, nemcsak a szegények iskoláit növel te 
számban, tökéle tes í te t te módszerben ; hanem 
ő a lapí to t ta az eis3 ipar- és kereskedelmi isko-
láka t ; valamint, a mi fölöt tébb czélszerü és 
dicső vala, ő gondol ta ki és szervezte az első 
tani tó-képző in téze teke t is : melyek 
más hasonló igen számos in tézetnek, melyek 
az ő ál tala feláll í tott min ta szerint keletkeztek, 
nagy hasznára vál tak és válnak folytonosan." 3) 

De la Salle szent Jánosnak , m o n d j a a fent 
idéze t t hazai irók egyike, — „a népiskola 
körül ha lha ta t l an érdemei vannak." 4) Először 
azért , mer t a népiskolát igazán népies, nemzet i 
a lapra fekte t te . „De la Salla a tu la jdonképeni 
népiskola mega lap í tó ja ; m e r t ő a lat in nyelvet 
(a népiskolában) a legszigorúbban el t i l tot ta és 
nz anyanyelvet tette az oktatás egyedüli alapjának. " 5) 
Másodszor azért, mer t a népiskolai nevelés és ta-
ní tás sikerének szakszerű, biztos a lapot ve te t t 

:]) Gratuitae popidaris iuventutis acl religionem et 
bonas artes institutioni se totum impendit . . . Adeo 
vero in omnem plenitudinem Dei impletus est, ut fu-
tur arum aetatum divino instinctu necessitati prospiciens, 
nullum praeterierit instituti genus, quod edocendae 
erudiendaeque adolescentiae esset aptum . . . . Paupe-
rum scholas auxit numero, perfecit metliodo . . . Pri-
ii<us omnium professionales quas nunc dicunt, tum 
artibus, tum commerciis exercendis scholas funda-
vit . . . Normali a instituta magistris formán dis excogi-

iavi t , constituit. 
Fallenbüchl, id. m. 21. 1. 

5) Fallenbüchl, 39. 1. 

a tanitó-képző iskola eszméjének genialis fel-
ta lálásával és megvalósításával. „A XVIII . 
században nemcsak Francz iaországban , hanem 
másu t t is, igy különösen Németországban a népis-
kolának nem voltak hivatásos tanítói. A világi hatóság, 
mely a reformáczió óta az iskolákat kezébe vette, 
a népiskolát te l jesen elhanyagolta. Az állam, 
mint az iskola ura, éppen semmit sem te t t 
ügyes tan í tók kiképzésére. Elzül löt t kézmive-
sek, e lkergete t t ka tonák , romlot t erkölcsű 
skriblerek és buko t t (latin iskolai) tanulók 
vol tak a tani tók. Seckendorf és T ü r k elég 
keserűen panaszol ják ezt." 6) 

Nem csekélyebb De la Salle szent J á n o s 
érdeme a szakoktatás terén. I t t is te remtőleg lépet t 
fel. Az ő „dicsősége és he rvadha ta t l an érdeme, 
hogy ő a lapí to t ta az első ipariskolát.'''' 7) A szak-

! iskolák felvirágzása tehát , fel egész a poly-
I technikumokig, De la Salle szent J á n o s talá-

lékony, t e remtő szellemének dicsőségét hirdeti. 
I A ka th . egyház Is ten i ránt hálás önérzet te l 

t ek in the t De la Salle szent J ános hármas, 
t e remtő szellemű alkotására az i f júság nevelése 

; és ok ta tása terén. E z t a kath . tanférf iút a kath. 
egyház t e t t e az emberiség dicsőségévé. 

Éppen azért , nekünk kathol ikusoknak, és 
különösen nekünk kathol ikus tanfér f iaknak i t t 
Magyarországban, nem szabad De la Salle 
ker. J ános szent té ava tásának fenséges ese-
ményé t ünnepelet lenül hagyni. 

De mi tö r tén jék h á t ? 
F. évi má jüs hó 24-én, a szent té avatas 

napján , va lamennyi katholikus népiskola, de 
I különösen va lamennyi katholikus taní tóképző 

intézet , t a r t son vallásos és pedagógiai emlék-
ünnepe t De la Salle szent J á n o s tiszteletére. 
0 ezentúl, megvál tozhat lanul , mennyei védő-
szent je a kath . népiskoláknak, a kath. tanitó-
képző intézeteknek, a katholikus szakiskolák-
nak. R o m a locuta est. Kövessük fensőbb ihletű 
i rányítását , és a népiskola terén diadalmas erő 
fogja megszálni törekvéseinket. 

Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

I r ta: dr Bozóky Alajos. 

Perjog. 

Az okiratokkal való bizonyítás tekintetében Konstat n 
(333.) elvül kimondotta, hosy az ellenfél által előterjesz-
tett, de egymással ellenkező okiratok nem miféle bizonyító 

b) Id. m. 21. 1. V. ö. Heppe. Geschichte des deut-
schen Volks schulwesens. I. 247. 

') Id. m. 28. 1. 
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erővel nem birnak. 1) Constantius és Constans császárok (346 . ) 
elrendelték, hogy oly esetekben, midőn egy okirat fe lmutat-
tatik, melyet az a fél, a ki el len irányulni látszik, gyanúsnak 
m o n d , n e m c s a k az a fél, a ki benne kételkedik, tartozik 
beb izony í t an i , hogy hamis, hanem azon fél is, a ki hasz-
nálja, hogy igazságon alapul. 2) Valentinianus és Valens 
császárok (369.) rendelete szerint okiratokkal való bizo-
nyítás esetén az okiratokat vagy megczáfolni, vagy beiga-
zolni kell ; megczáfolni csak azáltal lehet, ha hamis voltuk 
bizonyítt^tik, hamis voltukat pedig csak azon félnek kell 
kimutatnia, a ki állítja, hogy hitelt nem érdemelnek.3) 
Valens, Gr.itianus és Valentinianus császárok (378.) ren-
delete értelmében azok, kik gyanús okiratokra támaszkod-
nak, midőn a bíróság szine eiőtt fogadkoznak, hacsak 
magok azoknak igazságát be nem bizonyítják, mint a 
gyanús okiratokban bűnösök és hamisítók letartózta-
tandók. 4) 

A perlekedő felek által a perek kinvujtására kieszelt 
fondorlatok s a birtokosok ravaszkodásai elfojtandók5) 
Habár a tárgyalást kölcsönös megegyezéssel halasztották 
volna is el, két hónapnál tovább ne terjedjen az, nehogy 
a koriátlan perhalasztás mellett a perlekedők álmos pere-
ikkel együtt megvénüljenek. Azon alperes, a ki veszett 
ügyében hatalmasabbak neveivel visszaél, ólomgolyós ostor-
ral megvesszőztetvén becstelenséggel sujtassék és bánya-
munkára Ítéltessék.6) 

Bíróilag eldöntött ügy császári leirattal sem változ-
tatható meg 7) — de mindenkit csak a saját illetékes birá-
jának Ítélete kötelez,8) két kiválóan fontos kijelentés, mely-
lyt-1 a császárok az önkénykedésnek még árnyékát is el 
akarták magokról hárítani. 

A bírónak az ítéletben az egész ügyet kell felölelnie, 
nehogy esetleges tévedés miatt újból legyen kénytelen 
Ítéletet hozni.9) Az Ítélet kimondásáig s illetőleg annak 
jogerőre emelkedéséig a per tárgya elidegeníthetetlen.10) 
Valentinianus, Valens és Gratianus császárok (374.) con-
stitutiója értelmében a perdöntő ítélet jegyzőkönyvbe 
(periculum) foglalandó és erről a fogalmazványról felol-
vasandó. Nem ilyen módon kihirdetett, hanem csupán 
szóval elmondott ítélet nem is tekinthető ítéletnek, miért 
is ez ellen fellebbezés sem kell . l l) Arra is kell ügyelni, 
hogy az Ítélet mindkét perlekedő félre szóljon, hogy 
mindketten az egész ügyre nézve tisztában legyenek 12) A 
mit a bíró mindkét fél jelenlétében elrendel, feltétlenül 

9) U. o. 11. könyv 89. czim 2, törv. 
i) U. o. 11. könyv 39. czim 4. törv. 
3) U. o. 11. könyv 39. czim 6. törv. 
4) U. o. 11. könyv 39. czim 7. törv. 
5) U. o. 11. könyv 35. czim 33. törv. Arcadius és Honorius 

törvénye 396. évből : ne paullatim aetates iurgantium veternosis 
litibus consenescant." 

c) U. o. 2. könyv 14. czim 1. törv. 
7) U. o. 4. könyv 16. czim 1. törv. 
8) U. o. 4. könyv 16. czim 2. törv. 
(*) U. o. 4. könyv 17. czim 3. törv. 
lü) U. o. 4. könyv 5. czim 1 törv. 
u) U. o. 4. könyv 17. czim 1. törv. Ezen szabály alól Justi-

nianus 17, novellájában a perlekedők személye vagy a pertárgy je-
lentéktelensége esetén és a püspököknek saját alantasai között mon-
dott Ítéletei tekintetében engedett kivételt. 

12) U. o. 4. könyv 17. czim 2. törv. 

döntő. 13) A mely ítélet nem keresetlevél alapján hozatik* 
nem érvényes. u ) Az ítélet nyitott ajtók mellett, a bebo-
csátott nép jelenlétében hirdetendő ki, hogy ne maradjon 
rejtve senki előtt, mit határozott a bíró a törvéuyek és 
az igazság rendje szerint.15) 

Mihelyt valamely ügy Ítélet által el van döntve, sen-
kinek sincs többé, még császári leirat következtében sem, 
keresete a költségek iránt, kivévén ha a bíró, a ki a fő-
ügyben döntött, a két fél előtt kijelentette, hogy a per-
költségek a győztes felperesnek megtérítendők, vagy hogy 
azokat törvényben gyökerező keresettel követelhesse. Mert 
a peres eljárás befejezése után jogtalanság lenne megen-
gedni azt, hogy valaki a befejezett első perből anyagot 
merítsen egy uj^bb per megindítására. l ü) 

Ha valamely bíró azt véli, hogy a szőnyegen forgó 
ügyet a osászár döntése elé kell terjesztenie — ez pedig 
megtörtént, valahányszor a szigorú jognak a méltányos-
sággal való kiegyenlítéséről volt szó 17) — ne hozzon íté-
letet, hanem tudakozódjék a kabinetirodában az iránt, a 
mira nézve fennakadt, vagy ha már ítéletet hozott, ne 
riassza vissza a perlekedőket egy kilátásba helyezett jelen-
téssel (a kabinetirodához), hogy ne adjanak be ő ellene 
fellebbezést, hanem tudja meg, hogy az ügy ebben az 
esetben fellebbezés utján lesz tárgyalandó. 18) A tartomá-
uyi lakosok vétségeiről ne terjeszszenek fel a helytartók, 
kik egyúttal birák is valának, jelentést a császárhoz, mielőtt 
ezt a perlekedőkkel közölték volna, mert a jelentés csak 
akkor tartalmazza a való tényállást, ha az illetők vagy 
megczáfolták, vagy hozzájárulásukkal megerősítették. ia) 
Valahái/yszor valamely ügyben a császár ítéletét kikéren-
dőnek és az ő feleletét bevárandónak találják, a jelentés-
nek ki kell az Összes pontokra terjeszkednie, hogy az 
ahhoz képest szerkesztett tudakozvány egyszerű elolva-
sása uta'n szükség se legyen az iratokba betekinteni, ám-
bár ezeket múlhatatlanul melléje kell csatolni.20) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nagyvárad. A Katii. Kör közgyűlése. — 
Jan. 27-én tar tot ta a kath, kör évi rendes köz-

gyűlését. A tárgysorozat előtt felállott Palotay László 
kanonok egyházi elnök és rövid, de igen emelkedett 
szempontú s nagyon megszívlelendő beszédet mondott. 

Örömmel konstatálta mindenek előtt, hogy az 
intelligens köröknél mind szinpatikusabbá válik a kath. 
kör, hogy minden nyilvános fellépés, mig egyrészt 
magas színvonalon mozog, másrészt olyan közönséget 
tud vonzani, milyent bármi más nyilvános jellegű fel-
lépésnél nem találunk, de másrészt sokak elfogultságán 

13) U. o. 4. könyv 17. czim 5. törv. 
u ) IL o. 4. könyv 17. czim 4, törv. írásbeliség. 
15) U. o. 1. könyv 16. czim 9. törv. Nyilvánosság. 
16) U. o."4. könyv 18. czim 2. törv. 
n) V. ö. fentebb a 60. lapot, 
18) Kodex 11. könyv 29. czim 2. törv. Y. ö. Bómai Perjo-

gom 224. 1. 
19) U- o. 11. könyv 29. czim 3. törv. 
2n) U. o. 11. könyv 29. czim 4. törv. 

12* 
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ő nagyméltóságához, érsek urunkhoz, előterjesztést 
nyúj tot tak be és abban az egyesület megtürését 
kérték, kijelentve teljes készségüket az egyletből 
való kilépésre, hogyha ezt ő exclja megparancsolná. 
0 nagyméltósága erre súlyos okoknál fogva nekik azt az 
utasítást adta, hogy az illető egyesülethői lépjenek ki. Érsek 
ur ő exclja külön megbizásából adom ezt a főmegyei 
papságnak miheztartás végett ezennel tudtára. Bamberg, 
1901. jan. 31-én. Dr Lingg. Petz.a x) 

Páris . De Mun gróf nagyhatású beszéde. —-
Január 22-ike örökké emlékezetes lesz a franczia 

parlamenti ékesszólás történetében. Ezen a napon lé-
pett fel de Mun Albert gróf és mondotta el azt a 
beszédét a szerzetes-rendek ügyében, mely az igazságot 

és sokak gyávaságán még most sem tudott a kör kellő 
rést ütni. 

Türelmetlenséggel ugyancsak sokszor találkozik a 
katholikus ember s bizony egész vallásos érzésére szük-
ség van, hogy szintén türelmetlenséggel ne viszonozza. 

E kör éppen arra való, hogy ápoljon minden 
nemes törekvést, mely a vallásos lélekből, a szeretet 
ősforrásából fakad, anélkül, hogy más meggyőződé-
süekkel szemben elfogultságot megengedne. 

De ha van még elfogultság a körrel szemben és 
félénkség egyesekben, ez nem hátráltatja a kört üdvös 
működésében, sőt ujabb kedvet ad a munkára, melynek 
czélja Isten, király, haza. 

A zugó éljenzéssel fogadott szép szavak után kez-
detét vette a közgyűlés. 

Ezután dr Inirik Gusztáv titkár felolvasta az igaz-
gató-választmány évi jelentését a kör 1900-iki műkö-
déséről. Fetser Antal kanonok indítványára a jelentést 
egész terjedelmében elfogadta, illetve tudomásul vette 
a közgyűlés s a t i tkárnak ügybuzgóságáért egyhangú-
lag köszönetet szavaztak. 

Ezt követőleg felolvasta dr Imrik Gusztáv titkár 
a számvizsgálók jelentését az 1900. évi pénztári szá-
madásra vonatkozólag. Az igazgató választmány id. 
Gálbory Sámuelt és Kugler Albertet küldte ki kebelé-
ből, kik minden tekintetben rendben s helyesnek talál-
ták a számadásokat és a pénztárt, mely körülmény 
Bereczky Géza pénztárnok ügybuzgalmát tünteti fel. A 
számadás szerint az 1900. évi. 

bevétel : 4779 korona 28 fill, 
kiadás : 4679 „ 27 „ 

Pénztári maradvány : 100 „ 07 „ 

A számadást tudomásul vette a közgyűlés és 
megadta a fölmentvényt a pénztárnoknak. A költség-
előirányzat reális alapon nyugodván, a közgyűlés ezt 
is egyhangúlag elfogadta. Bejelentették a közgyű-
lésnek, hogy az átvett Jakobovits-féle könyvtár most 
már teljesen ki van fizetve. 

Palotay László elnök a közgyűlési jegyzőkönyv 
hitelesítésére dr Hoványi Gyula és Tóth Márton tagokat 
kérte fel s megköszönte a megjelent tagok érdeklődé-
sét s kérte őket, hogy a Kath. Kör által hirdetett 
eszméket hasonló buzgalommal terjesszék ismerőseik, 
— különösen pedig családjaik körében. Ezután a köz-
gyűlést bezárta. A jelenvolt tagok Palotay László elnök 
lelkes éltetése közben oszlottak szét. 

Bamberg, febr. 3. Országos papi egyesület egyház-
megyei megrendszabályozása. — 

A bambergi főmegye Diöecesanblattja az érsek-
hatóságnak egy rendeletét közli, mely a bajorországi 
lelkészi egyesületekre vonatkozik. A rendelet szövege 
ez : „A mint a tisztelendő papság előtt ismeretes, a 
mult év végén „Katholikus lelkészi egyesület Bajor-
ország számára" czim alatt Nürnberg székhelylyel (nem 
is püspöki város, sok protestánssal) jö t t létre. Folyó 
évi január hó 15-én ez az egyesület Bambergben köz-
gyűlést tartott. Evvel a közgyűléssel kapcsolatosan az 
egyesület tagjai, kik a bambergi főmegyéhez tartoznak 

ellenállhatatlanul, fényes diadalra juttat ta. Ezt a beszé-
det százával és ezrével osztják és veszik a franczia 
katholikusok. Mindenki töri magát utána, hogy olvas-
hassa és élvezze. 

Mindenek előtt Trouillot 2) előadóval száll szembe. 
Sorra veszi az általa emelt két vádat : hogy a szerze-
tesek gazdaságilag, hogy politikailag veszélyeztetik Fran-
cziaországot. 

A gazdasági veszély kérdését, úgymond de Mun 
gróf, Toulouseban a ministerelnök vetette fel, a kinek 
azonban nem volt joga, határozatlan vádakat dobni a 
nyilvánosság elé, hogv együgyűeket ijesztgessen. A 
minister még többet is tett . Hogy a „holt kéz"-ről 
szóló mèsének látható alakot adjon, félsétáltatta az 
ország előtt a congregatiók ismeretes „milliard"-ját. 
Mielőtt a parlamentet, a melyből kellett volna a dolog 
megvitatásának kiindulnia, abba a helyzetbe ju t ta t ta 
volna, hogy Ítéltessen, elejébe vágott és igy vele szem-
ben durva illetlenséget követett el. A congregatiók javai-
nak összeírását ellenőrizni nem lehet s azért az egészet 
értéktelennek kell tartanom. Egyébiránt részleteiben is 
csak ugy hemzseg az a sok hibától, valamint a szerzetekre 
magukra, ugy az ő ingatlanaik kimutatására nézve. 
Igy például, az egyházmegj^ei missionáriusok3), kik 
tisztán egyházmegyei papok a püspök teljes jog-
hatósága alatt, szerzetes rend gyanánt vannak feltün-
tetve. A mi a javakat illeti, az iskolás testvéreket 18 
millió ingatlannal biroknak tünteti fel. De arról mé-
lyen hallgatnak, hogy ezek az ingatlanok Páris város 
tulajdonát képezik. (Nevetés balról, helyeslés jobbról.) 

') A dolog értelme az, hogy nem lehet papi s általában 
egvházi ügyet püspöki hatóságtól elvonatkozva, az alól kivonva, 
annak mintegv feje fölött átnvulva, autonomice képzelni. 

Szerte. 
2) Ehhez a tehetséges fiatal képviselőhöz jan. 24-én Cherot 

Henrik J . t. atya, mint volt iskolatársa, remek nyilt levelet inté-
zett, a melyben bemutatja neki, hogy mit irnak róla szülőföldjén, 
hogy mily szép költeményt irt valaha a b. Szűzről és a verébfiók-
ról dolei iskolás-diák korában, hogy 1868. decz. 8-án cogreganista 
lett és azután is mig otthon volt, hetenkint való áldozásával 
példája volt falubelieinek. Most, azt mondják, gyűlölő szabadkő-
mives és száműzni akarja, kik lelkét oly szépen felnevelték. Le 
,.petit passereau" s'est changé en vilain épervier. 

3) A milyenek nálunk a pécsi egyházmegyében vannak. 
Mind csupa egyházmegyei pap, nem szerzetes. Szerk. 
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Ugyanez áll az Ágoston-rendű szerzetesnökről és más 
•congregatiókról. A tévedések, szabatosság-hiányok, túl-
zások — egész a végtelenig fokozódnak. Szónok vá-
dolja a kormány felszámláló biztosait, hogy a legna-
gyobb önkénynyel jár tak el és képzezeletöket kö-
vették, nem a való igazságot, és oly vagyont is 
felvettek, melyeknek birtokjoga vitás, vagy egyébként 
ki nem mutatható. Lyonban a prefektura 18 ingatlant 
sorol fel a congregatiók aktivái között, habár csak 2 
van tulajdonukban. így van ez mindenfelé : magán-
vagyon, vagy világi társas vagyon, mely a szerzetek 
használatába van átadva, tisztán szerzetesi tulajdon 
gyanánt szerepel. Számtalan birói végzés Nancyban, 
Carpentrasban és egyebütt sok helyen, némely ingatlan 
vagyont, melyet szerzetesrend használ, világosan magán-
vagyonnak jelentett k i ; mindez nem akadályozta a 
kormányt, hogy a szerzetesi vagyon milliárdjába szá-
mítsa be. Ebben a hires milliárdban legalább is 500 
millió érték van, a mi nem a szerzeteseké. Cochéry ill-
annak idején 496 milliót, Caillaux 435 milliót mutatot t 
ki, a mi talán jobban is megfelel az igazságnak. A 
jelenlegi ministerium a congregatiók elidegeníthetetlen 
birtokát 48,000 hektárra becsüli. E mellett, csodálatos, 
teljesen elfeledik azt az 5 millió hektárt, a mely egy 
másik „holt kéz" birtokában van. Nos, hát hol van a 
gazdasági veszedelem ? A nagy forradalom által a szer-
zetesi testületek életében véghez vitt pusztítás nyomán 
u j erő keletkezett. Es az életerőnek evvel a mozgalmával 
szemben, mely egy dolgozó „holt kéz" teremtésében 
központosul, vannak a kik azt mondják, hogy gazdag-
ságilag félnek ! Uraim ! Nem a congregatiók és az ő 
birtokuk fenyegetik veszélylyel az ország gazdasági 
jólétét, hanem a szoczialisták részéről fenyeget veszély, 
a kik egyelőre az egyház vagyonát akarják elrabolni, 
hogy azután neki mehessenek a magánvagyon eltör-
lésének ! (Zaj a szélső baloldalon.) Uraim ! A minister-
elnöknek nem volt joga Toulouseban a szerzetes ren-
dek vagyona ellen ugy beszélni, a hogy beszélt, és 
arra egyenesen ráuszítani a tömeg vágyait s érinteni 
azt is, hogy azoknak a világiaknak magán vagyona is, 
kik a szerzeteseknek menedéket adnak, annak módja 
szerint szintén rablás tárgya lehet. (Gúnyos tetszés 
balról, helyeslés jobbról.) Az önök tetszésnyilvánulásai 
fogják a ministerelnök ur szavait eszkortálni ! (Trouil-
lot, az előadó, közbeszól. De Cassagnac oda kiáltja 
neki : Ön marczangolja azt a kezet, mely önt táplálta.) 
Waldeck-Rousseau ur elfeledte megmondani, hogy az 
a „rengeteg vagyon," amely ellen jónak látta az irigy-
ség és bírvágy legaljasabb ingereit felzaklatni, tulaj-
donképpen javarészt nem egyéb, mint ispotály, árvaház, 
kisdedóvó, öregek menedéke, szegények hajléka, iskola stb. 
stb. Nos ugyan mit jövedelmezhetnek a kórházak? A 
menedékházak, az árvaházak, vájjon mit jövedelmez-
hetnek egyebet a szegény testvéreknek — a felvett 
szegényeknél? (Tetszés jobbról és középen.) A colle-
giumok, iskolák stb. hogy micsoda jövedelmet hajtanak, 
erről talán a közoktatásügyi bizottság tudna felvilágo-
sítást adni annak kimutatásával, hogy mit jövedelmez-
nek az államnak az állami iskolák? (Nevetés balról, 

helyeslés jobbról.) A jelentés elismeri, hogy az ingat-
lanokat 210 millió terheli. (Waldeck-Rousseau : „Ezek 
képzelt jelzálogok." Tetszés balról.) Nos én ismerek 
sok oly terhet, mely a földre van betáblázva. Ezek is 
képzeleti betáblázások talán ? (Tetszés jobbról ós közé-
pen.) Valóban, Waldeck-Rousseau egyikét ama varázs-
hatású szavaknak dobta a közönség elé, melyek 
hatásukat mindenkor megteszik. Ez a jelszó: „A 
szerzetesek milliárdja!" Legyen szives csak visszaemlé-
kezni egy másik jelszóra, „gabonauzsora", mely körül-
belül 110 év előtt került némely férfiak szájáról köz-
szájra, és a melyre azután a tömeg ezt felelte : „A la 
lanterne", akasszátok fel a lámpásokra. (Nagyon jó 
balról, Taps vihar jobbról és közébről.) Önök (balról) 
azt mondják, uraim, nagyon j ó ; mert önök nem tud-
ják megítélni, mily nagy árt fognak ezért a helyeslésért 
az önök ellenmondói fizetni. (Uj tapsvihar jobbról.) 

(Vége köv.) 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGrYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
A budapesti iskola köréből jelentések. 

XII. Rendes gyűlés 1901. jan. 20. 
A jegyzőkönyv fölolvasása és hitelesítése után 

bemutat ja az elnök Virter Lajos dr váczi nagyprépost 
ur levelét, melyben tiszteletbeli taggá történt megvá-
lasztatását elfogadja és Iskolánk javára 100 koronát 
küld. Jelent i továbbá, hogy Bundala János dr az „Egy-
házi Zeneközlöny" tavalyi évfolyamát, Slepkovszky János 
pedig Becker 13 kötetes világtörténelmét ajándékozta 
Iskolánknak. A szünetidő alatt beérkezett dolgozatokat 
Maitz, Wagner, Morschhauser, Rogács, Skrábik, Cseh 
és Lepold uraknak adja ki bírálatra. Tudat ja azután az 
Iskolával, hogy Pázmány-ünnepélyünk, ha gátló aka-
dály közbe nem jön, február hó 10-én lesz, s hogy 
főt. Szentimrey Gábor plébános ur a bölcseleti dolgo-
zat megjutalmazására 20 koronát küldött s hogy a 
nyári kongresszus jegyzőkönyve Nágl és Korbuly urak 
közreműködésével — kiknek ezért az Iskola jegyző-
könyvi köszönetet mond — elkészült ós a napokban 
az egyes Iskoláknak szét is fog küldetni. *) — Erre 
Wagner bírálja meg „Néhány szó a monizmusról" cz. 
dolgozatot, melynek egy-két helyét kifogásolja ugyan, 
de az egészet dicsérettel elfogadja. Szerzője : Czier 
István. A jegyző erre felolvassa a nyári kongresszus 
jegyzőkönyvét, melynek tárgyalását a közel jövőben 
Iskolánk is megkezdi, és az egyes gyűlések jegyző-
könyvét Breznay Béla dr szerkesztő, egyt. tanár ur 
szívességéből a „Religio"-ban közzé teszi. Császik olvassa 
föl erre meg bírálatát a „Két gondolat" cz. elmélkedés-
ről. Elfogadja. Szerzője: Pálfi K. A gyűlés végén az 
elnök az elő vizsgáló bizottság tagjaiul Nagyfalusi, 
Brey er, Veszely, Csanaky és Pataky urakat jelöli. Evvel 
az ülés véget ért. 

IV. bizottsági gyűlés, 1901. jan. 22. A bizottság 

*) Megtörtént. 
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jövő évi kiadványul föltételesen elfogadja Weiss : „Die 
Kunst zu Leben" cz. művét, melyet a Herder-czég aján-
lott fel lefordításra és kiadásra. 

IV. szónoklati gyűlés, 1901. jan. 24. Az elnök jelenti, 
hogy Színek Izidor dr megküldötte Iskolánknak „Szent 
Gellért" czimű hitszónoklati folyóiratának három évfo-
lyamát, abból a czélból, hogy a szónoklati szakosztály 
azt jutalomkönyvül használja. Az elnök indítványára a 
„Szent Gellért" folyóirattal a legjobb bírálókat, Acsay 
„Bossuet beszédei" fordításával pedig a legjobb dol-
gozatot jutalmazza az Iskola. Erre Breyer olvassa fel 
bírálatát Slepkovszky „Alkalmi gyászbeszéd"-éről, mely-
ben különösen az egyházi szellem hiányát rójja föl 
hibául. Slepkovszky szónoklatát megbírálták Buzsáky, 
Maitz, Wagner, Morschhauser és Boros urak, kik mind-
nyájan a szavalatszerüséget, a hibás taglejtéseket és 
az elsietettséget hibáztatják, ezeket rót ta meg Brey er 
is, a hivatalos bíráló, ki a jövőre azt ajánlja, hogy az 
eredeti szent beszédek közöl a világias irányú és szín-
telen dolgozatokat ne bocsássák bírálat alá. A szak-
osztály nem fogadja el az ajánlatot. Erre AVagner tar-
totta meg mintaszerű szabadelőadását az egyházi beszéd 
gyakorlatiasságáról. Szépen kidolgozott beszédében azt 
fejtegette, mikor lesz az egyh. beszéd igazán gyakor-
lati, és mik az ilyen egyh. beszédnek kellékei, eszközei. 
Wagnernek, — ki előadását ugyanerről a téléiről a 
legközelebbi alkalommal folytatni fogj ElZ elnök ! 
köszönetet mond és szónokoknak a legközelebbi alka-
lomra Maitz, Herczeg, Pataky és Prág urakat, előadó- j 
nak pedig Holma urat jelöli. Evvel az ülés véget ért. 

XIII. Rendes gyűlés. 1901. jan. 27. 

A jegyzőkönyv fölolvasása és hitelesítése után 
jelenti az elnök, hogy Heller Ágost, akadémiai könyv-
táros, megköszönte iskolánk kiadványát ; Duliskovics 
Elek, iskolánk részvényes tagja pedig arra kéri az isko-
lát, hogy adja ki neki szent Lászlóról irt dolgozatát 
és a szónoklati szakosztályban mondott egyik bírálatát. 
Tudomására hozza azután az iskolának, hogy Fridrich 
Sándor megküldötte Pázmány-odáját, s hogy Nagyfalusi 
és Figula iskolánk rendes tagjai közül a részvényesek 
scrába léptek ; az iskola erre megejti a Szentimrey-féle 
bölcseleti dolgozat írójának megválásztását és 33 sza-
vazat közül 12-vel Vegeiét jelöli. Erre Lepold olvasta 
föl bírálatát „A penitenczia-tartás szentsége az egyház 
első századaiban" czimü dolgozatról, melyet nem egy 
fogyatkozása daczára elfogad. Szerzője: Pataky. Most 
a nyári kongresszus határozati javaslatainak meg-
vitatására került a sor ; az iskola magáévá tette 
Buzsákynak a katholikus egyetemre, Hubernak kon-
gresszusi emiékönyvre vonatkozó javaslatát és elvileg 
magáévá tette Puza Szilárdnak a növendékpapok 
lapjára vonatkozó indítványát is, de elvetette Huber 
Jánosnak abbeli indítványát, hogy a növendékpapok a 
katholikus sajtó fölvirágoztatására és a liberális vagy 
szocziális lapok hatalmának meggyöngítésére szövetke-
zetet alakítsanak. *) Végül még Skrábik olvasta föl 

*) A javaslatok tárgyalásánál hozzászóltak : Brenner, Pálfi, 
Breyer, Saly és Czier. 

„Néhány szó a keresztény tökéletességről" czimü dol-
gozat bírálatát; a bíráló kifogásolja a dolgozat alaki 
kidolgozását és a tárgyalás itt-ott fölmerülő hiányai 
ellen nyilatkozik, de tartalmi előnyei miatt elfogadja. 
Szerzője: Maitz. 

V. Szónoklati gyűlés 1901. jan. 31. 
A tárgysorozat első pontján Holma bírálta meg 

Szabadosnak a szeretetről szóló beszédutánzatát, melyet a 
szerző Bossuet és Hock beszédei nyomán készített. Holma 
nem tart ja sikerültnek a beszédutánzatot és azért alkal-
mat vesz magának, hogy a szabad és szolgai utánzás-
ról beszéljen, az előbbinek kellékeire és legkönnyebben 
előforduló hibáira figyelmeztessen. A bírálathoz hozzá-
szólt Buzsáky és az érv s indok között fenforgó kü-
lönbségről tesz megjegyzést. Erre Prág mondotta el 
Pázmánynak az irgalmasságról szóló beszédét ; Varga 
a színezés hiányát, a taglejtések gyakorlatlanságát és 
a tekintet merevségét hibáztatta. Bírálati észrevételeket 
tettek még : Buzsáky, Herczeg és Czier. A hivatalos biráló 
Lóska szintén a fentemlített hibákat és a közvetetlen-
ség hiányát rótta meg az előadásban. Erre Wagner 
folytatta az egyházi beszéd gyakorlatiasságáról szóló 
szabad előadását és a különös czél fontosságát, vala-
mint a gyakorlati kidolgozásra vonatkozó szabályokat 
fejtegette. Wagner előadása eszmecserére szolgáltatott 
okot, melyben Buzsáky, Maitz, Lóska és Wagner urak 
vettek részt ; a gyűlés végén az elnök a jövőre Lóskát 
előadónak, Morschhausert szónoknak jelölte. 

A szombathelyi uövendékpapság e. ir. egyesülete 
köréből. 

A szombathelyi növendékpapság Szent-Ágoston-
Egylete f. hó 3-án tartotta VI. rendes gyűlését. — Fel-
olvastatott a mult gyűlés jegyzőkönyve. Ezután az 
egyesületünkben meghonosított első.eszmecserének befe-
jezése következett. Amegvitatásra fölvett tétellel,„A szen-
tek tiszteletének társadalmi jelentősége" szembeállított 
ellenvetéseknek előbbi gyűlésünkről fenmaradt részét 
czáfolták meg Gyuk Pál IV. é. és Jandrisevics Péter 
II. é. papnövendékek. Hozzájárultak érvelésükhöz még 
Fábián Gábor IV. é. papnövendéknek, az egyesület 
elnökének, megjegyzései. — Nálunk ugj^anis az eszme-
cseréknek az a módja, hogy hárman jelentkeznek; 
egyikük a tételt kidolgozza, a másik ellenvetéseket 
hord föl ellene, a harmadik pedig ezeket czáfolja; 
ezután következnek a nehézségek, a kifogások fölve-
tésében és lerontásában a többiek a föliratkozás rendje 
szerint. — Az eszmecsere után az elnök előterjesztette 
az egj^házirodalmi iskolák országos kongresszusának, 
a budapesti iskola által összeállított és nekünk mosta-
nában megküldött határozati javaslatait. A kongresszus 
jegyzőkönyve mindjárt felolvasásra került. A határozati 
javalatokat elvi értékükben elfogadtuk, a részletes 
tárgyalást azonban az áttanulmányozás szükségessége 
miatt későbbi időre halasztottuk. — Az egyesület ezu-
tán egyhangúlag a mellett foglalt álláspontot, hogy 
egy, az egyházirodalmi iskolák közös kiadásáben meg-
jelenő havi lap megindításáig a „Religiőt" fogadja el 
az egyházirodalmi iskolák közös hírnökének. A mit a jelen 
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nap gyakorlatba is vettünk és egyúttal a budapesti 
iskolát értesítettük. — Végül az elnök eszmecserére 
kitűzte ezt a tétel t : „A műveltség mibenléte." Tóth 
Józset dr tanulmányi felügyelő és Honti Béla lelki-
igazgató urak, az egyesületi élet irányítói pedig a 
lefolyt eszmecserére tették meg szivesen fogadott útba-
igazításaikat. A gyűlés imával végződött. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Választmányi ülés a Sz.-István-Társulatban 

csütörtökön d. u. 4 órakor gróf Zichy Nándor elnöklete 
alatt folyt le. Gróf Zichy Nándor megnyitván az ülést, 
fájdalmának ad kifejezést Zalka János győri püspök 
elhunyta fölött. A kegyeletes megemlékezés kapcsán 
Kisfaludy A. Béla alelnök jelentette, hogy a társulatot 
a győri püspök temetésén képviselte ós koszorút tett 
le ravatalára. A társulat örömmel vett tudomást arról, 
hogy választmányának egyik tagja, Kohl Medárd, nem-
régen püspökké szenteltetett ; a társulat öröme, mely-
lyel e kitüntetést tudomásul veszi, a jegyzőkönjwben 
fog megörökíttetni. Ezután gróf Zichy Nándor általános 
élénk éljenzés között üdvözölte dr Kisfaludy A. Béla 
társulati alelnököt, mint az egyetem megválasztott rek-
torát. Dr Kisfaludy A. Béla meghatottan köszönte meg 
a szívélyes ovácziót. Kisfaludy A. Béla alelnök jelen-
tette, hogy a társulati alapszabályok módosításának 
ügye folyamatban van. A társulat helyettes titkára által 
készített tervezet kinyomatott és az alapszabálymódo-
sító-bizottság mindegyik tagjának megküldetett . Most 
a védnöki kar óhajait kell megismernünk, mielőtt tovább 
haladnánk. A számvizsgáló-bizottság jelentését, mely 
szerint a társulati házra és nyomdára vonatkozó szá-
madásokat rendben találta, a választmány tudomásul 
vette és a számadásoknak a fölmentvényt megadta. 
Kaposi József igazgató jelentést tett a társulat legújabb 
kiadványairól ; dr Notier Antal h. titkár pedig a tagok 
létszámában történt változásokról, a pénztár állapotá-
ról és az ügynökség forgalmáról. A tagdíjhátralékok 
behajtása erélyesen tovább folyik; akik jószántukból 
nem fizetnek, azok pöröltetnek, tagilletményük pedig 
visszatartatik. A választmány tudomásul vette a jelen-
téseket. 

IRODALOM. 
A kath. világirodalom könyvespolczáról 

néhány könyv. 

— l!)0l. január. — 
Castelein S. J . Institutiones Philosophiae morális 

et socialis. (Edit, maior 6G2 lap. Edit, minor 372 lap.) 
Bruxelles 1900. Schepens. 

Mansi. Amplissima collectio conciliorum. Nova 
editio, T. I - I V . Paris, 1900. á 80 M. 

Pinamonti S. J . La religiosa en soledad. Nov. ed, 
Madrid 1900. 4 M. 80 f. 

Portilla Martin, J . . . , y M. S. Assensio. Recitacio-
nes de derecho canónico y disciplina ecclésiastica de 
Espana. Tom. II. Salamanca. 1900. 4> 14 M. 25 f. 

ZiQcogÚTLov (xg%caolóyixov. Mittheilungen, dem 2. 
internationalen Congress für christl. Archaeologie zu 
Rom gewidmet vom Collegium des deutschen Campo 
Santo. Rom. 1900. 8. M. 

Meurer Ch. Bayerisches Kirchenvermögensrecht. 
II. B. Bayerisches Pfründenrecht . Stuttgart. 1900. 
16 M. 

Künstle dr K., Eine Bibliothek der Symbole und 
theologischer Traktate zur Bekämpfung des Priscillia-
nismus u. westgothischen Arianismus. (Forschungen 
zur christl. Literatur und Dogmengesch. herausg. von 
Dr A. Ehrhard und Dr J . P . Kirsch I. 4.) Mainz, 
1900. 5 M. 

Walter dr Franz, Socialpolitik und Moral. Eine 
Darstellung ihres Verhältnisses. Freiburg, Herder. 1899. 
3 M. 60 f. 

Leonis Papáé XIII. Allocutiones, Epistolae, Con-
s t i t u t ions , aliaque Acta praecipua. Vol. VI. Brugis 
1900. Soc. s. Augustini 2 f rank 50 c. Igen jó és igen 
olcsó kiadás. Minden kath. papnak és irónak ajánlható. 
Illik, hogy XII I . Leo iratait összegyűjtve tartsuk szem 
előtt. 

Hollwede dr Jos., Das Testament des Geistlichen 
nach kirchlichem und bürgerlichem Recht. Mainz, 1901. 
Kirchheim 2 M. 50 f. 

Boudinhon. La nouvelle législation cle l 'Index. 
Paris. 1900. Lethielleux. 

Bindfleisch Fr . Xav. Die Requiemsmessen nach 
dein gegenwärtigen liturgischem Rechte. Regensburg, 
1901. Pustet . 

Bes hl. Basilius Mahnworte an die Jugend über 
den nützlichen Gebrauch der heidnischen Literatur, 
hg. und erklärt von Jos. Bach. Münster, 1900 Aschen-
dorf. 

Dunin-Borkowszki St. v. S. J., Die neueren For-
schungen über die Anfänge des Episcopates. Freiburg 
1900. Herder 2 M. 40 f. 

Kurz dr Ant., Die kath. Lehre vom Ablass vor 
und nach dem Auftreten Luthers. Paderborn 1900. 
Schöningh. 6 M. 

Oeuvres de Saint François de Sales. Edition com-
plete. T. XI . Genève, Trembley 1900. Egy-egy kötet 
8 frk. Kiadatlanok is vannak benne. 

Michel P. L. s. J . Vie de Saint Stanislas de 
Kostka. Bruges, 1900, Desclée stb. 5 frk. 

Pi. P. Etourneau d. Fr . Pr. Idée evangélique cle 
la Providence. (1900-iki konferenczia-beszédek a párisi 
Notre-Dameben.) Paris, Bureaux de la Revue Thomiste, 
1 frk 80 c. ' 

Mgr Baunard. Un-siècle de l'Eglise de France 
(1800-1900.) 4 r. Paris 1900. Poussielgue, 15 frk. 

Lacordaire. Conférences de Nancy préchées en 
1842 et 1843. Ugyanott 2 köt. 6 frk. 
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T. R. P . Monsabré. Avant-pendant-après la pré-
dication. Conseils aux jeunes ecclésiastiques. Paris. 1900. 
3 frk 50- c. 

R, P . Lahr s. J . Cours de philosophie, 2 köt. Paris, 

1900. Briguet . 12 frk. 

VEGYESEK. 

— X I I I . Leo pápa a braziliai internuntiusi állást 
másodosztályú nuntiusi állássá léptet te elő. 1807-ben 
VII. János portugáli király I. Napoleon elől menekülve 
Braziliába vit te át udvarát . Vele ment mgre Caleppi 
lissaboni nuntius is. Ez volt az első eset, hogy nun-
tius amerikai földre lépett. 1821-ben ki tört a braziliai 
forradalom. Az ország Portugáliától elszakadt és külön 
császárság lön. I. Don Pedro kormánya kérte a pápát, 
hogy külön képviselőt küldjön. XI I . Leo msgre Felice 
Ostini internunt iust küldte Rio Janeiróba. Jelenleg 
mgre Macchi érsek már nuntius. Elődje Gotti bibornok 
volt. Különös, hogy a II . Don Pedró t elűző köztársa-
ság szabadította meg az egyházat a szabadkőművesség 
üldözésétől. X H I . Leo pápa elismerését óhaj tot ta a 
köztársaság jelenlegi kormánya iránt nyilvánítani a 
nuntiatura felállítása által. 

— A pécsegyházmegyei misszió-egylet nagyböjti 
programmja. Mint értesülünk, a pécsegyházmegyei 
papok Misszió-Egylete a tavasz beálltával ismét számos 
szent missziót fog tar tani és pedig az eddigi megálla-
podások szerint a következő helyeken és a következő 
időkben. Diósberényben febr. 23-tól — márcz. 2-ig ; 
Vörösmarton márcz. 2-től — 9-ig ; Püspök-Bogádon 
márcz. 9-től — márcz. 16; Sumonyban márcz. 10—17-
éig A márcz. 9—16-ra Laskafalun tervezett misszió 
plébános változás miatt őszre halasztatott . A keresett-
ség a fiatal egyesület áldásos működéséről, a vállalko-
zás pedig a tagok lankadatlan munkásságáról tanúsko-
dik. Az elnökség felkérte már a kiküldendő tagokat, 
ugy, hogy ha helyi körülmények nem lehetetlenítik a 
fönti hat misszió biztosítottnak tekinthető. I t t említjük 
meg, hogy ez egyesület elnöke "VVajdits Gyula tb. 
kanonok a megyés püspök ur u t j án a misszionáriusok 
szokásos joghatóságaik elnyeréseért megtet te a kérel-
mező lépéseket. 

— Az Országos-Pázmány-Egyesület közgyűlésének 
határozatából vidéken tartandó választmányi üléseinek 
elsejét Nagyváradon fogja tartani. Tagadhatatlan, hogy 
Nagyvárad erős centrum, nagy körét a katholikus hit-
életnek forgat ja Magyarország heterodox Keletén. Az-
tán meg Pázmányt is Nagyvárad s az a keleti Ma-
gyarország adta az egyháznak és hazának. 

— A német kath. papság életébe mély betekintést 
enged vetni a freiburgi (bádeni) érseki egyházmegye 
évkönyvének (Diöcesanarchiv) legújabb kötetében az a 
kimutatás, melyet dr Mayer tanár állított össze az 
1888—1899. évek alatt elhunyt papság által te t t örök 

hagyományozásokról és alapítványokról. 371 halálesetre 
628,400 márka alapítvány esik. 371 pap közöl 149 u. n. 
jahrtagsmessé-t, 141 anniversariumot alapított. 94 pap 
hagyományozott templomoknak körülbelül 100,000 már-
kát, a Bonifacius-egylet kapot t 59 hagyományból 120,600 
márkát . Hermann Vicari érsek alapítványa 187,600 
márka hagyományt kapott , 170.470 márka esett stipen-
diumokra, alamizsnákra, egyéb egyházi és polgári czé-
lokra. Ha a „liber scriptus proferetur," mily ideális 
gazdagsága a jámbor lelkületnek és élő hitnek, a 
takarékosságnak és önmegtagadásnak, a munkának, 
fáradságnak és gondosságnak fog ezekre az adatokra 
nézve — felderülni ! 

— A salzburgi kath. egyetem alapító egyesülete 
f. évi január hó 30-án tar tot ta 17-ik közgyűlését. Ün-
nepi misét maga Németország prímása, dr Katschthaler 
János érsek pontifikált. Mise után Miksa szász királyi 
herczeg a svájczi freiburgi katholikus egyetem tanára 
lépett szószékre és mondott az alapítandó kath. egye-
tem érdekében buzdító szentbeszédet. Mise után volt 
a közgyűlés. Kitűnt , hogy Liechtenstein hg indítványa 
a filléres általános megadóztatásra vonatkozólag még 
nincs teljesen végrehaj tva. Örvendetes az, hogy az. 
eszmét valamennyi püspök felkarolta. Eddig 1,094,000 
korona gyűl t össze. Az osztrák kath. egyetemi ifjúság-
körében tapasztalható vallási pusztulásról esetleg más 
alkalommal. Az állami egyetemeken katholikus if júsági 
egyesületek szervezése segíthet csak. De ez nem elég. 
Katholikus egyetemre van égető szükség. 

— Köszönettel Tettük az ungvári növendékpapság 
egyházirodalmi iskolájának védőszentjei, nagy sz. Bazil, 
aranysz. sz. János és nazianzi sz. Gergely ünnepe 
alkalmából 1901. febi1. 12-én tar tandó ünnepélyére szóló 
meghívót. 

— Nagylelkű alapítvány. Horváth Vincze Kristóf r 

sz.-Benedek-rendi áldozópap, soproni főgimnáziumi igaz-
gató, szülőföldje és ot t nyugvó szülei iránt való kegye-
letének megható és nagylelkű jelét adta. A ftdő egy-
házmegyei hatóság által a minap jóváhagyot t alapító-
levele szavai szerint ugyanis Is ten dicsőségének előmoz-
dítása, a hitélet ápolása és a kath. nevelés gyámolitása 
czéljából a tolnamegyei Fadd községben levő, mintegy 
5000 korona értékű házát örökalapítványképen a fadai 
róm. kath. templomnak adományozta olyaténképen, 
hogy ezen „Templomház" jövedelmek, vagy ha előnyö-
sen eladható volna, az eladási árnak fele a templomé, 
másik fele pedig az ugyanottani róm. kath. iskoláé, 
legyen, a mig az megmarad katholikusnak, ha pedig 
elvesztené kath. jellegét, az egész a templomé. A ház-
nak — jókarban levő, kellően felszerelt szép uriház — 
átvétele telekkönyvi átírása most v.in folyamatban. Az 
alapítónak kegyeletes és nagylelkű tényéhez nem volna 
méltó semmiféle közhely és szóvirág. Legméltóbban 
dicséri a tett önmagát. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A kath. hitnek megvallása a nyilvános életben. — Egyházi Tudósítások. G y ő r : A Kath. Kör 
közgyűlése. — P á r i s : De Mun gróf nagyhatású beszéde. — Kath. Egyesületi Elet és Kőztevekenység. Beidl Alajos praelatus beszéde, 

melylyel a győri Kath. Kör ei. közgyűlését megnyitotta. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A kath. hitnek megvallása a nyilvános 
életben. 

I. 
(S. 6r.) Évekkel ezelőtt, mikor még a ma-

gyar katholikusok a „dolce far niente" édes 
karjai közt szenderegtek s boldog álmaikat 
nem háborgat ták bizonyos „egyházpolitikai 
törvények", egy vidéki kath. kaszinóban tar-
tandó felolvasásra szólitottak fel. Miről fogsz 
felolvasni? kérdé kiváncsian az illető kaszinó-
nak egyik oszlopos világi tagja . Még magam 
sem tudom bizonyosan, felelém, de katholikus 
kaszinóban valószínűleg a pápának a társa-
dalmi kérdésekről az utóbbi időkben kibocsá-
to t t valamelyik nagyfontosságú tételét fogom 
fejtegetni. 

Az én, különben igen képzet t és szeretetre-
méltó barátom szemmel lá thatólag meghök-
kent. Arcza egészen elkomorodott és hogy 
miket mondott , arra mind nem emlékszem, 
de három mondása kitörölhetetlenül belevéső-
dött emlékezetembe. Azt mondá : Nem kaszi-
nóba való. Úgyis hallanak elég prédikácziót 
a templomban. Többet nem fognak jönni a 
felolvasásokra. 

Most már én hökkentem meg nagyon. 
Tehát a pápa szavait fejtegetni nem kaszinóba 
való ! Tehát vallásról társadalmi szempontból 
beszélni, annyi mint prédikálni, mely csak a 
templomban szabad! Tehát, ha én esetleg a 

pápa valamelyik encyclicájáról fogok beszélni 
a kath. közönség előtt, el fogom riasztani őket 
a kath. kaszinótól? . . . 

Most már még jobban megerősödtem föl-
te t t szándékomban. Végre is ha j to t tam. És 
csodák csodáj a, a vallásos tárgyú felolvasást 
nemcsak szívesen hallgat ták, de azóta, állan-
dóan napirenden van. A kath. kaszinó nemcsak 
össze nem omlott, de jobban virágzik, mint 
valaha. Es a kath. közönség nemcsak el nem 
riadt, de annyira megszaporodott , hogy a tágas 
nagy helyiség képtelen befogadni a felolvasá-
sokra tóduló nagy közönséget. 

Azok az aggódó feleletek azonban mégis 
komoly megfontolásra méltók, mer t még ma 
is nem egy kath. egyesület mélyebb hatásának 
képezik kerékkötőit . Fontos dolog, tisztázni a 
kérdést, mi való a kath. egyesületekbe? Mert 
ha it t katholikusok előtt kath. vallási és ezzel 
összefüggő társadalmi kérdésekről nyíl tan tár-
gyalni nem lehet, vagy csak semmitmondó 
nagy általánosságokban, akkor ugyan mi külön 
létjoga, ha tása és czélja lehet ezeknek az 
egyesületeknek? Mit fognak nyúj thatni valami 
olyast a katholikusoknak, a mi más hasonló 
egyesületekben, ta lán még nagyobb arányok-
ban — föl nem talá lható? 

De fontos és komoly kérdés ez általában 
a katholikusokra is, mert azokban az aggodal-
makban egy nagy, minden izében téves, a leg-

13 
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nagyobb mér tékben természetellenes, és ép ugy 
a hazára , mint minden emberre egyiránt vesze-
delmes elv van kifejezve: bogy a vallást, s azzal 
összefüggő kérdéseket , nem tudom mi minden-
féle okból, t a lán a különböző vélemények 
iránti kíméletből, valamely külső béke látsza-
tának megőrzése végett , mellőzni vagy épen 
száműzni kell társadalomból , irodalomból, fel-
olvasásokból, egyál ta lában minden nyilvános 
térről, a hol az élet nyilatkozik. 

És felet te növeli e kérdés komolyságát és 
időszerűségét azon körülmény, hogy ez az elv 
nemcsak a val lás talanok és tel jesen hitközö-
nyösök közt van el terjedve, a kikről még ért-
hető, ha nem szívesen hal lanak a vallásról, 
hanem széles ré tegekben meghódí to t ta m á r a 
művelt, jólelkű s különben a magáné le tben ' 
val lásosaknak mondha tó ka thol ikusokat is. 
Hisz első tek in te t re oly te tsző ez az elv, mer t 
szépnek, kívánatosnak, l iumanusnak tűnik fel 
a czélja és szép, hízelgő szavakban jelenik meg 
előt tünk : a türelem, felekezeti béke, felvilágo-
sultság, modern gondolkodás, humanismus, sőt 
legújabban ná lunk az állami hazafias érdek 
szép ph ras i sa inakkön tösében ; — az ellenkezője 
pedig türelmetlenség, bigottság, clericalismus, [ 
u l t rámontanismus, felekezeti szűkkeblűség, j 
békezavarás stb. szavakkal bélyegeztet ik meg. j 
Ezér t hódit és téveszt meg ez az elv oly sok j 
j óaka ra tú kathol ikus t is, a kik nem érnek rá ( 

gondolkodni, vagy nem t u d n a k a fe lkapot t jel- j 
szavak mélyére hatolni. 

Ped ig semmi sem lehet má r tévesebi) ez j 
elvnél. Mert az t mondani , hogy a val lásnak 
nincs semmi köze a nyilvános élethez és társa- j 
dalomhoz annyi, mint egyenesen meg tagadn i 
a vallást. Mert ugyan mi egyéb a vallás a 
magyar szó nagyon kifejező ér te lménél fogva 
is, mint nyil t megvallása a hit igazságainak 
gondola tban, szóval és cselekedettel . Es hol 
nyilatkozik a gondolat , szó és cselekedet, ha 
nem az életben, i rodalomban és társadalom-
ban? Isteni a lapi tó jának rendelése és a törté-
neti fejlődés szerint is nem meddő érzelgés, 
nem bralmiinszerü ábrándozás a kath. vallás, 
hanem az egész életre ki ter jedő rendszer , élet-
elv, tá rsadalmi tan, egyesítő, fentar tó , gyöke-
restől mindent á tha tn i hivatot t isteni erő és 
in tézmény e földön, melyet senki sem mellőz-
het és zárhat vészthozó következmények 
nélkül a szoba, vagy a templom négy falai közé. 

A vallást száműzni az élet külső nyilvánu-
lásaiból annyi, mint szakitni a keresztény élet-
renddel. Semlegesnek lenni a vallás i ránt 
annyi, mint Is ten i ránt lenni semlegesnek, 
ami a legnagyobb képte lenség e földön. Mi 
volna m a Európa tá rsadalma, civilisatiója? Mi 
volna m a Magyarország, ha a keresztény-
ség apostolai a semlegesség eme kárl iozatos 
elvét követ ték volna, s nem vit ték volna be a 
ker. elveket ós erkölcsöket a társadalmi és 
politikai i n t ézményekbe? H a nem alapí to t ták 
volna a ka th . vallás és egyház szikla-szilárd 
a lapjára a tévelyek, szenvedélyek által .ostro-
mol t á l lam-épülete t? A semlegességnek ezt a 
téves elvét meggyőző világossággal itéli el 
„ Immorta le Dei" kezde tű körlevelében XII I . 
Leo pápa is. 

„Nem szabad — igy szól — más elveket 
vallani a magáné le tben és másoka t a közügyek 
intézésében, ugy hogy az egyház tekintélye el-
ismertessék a magánéle tben , a közéletben pedig 
mellőztessék. Mi volna az egyéb, mint a jó t a 
rosszal összeegyeztetni , az ember t kétfelé sza-
kí tani ? Az embernek mindenben következe-
tesnek . kell lennie és a ker. erénytől az 
élet semminemű ál lapotaiban sem szabad el-
pártolni ." 

A vallás mellőzése t ehá t a közélet és 
tá rsada lom te rén téves a lapjában, de tévesek 
azon látszólagos okok és jogczimek is, melyek 
mia t t a jánl ják : a türelem, a béke, felvilágosult-
ság, humanismus, állami hazafias érdek czimei. 

Az igazság cserbenhagyásával a tévelyt 
tűrni s dédelgetni, -— hallgatni ott, hol szólni 
kell ; — té t lenül állni, hol tenni kötelesség ; — 
ölbete t t kézzel nézni, mint törnek t i tkos és 
nyilt el lenségek legszentebb kincseinkre, mint 
homályosí t ják, t ámad ják , gúnyol ják politiká-
ban, saj tóban, t á r sada lomban igazságainkat , 
mint ron t ják , ássák alá életre kiható intéz-
ményeinket : mint akadályozzák, béní t ják 
szabad kifej lésöket és érvényesülésöket ; — 
nem törődni azzal, mint szorí tnak le a politikai 
és tá rsadalmi térről lépésről-lépésre s mint nő 
nagyra a maroknyi ellenség ha t a lma ; — oh, 
ez nem türelem, hanem gyávaság; — nem 
tisztes béke, hanem a rabszolgák n y u g a l m a : 
— nem az igazság öntudatos érzése, hanem 
mint a Pé t e ré a szolgáló szavára a főpap pit-
varában, vétkes árulás, melyet az ellenség is 
megvet . 
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„Am nagyon sokan vannak, a kik azér t 
nem mernek nyi l tan szint vallani ka th . vallá-
suk mellet t , hogy a felvilágosodás lidércz-
fényében sütkörézhessenek, szegény éjjeli pil-
langók, melyek vakon rohannak a csalogató 
éjjeli mécsbe és nem veszik észre, hogy közel 
állnak a végveszedelemhez. Mert ugyan mit 
adnak cserébe e pi l lanatnyi vészes csalogató fé-
nyé r t ? Azt az égi világosságot, a mely az em-
beriséget a barbásságból a- mai művel t ség 
legmagasabb fokára emelte. Az t a ké tezer év 
óta világító fényözönt , mely minden kor láng-
elméit meghódi tá igaszságainak tömegével , bá-
mula t r a mél tó rendszerével s érveinek súlyával 
minden vallás közöt t egymaga ál l ta ki minden 
téren és minden t u d o m á n y b a n a mélyreható 
eszmék vizsgálatainak összes tüzpróbá já t . Szé-
gyenlik elismerni, az t a fönséges in tézményt , 
a mely minden korra, minden emberre, minden 
társadalomra, minden szükségletre egyedül illő 
rendszerével hosszú századok folyamain át egy-
maga felülmúlt minden tá r sada lmi s politikai 
rendszert , a melyek, amin t kele tkeznek, ugy 
tűnnek el i smét ; mig a kath. egyház mint a 
mulandóság tengeréből kimagasló sziklára állí-
to t t világitó torony a csapkodó hul lámok kö-
zepet te áll rendüle t lenül s folyton megujuló 
erővel ter jeszt i a ha jó tö rö t t eknek szabadító fé-
nyé t és egyetlen reményét . Négy fal közé 
akar ják bezárni az t az igazságot és isteni erőt, 
a mely nélkül az élet egy nagy ta lány, a tar-
sadalom egy chaosz, az állam egy kaszá rnya 
szuronyokkal tömve, az egyén, a merő két-
ségbeesés, a boldogságra törekvés tan ta lus i 
munka, a ha ladás hazugság, a művel tség csak 
külső máz, és fényes koporsó, mely ho l t t e t emet 
takar . No m á r ezt a hitet, ezt a val lást szé-
gyenleni nem lehet felvilágosult s ág, hanem a 
legnagyobb sötétség, nem lehet ha ladás a fény-
ben, hanem visszasülyedés 2000 évvel a po-
gányság gyászos éjjelébe, ennek minden sze-
gyenébe. Ju les Simon a f ranczia senatus és 
tudományos akadémiának t ag ja elég felvilágo-
sult volt habár nem volt katholikus, s mégis 
volt elég bátorsága, hogy nyi l tan odakiál tsa a 
„Megállj "-t val lás ta lan kollegáinak : „Azt mond-
já tok a katholiczizmusról, hogy a tudományos 
ha ladásnak ellensége? Ez t be kellene bizonyí-
tanotok. Hiszen a papság soraiban minden-
nemű tudós fö l ta lá lha tó : bölcsész, tör ténész, 
tanár . Azt mondjá tok , hogy épen a t udomány 

az, a mely akadályoz sa já t ú t j a i tokon? É n 
azonban óva intelek t i teket , ne menje tek ily 
szélsőségekbe, és ezzel épen a ha ladásnak te-
szek szolgálatot m e r t az örvénybe rohanni 
épen nem haladás ." 

(Folyt arjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. A Kath. Kör közgyűlése. — 
Győrváros társadalmi életében fontos tényezővé 

vált a „Katholikus Kör.1' A fölébredt keresztény öntu-
dat országszerte megteremtette a katholikus egyesüle-
teket, melyeknek főczélja a tömörülésben rejlő erő 
folytán a keresztény öntudat megerősítése, a társada-
lomnak a vallásossággal párosult hazaíiasság alapján 
való ujjáteremtése, — szemben a nemzetközi szabad-
kőművesség kereszténységellenes harczával. 

Örvendezve tapasztaljuk, hogy városunk polgár-
sága is megértette a kiáltó szózatot. Százankint gyüle-
kezett a keresztény társadalom zászlója alá. A győri 
Katholikus Kör, mely feladata betöltésének igazi magas-
latán áll, évről-évre erősödik erkölcsileg és anyagilag. 

Örvendetes bizonyítékul szolgálnak erre nézve a 
január 27-én a közgyűlésen elhangzó beszédek és jelen-
tések. Büszkén mondhatjuk, hogy a Belől Alajos pápai 
praelátus vezetése alatt álló győri Katholikus Kör az 
országban fennálló sok száz hasonló egyesület között 
az elsők között áll. 

A közgyűlésről szóló tudósításunk a következő. 
Délután öt órára nagy számmal gyülekeztek a kör 

tagjai. Beidl Alajos pápai praelátus elnök elfoglalván az 
elnöki széket nagyhatású beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést. *) 

Ezután az igazgatóválasztmány jelentését hall-
gatta meg a közgyűlés. A jelentés szerint a körnek 
taglétszáma folyton emelkedik. Félév alatt 458-ról 481-re 
emelkedett a létszám. Ezek közül 42 alapító, 243 ren-
des és 196 pártoló. A könyvtár 130 kötettel gyarapo-
dott egy év alatt. A kör által rendezett ünnepségek 
közül különösen kitűnt a kereszténység kilenczszázados 
jubileumának ünneplése. Ezenkívül volt Vörösmarty-
és Czuczor ünnepély is. A kör képviseltette magát az 
orsz. kath. nagygyűlésen, továbbá a kath. körök és 
olvasóegyesületek orsz. szövetségének gyűlésén is. Az 
esztergomi és budapesti országos jubileumi ünnepségen 
is több tag képviselte a kath. kört. Részt vett a ma-
gyar ipar pártolása érdekében megindult mozgalom-
ban is. 

Vagyonilag is örvendetesen gyarapodik a kör. 
Tiszta vagyon mintegy 9 ezer korona. 

A pénztári jelentés és jövő évi költségirányzat 
megállapítása után tisztikar megválasztásához fogtak-
A választás egyhangú volt. Elnök: Beidl Alajos, alelnök 
dr. Kom János, ügyész dr. TJeáky Zsigmond, pénztáros 
Zittritsch György, t i tkár dr. Zalka László, II. titkár 
Öveges Kálmán, háznagy Niedermann Ignácz, könyvtá-

*) Melyet egy másik, alábbi rovatunkban közlün J . 
13* 
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rosok : Ruzsicska Aurél, Kelemen Antal. Ezután még 
megválasztották szintén egyhangúlag a választmányi 
tagokat és a számvizsgáló-bizottság tagjait. A választ-
mányi tagok sorában ujak Kidiszéky Ernő kir. tanfel-
ügyelő és Vizkelety Sándor. 

A napirend letárgyalása után a közgyűlés az elnök 
zajos éltetésével ért véget. 

Páris. De Mun gróf nagyhatású beszéde. — 
(Vége.) 

A ministerelnök ürügyül a támadásra a „köztár-
saság védelmét" veszi. Hogy lesz-e kedve végletekig 
vinni a dolgot, én kételkedem. Talán nem is messze 
van már az idő, midőn az ő napibarátaitól, habár ne-
hezen is, válnia fog kelleni, a midőn majd ezek a jó urak 
a köztársaságot a körülmények szerint nélküle vagy 
ellene is fogják védelmezni. Hajdan juristák és jurista 
irók voltak, kik a köztársaságot, egykedvű képpel, vé-
rengzésre, vesztére vezették. Csak nem ismételjük újra 
a történetet ? Vagy igen ? (Waldeck-Rousseau nevet. 
Fauret közbekiált : ugy nevet mint Reinach. Tetszés 
jobbról.) Vajha ne feledjék Maury abbé szavait, melye-
ket a forradalom közeledtével mondott, mikor a tör-
vényhozás az egyházi vagyon elkobzása felett vitatko-
zott : „A mi javaink biztosítják az önökéit." Épp néhány 
nap előtt irta egy forradalmár újságíró, hogy a jelen 
törvényjavaslat az első lépés. A magántulajdon nemsokára 
osztozni fog a szerzetesek birtokának sorában. Ez már csak 
elég lehetne önöknek, hogy gondolkozóba essenek. 
Csodálatos képzelgéssel és szenvedélyes erőszakkal tá-
madta Trouillot előadó a szerzetes rendeket, még jDedig, 
a mint ő mondá, az „egyház és az állam érdekében." 
De Mun gróf maró gunynyal ostorozza ezt a különös 
jóakaratot az egyház érdekei iránt. Igazán nevetséges, 
úgymond, látni embereket, kik a hittel, az egyház 
tanításával szakítottak, fellépni és itt előttünk szere-
pelni, hogy minket tanítsanak ők, mi illik az egyház 
méltóságához s mi tartozik az ő hivatásának teljesíté-
séhez. (Tetszés jobbról:) A mi az állam érdekeit illeti, 
25 év óta vagyok képviselő és azóta mindig azt hallot-
tam itt és az országban, hogy szerzeteseink nekünk min-
dig szükségesek Francziaország világpolitikájának foly-
tatására. Nos hát milyen szerepet játszunk mi most itt 
Európa szeme előtt? (Elénk taps jobbról és középről.) 
Emlékeztet msgr Favier pekingi püspök alakjára, a ki 
midőn Marseilleben franczia földre lépett, a becsület 
rendjét vitték elébe — és evvel együtt ezt az irtóhar-
czot a szerzetesek ellen. Micsoda kétszínű eljárás ez ? 
Azt mondják, a missionáriusokat nem akarják önök 
bántani. De ha betömik a forrást, melyből az önfelál-
dozó szeretet táplálkozik, ki és mi által fogják önök a 
szeretet hiányzó harczosait helyettesíteni? Talán kutatók, 
kereskedők, hivatalnokok által? Es a mi az oktatást 
illeti, kivel, mivel fogják önök helyettesíteni azt a 
10.000 szerzetest, a ki 600.000 gyermeket nevel a gyar-
matokon? Es a beteg, a szegény ápolás terén, ki fogja 
a szerzetesek helyét betölteni? Ki fogja a gyógyít-
hatatlanokat vigasztalni ? A szerzetesek 108,000 be-
teget ápolnak! Ki fogja őket helyettesíteni? Közsegély-

ben 1898-ban 2,509,000 egyén részesült 236,589,000 
frank költséggel. A belügyminister államtitkára kije-
lentette a szajnamenti prefektusnak, hogy a közsegély 
forrása ki van merítve. Tehát se kint, se bent önök a 
szerzetes rendeket nem mellőzhetik az ország megká-
rosítása nélkül. Miért kerülik tehát önök a congrega-
tiók segítségét, miért veszik el javaikat? A kormány 
és Trouillot előadó azt mondják, hogy ők nem bánt-
ják az autorizált szerzeteket, különösen a jótékony 
nőszerzeteket nem akarják bántani. De hát akkor mi-
nek vádolják a szerzetes rendeket általában, s miért 
szerepeltetik valamennyinek a hires „milliárd"-ját ? 
Igenis, a közelgő választásokra való tekintettel beszél-
nek önök kíméletről. Leikök mélyén önöknek semmi-
féle szerzet nem kell. Maga a törvényjavaslat is ki-
mondja ezt, mert ez nem enged meg „lemondást oly 
jogokról, a melyek adásvevési forgalomban nincsenek." 
Es aztán, mi különbség van az autorizált és nem 
autorizált szerzetek közt? Talán a fogadalmak nem 
ugyanazok? Trouillot előadó és Bourgeois minister-
j elölt a világi papság védőiül lépnek fel a szerzete-
sek ellen. Ki bizta meg az urakat? Fényes ékesszólás-
sal ecseteli szónok azt a titkos vonzó erőt, melyet a 
szerzetesek áldozatos élete az emberiségre a lemondás 
és önmegtagadás i rá lyában gyakorol, a mely téren az 
állam tehetetlenül áll. Mikor pedig az erény diadalát 
festette a zsarnokság felett, az egész képviselőház el 

' volt bűvölve a szónoki erő varázsától. Félre kell von-
nunk,, ugy mond, a függönyt, a mely mögé a törvény-
javaslat szerzői zsarnokságukat elrejtik. A mit szerzete-
seinknek mindenek előtt és mindenek felett szemökre 
vetnek, az abban áll, hogy ők oly nevelést és oktatást 
alapítottak nálunk, melyre a családok gyermekeiket 
szivesen bizzák, mert tudják, hogy azokat ott jó ke-

I resztényekké és jó francziákká nevelik. Ez az ő — főbű-
nük. Több ízben megpróbálták már, illő tanácskozás 
látszata alatt, a mi közoktatásunkat megbolygatni. Ámde 
látva, hogy a családok az ádáz terven megbotránkoznak, 
a szabadságnak igazi barátai mindig vonakodtak a merő 
állami közoktatási monopolium visszaállításához hozzá-
járulni és az oktatás szabadságát tönkre tenni. Mikor ezek 
a dolgok szóba jöttek, az emberek őszinték voltak, s a 
kormány nem merte az indítványokat magáévá tenni. 
Most más utat választottak. A mi nevelésünk és okta-
tásunk szabadságát lesből támadjuk most, és azt vetik 
a szerzetesek szemére, hogy „Francziaország ellen" 
nevelik az ifjúságot. Trouillot előadó, ki maga is szer-
zetesek tanítványa, miért nem lép fel kerülgetés nél-
kül, nyíltan, az ő tanárainak „bűne" ellen ? Beszélt 
elmehomályosító dogmákról. Nos, hogy van az, hogy a 
dogmák levegőjében nevekedett kath. ifjúság a leg-
első állami iskolák ifjúságát rendszerint legyőzi a ver-
senyekben ? Minden tanítás, minden rendszer szabad ; 
csak a katholikus tanítás legyen kivételesen tilos és 
üldözött ? Hol van itt az egyenlőség, hol az igazságosság ? 
Harczot keltenek az ész, az önérzet, és a hit között. 
Mit gondolnak: paragrafusokkal fognak eszméiknek 
győzelmet szerezni? A történelem tanúsítja, hog}' a 
kormányok az eszmék összecsapása alatt leroskadnak. 
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Meglehet, hogy a katholikusok a legközelebbi időben 
legyőzöttek lesznek, hanem akkor a kormányok lesz-
nek az eltiportak, és a jövő kormányok talán még 
szerencséseknek is fogják magukat érezni, ha a rom 
újraépítéséhez néhány segítőt kaphatnak a „sötét dog-
mák" követői közöl, kiket ma földre teríteni iparkod-
nak. Kétértelmű szavakba burkolt mérgöket kiadhatják 
ugyan, de Yiviani képviselő ur már elszólta magát s a 
kétértelmű harcz jellegét világosan leleplezte, midőn 
kimondotta, hogy a harcz, melyet Waldeck-Rousseau 
a „klerikalizmus" ellen visel, tulajdonképpen a katho-
likus egyháznak szól. Félelem nélkül, habár egyúttal 
szomorú lélekkel veszszük fel e harczot, és reméljük, 
hogy még ebben a kamarában is elég igazlelkü s füg-
getlen ember fog találkozni, kik ezt a vallásháborút, 
melyért a felelősséget egyedül Waldeck-Rousseau fogja 
viselni, visszautasítják. (Hosszantartó viharos tetszés 
és taps.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Beidl Alajos praelátus beszéde, 

melylyel a győri Kath. Kör ei. közgyűlését jan. 27-én 
megnyitotta. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Tisztelt közgyűlés ! 

Az ú j század kezdetén közgyűlésre egybejött 
tisztelt tagtársaimat szívélyesen üdvözölve, elsőben is 
lelkem mélyéből fejezem ki azt az óhajtásomat, hogy 
tisztelt tagtársaim az ú j században Isten jóvoltából 
jobb időket érjenek meg az eddigieknél, Isten kegyel-
mében és áldásaiban arra méltó lelkülettel és munkás-
sággal bővebben részesüljenek; hogy kath. Körünk az 
u j században örvendetesebb és fokozottabb fejlődésnek, 
gyarapodásnak és virágzásnak induljon, az ősi magyar 
keresztény társadalmi élet újjászületésének és megiz-
mosodásának hathatós tényezője legyen, s városunk 
kath. polgárságának tömeges csatlakozásával a még 
mindig elég vékony fácskából terebélyes tölgygyé növe-
kedjék, mely a század viharaival hajthatatlanul és ki-
dönthetlenül daczolni képes. 

A kath. körök nálunk i f júkorukat élik. A letűnt 
század utolsó évtizedében születtek. Ama hangzatos 
jelszavak mellett, amelyek a mult század történetében 
oly nevezetes szerepet játszottak, de a kereszténység 
irányelveinek elvetésével meghamisítottan alkalmazva 
a köz és társadalmi életre annyi veszedelmet és csapást 
zúdítottak, hazánkban különösen még egy új jelszót 
vittek be a közéletbe és társadalomba, mely igy hang-
zik: Nem kell felekezeteskedni. Ezt a jelszót nagyban 
felkarolta a katholikusság is, kivált annak intelligens 
osztálya. De ennek a jelszónak alkalmazását, a gya-
korlati életben csakis a katholikusokra nézve találták 
szükségesnek és helyesnek. Ha más vallásúak saját 
felekezetök jogai és érdekei mellett buzgólkodtak, fele-
kezetök tagjainak minden téren előnyt biztosítani ipar-

kodtak : ezt megróvandónak s a hangoztatott jelszóval 
ellenkezőnek senki sem találta, sőt dicséretesnek, elis-
merésre méltónak magasztalták a katholikusok is. De 
ha katholikus ember hitét nyilván vallani, vallását gya-
korolni, annak elveihez és törvényeihez közéleti és 
társadalmi tevékenységében is alkalmazkodni, kath. hit-
sorsosának ügyét és érdeket mások igényeivel szemben 
pártolásába venni bátorkodott, vagy éppen a kath. 
hitelv, törvény és fölfogás kellő tiszteletben tartását 
sürgetni merészkedett a keresztény Magyarországban: 
azt felekezeteskedő bigottnak, a nemzeti egység és 
állami érdek ellenségének kiáltották ki és nemcsak az 
értelmességet, hanem még a hazafiasságot is megtagad-
ták tőle ; sőt kerestek és akárhányszor találtak is 
módot arra, hogy az ilyen katholikust jogos igé-
nyeiben megrövidítsék, existentiáját is koczkára vessék. 

Ily áramlat mellett a katholikusok egy része, ke-
nyerét féltve, hallgatott és t i tkon sopánkodott, más 
része biztosnak látszó állásában is gyáván meghunyász-
kodott, a mellüket verő „jó" katholikusok meg együtt 
üvöltöttek a farkasokkal. 

Az eredmény pedig az lett, hogy a katholikusok 
minden téren hátra szorultak, jogaik és érdekeik a 
fennen hangoztatott egyenlőség gúnyára, túlnyomó több-
ségük daczára, veszendőbe mentek. 

Ennek a visszás állapotnak nyomasztó súlyát elvégre 
a mult század utolsó tizedében már mégis csak el-
viselhetlennek kezdették fölismerni a komolyabban 
gondolkozó katholikusok s keresték módját a tűrhetet-
lenné vált állapotok még lehetséges orvoslásának. 

Megindult nagynehezen a katholikusok társadalmi 
szervezkedése. 

Kezdettek országszerte, bár nagyon szerény kere-
tek között, megalakulni a kath. körök oly czélból, 
hogy azokat a katholikusokat, a kik még tartanak vala-
mit vallásukra, s a kik kath. hitök és vallásosságuk 
miatt nem hajlandók az országnak csak másodrendű 
polgárai gyanánt tekintetni, vallási, erkölcsi, anyagi 
jogaik ós érdekeik megóvása s biztosítása végett tár-
saséleti szervezkedésben egymással közelebbi érintke-
zésbe hozzák, egyetértésre vezessék, összetartásra bír-
ják, hazánk ezeréves történelmének nagy tanúságai 
nyomán a keresztény felfogás és kath. érzület ápolását, 
szilárdítását eszközöljék s így, idővel legalább, lehet-
ségessé tegyék, hogy azok a keresztény elvek, melyek 
kilenczszázados általános érvényesülésökben Magyar-
országnak ezeréves életet szereztek, de utóbbi időkben 
a fölülkerekedett uj pogányság erős hatalomra jutása 
folytán mindinkább háttérbe szorultak, a köz- és tár-
sadalmi élet mindennemű viszonyaiban újra föléled-
jenek, áldásos hatásukat a magyar haza javára s további 
fenmaradására, valamint a honpolgárok boldogulására 
újból kifejthessék. 

Mindazok az elemek, melyek az igazi katholiku-
soknak egyetértését, összetartását, tömörülését a mi 
ziláltságukon alapuló hatalmasságukra s önző érde-
keikre nézve kívánatosnak nem tart ják, kezdettől fogva 
nem jó szemmel nézték a kath. körök alakulását; s ha 
már törvényes alapon annak ú t já t állani nem birták' 



102 RELIGIO. LX. évi. 1901. 

legalább iparkodtak különfélekép kieszelt ürügyek alatt 
megakadályozni és lehetetlenné tenni azoknak belépé-
sét a kath. körökbe, a kik bármi czimen az ő befo-
lyásuk alatt állottak, vagy rendelkezésük alá tar-
toztak. 

De miután ennek daczára a kath. körök mégis 
csak élnek, sőt lassan szaporodnak is, ugy a szellemi 
és erkölcsi élet terén, mint az anyagi érdekek mezején, 
szerényen bár, de már-már látható eredmény nyel mű-
ködnek, sőt legújabban egymás között országos szövet-
séget is létesítettek és ez alig egy évi fennállása alatt 
már képes volt a magyar kereszténység kilenczszázados 
jubileuma alkalmával mult évi augusztus hóban azt a 
kath. nagygyűlést létrehozni, melynek nagy látogatott-
sága, munkásságának sokoldalúsága, lelkesedéssel meg-
hozott határozatainak mélyreható fontossága s a ma-
gyar kereszténj^ség újból való feléledésére és talpraállá-
sára nézve letagadhatlanul nagy hordereje az egész 
országnak, sőt a keresztény világ nagy részének 
figyelmét vonta magára : a katholikusok keresztény 
érzületének ily fényes és hangos megnyilatkozásánál 
most már a keresztényseg ellenségei a kath. köröket s 
ezek országos szövetségét tajtékzó ajkakkal és méregbe 
mártott tollakkal szidalmazzák, gyalázzák, rágalmazzák. 

Egyik legolvasottabb fővárosi lapjokban („Pesti 
Hirlap" 1900. nov. 21. vezérczikke) igy dühöngenek: 
„Ádázabb, a nemzeti élet egységére és a magyar mű-
veltség önálló megalakulására nézve veszedelmesebb 
szervezkedés, mint a milyen az úgynevezett katholikus 
köröké, egyetlenegy sincs a mi nemzeti életünkben." 
Szerintök a kath. körök a felekezetességet, a társadalmi 
életnek ezt a választóvizét, csinálják, mi még—-tessék 
jól megfigyelni — a lipótvárosi (izraelita) kaszinóban 
sincs meg ; a kath. köröknek a keresztény hitélethez 
és erkölcsökhöz semmi közük ; ott nemcsak politikát, 
még pedig, szörnyűség, néppárti politikát űznek, de 
azonfelül rongygyá tépik a magyar társadalmi össze-
tartozás ós a nemzeti egység tudatát ; néppárti kortes-
tanyák ezek a kath. körök, melyek tagja részint ámító 
politikai agitátorok, részint gyüge birkák, kik az ultra-
montán papok karmai közt vergődnek ; szemforgató 
társaságok, a hol szép erkölcsi préclikácziókat tartanak, 
voltaképpen pedig demoralizálnak, erkölcstelenül szét-
vonást szítanak. Valóban, igy kiáltanak föl, a leggo-
noszabb szervezet ez az egész magyar társadalomban ; 
annak tagjai nemcsak nem hazafiak, de még csak nem 
is keresztények. Igy ir rólunk, kath. körökről a zsidó 
liberális érdekszövetkezet főfő lapja. 

Tisztelt közgyűlés ! van egy német közmondás, 
mely igy szól : Gegen Dummheit und Bosheit kömpfen 
vergebens die Götter. Magyarul : Butaság és gonoszság-
ellen hiábavaló minden okoskodás. Az okos szó csak okos 
embereknek, a jó szó csak jóakaratú embereknek való. 
Csak azért idéztem ezeket a förmedvényeket, hogy t. tag-
társaim lássák, milyen harapósak már a mi ellenfeleink. 
Hogy mi kath. köreinkben politikát űzünk, ez immár meg-
átalkodott hazugság. Ez a tajtékozó támadás mutatja, 
hogy a kath. köröket eddigi müködésök alapján bizo-
nyos elemek olyan tényezőknek ismerik föl, melyek 

nagyon alkalmasak lehetnek a keresztényellenes fel-
fogás és irány képviselőinek önző érdekköreit boszan-
tóan megzavarni, s hogy a katholikusok összetartása, 
szervezkedése bizony előbb-utóbb veszedelmes lehet 
nem a nemzetre, hanem arra a hitetlen és jórészben 
hazátlan érdekszövetkezetre, mely utóbbi időkben — 
sajnos a katholikusok gyatra közönyössége mellett — 
az ország összes szellemi és anyagi kincseit karmai 
közé ragadta. 

De hát a „gonoszság önmaga ellen hazudott," 
olvasom az egyik zsoltárban (26, 12.). Mert ugyanab-
ban a czikkben, melyben az a nagy lap az igazság és 
tisztesség korlátait keresztültörő gyalázkodással ront a 
kath. körök ellen, ez a magában nagyon becses vallo-
más is előfordul : „Mi is abban a nézetben vag}7unk és 
velünk bizonyosan mindenki, hogy Magyarország nem-
zeti és társadalmi jellege keresztény és kell is. hogy az 
maradjon: és hogy Jézus tanításainak föltétlenül uralkodniok 
kell mindenféle berendezéseink, sőt műveltségünk és társa-
dalmi életünk fölött" és ők csak az ellen tiltakoznak, 
hogy ebből a kath. kaszinók trafikot nyissanak." Ezt 
elolvasva kérdem, ki a szemforgató, ámító és képmu-
tató ? Mert hát hol találjuk ujabb keletű berendezé-
seinkben, műveltségünk és társadalmi életünk századvégi 
alakulásaiban a Jézus tanításainak uralmát ? Azok az 
ujabb berendezések nem irányultak-e inkább arra, hogy 
nemzeti és társadalmi életünk képéről minél alaposabban 
letöröljék, viszonyainkból eltávolítsák mindazt, a mi 
azoknak kilenczszázadon át keresztény jelleget adott? 
És kik voltak azok, a kik izzó fanatizmussal sürgették 
követelték, létrejöttökkor tomboló lelkesedéssel üdvö-
zölték azokat az uj berendezéseket, melyek Magyar-
országot kilenczszázados keresztény jellegéből hivatalosan 
kivetkőztették, az irodalomból, művészetből, a politikai 
és társadalmi életből a Jézus tanításának uralmát ki-
szorították, mint éppen azok, a kik a kath. köröket 

í kezdettől fogva ellenezték, most pedig fékevesztetten 
ostromolják, rágalmazzák ? 

Ilyen emberektől, akik áldatlan vallásgyülöletök-
! kel a szó valódi értelmében „széttépték a nemzeti 

egységet és darabokra szabdalták a nemzet egységes 
és oszthatatlan testét", mi magyar katholikusok haza-
fiságot nem tanulunk, keresztény voltunkat vakmerően 
megtagadó itéletöket pedig visszautasítjuk. 

Mi magyar katholikusok a mi kath. köreinkben 
igenis szívvel lélekkel valljuk, „hogy Magyarország 
nemzeti és társadalmi jellege keresztény, és kell is, 
hogy az legyen, az maradjon, és hogy Jézus tanításai-
nak föltétlenül uralkodniok kell mindenféle berendezé-
seink, sőt egész műveltségünk és társadalmi életünk 
fölött" ; kath. köreinkben trafikot ugyan nem nyitunk 
belőle, mert mi szent és hazafias dolgokkal nem trafi-
kálunk, a nagy trafikánsok sem mi közülünk szoktak 
kikerülni ; sem a kereszténységet, sem a hazafiságot 
nem monopolizáljuk; hanem igenis társaséleti tömörü-
lésünkkel épen azt akarjuk kivívni hogy amit abban a 
szép kijelentésben vallunk, ami századokon át meg is 
volt s amit legújabb időben csak az idegenből betola-
kodott vagy behurczolt s egész a kereszttördelésig 



I. Félév. 13. sz. RELIGIO. 103 

sülyedt vallásgyülölet és erkölcsi züllöttség — hiszszük 
csupáu rövid időre — megbénított, újból föléledjen az 
egész magyarságban s visszaállítsa azt az ősi magyar 
nemzeti egységet, mely a Krisztus keresztjében bírta 
legszilárdabban összekötő kapcsát, egyedüli legerősebb 
biztositékát, minden támadás és ravasz fondorlat ellen 
törhetetlen védőpajzsát. 

Egykor nagy Konstantin császár égi jelenésben 
látta ragyogni a keresztet e fölirással : „E jelben fogsz 
győzni." Es győzött is, legyőzte a négy ezeréves roppant 
hatalmú pogányságot. Ne gondolja senki, hogy ez az 
égi jelenés csak Konstantin császárnak szólott; szól 
az minden embernek, minden családnak, minden köz-
ségnek, minden népnek, minden nemzetnek. A kereszt 
jelében győztek és fognak győzni minden időben, min-
den testi-lelki bajon, minden viszontagságon, a kereszt 
szerez országnak, világnak, mindeneknek békességet, 
felvilágosodást, műveltséget, haladást, üdvöt, boldogu-
lást, dicsőséget. 

Akárhogy dúljanak-fúljanak tehát a kereszt nyilt 
és alattomos ellenségei, mi katholikus magyarok ragasz-
kodni fogunk a mi kath. köreinkhez és fokozott buzgó-
sággal fogunk vállvetve munkálkodni azok nemes, 
hazafias czéljainak megvalósításán a keresztény magyar 
társadalom ujjáalkotásán, a magyar társadalmi élet 
keresztény irányban való ujabb felvirágoztatásán, ezer-
éves hazánk fentartó ősi alapjának megszilárdításán. — 
Legyünk, tisztelt tagtársak, buzgó apostolai és munká-
sai a mi kath. Körünknek, iparkodjunk azt erősíteni, 
gyarapítani és felvirágoztatni abban az önérzetes tudat-
ban, hogy a mi a kereszt ellenségeinek nem tetszik : 
az a keresztény Magyarországnak csak javára lehet. 

A közgyűlést ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 
Az elnöki beszéd által keltett zajos éljenzés csil-

lapulta után napirend előtt az elnök a következőleg 
emlékezett meg Zalka János megyés püspök halála foly-
tán az egyesületet ért gyászról : 

Tisztelt közgyűlés ! Mielőtt a napirend tárgyalá-
sába kezdenénk, legyen szabad kegyelettel megemlé-
keznem arról a fájdalmas veszteségről, mely az uj szá-
zad kezdetén első sorban egyházmegyénket s a mi Kath. 
Körünket érte. 

Tetszett Istennek a mi kegyelmes főpásztorunkat, 
a magyar kath. püspöki kar díszét, Körünk alapító 
tagját s egyik legnagyobb jóltevőjét, két évi mártirom-
ságnak beillő betegeskedés után, f. január hó 16-án az 
örökkévalóságba szólítani. 

Ki és mi volt ő, mint püspök, mint hazafi : mit 
tett ő Isten dicsőségére, híveinek üdvére, a szegények 
gyámolítására ; minő alkotásokat létesített a hitélet 
emelésére, a keresztény nevelésügy felvirágoztatására, 
a tudomány és művészet pártolására, a szegény tanulók 
istápolására; mily atyai jóindulatot, érdeklődést ós 
jótékonyságot tanúsított a mi kath. körünk i r án t : nem 
szükség részletesen tejtegetnem. Ismeretes az mindnyá-
junk előtt. Magyar katholikus püspök volt ő a szó leg-
nemesebb értelmében. 

Az igazgató-választmáuy a szomorú eset alkalmá-
ból rögtön intézkedett mély gyászunk és hálás kegye-

letünk méltó kifejezése iránt. Ez intézkedések között 
a legszebb, egy kath. körhöz legméltóbb volt az elhunyt 
főpap lelki nyugalmáért rendezett ünnepélyes gyász-
istentisztelet, melyen a helybeli kath. testületek is 
hozzánk csatlakozva résztvettek. 

A t. közgyűlés óhajának felelek meg bizonynyal 
azt indítványozva, hogy a súlyos veszteség fölött mély 
fájdalmunkat, boldogult főpásztorunk és jótevőnk iránt 
érzett maradandó hálás kegyeletünket közgyűlésünk 
jegyzőkönyvében is külön megörökítjük. Azonfölül 
különösen mivel többen a kör tagjai közül körülmé-
nyeiknél fogva talán sem a temetésen, sem a mi gyász-
istentiszteletünkön részt nem vehettek, adjunk egyúttal 
most közgyülésileg is hálás kegyeletünknek és gyászoló 
fiúi szeretetünknek olyan kifejezést, mely hivő katho-
likusokhoz legillőbb : elhunyt főpásztorunk, atyánk és 
jótevőnk lelke nyugalmáért mondjunk el itt együtt 
közösen egy ájtatos Miatyánkot. 

E felszólítást megható jelenet követte. A tagok 
közösen fönnhangon, imádkoztak az elhunyt lelki-
űdvéért. Nem egy szem könyezett e jelenet alatt. 

HIVATALOS. 
I. Vallás- és közoktatásügyi magj^ar ministerem 

előterjesztésére Fetser Antal nagyváradi latin szertar-
tású székeskáptalani kanonoknak a Szent Péterről neve-
zett cholti czimzetes apátságot adományozom. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Laufik Ferencz késmárki esperes-ple-
bánosnak a csudányi czimzetes prépostságot díjmente-
sen adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi január hó 
28-án. Ferencz József, s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
*** A Tátikán és az uj angol király. Ö szentsége 

mgre Belmonte bruxellesi apostoli nuntiust küldte 
Angolországba, hogy VII. Eduárd király előtt a királynő 
halála alkalmából részvétét, trónralópte alkalmából 
pedig üdvözletét tolmácsolja. 

A herczegprimás születésnapja. Tegnap, f. hó 
12-én ülte meg ő eminentiája 69-ik születésnapját Reg-
gel 8 órakor csöndes misét mondott. Megelőzőleg s a 
nap folytán tisztelegtek ő emjánál a fővárosban levő 
püspök urak, a kormány tagjai, a főváros hatósága, az 
egyetem hittudományi kara, a közp. papnevelő intézet, 
a budapesti esperesi kerület papsága és számosan az 
ország és a főváros kiválóságai közöl. 0 eminentiáj a 
tisztelői megragadták ez alkalmat arra, hogy dr Kohl 
Medárd püspök urat is hazaérkezése alkalmából püspöki 
méltóságában üdvözöljék. Délben díszebéd volt, melyen 
JBoltizár József fölsz. püspök esztergomi vikárius ur 
elnökölt, a házigazda tisztét pedig az ő pár já t ritkító 
szivélyességével dr Kohl Medárd püspök ur teljesítette. 
Dr Walter Gyula praelátus, dr Klinda Theophil t. kano-
nok, dr Andor György pápai kamarás, udvari papokon 
kivül ott láttuk Dunszt keszthelyi és dr Nemes budavári 
apátplebánosokat, Lidicsek és dr Miksó esperes pebáno-
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sokat, Agárdy plébánost stb. ő emját a ragaszkodó 
szeretet gyönyörű megnyilatkozásával a vikárius ur 
köszöntötte fel, a vikárius úrra Kohl Medárd püspök 
ur emelt poharat, mire az udvari papság élén Kohl 
Medárd püspök ur részesült ováczióban. 

— Zalka püspök emléke az esztergomi semina-
riumban. Zalka emléke Esztergomban az impozáns 
seminarium, melynek építése és befejezése körül neki 
van legtöbb érdeme. Hogy kegyeletes emlékét a későbbi 
korok is őrizzék, Zalka egyik hálás tanítványa és tisz-
telője, Venczell Antal, a seminarium jelenlegi rectora, 
a boldogult érdemeit feketemárvány táblán örökítette 
meg a lépcsőházban következő felirattal : Sub gubernio 
Joann. Card. Scitovszky Archi-Episcopi, cura Joannis 
Zalka rectoris haec sacra pietati scientiisque cleri iuni-
oris dicata palaestra gloriosa surrexit. 

— A rozsnyói székeskáptalan kitüntetése. Szép 
ünnepély folyt le e hó 10-én Rozsnyón, a rozsnyói 
püspök székhelyén. E napon nyúj to t ta át Ivánkovits 
János rozsnyói püspök székeskáptalanának azon szép 
jelvényt, melylyel a király a magyar kereszténység 9 
százados fennállása alkalmából a megyés püspök elő-
terjesztésére a rozsnyói káptalan tagjait kitüntette. A 
rozsnyói káptalan ugyanis mind ezideig nélkülözte az 
olyan jelvényeket, melyekkel a magyarországi káptala-
nok legtöbbje már régóta birt, azért a megyéspüspök 
még a mult év folyamán fölterjesztéssel élt a királyhoz, 
mint a magyar kath. egyház legfelsőbb kegyurához, 
hogy ilyetén jelvény hordozását a rozsnyói egyházme-
gye érdemekben gazdag káptalanának is megengedje. 

— Egy plébános adománya. Bejczey Károly moson-
szentpétervári plébános jelét adta nemeslelküségének 
és hivei iránt érzett szeretetének. A községében fölál-
lítandó róm. kath. kisdedovóda czéljaira 24 ezer koro-
nát ajánlott föl. — A nagyszabású adomány önmagát 
dicséri. 

— Vilmos császár és a zsidók. A porosz képvi-
selőházban nemrég Schönstedt igazságügyminister azt 
a kijelentést tette, hogy — eltekintve az igazságszol-
gáltatástól — a kormányzás minden ága vonakodik 
zsidó urakat átvenni. Evvel a ministeri nyilatkozattal 
kapcsolatosan a „Voss. Zeit." azt az esetet beszéli el, 
hogy a császár legutóbbi hamburgi látogatásakor az 
ottani teherszállító részvénytársaság vezérigazgatójának, 
Ballinak, a ki zsidó, azt mondotta, hogy „még nincsen 
igazi helyén, és gondoskodni kell, hogy igazi helyére 
kerüljön." ..Igen ám, viszonzá a zsidó, felséged nem 
tudja" „Mit, mondá a császár, hogy ön zsidó? 
Ez reám nézve közönyös, ez előttem nem tesz semmit. 
Ezt ön mindenkinek elmondhatja." A német lapok most 
ennek a császári nyilatkozatnak keresik az értelmét. 
Lehetetlennek tartják, hogy a császár közönyösséget 
vallott volna a keresztény vallással szemben, a melynek 
ellenkezőjére vall egész eddigi élete. Azt akarta a 
császár kifejezni, hogy a működésnek azon a terén, 
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melyen a zsidó Ballin fárad, t. i. a kereskedés terén 
a tehetség és arravalóság dönt. 

— Francziaország szabadkömiyes iuquisitio uralma 
alatt. A ki azt hinné, hogy ebben a szerencsétlen nagy 
országban Loubet elnök uralkodik vagy az ő kormánya, 
az nagyon csalatkoznék. Ki uralkodik tehát ? A ki erreí 
a kérdésre nézve még nem volt tisztában, az olvassa 

j el a „Le a zsarnolcolckal" czimü folyóiratban azt a bizal-
mas kérdőivet, melyet valami monsieur Télidéfi köröz-
tetett, a következő kérdőpontokkal: „1) Tesznek-e a 
tanítók vagy tanítónők az egyháznak valami szolgála-
tot, például az által, hogy a gyermekeket misére veze-
tik és az alatt felettök őrködnek, vagy másféle módon ? 
2) Önszántukból teszik-e ezt, vagy hogy ez által vala-
mely szerzetesi iskola ellen küzdjenek? és mely ellen? 
vagy talán erre valamely iskolai hatóság kényszeríti 
őket ? 3) Ha kényszerből történik, miben nyilatkozik ez ? 
4) A városi tanács politikai tekintetben hogy van össze-
alkotva? 5) Vannak-e hivatalnokok, kik gyermekeiket 
szerzetesi iskolába j á ra t j ák? Az illetők neve és állása 
említendő. 6) Vannak-e az antiklerikális iránynak hivei, 
a kik hajlandók és alkalmasak lennének az antikleri-
kális propaganda működését anyagi és erkölcsi támo-
gatásban részesíteni ? Az illetők nevét és lakását kell 
feljegyezni. 7) Kik a legbefolyásosabb klerikálisok, kik 
a világi iskolák ellen küzdenek s a szerzetesi iskolákat 
támogat ják?" A kérdőpontok után a következő meg-
jegyzés következik: „Az, a ki e bizalmas felvilágosítá-
sokra megbízást kap, kéretik azokat legkésőbb julius 
15-ig mr. Télidéfi 24, rue de Lens, Lille czim alatt 
beküldeni a saját czimével együtt." Nos, tudjátok, ki 
ez a mr. Télidéfi ? Az ezt a nevet viselő szabadkőmives 
páholy Lilieben. így van ez leleplezve Copin Alban-
celli „Le a zsarnokokkal" czimü folyóiratában. Meg-
jegyzendő, hogy Albancelli maga is szabadkőműves 
volt, tehát ismeri a humanizmus ártatlan báránykáit 
szemtől-szembe. Tantestület, hivatalnokok, magánosok 
— mind a szabadkőművesek terrorizmusa alatt. 

— A naptár reformja Komán iában. Hosszú vajú-
dás után Románia végleg behozza a Gergely-féle nap-
tárt. A kormány törvényjavaslatot terjesztett a kamara 
elé, amely az első szakaszban kimondja, hogy 1901. 
julius 19, tulajdonképen augusztus l-nek tekintendő 
és hogy ezentúl minden hivatalos és magánügyben az 
u j naptárszámítás mérvadó. A nemzeti ós vallási ünne-
pek megtart ják mostani határnapukat, melyek azonban 
az u j naptár szerint számítódnak. 

A szerkesztő telefonja. 
K. Gry. Z.-Sz.-L.-ón. Szives közléseért meleg köszönet. — 

Dr L. Á. Hogy egyszerre közölhessem, szombatra maradt. — 
K. L. Tudtommal magyar szerzőktől németre fordított prédiká-
cziók közöl legnagyobb kelendőségnek Pázmány és Szabó Imre 
egyházi szónoklatai örvendenek. Általában az egyházi szónoklás 
tere olyan tér, melyen minden nemzet számára terem virág és 
gyümölcs. 
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Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi 113'. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, február 16. 14. 

_ DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT, 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

, Verge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem ineende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. " 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz, 27-én. 

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. XI I I . Leo Szmrecsányi Pá l püspöknek, mint a Sz.-László-Társulat elnökének. — A ka th 
hitnek megvallása a nyilvános életben. — Válasz Dr *** „Viszonválasz"-ára. — Egyházi Tudósítások. E s z t e r g o m : A tanítóképző 
ünnepe. — V e s z p r é m : A pápa levele megyéspüspökünkhöz és a veszprémi egyházmegye alapításának jubileuma. — Irodalom. — 

Vegyesek. 

XIII . LEO SZMRECSÁNYI PÁL P Ü S P Ö K N E K , 

MINT A SZ.-LÁSZLÓ-TÁRSULAT ELNÖKÉNEK. 

Venerabii i f ra t r i Pau lo Episcopo Scepusiensi 

Scepusium. 

L E O P P . XIII . 
Venerabilis F rá te r , sa lu tem et apostol icam 

benedic t ionem. 

Consociatio catholicorum, quae te praeside 
gaude t et sancti Ladislai nomine dicitur, litte-
ras t ua m a n u exara tas ad Nos dedit misi tque 
simul Pe t r i anae stipis m u n e r a ; a l teras u t Jubi-
laei celebr i ta tem feliciter a c t am gra tu la re tur , 
a l tera u t t e s ta re tu r devotionis sensa constan-
t emque in Nos car i ta tem. U t r u m q u e profecto 
officium, uti vobis Nos t ram magis magisque 
demere tur benevolent iam, i ta débi tas a Nobis 
exposcit gratias. Quas u t pro Nostris vestr íque 
votis rependamus, Chris tum auc torem fidei 
enixe obsecramus, u t religionis chris t ianaeque 
pietatis s tudium in sodalibus singulis servet 
a tque augea t ; tibique, Venerabilis F rá te r , ex 
sancti regis Ladislai consociatione det eos 
f rac tus capere, qui te solentur sust ineantque 
111 pastoral i munere s t renue exercendo. A d d a t 
vero Deus coelestium gra t i a rum uber ta tem. 
Quarum auspex sit apostolica benedictio, quam 

tibi universaeque consociationi amant iss ime in 
Domino impert imus. 

D a t u m R o m a e apud S. P e t r u m die XIV. 
J anua r i i anno MCMI. Pont i f i ca tus Nostr i vi-
cesimo tert io. 

L E O P P . XII I . 

A kath. hitnek megvallása a nyilvános 
életben. 

II. 
(S. G.) Anná l kevésbbé lehet a humanismus 

és béke követe lménye a vallás t e rén a semle-
gesség, mer t az igazság cserbenhagyásáva] a 
tévelyt segíteni ha t a lomra s ezzel az embere-
ke t téves u ta ikon megerősíteni , a t á r s ada lma t 
tovább taszí tni a lej tőn, melyre j u t o t t s nyu-
god tan nézni, mint rohan a k ikerülhete t len 
örvénybe, nem humanismus, hanem a legna-
gyobb szerete t lenség ; n em béke, hanem a 
halá l nyugalma, melyből nincsen fe l támadás . 

A vallás iránti semlegesség ezen kárlioza-
tos elve azonban nem is őszinte, sőt természet-
ellenes, melyet csak erőszakolhat m a g á r a az 
ember. Az emberi t e rmésze t ugyanis nem az t 
követeli, hogy ne törődjék azzal, a mit becs-
ben t a r tunk , hanem hogy védjük, ha t ámad-
ják, támogassuk, ha elrabolnák vagy megsemmi-
síteni akar ják . Ezér t védi az őszinte b a r á t 
t isz te le tben t a r t o t t ba rá t j á t , nem tekintve arra, 
váj jon a védelemmel nem szerez-e esetleg ellen-

14 
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séget magának . Ezér t védi az ember nagy 
becsben t a r to t t becsületét minden áldozat ta l , 
kész levén inkább életét is feláldozni, csak a 
becsület marad jon . Ezér t on t ja vérét hazá jáé r t 
a honfi ; ezért száll síkra csa ládjáér t az a p a ; 
ezért védi nemzet i nyelvét, kegyele tben t a r to t t 
nagy őseit, — a lko tmányá t a nemze t igaz fia. 
Mennyit küzdünk, fá radunk nyí l tan a jogok, 
a szabadságok, kiváltságok, sőt földi anyagi 
érdekek érvényesítése véget t is nyí l tan a tár-
sadalomban, a politikai téren, a sa j tóban, iro-
da lomban ! Es csak a vallás érdeke lenne oly 
csekély értékű, melyet uton-utfélen minden 
jö t t -ment sárba rán tha t , lábbal t iporhat , — 
gúnyolhat , t ámadha t , — anélkül, hogy védel-
münkre mé l t a tnánk — vagy t ámoga tn i mer-
nénk, holot t ugy magunkban , a négy fal közöt t 
el ismerjük életünk i rányadó tényezőjének, el-
ménk legvigasztalóbb igazságának, szivünk leg-
édesebb érzelmének s él tünk legbecsesebb kin-
csének? Oh, hiszen mi saját , kevésbbé igaz és 
fontos, de alanyi véleményeinkér t is hányszor 
szállunk síkra s védjük utolsó körömszaka-
dásig, mitsem törődve a türelemmel, tá rsadalmi 
békével, sőt néha az i l lendőséggel sem. Csak 
a hit igazságai volnának oly kevésbecsüek, 
hogy a kathol ikus hivők még szót emelni is 
restellenék é r tök? Azon hi t igazságok és intéz-
mények, a melyekér t I s tennek egyszülött F ia 
on to t ta véré t a keresz t fán s melyek mind-
egyikért annyi martyr-vér ömlöt t századokon 
ál ta l? 

Ez t az elvet nem val lha t ja magáénak egy 
kathol ikus sem, a ki csak valamennyire is 
ismeri és becsüli a kath . vallást. Ez a semle-
gesség és mellőzés nem lehet, sem a türelem, 
sem a béke, sem a humanismus, sem a fel-
világosultság, sem az állam-érdek követelmé-
nye, hanem a kath. hit ellenségeinek vagy 
azoknak ta lá lmánya, akik a ka th . hi t re keve-
set adnak, igazságáról, életre kiható nagy 
fontosságáról nincsenek meggyőződve, vagy 
akik megelégedve a Lessing-féle ál ta lános vallá-
sosságnak bizonyos külső mázával és formájá-
val, egyenlő ér téket és igazságot tu la jdoní tnak 
valamennyi vallásnak s ezzel, épen midőn vala-
mennyinek bará t ja i aka rnának lenni, logikai-
lag mindegyiknek ellenségeivé lesznek, mer t 
minden vallásnak, lia súlyt fek te t igazságára, 
t i l takoznia kellene az ellen, hogy nem ő a 
legigazabb s legértékesebb. 

De há t ezt a semlegesség elvét ép azok 
t a r t j á k legkevésbbé, a kik leghangosabban 
hirdetik. Nem t a r t j ák meg a val lástalanok 
különböző sectái, mert a val lás ta lanság elveit, 
bölcseleti tévelyeiket beszédeikben, saj tóban, 
könyvekben, poli t ikában, uton-utfélen terjesz-
tik nagy hangon és türelmetlenséggel , mit sem 
törődve vele, hány hívőnek dúlják föl ez által 
lelki nyugalmát . — Nem t a r t j á k meg továbbá 
a nem kath. felekezetek, bármely néven nevez-
zük őket, mer t hiszen tudvalevőleg leginkább 
érvényesítik m a g u k a t s felekezeti érdekeiket 
a kormányban , h ivata lokban, tá rsadalomban, 
sa j tóban és i rodalomban. 

Csak a katholikusok ragaszkodnak — saj-
nos — a leghívebben a semlegesség és türe-
lem elvéhez, holot t pedig nekik volna leginkább 
kötelességök, mer t nekik van legtöbb benső 
értékbeli, tör ténet i , számbeli jogczimök a nyilt 
confessióra és megfelelő érvényesülésre. Es miért 
van leginkább a kathol ikusok közöt t el ter jedve 
ez a szélsőségig vitt türe lem és semlegesség? 
Ta lán azért , mer t ők fek te tnek legkevesebb 
súlyt va l lásukra? Ok vannak legkevésbbé meg-
győződve val lásuk igazságáról? Nagyon szo-
morú dolog volna ezt fel tenni rólok. de nem 
is tehe tő fel. Hiszen oly vallással birnak, mely-
nek legrégibb tör ténet i , positiv igazsága egye-
dül képes kiállani a bizonyítás bármely próbá-
já t , a t udomány bármely terén és Ítélőszéke 
előtt. E z t a vallást val lot ták kétezredév óta a 
századok legkiválóbb lángelméi és tudósai, ezt 
val l ják ma is a legművel tebb nemzetek. Ez a 
vallás elővára és védőbás tyá ja ma is az összes 
többi ker. vallásnak, mely épen azér t van egy-
m a g á b a n kitéve a val lástalanok leghevesebb 
támadása inak , mer t nagyon jól tudják, hogy 
ha ezt sikerülne ledönteniök, a többiek nyom-
ban mind u t á n a dőlnek. Legfényesebb belső 
és külső igazsága ; legmélyebb a hite isteni 
eredetében és igazságaiban ; legfönségesebb 
külső megje lenése ; legszembetűnőbbek és felül-
múlha ta t l anok az eg}^énre, a családra, ál lamra, 
a tá rsadalomra s egész emberiségre kiható 
erkölcsi eredményei. Miért t ehá t épen csak a 
ka thol ikusokban ez az egész a gyávaságig 
menő semlegesség és közöny? H á t minden-
esetre nagy része lehet ebben a földi érdek-
nek, a félelemnek, a meggyőződés hiányának, 
a ker. é letrenddel való szakí tásnak is, — de 
nem lehetnek ezek az egyedüli okok, mer t 
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igen sokan olyanok is rab ja i e ba jnak , a kik 
különben a magáné le tben elég vallásosak, 
s igy ta lán épen azon erényeknek, azon elő-
nyöknek félreismerése és helytelen alkalma-
zása szabja nekik e téves maga ta r t á s t , a mely 
erényeket s e lőnyöket épen a ka th . val lásnak 
köszönnek. Nem-e épen e vallás szolgál ta tot t 
nekik érveivel a legmélyebb meggyőződés t az 
igazságról? Már pedig az erejében bizó igazság 
rendszerint szerény és türelmes, mig a tévely 
nagyhangú s erőszakos. — Nem-e épen e vallás 
fej lesztet te ki bennök leginkább az önmeg-
t agadás szellemét, mely á ldozatra képes, — 
azt a becsületes következetességet , a mely az 
egyszer — bár tévesen is — elfogadott elvhez 
még akkor is hü marad , ha mások megszegik azt ? 

- Nem a kath. vallás érlelte meg bennök az t az 
ál ta lános emberszerete te t , mely még ellenségeit 
is kimélni és szeretni t a n í t j a ? Es nem éppen 
a ka th . egyháznak igért isteni legyőzhete t len 
segítség, a vallás védelmére Is tentő l megállapí-
to t t hierarchia pá ra t l an szervezete és egysége ; a 
magyar á l lamnak századokon át megőrzö t t ka th . 
jel lege s hivatalos védelme fe j leszte t te ki bennök 
a biz tosságnak az t az érzetét , mely felesleges-
nek t a r t j a a m a g a részéről is a személyes és 
tevékeny közreműködés t a t á m o g a t á s b a n és a 
védelemben, és ekkép hozza létre h a z á n k b a n a 
kathol ikusoknak azt az alárendelt , sa jná la t ra 
méltó helyzetét , a rosszul é r te lmezet t és alkal-
mazo t t engedékenységnek azt a vétkes fokát , 
a mely egyérte lmű a lemondással s az egyház 
leglényegesebb érdekeinek, jogainak, szabadsá-
gának feláldozásával? Igen, lé t rehozta a katho-
l ikusoknak a tá rsada lom és polit ika t e rén azt 
a teljes közönyét , sőt többe t mondunk , a nyil t 
confessiónak azt az ér the te t len restelkedését , 
a mely mig mások, csekélyebb szónoki, értelmi, 
vagyoni erővel t á r sada lomban , politikai téren, 
saj tóban, tudományos in tézetekben, irodalom-
ban uralkodó túlsúlyt vivtak ki magoknak és 
a nyilvános állások legmagasabb fokain is 
emelt fővel és nyi l tan vall ják be hi tfelekezeti 
minőségöket s fejtik ki egész ostentat ióval hit-
felekezetök érdekében nagy tevékenységöket 

— mi teljes resignatióval minden térről félre 
vonulunk, földi előnyökért vagy az üldözések 
kikerülése véget t a küzdő egyháza t m a g á r a 
hagyjuk, az ellenséggel paktá lunk, sőt még 
h i tünket is szégyeljük bevallani, ugy, hogy 
Ugrón és Polónyinak nagyon je l lemző szava 

szerint, — előbb-utóbb bocsána to t kell kér-
nünk azért , hogy kathol ikusok vagyunk. 

H á t bármi le t t légyen oka ennek a szé-
gyenle tes á l lapotnak, az nem m a r a d h a t így 
tovább. Aká rmi le t t volt légyen a kathol ikusok 
eme m a g a t a r t á s á n a k oka a múl tban , vál toznia 
kell ennek, ha csak veszendőbe nem aka r juk 
ősi örökségünket , le nem aka runk mondani a 
legszentebb jogainkról , legbecsesebb igazsága-
inkról, lelkiismeret és tan-szabadságunkról , éle-
t ünknek és sa já t in tézményeinknek hitelveink 
szerinti berendezéséről , földi és örök jövőnk-
ről, holo t t ha fölhasználnók mindaz t a sok 
szellemi, erkölcsi, számbeli és anyagi erőt. 
melylyel rendelkezünk, mi a d h a t n á n k i rányt 
a pol i t ikának, a t á r sada lomnak , a tudomány-
nak ós összes i rodalomnak. (Folvtan'uk.) 

Válasz Dr „Viszoii válasz " ára 
Mindenekelőtt megjegyzem, miszerint a felvetett 

kérdést, minden szenvedélyesség kizárásával, tehát a 
legnagyobb tárgyilagossággal, csupán csak „akademice" 
kívánom tárgyalni ezúttal is. Miből kifolyólag kijelentem, 
hogy távol áll tőlem azon szándék, hogy fejtegetéseim 
által bármely egyházi hatóság pozitív intézkedéseinek 
praejudikáljak. Annál kevésbbé szándékozom tehát az 
apostoli szentszék határozataival, melynél a földön ma-
gasabb tekintély nem létezik, könnyelműen daczolni, 
vagy ellentétbe jutni . 

1. A tárgyalás menetének egyszerűsítése czéljából 
azonban, már itt az elején, meg kell felelnem azon 
közbevetett (interlocutorius, vagy interlinearis) kérdé-
sekre és megjegyzésekre, a melyeknek az érdemleges 
tárgyalássorán való lebonyolítása, az ügymenetet meg-
nehezíthetné. U. m. 

a) Czikkező a „Religio'1 f. é. febr. H-iki (11-ik) 
számában közölt „Viszonválasz"-ában azért engedi meg 
szívesen, hogy az ,,Antimension"-t illetőleg XIV. Bene-
dek pápának „Etsi Pastoralis" kezdetű constitutiójából 
idézett legutolsó (szerintem egyedüli) érve, csak az olasz-
országi görög-szertartásuakat kötelezi, mert ennek meg-
engedése úgymond „nem ront semmit (a többi) felsorolt 
érvei hatásán." — Pedig arra nézve, a ki nem „cudit" 
(gyártja) hanem „quaerit" (keresi) a valót (veritatem) : 
az érvek mivolta alku tárgyát nem képezheti. 

b) Amennyiben a „Viszonválasz"-nak zárjelbe fog-
lalt azon felkiáltása, hogy „a latin szertartásuaknál a 
szertartásban, a rubrikákban is megvan a catholicitás /" 
azt akarná jelezni, hogy a görög szertartásuaknál a 
szertartásban „a catholicitás" nem volna fellelhető : 
erre nézve szabad legyen megjegyezni, miszerint IX. 
Pius pápának 1853. decz. 19-én tartot t „Allocutióu-ja 
szerint: „charitatis spiritu perinde ac Nos excitati Prae-
decessores Nostri, sacros ritus, quos Orientális adhibe-
ret Ecclesia, quosque orthodoxae üdéi minime adver-
sari comperissent, non modo non improbandos, secl 

14* 
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vero etiam observances, ac ' retinendos censuerunt, 
utpote ipsa antiquitatis origine commendatos, et a 
sanctis Patribus noil mediocri ex parte profectos" (Acta 
Pii IX. P. I. vol. I. pag. 553.) — „Romani Pontifices" 
kezdetű apostoli Constitutiojában pedig, ugyanazon 
szent emlékű pápa igy ir : „Atque haec fidei unitas 
cum legitimorum rituum varietate optime consistit, ex 
quibus immo major in ecclesiam ipsam splendor et majestas 
miriúce redundat. Hinc ipsi Decessores Nostri, non solum 
in animo numquam habuere, orientales gentes ad ritum 
latinum ducere, verum etiam, quoties, opportunum esse 
existimarunt, luculentissimis verbis clare aperteque 
declararunt, se nolle proprios Orientalium Ecclesiarum 
ritus, utpote venerabili suae originis antiquitate, et 
Sanctorum Patrum auctoritate commendatos destruere, 
vel immutare." (Actorum Pii IX. P. I. T. III . pag. 403.) 
— Végre X I I I . Leo pápa „Orientalium dignitas Eccle-
siarum" kezdetű Constitutiojában, melynek kelte pridie 
Calendas décembres 1894. a keleti egyház szertartásai-
nak magasztalását odáig viszi, hogy azokból meríti 
„notae Catholicitatis Ecclesiae" főérvét, igy : „In rituum 
Orientalium conservatione plus inest quam eredi possit 
momenti. Augusta enim, qua varia ea ri tuum genera 
nobilitantur antiquitas, et praeclaro est ornamento 
Ecclesiae omni, et fidei catholicae divinam unitatem 
aff irmat . . . Neque aliud fortasse aclmirabilius est ad 
Catholicitíltis notam in Ecclesia Dei illustrandam, quam 
singulare, quod ei praebent obsequium dispares caere-
moniarum formae nobilesque vetustatis linguae, ex ipsa 
Apostolorum et Pa t rum consvetudine nobiliores." (Sche-
matismus historicus Dioecesis Magno-Varadinensis Gr. 
R.pro 1900. pag. 129.) — Hogyne volna meg tehát a szertar-
tásban a „catholicitas" a görög szertartásuaknál is ? — 
Mindezekből az is nyilvánvaló, hogy a görög szertartásnak 
bizonyos részekről érezhető kegyes lenézése, avagy inkább 
dölyfös megvetése, az apostoli szentszék helyeslésével 
épen nem találkozik. Amit tehát az apostoli szentszék 
az egekig magasztal : azt másnak becsmérelni nem sza-
bad. — Amennyiben azonban czikkező „szertartási 
catholicitás*- alatt, az úgynevezett egyöntetűséget értené : 
absolut egyöntetűséget nem fog feltalálni a latin egy-
házban sem, mert törvényes jogszokások, előjogok és kivé-
telek, itt is, ott is fordulnak elő. 

c) „Tollharcz"-nak minősített „Viszonválasz^-ában 
igy kiált fél czikkező : ..A sophisma imponálhat a tudat-
lan előtt, ámde a komolyan gondolkodó nem ijed, nem 
retten meg tőle." Vagyis : „Sophisma"-nak minősíti azon 
eljárásomat, hogy az „Antimension"-t illetőleg, csakis 
az itt a) pont alatt felemlített, s általa szivesen feladott 
érvvel foglalkoztam, a ..Missale Romanum"-ból pedig 
ugyancsak általa, annak bebizonyítására felhozott érve-
ket. hogy „latin szertartású papnak csak a latin szer-
tartású püspök által konsekrált portatilén szabad mi-
sézni," — egyszerűen mellőztem. — Tettem ezt pedig 
azért, mert „Dr" nak, tehát „tudósnak" és „komolyan 
gondolkodónak" válaszolva, el kellett tekintenem azon 
„argumentum"-októl, a melyek az „Antimension"-nal 
nem foglalkoznak és csak azon egyedüli érv megezáfo-
lására kellett szorítkoznom, amely az „ Antim ension" 

absolut mellőzése mellett hozatott fel, melyet azonban 
már czikkező is készségesen feladott. — De mert czik-
kező „argumentum"-aihoz ragaszkodik : hát válaszolok 
azokra most. Még pedig igy : A „Rituale Romanumu 

szerint, úgymond, „latin szertartású papnak csak a latin 
szertartású püspök által konsekrált portatilén szabad 
misézni." Distinguo: latin szertartású templomokban: 
Coneedo ; görög szertartású templomokban : Subdistinguo : 
ott, a hol ez (mint az „Italo-Graecusok"-nál) valamely 
külön törvény vagy törvényerejű intézkedés által igy 
van előírva : Coneedo ; Mindenütt, nem véve ki a 
„casus necessitatis," vagy- bármely „justa causa" eseteit 
sem: Nego. — A „Distinctio" első „membrum"-át azért 
kellett „concedálnom," mert XIV. Benedek pápának 
előző czikkemben hivatolt „Imposito nobis" apostoli 
constitutiójának 10. §-a szerint is; „Sí vero eosdem 
(Missionarios, aliosque Sacerdotes Latinos in tota Russia 
Polonica nunc et pro tempore commorantes) in aliqua  
Latina Ecclesia, seit in domesticis Latinorum Orator i is . . . 
sacrosanctum Sacrificium offerre contigerit, illud vel  
super Altari consecrato, vel super Lapidea pariter con- 
secrata Tabula, quae etiam Altare portatile appellator, 
non autem super Antimensiis hujusmodi, celebrare om-
nino debent." — A „Subdistinctio" azt hiszem „non 
indiget explicatione." Indokai pedig, ugy előző ezikkem- 
ből, mint az ezután kifejtendőkből lesznek nyilvánvalók. 

d) Minthogy előző czikkemben XIV. Benedek 
pápának „Imposito nobis" apostoli constitutióját úgyis 
idéztem ; jn int a mely ugyanazon nagynevű pápa „De 
Sacrosancto Missae Sacrificio" czimű művének „XIV. 
Appendix"-ét képezi : czikkező pedig : „Kezembe vet-
tem — úgymond — a fennidézett könyvet, azonban 
fájdalom, az én kiadásomban csak XIII. Appendix van; 
nincs XIV. Appendix" : tisztáznom kell magamat ezzel 
szemben is ; mert eltekintve attól, hogy én, ugyanazon 
constitutiót egyúttal úgyis idéztem, mint amely XIV. 
Benedek pápának Tom. III . Buliarii Nr. XLII I . fellel-
hető, tehát ha czikkező nem találta fel azt az említett 
mű XIV. Appendixe gyanánt, a Bullariumban minden 
esetre ráakadt volna : az említett műnek kezemügy^ében 
levő kiadása (Operum Bened. XIV. Tom. VIII. edit.  
Prat i 1843.) nem XIII . hanem XXI . Appendixet tartal-
maz, melyek közül, az idézett okiratot képező XIV. 
Appendix, a 308-ik lapon fordul elő. 

e) Záradékul czikkező azt a jó tanácsot adja, hogy 
a kérdést „Dubium" alakjában terjeszszem Róma el-
döntése elé. De erre sem én, sem más görög szertar-
tású, azért nem tarthatja magát hivatottnak: mert az 
előző czikkemben felhozott apostoli tekintélyek révén, 
a latin szertartású papok előtt nyitvák a görög katho-
likus templomok. Ha pedig valakinek a latin szertar-
tású papok közül mégis scrupulusa volna igénybe venni 
a görög katholikusok templomait és oltárait : nem 
ezeké, hanem azok dolga volna saját scrupulusaik meg-
szüntetése után járni, már csak azért is, mert a görög 
katholikusok nem tudhatják azt. hogy egyik vagy7 má-
sik latin szertartásut, a világ minden táján és vidékén^ 
minő különleges jogszabályok, vagy egyházmegyei sta-
tútumok kötelezik. Amit tudunk : annyi bizonyTos, hogy, 
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ami az „Antimension"-t illetőleg, az „Italo-Graecusok" 
között kötelező — az „nein sürgethető mindenütt." 
Az általam a „Religio" 9-ik számában felállított „Thesis" 
ennyit tartalmaz csak. Semmit többet, egy szóval sem. 
S ezt vannak hivatva megvédelmezni e sorok is. 

2. Mivel pedig ezen szabatosan körvonalazott 
Thesis ellen czikkező által felhozott egyedüli ellenérvet 
már feladta maga czikkező is, szívesen megengedve, 
hogy XIV. Benedek pápának „Etsi pastoralis" kezdetű 
constitutiója, csupán csak az „Italo-Graecusokat" és az 
azok között élő latin szertartásuakat kötelezi : ebből a 
következő Syllogismus domborodik ki : A ki az „Anti-
mension" használatát a latinoknak megtiltó iménti pápai 
«onstitutiót csakis az Italo-Graecusok között élő lati-
nokra nézve tar t ja kötelezőnek, az, ugyanazon consti-
tutió hatályát nem sürgetheti mindenütt. De ezt teszi 
utólagosan Dr ur. Tehát Dr ur annak hatályát 
mindenütt, következetesen nem sürgetheti. — S ezzel a 
„tollharczot" akár be is fejezhetnők, ha magasabb szem-
pontok nem követelnék, hogy végig szőjjük a fejtege-
tések fonalát. Hiszen ezen czáfolat, mint ilyen, amugyis 
•csak negativ érv. 

3 Álláspontom mellett, positiv főérvül, idéztem 
volt előző czikkemben, XIV. Benedek pápának „Impo-
sito Nobis" constitutiójából (§. 7.) amaz „antithesis"-
szerii szavakat: rSed aliter res se habent (vagyis eltérőleg 
az Italo-Graecusoktól), ubi de Regionibus agitur, in 
quibus Latini Presbyteri ab Ecclesiis Latini Rítus longe 
degentes . . . vel Missae eelebrationem penitus omittere . . . 
vet earn super Graecorum Antimensiis peragere compellun-
tur." De ezekre tisztelt ellenfelem azt feleli, hogy „ezen 
engedmény nem magyarországi . . . papoknak szól, 
még nem is a czivilizált kontinens papjainak, hanem a 
legsötétebb Afrikában, Kínában, Koreában, vagy Japánban 
a vaclak között járó missionariusoknak." Pedig én foly-
tatólagosan idézve azt is kimutattam, hogy XIV. Bene-
dek pápának ezen itézkedése nem egyéb, mint az 
általa felállított iménti általános elvnek „in Russia Polo-
nica", a gör. kath. Rathének, nem pedig a vadak között 
(ahol nincsenek is görög szertartású katholikusok) élő 
lat. szert, papokra való alkalmazása, mint a kiknek az 
„Antimension"-ok használata amaz „elv"-ből kifolyólag 
engedtetik meg. — S ezen szempontot azért kell most 
bővebben kifejtenem, hogy a nagy pápa álláspontja, 
annál világosabban domborodjék ki. — Az mag:a, hogy 
az ugyancsak előző czikkemben idézettek szerint, a 
nagy pápa „salvis praefati demen t i s VIII. nostrisque 
super Ritibus Italo-Graecorum editis Constitutionibus, et 
Ordinationibus" engedte meg a Ruthenek között élő 
latin papoknak az „Antimension"-ok használatát, azt 
bizonyítja, hogy itt oly általános elvet állított fel a pápa, 
amely alól az Italo-Graecusok azért képeznek ezentúl 
is kivételt, mert ezt a pápa szükségesnek tartotta külön 
hangsúlyozni, olyannyira, hogy, ha ezt külön nem hang-
súlyozza, az Italo-Graecusok jogosan azon gondolatra 
jöhet tek volna, hogy amaz általános elvek oly alakban 
való kidomboritása, mint az, az egész Constitution 
végig vonul : az „Etsi pastoralis" Constitutió ide vonat-
kozó részének abrogálását involválná. De, amely álta-

lános elv alól kifejezetten csak az Italo-Graecusok képez-
nek kivételt : legalább szerintem ugy látszanék, mintha 
mások, a meg nem nevezettek, ugyanazon általános elv alól 
már azért sem képeznének szükségképen kivételt, mert 
Regula XV. Juris igy hangzik: „Odia restringi, et 
favores convenit ampliari." De meg, az vanalogiaLL is 
jogszabály, különösen mindenkit kötelező positiv rend-
szabályok hiányában. — VIII . Kelemen pápának XIV. 
Benedek által idézett s fenntartot t 1602. évi intéz-
kedése pedig ezeket tartalmazza : „Sacerdotes Rutheni 
non Schismatici, in Ecclesiis Catholicorum Ritus Latini, 
Altaribus, Calieibus et Vestibus Saeris eorumdem Catholi-
corum uti, et Missam celebrare possint, in casu necessitatis, 
ac etiam solum devotionis causa, dummodo Ritu Rutheno 
celebrent. E t econtra Sacerdotes Ritus Latini in Ecclesiis 
Ruthenoruni non Schismaticorum, Altaribus et Calicibus, cic 
Vestibus Saeris uti. et Missam celebrare valeant, Ritu tamen 
Lat ino.Et praedicta serventur secluso omni scandalo, et de 
licentia Praelatorum, et rectorum ipsarum Ecclesiarum." 
Mi kell ennél világosabb ? Ebből az is megérthető, hogy 
hol, és minő terjedelemben kell venni a „Viszonválasz"-
ban idézett Arndt Ágoston jézustársasági atyának ama 
szavait, hogy „Generatim prohibitum est, ne quis alte-
rius ritus aparatus liturgicos adhibeat," különösen 
midőn ezen szavak XIV. Benedekre ('Allatae sunt §. 33.) 
való hivatkozással idéztetnek, holott az „Allatae sunt" 
Constitutio jelzett 33-ában épen az áll, hogy: „Iure 
Canonico illud quidem statutum habetur, Ritum Orien-
talem et Graecum, cum Latino haud esse miscendum . . . 
at nullo jure affirmari potest, Ritus commixtioneni Aposto-
lica aliqua Constitutione vetitam induci ex eo tantum, 
quod Armenus, Maronita aut Graecus juxta Ritum 
suum in Latina Ecclesia vel Missae Sacrificium, vel 
alias coeremonias cum populo sui Ritus exerceat, aut 
versa vice Latinus in Orientalism Ecclesia idem praestet, 
dum praesertim légitima aliqua subest causa," amint ezt, 
részben, előző czikkemben is idéztem volt, s amihez, 
a kifejtettek után, azért nem fűzhetem a „Viszonvá-
lasz" komentárjait , mert magam is azt kívánom, hogy 
az idézet csak annyit fejezzen ki, amennyit az önma-
gában kifejez, nem pedig amennyit bárki is illetéktele-
nül hozzá merne toldani. 

4. Arra, a mit a „Viszonválasz" Arndt művéből 
igy idéz : „Hinc ad quaesitum : An sacerdotibus latinis 
licet in Ecclesiis altaribus Graecorum celebrare juxta suum 
quidem ritum, sed absque altari portatili lapideo. utendo 
tela ab Episcopo Graeco unctionibus reliquiis consecrata, 
sicuti Graeci libere in Ecclesiis et altaribus lapideis lati-
norum celebrant ? Resp. S. Congr. S. Offic. 7. Jun. 1726. 
Non licere^, — ugy látszik, hogy tisztelt ellenfelem sem 
mer döntősulyt fektetni, mert máskülönben nem tartaná 
legott szükségesnek, hogy a kérdés újból Róma dön-
tése elé terjesztessék. Minden jel ugyanis arra vall, 
hogy az iménti Resolutio is épen oly helyiérdekű, mint 
akár XIV. "Benedek pápának „Etsi Pastoralis" Consti-
tutiójának, az Italo-Graecusokat illetőleg, az „Anti-
mension"-ra vonatkozó szabványai, amelyeknek az egész 
világra való kiterjesztésétől elállott már m. t. ellenfelem 
is. Nem tudni ugyanis, hogy a „Quaesitum" honnan 
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eredt, és hogy az 1726-ban hozott particular is Resolutio 
tulajdonképen kikre vonatkozik. De bármely területre 
vonatkozzék is az : nyilvánvaló, hogy annak hatálya, 
az itt idézett későbbi pápai Constitutiók intézkedései-
nek, különösen pedig XIV. Benedek pápa „Imposito 
Nobis" IV. Kalendas Április 1751. kelt Constitutiójában 
érvényre ju to t t „Sed aliter res se habent"-féle általános 
irányelvnek — nem praejudikálhat. 

5. Végre a „Viszonválasz" nagyon megró a miatt, 
hogy előző czikkemben idéztem XLII. Leo pápának 
1893. évi aug. 18-án kelt Decretum-kt is, mint amely, 
úgymond „éppen semmi összefüggésben nincs tételünk-
kel" ; s igy ignorantiam élenchi tulajdonít nekem. Pedig 
szörnyen téved. Mert igaz ugyan, hogy én minden 
további fejtegetés és kommentár nélkül, magától az 
olvasótól vártam el annak a belátását, hogy az idézett 
Decretum után csakugyan nem volt időszerű felvetni a 
kérdést. De ha Dr ^ ^ úr ezt magától nem látta be : 
útbaigazításul bátor leszek itt egyet-mást, tárgyunkra 
való vonatkozással, szives figyelmébe ajánlani. És pedig : 

a) A Decretum bevallott czélja az, hogy „Quo 
utilius frequentia promoveatur SS. Sacramentorum." 
Tehát nem szolgálja a Decretum czélját, sőt ellene 
dolgozik az, aki „frequentiae SS. Sacramentorum" elé 
akadályokat gördít. Mint például, aki a kath. papnak 
scrupulusokat ingerálva, lehetetlenné igyekszik tenni 
némely körülmények között a misézést, habár csak 
„e privata devotione" is. 

b) A Decretum szerint „Sacramenta sunt efficacis-
sima media a Christo Domino instituta, ad procurandam 
salutem animarum." Tehát a mi Urunk Jézus Krisztus 
drága vérével megváltott lelkek örök üdvének árt az, 
a ki a híveknek a szentségekhez való járulását meg-
nehezíti. Mint tenné ezt az, a ki a lat. szert. kath. 
papot „etiam in casu necessitatis" elriasztaná a görög 
kath. templom és oltár használatától, hogy a szentsé-
geket máskülönben nélkülözni kénytelen híveknek lelki 
vigaszt szerezhessen. 

c) A Decretum szerint, csak akkor szabad a hívek-
nek más szertartás szerint áldozni ok, ha nincs se saját 
szertartású templomuk, se saját szertartású papjuk 
jelen. Ha tehát van saját szertartású papjuk: nem 
áldozhatnak más szertartás szerint, még ha nem volna 
is saját szertartású templomuk. De a pap, in casu, csak 
olyan oltáron misézhetnék részökre, a milyen ott léte-
zik. Feltételezhető tehát, hogy a ki megadta ama leg-
messzebb menő engedményt, hogy t. i. a hivek, nehogy 
a szentségeket sokáig legyenek kénytelenek nélkülözni, 
más szertartás szerint áldozhassanak, a mi eddig a leg-
szigorúbban tiltva volt, intuitu salutis animarum, quae 
suprema lex est, ugyanaz, — ha ugyan valahol külön 
engedményre volna szükség, — megadta implicite a 
kevesebbet is, mert a „minus" a „majus"-ban foglalta-
tik. Már pedig az egyház fogalmai szerint több, más 
szert rtás szerint áldozni, mintha a latin szertartású 
pap „Antimension" felett volna kénytelen misézni, még 
akkor is, ha ez, itt vagy ott azelőtt nem lett volna 
ki fejezeiten megengedve. A positiv tilalom azonban eziránt 
csupán csak az Italo-Graecusokra nézve bizonyíttatott 

be. — Ellenben általános szabály, hogy a latin szertar-
tású papok szabadon igénybe vehetik a görög szertar-
tásnak templomait és oltárait, különösen fusta de causa. Ezt 
tehát megszorítani csak ott és annyiban lehet, a hol 
és a mennyiben „restrictionem dominii libertatis" külö-
nös rondszabályok írnák elő. Másutt nem. 

Hosszura lehetne még szőni ezen levezetést. Én 
csak a módját mutattam meg. Próbálja meg Dr. úr, 
mert a Decretum minden szavából vezethet le ujabb 
és ujabb érveket annak a belátására, hogy a Decretum 
után, az ominózus kérdés felvetése csakugyan vnem 
volt időszerű." Én pedig kifejezetten csak ennek indoko-
lására idéztem azt. Tehát a tárgyhoz tartozott. 

6. Egyébiránt jegyezze meg magának mindenki, 
; a ki az ügy iránt érdeklődik, hogy a görög-katholiku-

sok „Aniimension"-ja valóságos, s az apostoli szentszék 
által jóváhagyott görög Rituale szerint konsekralt, s 
szent vértanuk ereklyéivel is ellátott oltár. — Három előirt 
imádságot olvas ugyanis a püspök, midőn a szent 
Chrysmával bekent „Antimension"-okat consecrálja: 
a) Az elsőben igy imádkozik : „ . . '. Te denique roga-
mus ut . . . praesens altare Sanctum sanctorum efficias 
etc." ; b) A másodikban igy : „ . . . Te, Domine valde 
misericors, rogamus altare hoc gloria, sanctitate et gratia 
reple, ut oblatae tibi in eo incruentae hostiae, in cor-
pus illibatum, et sanguinem pretiosum magni Dei et 
Salvatoris nostri Jesu Christi unigeniti Filii tui, ad 
omnis tui populi et nostrae indignitatis salutem conver-
tantur" { c) A harmadikban pedig (a szent ereklyék 
behelyezése és chrysmatiója után) igy: „Domine Deus 
noster, qui etiam decertantibus pro te Martyribus 
glóriám hanc contulisti, ut in sanctis aedibus tuis per 
universam terram dispergerentur eorum reliquiae, ut 
sanationum fructibus scaturirent : ipse, Domine, bono-
rum omnium administrator, intercessionibus Sanctorum, 
quorum depositionem reliquiarum in venerando hoc altari 
űeri voluisti: in eodem incruentam hostiam inculpate 
nos offere concede, et omnia saluti congrua postulato 
largire, mercede etiam in hoc pro sancto nomine tuo 
decertantibus repensa, ut nostrae salutis gratia per eos 
nova miranda opereris." (Ex opere Jacobi Goar „Eu-

I chologion sive Rituale Graecorum." Edit. Venet 1730 
pag. 517. Tit. „Ordo fieri solitus in Antimensium con-
secratione.") Oltár tehát az Antimension is. 

Egyébiránt : béke velünk ! 
Nagyvárad, 1901. február 10-én. 

Dr. Lauran Ágoston. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A tanítóképző ünnepe. — 
Mint mindenütt, úgy a tanítói pályán is olyan 

férfiakra van szükség, kik lelkesedéssel töltik be hiva-
tásukat. Olyan tanítókra van szükség, kik szeretik a 
népet és szives jóindulattal támogatják, gyámolítják 
tudatlanságában, bajaiban. Olyan tanítók kellenek, kik 
hivatásuk magasztosságától áthatva önzetlen szivvel és 
el nem fáradó buzgalommal nevelik a kicsinyt és jót 
akaró barátai a nagynak. Egy szóval lélek kell a taní-
tónak, önfeláldozó, jóságos lélek. 



I. Félév. 13. sz. RELIGIO. 115 

De honnét merít jük a lelket ? — Onnét, a hol az van. 
De ez nincs a száraz ismerethalmazban, nincs a 

politikai gőgben, nincs a kávéházi füstös levegőben. 
Nincs ez a lélek a franczia közoktatási miniszter most 
világgá eresztett tervezetében sem, hol a „kiszárító 
mostani rendszer" helyébe „meleg családiasságot" és a 
„túlnyomóan nevelői irányt" hangoztat ja. 

Csak hangoztatja, de nem adhatja. Mert egy minis-
teri rendelet is csak betű, de nem lélek. 

Az Isten, alélek, éslelket egy edülbelől elehet meríteni. 
Az esztergomi tanítóképző vezetősége tehát a 

dolog lényegét valósítja meg, midőn a sok szép szavak 
helyett a cselekvés mezejére lép és növendékei számára 
egy intézményt alkotott, hol azok a lelket táplálják. 

A febr. 2-án ünnepélyesen megalakított Mária-
Társulat olyan önképzőkör, hol a szív tisztulása, a 
lélek nemesítése a czél. Mária, az Isten anyja a legtö-
kéletesebb keresztény lélek. Ezért ő volt ideálja mindig 
azoknak, kik a tökéletesség felé törekszenek, kik a 
vallást nem külső formának tart ják, hanem bensőséges 
érzelemnek, az egész életet átható gondolatnak. Az Isten 
dicsőséges Anyjának különös tisztelete nevelte a keresz-
ténység minden nagy alakját, ez óvta a veszélyektől, csüg-
gedéstől, ez volt az a forrás, melyből alélek a lankadat-
lan buzgalmat, az áldást árasztó kegyelmeket merítette. 

Azért a legbensőbb örömmel szemléltük a fényes 
ünnepséget és megható lélekkel élveztük tartalmát. Dr 
Walter Gyula praelatus-kanonok, egyházmegyei főtan-
felügyelő végezte a tagok felvételét ós a papnövendé-
kek ének- és zenekara emelte az ünnep fényét. 

Azt a gondolatot láttuk ebben szemléltetve, hogy 
a tanító és lelkész kölcsönös együttműködésben van, 
egyik a másiknak dicsősége. Az esztergomi várhegy 
egyik oldalán van a tanítóképző a másikon a szeminá-
rium. Es e két intézet tar t ja a hegyen emelkedő Bazi-
likát. Ha ez a két ház összeomlik, akkor a Bazilika 
is romba döl és nem lesz más, mint egy szomorú kripta 

De mig a két intézetben lelkes, igazi munkások 
képződnek, kik az emberiséget a valódi műveltség szín-
vonalára segítik, kik megóvják a pogány szellem hazug 
jelszavaitól: addig fényben ragyog Szent István dicső 
emléke ós Magyarország. 

Bíboros főpásztorunk, mint ezen tanítóképző intézet 
fentartója iránt is hálás lehet az ország, amiért az intézet 
élére olyan jeles tantestületet állított, mely minden irány-
ban megfelelve feladatának, az esztergomi tanítóképzőt a 
keresztény nevelés mintaintézetévé tette. (—a.) 

Veszprém, február 9. A pápa levele n i egy és/ > üspök Un k -
hoz és a veszprémi egyházmegye alapításának jubileuma. — 

Megyéspüspökünk a mult év karácsony táján 
tette le 0 Szentsége lábaihoz az ő, a veszprémi székes-
káptalan, a papság és a hivek szeretet-adományát, a 
a Péter-fillért, a mely adomány 20 ezer frank. 0 szent-
sége megyéspüspökünkhőz a következő leiratot intézte, 
mely éppen újév napján érkezett meg : 

XIII . LEO PÁPA. 
Tisztelendő Testvér, üdvöt és apostoli áldást. — 

Az apostoli szentszék iránt lelketekben meggyökerezett 

tiszteletnek és szeretetnek bizonysága az a levél, a 
melyet az Isteni Kisded születésének évfordulóján hoz-
zánk küldöttéi. Ugyanannak bizonysága az a péter-
fillér-ajándék, melyet te, a székesegyházi káptalan, 
valamint az egyházmegye összes hivei szükségeink 
enyhítésére bőkezűen összeadtatok. Mind a kettőért, a 
jókivánatokért t. i. és a nyúj to t t segítségért fisessen 
meg nektek bőségesen Krisztus, a kit Bennünk, mint 
az ő helytartójában, szerettek és tiszteltek. És hogy az 
isteni malasztnak e bőségét részetekre mielőbb meg-
szerezzük, kiváló jóakarattal adjuk reád, Tisztelendő 
testvér, a káptalanra és a gondjaidra bizott hívekre 
apostoli áldásunkat. 

Kelt, Rómában, szent Péternél, 1900. évi deczem-
ber hó 28-án, pápaságunk huszonharmadik évében. 

XIII . LEO PÁPA. 

Tisztelendő Testvérünknek, Károly veszprémi 
püspöknek — Veszprémben. 

A mi a veszprémi egyházmegye alapításának jubi-
leumát illeti, arra nézve a „Veszprémi Hírlap "-ban a 
következő lelkes felszólítás jelent meg: 

„Az első magyar püspökségek között volt a vesz-
prémi püspökség, melynek első püspöke 1009-ben kezdte 
kormányozni egyházmegyéjét. 

Ennek a ránk nézve nevezetes esztendőnek 900-ik 
évfordulója közeledik. Megdobbanik szivünk, ha arra 
gondolunk, hogy nyolcz év múlva oly határkőhöz érünk, 
a melytől visszatekintve, egyházmegyénk kilenczszáza-
dos története tárul fel szemeink előtt. 

De vájjon feltárul-e ? 
Erről akarunk néhány sort irni s e néhány sort 

óhaj t juk kedves paptársaink becses figyelmébe ajánlani. 
Erezzük, hogy a mai jubilálni szerető világban 

meglehetősen elkoptatott s jórészben unottá vált tárgy 
a jubileumokról irni és beszélni. De ez nem tart vissza 
bennünket a kezdeményezés megkezdésétől, mert egy 
három vármegyét magában ölelő egyházmegyének 900 
éves jubileumáról levén szó, azt hiszszük, hogy sem a 
kicsinyléssel, sem a kopottság vádjával nem kell meg-
küzdenünk ; s eleve meg vagyunk győződve, hogy 
egyházmegyénk papsága sem az eszmét, a melyet most 
megpendítünk, sem annak kivitelét nem fogja elvetni. 

Mint bevezető sorainkban említettük, az igazi jubi-
leum a múltnak, jelennek és jövőnek ünnepe. Legfon-
tosabb azonban a mult. Az ünneplés első sorban a 
múltnak szól, mert ezen alapszik a jubileumnak értéke. 
S itt ismét felvetjük a kérdést : ha majd egyházme-
gyénk 900 éves múlt ja betellik, ha majd odaérve a 
kilenczszá.zadot jelelő határkőhöz, elmélkedő lélekkel 
visszatekintünk, vájjon feltárul-e előttünk a mult? 

Hacsak fel nem tárjuk, a legnagyobb részben 
homályban marad az. S valljuk meg őszintén, a múlt-
nak fel nem derített homálya sötét árnyékot vetne 
magára a jubileumra. 

De nehrögy szándékunk is homályban maradjon, 
ime világosan kimondjuk, hogy egyházmegyénk 900 
éves történetét a jubileumi esztendőre meg kell irni. 
Ez lenne legszebb, legbecsesebb, legméltóbb emléke a 
jubileumnak. 
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Ez lenne a legszebb, mert a gondolkodó lelket 
visszavezetné a múltba, melyet majd ünnepelünk s gyö-
nyörködtetve, tanítva tárná fel előtte a homályból ki-
emelt emléket. 

Ez lenne a legbecsesebb, mert nemcsak régi mu-
lasztást tenne jóvá, hanem értékes könyvet adna örök-
ségképpen az utódoknak. 

Ez lenne a legméltóbb, mert az egyházmegye tör-
ténetét magába foglaló könyv írásában az egyházme-
gyének majdnem minden papja részt vévén, alkalma 
és módja lenne szellemi és erkölcsi közremunkálkodá-
sával az ősrégi egyházmegye iránti szeretetének, ragasz-
kodásának és hálájának adóját lefizetni. 

Közös munka, közös kincs lenne. 
Éppen azért nem szabad kételkednünk abban, 

hogy kedves paptársaink szívesen fogadják ez eszmét 
és jóakaratú pártfogásukkal lehetővé teszik annak meg-
valósítását. 

Ebben a biztos reményben bocsátjuk nyilvános-
ságra jelen sorainkat, melyekben egyelőre csak az esz-
mét akartuk felszínre hozni. A megvalósítás módozatairól 
majd később !" Fiat, fiat ! 

IRODALOM. 
4- A Miasszonyunkról nevezett kalocsai Iskola-

nővérek Története 1860—1900. Irta az intezet egyik tanára. 
Kalocsa, 1900. kis 4-r 126 lap szöveggel és 75 képpel. 

A külföldi utas, ki nyugat felől akár a Dunán, 
akár a vasúton utazik hazánk szive felé, miután Pozsony 
fogalmat nyúj to t t neki arról, hogy kulturállamban uta-
zik, Esztergom előtt a hatalmas bazilika látására okve-
tetlenül gondolkodóba esik, mert meglepik őt a bazilika 
nagy arányai s annak a benyomásnak hatása alatt uta-
zik tovább, hogy itt van talaj is, vannak emberek is 
nagy gondolatokra és nagy alkotásokra termettek. 

Utas, ki az esztergomi bazilikát látta és jól meg-
nézte, bizonyára sosem feledi el a nagyszabású képet, 
metyet ez a nagyarányú kolosszus-alkotás lelkében 
támasztott. Egy ember, egy nemzedék ilyeneket ritkán 
alkot. Ilyen alkotások több nagyszellemü ember s egész 
generácziók közreműködésével emelkednek ki a semmi-
ségből, hogy bámulatot keltsenek s daczolva az idők 
minden mostohaságával, hirdessék századokon át a 
teremtő szellemek gondolatainak és a „viribus unitis"-
ben rejlő hatóerő alkotásainak nagyságát. 

1900 szept. 9-én, szűz Mária szent neve ünnepén 
folyt le Kalocsán a Miasszonyunkról nevezett iskola-
nővérek letelepedésének 40 évi jubileuma. Csekély kis 
mustármagból csodaszép terebélyes nagy fa növekedett 
fel, mely a nagy kalocsai főmegye egész területére, 
sőt azon túl is messze-földön, az egész országra kiter-
jeszti üdítő és tápláló hatását. Nincs az országban vidék, 
hová a kalocsai női tanítóképző intézetek tanerőt, világit 
és szerzetesrendit, ne képesítettek, ne küldöttek volna. 
A kalocsai iskolanővérek iskoláinak óriás szervezete, 
a mint azt 3 érsek, Kunszt az első, Haynald a második 
alapító, Csúszka a határtalan bőkezüségü jótevő tervei 
és adományai alapján lelkes tanférfiak és önfeláldozó 
szerzetesnők hősi munkássága kifejlesztette, ha lelki 
szemeink elé állítjuk az egészet, összesógében oly nagy-
szabású alkotásnak tűnik fel okvetetlenül, mely Magyar-

ország keresztény és katholikus alkotó erejének nagy-
ságáról éppen oly megragadó képet nyúj t a honfinak 
és idegennek egyaránt, mint a magyar Sión ormára 
épített ország-világnak szóló bazilika. Mind a kettőn 
nagyerejű szellemek s egész nemzedékek munkálkod-
tak, hogy azzá legyenek, a mik : a magyarokban élő 
keresztény Isten- és emberszeretetnek országos erős 
fellegvárai, termő melegágyai és Isten dicsőítésétől 
visszhangzó óriás szentélyei. 

Ily érzelmek közt lapoztam és teszem le kezeim-
ből ezt a könyvet, melynek megírása gondolatnak 
fényes tünemény, ténynek szerencsés és dicső esemény 
— nemcsak Kalocsára, de az egész országra, különösen 
pedig mindazokra nézve, kiknek életét a jóságos Isten 
a nőnevelés kalocsai csoda-alkotásával fűzte össze élet-
közösségbe. 

Olvasó, ki hiszesz a katholikus nevelésnek nemze-
teket átalakító hatásában : tolle et lege ! 

VEGYESEK. 
Kómából érkezett hírünk szerint, a franczia 

kormány megpróbálta a dolgát olcsóbban adni. Kísér-
letet te t t a Vatikánnál abban az irányban, hogy ö kész 
a „béke kedveért" beérni a jezsuiták száműzetésével, a 
többi szerzeteket azután szabadon hagyná. XIII . Leo 
pápa bölcsesége visszautasította az alkudozást. 

— A magyarországi papi imaegyesiilet középpontja 
Győrött van. Elnöke Mohi Antal dr, apát-kanonok, káp-
talani helynök. A tagok főkötelessége a papi erények 
mellett egy naponkint mondandó kis ima, hogy a tagok 
részére a kitartás malasztját az Istentől megnyerjék. 
Az isteni* Sziv buzgóbb tisztelete szintén egyik föl-
adata. A fölvételt a társulat győri „Értésítőu-jének szer-
kesztője, Hahnekamp György kanonok és nagypapne-
veidei igazgató szívesen közvetíti. 

— Magyarok Kómában, mi, igen szegényesen, 
csaknem sehogysem vagyunk képviselve. Egy peniten-
cziárius, véletlenül egy kamarás, néhány klerikus, talán 
1 — 2 Fraknói-intézetbeli, ha van, aztán semmi, ha a követ-
ségnél véletlenül nincsen magyar tag. Minden katholikus 
nemzet jobban van képviselve. Például, a németek 
képviselete valóban impozáns. Van az apostoli szentszék 
mellett két német követség, a bajor és a porosz, van 
két német hospitium, a Campo Santo és az Anima. De 
ki tudná a hivatalokat mind felsorolni, a melyekben 
német kath. férfiú neve tündöklik. Vilmos német császár 
születése napján a porosz követ, Rotenhahn báró nagy 
lakomát adott. I t t lehetett csak látni, mily hatalmasan 
van a német katholikusság az örök városban ké])viselve. 
Magyar hospitium, ki veszi ennek az ügyét Magyar-
országban szivére ? ! 

— Uj czimzetes apátok. Király ő felsége a pécsi 
püspök előterjesztésére apáti czimet adományozott a 
pécsi egyházmegye két papjának: Uray Atala baranya-
baáni esperes-plebánost kinevezte Szent-Lélekről neve-
zett monostori ós Wosinsky Mór s.zegzárd-belvárosi plé-
bánost Szt -Miklósról nevezett madocsai czimzetes apáttá. 

— Az autonomia ügyében a hármas-bizottság f. 
hó 14-én értekezett és 18-án fog értekezni a püspöki 
kar három kiküldött tagjával. 

— Ad limina apostolorum. Csáky Károly gróf 
váczi püspök urat f. hó 11-ón délelőtt fogadta a pápa 
háromnegyedórai magánkihallgatáson. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő ; Bresnay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI ES IRODALMI FOLYÓIRAT. 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus." 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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papnevelő-intézetben. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevekenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

A kath. hitnek megvallása a nyilvános 
életben. 

III . 

(S. G.) Felesleges részletesen vázolnom a ka-
tholiczizmus je len a lárendel t helyzetét hazánk-
ban. Mindazok, a kik a kath . egyház sorsát 
szivükön viselik és képesek megér teni a kor 
szellemét, a benne szerepet vivő tényezők irá-
nyát , gondolkodását , szándékait , egyhangúlag 
és régóta hangoz ta t j ák , hogy a legválságosabb 
idők előtt áll a kathol ikus egyház Magyar-
országon. A sürün fe lhangzot t békebiz ta tga tá-
sok csak a rendszerhez ta r tozó régi tak t ika i 
eszközök a kathol ikusok elal tatása. A lezaj lot t 
harcz csak egyik epizód a nagy küzdelemben. 
A látszólagos béke csak fegyverszünet u j erők 
gyűjtésére. Szenvedet t veszteségeink csak kez-
detei u jabb s ta lán még nagyobb vesztesége-
inknek a jövőben, ha e lmulaszt juk az időt a 
készülésre, pro aris et focis vivandó u jabb 
küzdelmekre. Soha sem volt t ehá t nagyobb 
szükség a kathol ikusok nyilt confessiójára, a 
bátor szinvallásra, az egyháziak és világiak 
egymást t ámoga tó hi tbuzgó tevékenységére 
minden nyilvános téren, mint épen napja inkban . 

Ez t követeli tő lünk az Isten, az egyház, 
a haza. az önmagunk iránti e lengedhetet len 
kötelességünk. 

Ez t k ivánja Isten, s ki nyi l tan és félrema-
gya rázha ta t l anu l köti a szivünkre : „A ki meg 
vall engem az emberek előtt, az t én is meg-
vallom az A t y á m előtt , ki a mennyekben van. 
A ki nincs velem, ellenem van. — A ki velem 
nem gyűj t , az tékozol ." És J é z u s előre lát ja , 
hogy e nyil t confessio az életben nem történ-
het ik küzde lem nélkül. És O, a béke fejedelme, 
az emberszere te t isteni mintaképe , váj jon le-
beszél-e a harczról a béke kedvéér t? Nem 
beszél le, sőt mind já r t e szavak u t á n buzdí t 
és bá tor í t r e á : „Ne véljétek, hogy békét j ö t t em 
hozni a földre ; nem jö t t em békét hozni, hanem 
fegyvert . A ki a ty já t vagy any já t j obban sze-
reti, mint engem, az nem méltó hozzám." 
(Máté 10. 24.) De megígéri a győzelmet is e 
ha rczban : „Bízzatok, én meggyőz tem a világot." 

— Nyilt confessiót kiván tőlünk az egyház. 
„A hit sér te t lenségét — mond ja XII I . Leo, az 
egyház feje, — midőn a szükség ugy hozza 
magával , nemcsak az egyházi elüljárók kötelesek 
védeni, hanem mindenki köteles h i té t másokkal 
közölni, akár más hivők épülésére és megerő-
sítésére, akár a hi tet lenek kérkedésének meg-
al az a s ara. Midőn mindenfelől tulkiabálással 
aka r j ák az igazságot elnyomni, akkor az ellen-
ség elől csak tehete t len ember fog meghát rá ln i 
vagy elhallgatni, vagy pedig az olyan, ki maga 
is kételkedik annak igazságában, a mit vall." 
(Sapientiae Christianae.) 
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A szóban és te t tekben nyilatkozó nyilt 
eonfessiót követeli hazánk és a társadalom 
életbevágó érdeke. A legnagyobb hazafi, gróí 
Széchenyi István hirdeté „Hitel"-ében, hogy 
csak A keresztény vallás zavartalan forrásain 
megtisztult erkölcsi jó a legegészségesebb és 
leghosszabb életidőt igéi'ő alapja a nemzeti-
ségnek". Történelmünknek legfényesebb lapjait 
a buzgó kath. vallásosság irta : „Amire, mint 
magyarok legbüszkébbek vagyunk — mondá 
egyik kiváló egyházfejedelmünk, — a mire 
legörömestebb szeretünk hivatkozni, a mit a 
külföld elé. mint nemzetünk fényoldalait sze-
retünk tartani, az mind ama korba esik, a 
melyben a kard markola tán ép ugy, mint az 
ekeszarván a sz. olvasó függött , a melyben 
minden város és falu tornya csak egy jelvényt 
ismert, a szent kereszt jelvényét." 

„Maga a valódi hazafiság — miként de 
Maistre gr. mondá — képzelhetetlen vallás 
nélkül s csak a vallásos időkben tündöklik, a 
vallással él s hal." A jó polgár, jó hazafi min-
den jó tula jdonságát a kath. vallás fejleszti ki 
s szilárdítja meg. Micsoda sanctiója volna e 
nélkül a súlyos, sokszor nemcsak hosszantartó 
fáradalmakat kívánó, hanem földi érdekeket, 
vagyont, sőt életet is veszélyeztető kötelmek 
terén az önfeláldozásra a családapában, a 
nőben, a hivatalnokban, a katonában. Benső, 
szilárd vallásosság sanctiója nélkül mindig a 
személyes érdek győz a közérdek felett. Mert 
az érdekközösség összekötő kapcsa az altruis-
rniis által kínált jutalom, mely azt hirdeti, 
hogy a mi a köznek használ, az neked is hasz-
nál, olyan távolfekvő, oly homályos, olyan 
általános és amig az egyedekhez ér, vagyis 
ami belőle egy nyomorban szenvedőre esik, 
annyira elmosódó ; viszont az a kár, a mely 
valamely közérdeknek egyes adott esetekben 
megsértéséből egyedekig ér, miként egy tóba 
dobott kő által vert huilámgyürü, távolodó 
körvonalai, annyira észrevétlenek, hogy a vallás 
sanctiója nélkül ez alapon a nagyobb, positiv, 
személyes önfeláldozást kívánó kötelesség tel-
jesítésére a nagy, kézzelfogható személyes 
hasznot ígérő vétség kerülésére a legritkább 
esetekben fogja reá birni az embert. 

A vallásos elveknek mellőzése, sőt szám-
űzése a törvényekből, az állami és társadalmi 
intézményekből kikerülhetetlenül hanyat lását 
vonja maga u tán a kath. vallásból eredt s 
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táplálkozó amaz elvek uralmának, a szabadság, 
egyenlőség és testvériség ama nagy eszméi-
nek, melyek egyedül t a r t j ák fenn a hazát s 
t á r sada lmát ; egyedül biztosítják az egyénnek 
a hazában a földi s örök rendeltetésére szük-
séges egyéni tevékenység és társadalmi közre-
működés lehetőségét, békét, rendet és nyugal-
mat. Ha a vallás elveit, ezeket a mindenek 
felett álló föltétlen, mert isteni kötelezettség-
gel szabályozó törvényeket, nem visszük nyil-
tan a törvényekbe és intézményekbe, mi fogja 
fékezni és megóvni a hata lmat a zsarnokság-
tól, a tá rsadalmat a magán érdekek szerinti 
a tomokra bomlástól és ez atomoknak ellensé-
ges felekként szembeállításától (socialismus) ? 
Mi fogja fentar tani a kötelesség színvonalán 
az államgépezetnek azt a sok águ és apró 
szerveit, ezeknek a világ szemei elől igen sok-
szer elzárt, a világ és hatalom által ellenőriz-
hetetlen s kellőleg meg sem juta lmazható 
mindennapi részletmunkáit , a melyeknek pedig 
pontos és szigorú teljesítésétől függ az egész 
kötelesség teljesítése? A családban, a társa-
dalomnak eme gyökerében, mi lesz a férfi és 
nő, a szülők ós gyermek közti kölcsönös 
jogos és sokszor igen terhes, de le nem rázható 
kötelmek éltető eleme, ha megszűnik az egy-
ideig összetartó szenvedély és érdek? Mi fogja 
magát az egyedet megőrizni a legnagyobb 
rabságtól a világon. s aj at szenvedélyeinek rab-
ságától, a mely kiinduló pont ja és táplálója 
minden rendetlenségnek az egyének és társa-
dalmak érdekében s forr asa a politikai szolga-
ság minden fa jának is, hogy beteljesedjék a 
mondás : hi tet len nép csak rabszolgaságra 
éret t? Azér t kiál totta uda méltán gr. Monta-
lembert a franczia par lament törvényhozóinak : 
„Puszta törvényekkel akai já tok reformálni a 
világot? Reformáljátok előbb önmagatokat !" 
„Uraim! — kiáltott fel méltó társa Canning 
az angol par lamentben — a mi szabadságaink 
mindazon korból valók, midőn még minden 
angol misére jár t ." 

„Magok a gazdasági kérdések sem fognak 
soha megoldatni — miként Blanqui a hírneves 
socialista mondá — hacsak a religio nem veszi 
azokat kezébe." 

A katholikusoknak tehát, a kik e haza- és 
társadalommentő elvek birtokosai, erkölcsi és 
hazafiúi legszentebb kötelességök e letéteményt 
nemcsak fenntartani, hanem a törvényekbe, 
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in tézményekbe és nyilvános, tá rsadalmi életbe 
is átvinni. Különösen kötelességök ez napjaink-
ban, a midőn az ál lam megszűnvén kathol ikus 
lenni, és a felekezet ienség je l legét öltvén ma-
gára , nem is érzi m a g á t kötelezve a ka th . 
elvek és igazságok érvényesítésére, sőt nem 
egyszer el lentétbe is jön azokkal . Növeli e kö-
telesség, a m a g á n tevékenység te l jes í tésének 
kötelességét a kormányzás rendszerének parla-
mentár is formája is, a melyben minden egyes 
polgár fontos politikai tényező s többségök ad ja 
meg a kormányza t szellemét, i rányát s tűzi ki 
a czélját . A mit t ehá t a kathol ikusok az állami 
hivatalos t ámoga tás megvonásával veszte t tek, 
most minden egyes kath. po lgárnak sa já t és 
együt tes tevékenységével kell visszaszerezni. 
Az állam védelmétől megfosz to t t kath . eg}7ház 
ma pusz tán sa já t f iainak erejére, és védelmére 
van u ta lva politikai és t á r sada lmi téren, még 
az uralkodó kormányrendszerekkel szemben is, 
ha azok el lenté tben ál lanak ka th . h i tünkkel . 

(Vége köv.) 

ZÁRSZÓ. 
A „Religio-Vallás" czimü folyóiratnak f. 1901. évi 

február 6-án megjelent 11. számában foglalt „ Viszon-
válasz"-ómban a legutolsó mondatban a következő óhaj-
tásomat fejeztem k i : „Hogy jelen tollharczunkna/c valami 
gyakorlati haszna legyen, tisztelettel felkérem a tudós czikkiró 
urat, méltóztassék az egyházmegyei hivatal utján Rómába 
eldöntés végett felterjeszteni szabatos rövidséggel a vitatkozás 
tárgyát képező kérdést (Dubium) és, ha onnan a válasz le-
érkezett, méltóztassék azt a „Religio-Vallás" cz. folyóiratban 
pro bono communi közölni." 

Miután m. t. czikkiró ur f. 1901. évi febr. 16-án 
a „Religio-Vallásu folyóirat 14. számában megjelent 

Válasz dr viszonválaszára" czimü czikkében e) betű 
alatt foglaltak szerint indí tványomat nem fogadta el : 
megteszem én e felterjesztést ft . egyházmegyei hatósá-
gom u t ján és annak idejében közlöm a választ. Addig 
is álljon az e lv : „In necessariis unitas, in dubiis libertás, 
in omnibus Charitas." S. August . 

Szatmáron, 1901. febr. 18. 
Dr Lessenyey Ferencz. 

Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Rozóky Alajos. 

Perjog. • ' 

Feltétlenül tilos a polgári peres ügyben felebbezést 
bejelentő félt börtönbe vetni vagy másnemű jogtalanság-
gal illetni vagy őt kínzásnak vagy másféle meggyalázás-

nak alávetni ; csak büntető ügyekben kell a felebbezést 
bejelentő vádlottnak, ha nem képes alkalmas kezest találni, 
egyelőre börtönben maradnia.*) Ünnepélyesen közbevetett 
felebbezés elfogadása körül senki se merjen bármiféle jog-
talanságot elkövetni.2) A perlekedőknek szabadságukban 
áll, íelebbezésüket, ha az ügy természete kívánja, rögtön 
szóval is bejelenteni.3) Örökké tartó becstelenséggel bün-
tettetik azon biró, ki a császár elé terjesztendő ügyet 
hiányosan felszerelve, vagy a perlekedők által felhozott 
bizonyítékok csatolása nélkül terjeszti fel.4) Konstantin 
császár evvel a rendelettel elejét akarta venni annak, hogy 
a császár a tényállás kellő felderítése előtt döntsön, mert 
akkor a sérelmes határozat megváltoztatása jogorvoslat 
utján ki lett volna zárva 

Ha a pervesztes fél azt állítja, hogy a biró az ő 
felebbezését el nem fogadta, ám forduljon a praefectus 
praetoriohoz, kinél perét újra folytathatja, mintha feleb-
bezése elfogadtatott volna ; de ha azután kiderül, hogy 
felebbezése jogellenes volt s ő a pert újra elveszti, becs-
telenséggel sujtatik, mig ha győz, azon biró tekintetében, 
ki a felebbezést visszautasította volt, a császárhoz jelentés 
teendő, hogy ama birót megfelelően megbüntesse;5) ezen 
büntetés huszonöt font arany, a hivatali személyzet részé-
ről harmincz font.6) 

Bár a császárok a felebbezések körül a legmeszebbre 
menő könnyítéseket engedték, azt még sem tűrték, hogy a 
felebbezésekkel visszaéljenek. így elrendelte Konstantin 
(331.) a tartományok összes lakosaihoz intézett constitu-
tiójában, hogy azon fél, ki az őt megillető felebbezést 
kellő időben benyújtani elmulasztotta, mindenkorra elhall-
gasson és meg ne próbálja, hogy tolakodó folyamodvá-
nyaival a császárnak alkalmatlankodjék, mert nemcsak 
hogy czélt nem ér, hanem azonfölül még deportáltatik 
is.7) Nincs megengedve a felebbezés a végrehajtás vagy 
irányadó döntvény (praeiudicium) ellen.8) Olyan felebbe-
zés nem járja, melyet a törvény világosan elvet (quasi 
iura improbant).9) Alsó biró sem felebbezhet felsőbb 
birája ellen, kivévén a saját ügyében, melyet képviselő 
által is elláthat.10) Nincsen helye felebbezésnek a fiskus 
világos követelései ellen, nehogy a közjó kárt szenved-
jen. u ) A hagyatéki javak birtokának (bonorum posessio) 
védelmére kieszközölt interdictum quorum bonorum ellen 

1) U. o. 11. könyv. 30. czim 2. tőrv. 
2) U. o. 11. könyv 30. czim 4. törv. 
3) U. o. 11. könyv 30. czim 7. törv. 
4) U. o. 11. könyv SO. czim 9. törv. 
5) U. o. 11. könyv 30. czim 16. törv. 
6) U. o. 11. könyv FO. czim 38. törv. 
7) U. o. 11- könyv 30. czim 17. törv. 
8) U. o. 11. könyv 30. czim, 25. törv., 36. czim 11. és 15. törv. 

A végrehajtás ellen csak abban az egy esetben lehetett felebbezéssel 
élni, ha a végrehajtó az elmarasztalás mértékét túllépte ; de ha ki-
tűnik, hogy a felebbező csak a jogszolgáltatás menetét akarta meg-
akadályozni, birságul 50 font ezüstöt kellett fizetnie. U. o. 11. könyv 
36. czim 25. toív. Valentinianus, Gratianus és Theodosius megen-
gedték a biró által kimondott bírságok ellen való fellebbezést is. 
U. o. 11. könyv 30. czim 38. törv. 

9) U. o. 11. könyv 36. czim 18. törv. 
10) U. o. 11. könyv 36. czim 17. törv. 
u ) ü o. 11 könyv 36. czim 8, 9, 32. törv. 
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sem, nehogy az eljárás gyorsítására kitalált kedvezmény 
álnok lassúság által feltartóztattassék.12) 

Gyanús biró Ítélete ellen bárki adhat be feleb-
bezést.13) 

A kik a bírótól féltökben mulasztották el a felebbe 
zé8 beadását, azoknak ügyét a császár vagy maga fölül 
vizsgálja, vagy a praefectus pratorioval fölülvizsgáltatja. u ) 

Ha a felebbezés függőben léte alatt a felebbező fél 
megbal, örökösei kötelesek a másik félnek, kinek elődje 
meghalt, négy hónapot az ügy tanulmányozására engedni 
és nem kell az ügyet, melyet nem ismer, siettetnie, nehogy 
kárt valljon.15) 

A ki közbevetett felebbezésével a végrendelet fel-
bontását s az örökségnek az örökös által leendő elfogadá-
sát akarja elodázni, valamint azon biró is, ki erre ráállott, 
büntetésül húsz font aranyat fizessenek egyenkint a 
fiskusnak.16) 

Azon biró, ki azt jelentette, hogy a perben legyő-
zött vagy Önbeismerő fél appellálni akar, büntetésül fizes-
sen harmincz font aranyat a fiskusnak; se püspök, se 
klerikus, se senki a polgárok közül ne avatkozzék a 
mások dolgába, mert nem szabad a kellő szigort meg-
bénítaniok azoknak, kiknek ép ellenkezőleg a közbékét 
kellene fentartaniok. A biró tekintse az ítélet hozatalával 
szerepét befejezettnek.17) 

Ugyancsak a keresztény császárok hozták be a per-
újítás (supplicatio, retractatio) jogorvoslatát, főkép a 
praefecti praetorio Ítéletei ellen, melyeket nem lehetett 
appellálni. Evvel a jogorvoslattal két év alatt kellett élni, 
azon időtől számítva, midőn az illető praefectus, kinek 
ítélete ellen intézni akarták, hivatalából kilépett. A feleb-
bezéstől abban különbözött, hogy nem bírt felfüggesztő 
hatálylyal.18) 

Egészen keresztény felfogásra vall azon törvényes 
szabály, hogy személyes kereset ellen nincsen helye 40 évi 
elévülésnek ; de habár az elévülés kifogása nem állítja is 
meg a keresetet, a biró bölcs belátása döntse el, hogy 
mit ítélhet meg.19) 

Fiuk ellen 15., leányok ellen 13. életkorukig egy-
általában nem hivatkozhatni az elévülésre.20) Fiskális 
jószágnak békés birtokosa, ezt továbbra is megtarthatja, 
ha a fisku9 ellen 5 évi elévülésre tud hivatkozni.21) 

(Folytatjuk,) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Beszterczebáiiyai egyházmegye. Főpásztori szózat 

a testvén szeretetről élők és holtak között. — 
In orbe terrarum, quem Redemptor noster pretio-

'-) U. O. 11. könyv 36. czim 22 törv. 
,3) ü o. 11. könyv 80. czim 58. törv. 
14) U. o. 11. könyv 34. czim 2. törv. 
,5) U. o. 11. könyv 35. czim 2. törv. 
16) ü . o 11. könyv 36 czim 26 törv. 
1T) U. o. 11. könyv 36. czim 31. törv. 
,s) De Iustinianus 119. novellájával (5. fej.) felfüggesztő ha-

táhlyal ruházta fel azon esetre, lia a felebbezési határidő alatt 
adatott be. V. ö- Római-Perjogom 271. lapj. 

I!)) Kodex 4. könyv 13. czim 2 törv. 
2") U. o. 4. könyv 14. czim 1. törv. 
2I) U. o 4. könyv 15. czim 1. törv-

sissimo sangvine suo sanctificavit. nihil svavius, nihil 
nobilius, nihilque desiderabilius est caritate. 

„Quid pretiosius, inquit S. Augustinus, quid lumi-
nosius, quid firmius, quid securius, quid utilius mutua 
caritate 

Amor bene ordinatus por ta illa est, per quam ad 
Sancta Sanctorum patet ingressus, quave ad sempiter-
nam SSS. Trinitat is contemplationem ducimur. Hoc sí 
quis gaudet , perfectus in divina lege est, imo hic finis 
beati tudinis nostrae, ult imaque coronis est. 

Caritas inter vi tutes theologicas pr imum occupât 
locum, teste Apostolo : „Nunc autem manent fides, spes 
et Caritas, tria haec, major autem horum est Caritas,u 

et „super omnia cari tatem habete, quod est vinculum 
perfectionis." Vinculum istud homines Deo conjungit , 
in quo est salus nostra, et Redemptio nostra, Deus 
enim Caritas est, et qui manet in caritate, in Deo 
manet et Deus in eo. 

Dilectissimi in Christo Fra t res et Filii ! Non pos-
sumus esse veri imitatores Christi et discipuli, si in 
praecordiis non fovemus caritatem. 

Qui enim diligit proximum, legem Dei implevit : 
dilectio proximi malum non operatur, plenitudo ergo 
legis est dilectio, dicit S. Apostolus Paulus. 

Caritas siquidem est fundamentum nostrae reli-
gionis. 

Cor igitur viri ad sacrum Christi servitium vocati 
debet impleri primo caritate erga Deum, Creatorem 
generis humani, secundo erga proximum, hinc univer-
sos homines, sine religionis discrimine, velut Dei ima-
ginem eadem dilectione complecti debemus, qua dilec-
t ione Creator noster nos omnes amavit, adeo, quod 
nec proprio suo filic pepercerit , sed ex immensa erga 
creaturas anima immortali gaudentes, caritate Fil ium 
suum ad pat ibulum Crucis affigi concessit ; et Dominus 
Noster Jesus Christus, obediens Pa t r i suo Coelesti 
usque ad mortem, voluntat i Patr is sui conformiter, ex 
infinita erga homines, peccato protoparentum contami-
natos, caritate, vitam posuit, u t nos cum Pa t re recon-
ciliaret, redimeret, ianuamque ad aeterna tabernacula, 
ad paradisum aeternae salutis et beatitudinis ducentem, 
aperiret. 

Quando D. N. J . Christus supremam in terris 
triplicis ordinis potestatem Simoni Pet ro Apostolo con-
credere voluit, ter ilium interrogavit . dicens „Simon, 
diligis me plus his1', „Domine — respondit Pe t rus — 
Tu scis, quia amo Te," ád quod assertum Dominus ait 
„pasce agnos meos, pasce oves meas.u 

Ast non tan tum exemplo ostendit nobis Redemp-
tor noster caritatem, verum praeceptum quoque dedit 
nobis, ut nos invicem diligamus, neminem contemna-
mus, neminem iudicemus, imperfectiones ac defectus 
neminis detegamus, imo tales caute excusemus, quae 
vero excusari delicta nequeunt , talia ita prosequamur 
odio, ut personas nihilominus diligamus, etsi e factis 
eorum et id experti fuissemus, illos revera inimico erga 
nos ferri animo. 

Tali rat ione Caritas erga proximos sincera, et neu-
tiquam fucata existet, et serviendi commodis eorum 
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stúdiósa, illosque sibi nimiopere obiigabit et permovebi t 
ad reciprocam caritatem. Hac benevolentia erga proxi-
mum plurimum se exerceant oportet , qui caritatís con-
sequendae desiderio flagrant, in hac caritate suam 
delectationem, in hac suam felicitatem, in hac glóriám 
et honorem quaerant . 

Caritas generosa est, non irri tatur, non agit per-
peram, sed sustinet omnia. Arboris instar est, in quam 
omnigenae vir tutes insitae pullulant et virent, f ructus-
que afférent pro vita aeterna, in bonis operibus per-
fectioneque christiana, ut ique uberrimos. 

Ideo, quemadmodum Deus se ex toto corde amari 
voluit et amari ab omnibus praecipit, ita voluit etiam 
praecipitque proximum ex toto corde deligere. Ad quam 
caritatem nos deobligatos esse, ex hisce, quae sequuntur , 
mero meridie evadet clarius. Enim vero, si Deum dili-
gendi ratio nobis est summa et infinita eius bonitas, 
et nos ipsos etiam ex eadem causa iure amamus, quod 
eamdem summám bonitatem, ceu sanctissimam, viva-
cissimamque imaginem eius in nobis repraesentamus : 
cum vero caeteris quoque hominibus eadem grat ia 
nobiscum communis sit adeo, u t ad eamdem nimirum 
efformati imaginem, tanquam aliquid divinitatis sint, et 
per Esse divinum, ad quod imago Divina in nobis res-
plendens, spectat, capaces, u t cum eminentissimo En te 
Divino per amicitiam et gloriam arctissimo sanctssimo-
que nexu uniantur, adeoque divinitatis reddantur par-
ticipes ; consequi necessario quis non videt, quod dili-
gendo Deum, diligere simul et proximum necesse nobis 
sit. E t veluti per scalam Jacob angeli ascendebant et 
descendebant, ita per eamdem caritatem ascendamus et 
nos uniendo mentem nostram eiusque intellectum et 
voluntatem cum mente divina ; descendamusque vicissim 
conjungendo nos per benevolentiam, benigni ta temque 
cum proximo nostro, amando illum ideo, quod illa divi-
nae aura© particula, conformisque SSS. Trinitatis 
Archetypo imago animae suae procreata ideo sit, u t et 
divinae part içeps bonitat is et gratiae, gloria per f rua tur 
aliquando, una cum Divino numine sempiterna. 

Ergo amare proximum aliud non est, quam Deum 
in homine, et hominem in Deo, vel Deum propter se 
tantum, proximum vero propter Deum. Quapropter 
enixe oro vos Fra t res et Filii Dilectissimi, i terum atque 
iterum, cum S. Joanne Apostolo et Evangél is ta : „Filioli, 
diligite vos invicem," et cum S. Augustino : „Fratres, 
sectamini caritatem, dulce ac salubre vinculum mentium, 
sine qua dives pauper est, et cum qua pauper dives 
est. Haec in adversitatibus tolerat, in prosperi tat ibus 
temperát ; in duris passionibus fortis, in bonis operibus 
hilaris, in tentationibus tutissima, inter veros f ra t res 
laetissima, inter falsos patientissima. Ergo sectamini 
caritatem et eam sancte cogitantes, afferte f ruc tus ius-
titiae. E t quidquid uberius, quam ego dicere potui, vos 
inveneritis in eius laudibus, appareat in vestris operibus." 

(Vége köv.) 

Vácz, 1901. febr. 18-án. A tómai útjáról visszaérke-
zett püspök fogadtatása. — 

Az Üdvözítő Krisztus szellemétől á thatot t lélek 
egyik ismerve a kath. hitnek készséges megvallása az 

életben. Sz. Hilár, ez a Nyuga tnak Atlianáza, a nagy 
harczos, a re t tenthete t len hős, ki t a latin egyház Jézus 
istensége támadóinak ellene állított (1, 10. De Trini-
t a te ) e szavakat m o n d j a : „In professione üdéi pietas 
est". Van pedig közvete t t hitvallás is, mely abban áll, 
hogy valaki a vallás ügyeivel összefüggő események 
i ránt igaz, őszinte részvéttel lép a nyilvánosság elé. 
I lyetén közvetet t hitvallást tőn Yácz város papsága és 
polgársága, midőn az apostoli ú t járól szerencsésen visz-
szaérkezett főpapját , a ra jongásig szeretet t gr Csáky 
Károly Emmánuel ő méltóságát éppen oly lelkes, mint 
ünnepélyes módon fogadta. Ez tör tént mai napon, febr. 
18-án. E sorok irója az indulóházhoz menve, nagy 
örömmel szemlélte, mint telik meg az állomás a vá-
rosnak nemcsak szine-javával, de a szintén melegen 
érző népsokasággal is. Ott volt a székeskáptalan, a 
lelkészkedő papság a helybeli szerzetesrendek képvi-
selete és a püspöki uradalom tisztein kivül, tekintélyes 
száma az előkelő polgároknak, nagyrészt a városi kép-
viselőknek, a kiket a ragyogó erényeiért méltán be-
csült főpásztor iránti fiúi kegyelet hozot t össze. 

Kilépvén a vasúti kocsiból a mindnyá junk mély 
tisztelete és hü ragaszkodásának osztatlan tárgya, a 
kegyesszivű főpap, őt elsőben is lelkes éljenzés fogadta. 
Erre dr Zádor J . Yácz város polgármestere, megragad-
ván a szót, lelke-lelkéből ékes beszéddel üdvözölte az 
érkezőt. Nagyon megindítók vol tak a rögtönzött , a tet-
tetést nem ismerő magyar sziv legmélyebb talaján fakadt 
szavak nem kevesebbé a meglepet t utazóközönségre, 
mint a je lenvol takra , a kiknek igazán lelkéből beszélt 
a szónok. Meghatva egy pillanatra, de csakhamar vá-
laszolt ő méltósága és természetévé vált kegyességével 
forró köszönetet mondott , biztosítva, hogy Rómában is 
imádkozot t éret tünk, és hogy a szentatyától részünkre 
elhozza az atyai áldása. 

Majd megindul t a hintók díszes és hosszú sora 
a szépen fellobogózott városba, melyeken a megjelent 
urak és hölgyek közöl, a kik csak tehet ték, követ ték az 
áldott lelkű püspököt a főtemplomba. A harangok szól-
tak, a közönség összesereglett a legszebb rendben a 
csinos város utczáin, és a székesegyház, mely előtt 
az elemi, polgári iskolák és főgymnasium növendékei 
képeztek sorfalat, egészen megtelt . Ott az összes pap-
ság díszben, a r i tualéban meghatározot t módon, hódo-
lattal fogadta püspök-atyjá t . A szentségimádás és adot t 
áldás u tán az egyháziak mind, a világiak, közöttök az 
oltáregyesület választmányi hölgy tag ja i is, nagy szám-
ban siettek a püspöki palotába, hogy ismételjék lelkök-
lelkéből az „Isten hoztá"- t ott, a hol ma harmadik 
hete, hogy aggódó szívvel búcsúztak. 

I t t Yir ter L. cz. püspök és nagyprépost volt ér-
zelmeink leghivatot tabb tolmácsa, lélekemelő szavak-
ban üdvözölvén a megérkezőt, mint a ki angyal, vagyis 
hí rnökként j á r t papságának és hiveinek nevében a 
szent atyánál, ós mint közbenjárónkat sz. Pé te r és Pá l 
apostolok sirján, meg mint szívvel-lélekkel ünnepelt 
főpásztorunkat és atyánkat . 0 méltósága ismét felelt, 
és pedig nagy örömünkre apostoli u t jának részleteibe 
is bocsátkozva. A szeplőtelen Szűz jelenése napján, 
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midőn mi érette imádkoztunk, ő, mondá, sz. Péter sír-
jánál ajánlotta imáit érettünk a gondviselő Istennek. 
Az örök városban, hol mindnyájunk örömére, fogadta-
tása igen megtisztelő volt, f. hó 11-én volt magán-
kihallgatáson az anyaszentegyház fejénél, a ki rendkí-
vüli kegyességet tanúsított iránta, a váczi egyházmegye 
állapotáról atyai érdeklődéssel kérdezősködött, kegyes 
elismeréssel és köszönettel fogadta, a püspökünk nemes 
jó szivére valló ajándékot. 

* 

Most pedig örülvén annak, hogy jó egészségben a 
nélkül, hogy az uton nagyobb baj érte volna, tért 
vissza körünkbe a dicső főpásztor, hő imában kérem 
a kegyelmek Istenét, hogy őt, mint a váczi egyház-
megye valóságos angyalát, a kiben oly Jézus szive 
szerinti püspököt tisztelünk, a ki emelve a hitéletet és 
gyarapítva az áhitat gyakorlatokat, bölcseséggel, jelle-
mének szelídségével frigyesült fiatal erélylyel és a mi 
fő, mindenkire bűvösen ható erényeivel vezeti papjait, 
hiveit az örök üdvösség u t j án ; aki sokoldalú hivatalos 
elfoglaltsága mellett is. kerítvén időt egyrészt arra, 
hogy Isten igéjét ékesen szóló ajakkal, meggyőző erő-
vel a lélek mélyéig hatólag hirdesse, másrészt pedig 
arra, hogy a gyóntatószékben a bus vagy kétkedő 
szivekbe a vigasz és bölcs tanács balzsamát hintse, 
illetőleg a veszni indult lelket a kárhozattól megmentse, 
példakép a hitbuzgóságban és hazaszeretetben, az egy-
ház, a hon és a trón iránti ragaszkodásban s hűségben, 
lankadatlan munkásságban, leereszkedő nyájasságban és 
atyai szeretettel párosult ildomos bánásmódban, — ép 
egészségben még hosszú évsoron át tartsa, áldja és 
boldogítsa. 

Dr Csősz Imre. 

Berlin, febr. 12. Katholiezizmus és protestantizmus 
y cm el országban. — 

Érdekes párhuzamot von s még érdekesebb vallo-
mást tesz a „Deutsche Evangelische Kirchenzeitung1 ' , 
Stöcker, a hires udvari prédikátor lapja, a ki a parlamenti 
élet síkos padlóján is megpróbálkozott már hangulatot 
csinálni a protestantizmusnak. A protestantizmus hazá-
jából nagy jelentőséggel bír kijelentése és hirdetése 
annak, hogy a német nép — keresztény és német jelle-
géből a protestantizmus körében kivetkőzött. De hall-
juk magát a vallomást teljes szövegében. 

„Az erkölcsiség törvényjavaslata (lex Heinze) 
ellen vivott harcz, a missió-ügy leszólása és az arany 
borjú körül kifejlődött kankántáncz, az örmények ki-
szolgáltatása (a török kegyetlenségeknek), és a hatalmak 
egykedvüsége a búrok sorsa iránt — közös alappal 
birnak és ez az, hogy a közszellem el van keresz-
ténytelenedve. „Der öffentliche Geist ist entchrist-
licht." Igaz ugyan, hogy a nép élénk, sőt forrongó 
részvétet tanúsított az öreg Krüger elnök iránt ; ámde 
ez inkább gyűlöletből történt Anglia iránt, mint lelke-
sedésből a keresztény jog és isteni igazságosság iránt. 
Mert az örmény mészárlásoknál, melyek mégis csak 
durvábban sértették a keresztény érzést, a részvétlen-

ség egy kis ájtatos kör kivételével általános volt. Saj-
nos, hogy nem zárkózhatunk el azon tény elől, hogv a 
közvélemény felett a keresztény szellem már nem uralkodik. 
Es ez az állapot Németország protestáns részében erő-
sebb (csak?) mint a katholikus részben. A római egy-
ház hasonlíthat'anul nagyobb befolyást gyakorol a maga 
népességére, mint az evangélikus. Az erkölcsiség tör-
vényjavaslatáért vivott küzdelemben a katholikus sajtó 
szilárdan ragaszkodott a czentrumhoz. (Tehát a kath. 
nép közvéleménye sem esik az elkereszténytelenedés 
és elnemzetietlenedós vádj a alá.) A mi közvéleményünk 
keresztényellenes és elnémetlenedett (ist antichristlich 
und entdeutscht.) Előbbi időkben nem volt benne a 
német szellemben, hogy a német nép az ő szentélyeivel 
hidegen és ellenségesen állt volna szemben. Csak fél-
százada, hogy ez a kevély önelégültség (Suffisanse), 

! mely azt hiszi, hogy Istenre nem szorul, felülkerekedett 
és vele az ideálnélküliség, mely a jelenkorban, össze-
hasonlítva a 19. század első felével, oly különös módon 
mered szemünkbe. A vér és vas korszaka, melyen keresz-
tülmentünk és történelmileg keresztül kellett mennünk, 
a költők és gondolkodók népét nagyon erős realiz-
musra vezette. Ámde a 60-as és 70-es évek harczias 
és hatalommal teljes politikájának nem kellett szükség-
képpen ártani a vallásos szellemnek, csaknem vala-
mennyi nagy személyiségei hősi korszakunknak hivő 
emberek valának. Hanem sem a Németország megúj-
hodásánál szerepelt nagy vezető személyiségek szemé-
lyes kereszténysége, sem a három nagy háború napjainak 
élénk keresztény szelleme, nem tett maradandó hatást 

! a mi népéletünkre. Sőt inkább már néhány évvel 1870. 
! után a polgári anyakönyv és házasság behozatala alkal-

mából az egyházi életnek oly összeroskadd sa (Bankerott) 
I következett be (a katholikusoknál nem), a milyet a 

kereszténység még nem látott. (Szorul szóra.) A mii-
I • V 

liardok hadisarcza, a kulturharcz és a sociáldemokra-
czia — mind összeálltak, hogy a nép elkeresztémjtclene-
désén dolgozzanak. Mindemellett mégis még mindig 
nyilt kérdés marad az, hogyan következhetett be ily 
mély sülyedés a rosszban ily rövid idő alatt." 

Nevezetes nyilatkozat. És az a különös, hogy az 
atyafiak még most se értik, még most is nyilt kérdés-
nek tart ják, hogy az elkereszténytelendésre a protes-
tantizmus saját főelve, a tekintélyt nem ismerő „sze-
mélyes vélekedés szabadsága" — vezette és ragadja. 

Páris. Egy püspök nagylelkű elhatározása. — 

Mgr Chapon nizzai püspök Waldeck-Rousseau 
ministerelnökhöz levelet intézett, melyben kijelenti, 
hogy az ő kezéből, mely az egyház ellen a szerzetes 
rendekre zúdított üldözés által tőrt emelt, a becsület-
rend lovagkeresztjét nem fogadja el, hanem azt vissza-
utasítja. A levél szövege ez: „Minis terur! A hivatalos 
lapból értesültem a becsületrend nagytisztjévé való 
kinevezésemről. Bármennyire érzem magam irántam 
való figyelmeért és jóakaró szivességeért elismerésre és 
hálára kötelezettnek, mégis kénytelen vagyok önnel 
közölni, hogy nekem a jelen körülmények között föl-
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tétlenül lehetetlen a nekem szánt kitüntetést elfogadnom. 
Fogadja minister ur, legteljesebb nagyrabecsülésem 
kifejezését. Henrik, nizzai püspök " 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGrYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLAI. 
Páziiiííny-üimep a bpesti közp. papnevelő-intézetben. 

A budapesti növendékpapság magyar egyháziro-
dalmi iskolája 1901. évi február hó 17-én a közp. pap-
nevelő disztermében az intézeti ének- és zenekar 
közreműködésével Pázmány-ünnepélyt tartott . 

Mikor Beöthy Ákos azt a meggondolatlan támadást 
intézte Pázmány Péter szeplőtelen s az igazságos tör-
ténelem által honalkotónak elismert hazafisága ellen? 

fájdalmunkban az a felkiáltás tört ki lelkünkből : ki 
fog igazságot szolgáltatni Pázmány hazafiságának ? Nem 
sok idő telt el s az igazságszolgáltatás megjött . Nemze-
tünk virága, egyházunk reményei, a növendékpapok vet-
ték fel a keztyüt az elfogultság vagy pillanatnyi hevület 
hatása alatt sértegetésre ragadtatott államférfiuval szem-
ben s tudományosan mívelt lelkök teljes erejével tilta-
koztak Pázmány emlékezetének szentelt ünnepélyök 
által a történelmi igazság gyanánt előadott alaptalan 
vád és ráfogás ellen, szerényen, a hogy hozzájok illik 
a maguk körében, de teljes erélylyel s igazságuk világos 
tudásával. 

A rendkivül sikerült ünnepély lefolyása a követ-
kező volt. Buzsáky Imre IV. é. hh. elnöki megnyitójá-
ban hazánk múltjából oly akkordokat pendített meg, 
melyek igen ügyesen és szépen készíttettek elő Páz-
mány nagy szellemének tiszteletére. Következett hym-
nuszszerü ének Schuberttől A Teremtőhöz, szabatos 
előadásban, az intézeti énekkar által. Most az ünnepi 
felolvasó asztalhoz ült Pálfí Károly IV. é. hh. és con-
ceptióban, előadásban egyaránt szép gyakorlottsággal 
felolvasta ünnepi értekezését, Pázmány befolyásáról kul-
túránkra. Minden szó, czimben és értekezésben, jól 
meggondolva, szerencsésen volt megválasztva. Világosan 
domborodik ki a hallgatóság szeme előtt Pázmány 
nagysága, a kihez fogható befolyást a hitszakadás óta 
senki sem gyakorolt magyar kultúránkra. A hazafi meg-
kapta az elégtételt. Tapsvihar koszorúzta meg az if jú 
levita sikeres fellépését. A mi ezután következett, szin-
tén meglepő és igen élvezetes vala. Mintha csak a 
magyar géniusz fájdalmas vezeklése szólalt volna meg 
a Pázmány magyar lelke ellen elkövetett sérelem miatt-
Buskomoly ábránd czim alatt Ellenbogen czimbalom-
sólóját adta elő négyes vonós kísérettel Sümeghy Dezső 
I. é. hh. Tüzes, hazafias óda szólalt meg azután Lepold 
Antal I. é. hh. ajkain, Friclrich Sándor alkotása, mely 

szintén Pázmány enyészhetetlen erejét és dicsőségét 
hirdette. A következő darabban Vándor vasárnapja czim 
alatt az intézeti énakkar remekelt, mely után melodráma 
következett, melyet „A czelli bucsu" czim alatt Endrődi 
Sándor irt és Kutass Jenő zenésített meg. Szavalta a 
szöveget Korbuly Ignácz II. é. hh. ; zongorán Lamberg 
Dezső IV. é., harmoniumon Léday Sándor III . é. 
hittanhallgatók kisérték. Megható volt az egész jelenet. 
Buzsáky Imre IV. é. hh. elnöki zárszója és a zenekar 
által hangulatosan előadott induló után az intézet 
magasztos szellemű kormányzója, Varosy Gyula dr prae-
latus ur szólott az ifjúsághoz, elismerését fejezve ki 
a valóban igen szépen sikerült ünnepélybe befektetett 
nemes igyekezetért s buzdítva a megnyilatkozott magas 
röptű egyházias és hazafias szellem további lelkes 
ápolására. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKEN YSEG. 
— A Szeut-László-Társnlat f. hó 12-én délután 

5 órakor Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur elnöklete 
mellett választmányi ülést tartott. Jelen voltak : Zichy 
Nándor gróf elnök, dr Balogh Sándor alelnök, Krizsán 
Mihály pénztáros, dr Purt Iván titkár, továbbá dr Csa-
jághy Károly, dr Czobor Béla, dr Demkó György, Gab-
ler Lajos Pál, dr Hajdú Károly, Liptay Károly, Polcorny 
Emanuel, dr Szilágyi Arthur Károly, dr Világossy Józsei 
választmányi tagok. Szmrecsányi Pál püspök elnök meg-
nyitván az ülést, a választmánynak örvendetes tudo-
mására hozza, hogy a jubiláris év alkalmából küldött 
péterfillérekre ő szentsége XIII . Leo pápa sajátkezü-
leg aláirt levélben válaszolt. A püspök elnök felolvassa 
a pápának a társulathoz intézett levelét, melyet a 
választmányi tagok állva hallgattak végig. 

Lapunk előző számában volt közölve. 

Ezután a püspök előbb meleg szavakban emléke-
zett meg a választány egyik legbuzgóbb tagjának dr 
Kürz Antalnak elhunytáról, és indítványára a választ-
mány jegyzőkönyvileg örökíti meg a megboldogult 
emlékét. Krizsán Mihály pénztáros jelentése után dr 
Purt Iván titkár tett részletes jelentést a társulat folyó-
íigyeiről. Többek között bejelentette, hogy Szeyler 
Károly baj esi esperes plébános, és Ki eh László káplán 
a társulat alapító tagjává lett. Kimerítő jelentést tett 
a Romániában élő magyarok helyzetéről ; bemutatta 
Borbély Kornél, pannonhalmi hely. igazgatónak levelét, 
mely a társulat virágzásának szép tanúbizonysága. Végül 
a választmány a herczeg sz.-mártoni templom építésére 
100 koronát szavazott meg. 
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IRODALOM. 
— Gyónási könyvecske katholikus gyermekek 

számára. A gyermekeknek a szent gyónásra való elő-
készítése a hitoktatók és lelkipásztorok egyik legfon-
tosabb és legterhesebb munkája. Ennek a munkának 
megkönnyítésére szolgál az ak i s alakú, 77 lapra terjedő 
csinos kötésű gyónási könyvecske, mely nemrég jelent 
meg a Szent-István-Társulat kiadásában. E könyv dr 
Dréher Tivadar jeles .,Beichtbüchlein"-jének fordítása, 
a mely mig egyrészt közli a gyónási kátét s kimerítő 
oktatást nyúj t a penitencziatartás szentségéről, addig 
másrészt oly kimerítő, gyermekeknek szánt lelkiismeret-
vizsgálati tükör van benne, mint a minő egy hasonló 
szabású gyónási könyvecskében sem található. Meg 
vagyunk győződve, hogy e kedves és hasznos köny-
vecske mihamar legszélesebb körű elterjedést fog ta-
lálni : a mint hogy azt mégis érdemli. Melegen ajánl-
juk a hitoktatók és általában a lelkészkedő papság 
figyelmébe. Ara igen tetszetős kötésben, imakönyv 
formátumban csak 36 fillér. — A nagyböjti időre 
még egy másik ájtatossági könyv is jelent meg a 
Szent-István-Társulat kiadásában, melynek czime : 

Szent keresztúti és más ájtatossági gyakorlások. 
(Stáczióskönyv) Jézus kínszenvedéséről és haláláról. 
Ara kötve 20 fillér. 

Megrendelhetők, legczélszerübben az ár előleges 
beküldésével, — a Szent-István-Társulat könyvkiadó-
hivatalában : Budapest, VIII. Szentkirályi-utcza 28. 
szám. 

VEGYESEK. 
— A nagyszombati kir. és érseki intézetek ifjú-

sága f. év február 17-én — vasárnap — Leeb Vilmos 
V. intézeti zenetanár szives közreműködésével hangver-
senyt rendezett. Műsor volt: 1. Jelszavunk. Szövege 
Marton József tanártól, dallama Vavrinecz Mórtól. 
Énekli a fögimn. vegyeskar. 2. Cavalleria Rusticana 
ábránd. Játszsza szerzője Leeb Vilmos V. ur. 3. 98. 
zsoltár. Et t Gáspártól. Énekli a vegyes kar, harmoniu-
mon kiséri Duschek Győző dr ur. 4. Elégia. Ernszttől. 
Hegedűn játszsza Si er Árpád VII. o. t., zongorán kiséri 
Leeb Vilmos ur. 5. a) Sommáját irom Eger várának. 
Tinódi Sebestyéntől, b) Kar J . Haydn „Teremtés" cz. 
oratóriumából. Énekli a vegyes kar. 6. Kar Mozart „Cosi 
fan tutti" cz. operájából. Énekli a férfi kar. 5 percznyi 
szünet. 1. a) Loreley. Fr . Silchertől. Énekli a vegyes kar. 
b) Karddal. K. M. Webertől. Énekli a férfi kar. 2. a) 
B-moll Scherzo. Chopintől, b) Magyar táncz. Brahms-
tól. Játszsza Leeb Vilmos ur. 3. Stabat Mater. G. M. 

Naninitól. (1540—1607) Énekli a vegyes kar. 4. Ördög-
táncz. Paganinitől. Hegedűn játszsza Vancsó Lajos VII. 
o. t., zongorán kiséri Leeb Vilmos ur. 5. a) Kurucz 
nóta. Káldy Gy. megfejtésében, b) Madrigal. Orlando 
di Lassotól. (1520—1594). Énekli a vegyes kar. Az ének-
kart vezette Mutschenbacher G}7ula tanár. Kezdődött 5 
órakor a kir. és érs. finevelő nagytermében. 

— Nagy örö mhir érkezett Rómából. A szent atya 
maga mellé emelte, trónálló főpappá nevezte ki Bencle 
Imre nyitrai püspök urat. Messze földön nagy az öröm 
e kitüntetés felett. Mély tisztelettel gratulálunk. 

— Az adómentesség mint méreg. Hát már ez is 
lehetséges ? Ma már minden lehetséges, még ez is. A 
jénai egyetem bölcsészeti kara a tanács helyeslésével 
kérelmet intézett a jénai egyetem fenntartásához hoz-
zájáruló német kormányokhoz kérve, a jénai egyetemi 
tanárok adómentességének eltörlését. Erre a boldogtalan 
lépésre a tudós tanárokat, a mint emlékiratukban ki-
fejtik, az vezette, mert eddig élvezett adómentességök 
a város polgáraihoz való viszonyukat „megmérgezte". 
Nálunk adó czimén annyit nem fizet ki az állam az 
egyetemi tanárok fizetéséből, hogy a jénai mérgezés ve-
szélyétől egyáltalában tartani lehetne. Boldog emberek, 
kiknek az adómentesség baj. Mi már csaknem elmerü-
lünk a sok adó árjában. 

— A müncheni egyetem theologiai karában két, 
illetve három uj tanszék felállítása került legújabban 
szóba. Az egyik tanszékről a keresztény archaeologiát, 
a másikról a keresztény társadalomtudományt fogják 
előadni. A harmadik kathedra ügye abban áll, hogy 
tanítanak ugyan a müncheni egyetemen homiletikát, 
de az más szak tanításához van kötve. Most a homile-
tikára külön tanszéket akarnak szervezni, a melylyel 
külön homiletikai gyakorló iskola (homiletisches Semi-
nar) lesz összekötve. Mindenütt haladnak előre. 

— Az olasz állam pusztítása. Megjelent az olasz 
állam által „a nép javára" (?) konfiskált egyházi vagyon-
ról a 31-ik évi jelentés. Kitűnik ebből, hogy az 1899/1900-
iki évben 270 egyházi birtokrészt foglalt el az olasz 
állam és 441 birtokrészt adott el 260,119 lira értékben. 
Eddig 45,076 egyházi birtokrészt pusztított ei az olasz 
állam 32.996,198 lira bevétellel. (Osserv. Romano.) 

— Párisban népies katholikus tudomány-egyetemi 
tanfolyam (university extension) nyilt meg az V. kerü-
letben, rue Cochin, 5. sz. alatt. A megnyitó beszédet 
de Vogué Menyhért, a franczia akadémia tagja tartotta. 

— Szerzetes zeneszerző. P. Hartmann franczis-
kánus Szent-Pétervárott fogja a czári udvar előtt San 
Francesco czimü oratoriumát első izben előadatni. San 
Pietro czimü oratóriumának első előadása Rómában volt. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A kath. hitnek megvallása a nyilvános 
életben. 

IV. 
($. G.) Ámde hol és miként tör ténjék kath. 

hitünk érvényesítése és védelme, az a nyilt 
confessío, a melyet a katholiczizmus jelen 
helyzete föltétlenül megkövetel ? Minden téren, 
a hol a tevékenységre alkalom nyilik, sőt az 
kötelesség. 

Mindenekelőtt a családban, a mely kicsiny-
ben mindmegannyi társadalom. 

I t t kell főképen egy igaz katholikus hívő-
nek kath. hitét s ennek gyakorlatát biztosítnia 
és érvénye sí tnie. Egy buzgó kath. férfiú ezen 
czélból bizonyára nagy súlyt fog arra helyezni, 
hogy a családi szentély vesta-lángja, a nő 
szive, nemcsak katholikus, de buzgó vallásos 
katholikus legyen. Mert ugyan mi a nő, a csa-
ládanya vallás nélkül? „Oly királynő pajzs 
és lándzsa nélkül ; rózsa illat és üditőszin nél-
kül ; oly drágakő, melynek nincsen fénye ; 
templom összeomlott ol tárral ; fejedelemnő, aki 
az utczán koldul; hárfa, melynek húrjai szerte-
szakadtak; a teremtés remeke torzalakban 
magárahagyatva" . (Redwitz.) Azért óv az egy-
ház a vegyesházasságoktól s kérve-kéri fiait, 
hogy legalább gyermekeik hitét biztosítsák. A 
buzgó katholikus a család alapításánál, a há-
zasságkötésnél is érvényesíti hitét ennek ösz-

szes lényeges következményeivel. Meghajlik 
ugyan a mellékes állami rendelkezések előtt, 
de nem áldozza föl lelkiismeretének szabadsá-
gát oly cselekmények elkövetésével ez aktus-
nál, mely a házasság szentségi jellegének csor-
bí tását és e helyett más bármely rendelkezé-
sek érvényességének elismerését rejti magában. 

A család rendeltetésszerű gyümölcsének 
a gyermeknek hitét a családi szigorúan val-
lásos nevelése mellett egyedül a vallásos 
iskola biztosítja. Hitbuzgó szülő nem küldhet i 
gyermekeit csak kath. iskolába, vallásos ka th . 
taní tók nevelő ha tása alá. Különben koczkára. 
van téve a család minden buzgalma, a szülők-
nek minden fél tet t reménye. Azér t kell védnie 
a kath. szülőknek a kath. iskolák kath. jelle-
gét minden erővel és a képzés minden fokán 
a legalsóbbtól a legmagasabb fokig ; ezért kell 
mindenütt , a hol ily kath. iskolák nincsenek 
bármily áldozattal u jaka t állítni. 

A társadalomban az egyesülési szabadság-
gal és alkotmányos joggal élve, minden té ren 
föl kell használniok rokon erők egyesítésében 
álló nagy ha ta lmat saj at vallási és társadalmi 
érdekeik biztosítására. H a ily kath. egyesüle-
tek vannak, azokat észszel, pénzzel, tevékeny 
részvéttel támogatni ; ha nincsenek, terem-
teniök kell, mer t az egyesülés szabadságát 
bőven kiaknázó ellenfelekkel csak igy állhat-
ják ki az életbevágó szellemi, erkölcsi, sőt 
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anyag i érdekeiket is érintő kikerülhetet len küz-
de lmet győztesen. 

A kath . hi t nyilvános confessiójának első-
rangú követe lménye, sőt próbaköve ma a 
ka th . saj tó s i rodalom t ámoga tá sa is. Mert 
éppen a többnyire ellenséges kezekben levő 
magyar saj tó részéről éri a legtöbb* és legha-
tásosabb t á m a d á s kath . h i tünket , és a katlio-
l ikusoknak éppen e té ren tapasz ta lha tó közö-
nyük jár a legkárosabb következményekkel . 
.„Csak gondol ja tok ki naponkin t öt jó élczet 
a kath. egyház ellen — tanács lá elvrokonainak 
D 'Alember t — s biztos az egyház felet t i győ-
zelmünk." Mi pedig még megmosolyogjuk e 
gún3 rolódásokat s nagyra b iz ta t juk a mi sír-
ásóinkat pénzünkkel , t ámoga tásunkka l , közö-
nyünkkel . H á n y gazdag kathol ikus olvassa 
szivesebben pénzeér t az ellenséges, mint a kath. 
lapot s könyve t? Ped ig mennyire megvál toznék 
a helyzet, lia azzal a sok-sok pénzbeli és erkölcsi 
támogatássa l , melyet földi tekin te tekből a közö-
nyös vagy éppen ellenséges lapokra, könyvekre 
fo rd í tunk , sa já t küzködő sa j tónka t s i roda lmunka t 
t ámoga tnók . De ha m á r el nem vá lha tunk is 
tőlök, mennyi re jobb i rányt adha tnónk szelle-
möknek, lia a kath. előfizetők minden táma-
dásra vagy sértő közleményre fö l ja jdu lnának 
a lapkiadónál , miként ezt a re formátus és 
zsidó val lásúak oly nagy eredménynyel és ha-
tással cselekszik, és eset leg a t ámoga tá s meg-
vonásának fenyegetésével kén}Tszerítenők a sz. 
h i tünk és egyházunk tiszteletére. *) Mig a n é m a 
közöny mia t t azt hiszik, hogy egész tábor áll 
mögöt tök , a kik minden szavukat helyeslik. 
Mer t ne feledjük, hogy a legtöbb lap már 
összetar tás vége t t is csak azon a kenyéren 
keresz tü l nézi a világot, a melyet neki nyúj-
t a n a k . 

Hogy pedig politikai t é ren mit kiván a 
ka th . hit nyilvános confessiója, arról — hadd 
szóljon he lye t tünk a pápa ő szentsége, a ki 
idéze t t körlevelében oly bölcsen köti szivünkre : 
„Midőn a keresztény érdek, az ellenségek 
a k n a m u n k á j a folytán, veszélyben forogni lát-
szik, azonnal föl kell hagyni minden egyenet-
lenséggel s egy szívvel, lélekkel hozzá kell 

*) Sok társulatunk van már ; de egyet még 
elfelej tet tünk szervezni: hitvédő társulatot, melynek 
czélja legyen, hogy tagjai sz. h i tünket minden kínál-
kozó alkalommal védjék, kiki a maga módja és tehet-
sége szerint. Szerb. 

fogni a vallás védelméhez, mivel az a legna-
gyobb jó, melyre miuden más visszaviendő". 
Ugyanazér t i r ja 1893-ban éppen a magyar püs-
pöki karhoz in téze t t kör levelében: „Arról is 
szorgosan gondoskodnotok kell, hogy a tör-
vényhozók gyülekezetébe olyan kiválóan val-
lásos (spectatae religionis) és kipróbál t derék 
férfiak választassanak, akik e lhatározásaikban 
szilárdak, a kik az egyház és kath . ügy érde-
keinek védelmére készséges és éber lelkület tel 
b í rnak" . 

Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr JBozóky Alajos. 

Magánjog. 

Ha meggondoljuk, hogy főkép a magánjog szabá-
lyozza az emberek mindennapi életviszonyait, és hogy 
ezeket az életviszonyokat is az uj szellem fuvallata érin-
tette, világos bizonyítékok nélkül sem lehetne abban kétel-
kednünk, hogy az emberek goodolkozásmódjának meg-
változása következtében a magánjognak is lassankint át 
kellett alakulnia. Azonban nekünk vannak közvetlen 
bizonyítékaink arra nézve, hogy éppen a magánjog terén 
aratta a kereszténység szelleme a legszebb diadalait, 
melyeket, az irodalom idáig csak azért nem méltatott 
kellőleg, mert az a dicsfény, mely a római jogot annyi 
századon át közülövezte, elfogultakká tette a tudós elmé-
ket, s visszatartóztatta őket a kereszténység behatóbb ta-
nulmányozásától s igy mintegy maguk zárták el maguk 
elől azt az utat, a melyre lépve és a melyen tovább ha-
ladva, okvetetlenül arra a meggyőződésre kellett volna 
jutniok, hogy társadalmi létünk alapját nem az ó-kor 
ábrándjaiban, hanem a kereszténység örök igazságaiban 
kell keresnünk, mert ezek túlélték ama régi világ elenyész-
tét és még ma is táplálják a mi jogunk gyökereit.J) 

íme itt van mindenekelőtt az emberek jogegyenlőségét 
hirdető keresztény elv ! Tudott e valaha a pogány római 
jog ennek a magaslatára emelkedni? S nem vaUjuk-e mai 
nap különbség nélkül, hogy ez az elv kiinduló pontja 
minden magánjognak? A pogány római császárok nem 
csak hogy össze sem hasonlították magokat más emberek-
kel, de sőt halhatatlan istenek kívántak lenni és azt kö-
vetelték a többi emberektől, hogy őket imádják. Ellenben 
a keresztény római császárok nem haboznak kijelenteni, 
hogy ők is alattvalóikkal azonos törvények alatt állanak, 
és miként már fentebb (68. 1.) láttuk, visszautasítják imá-
dásukat, mely csak a mennyei Istent illeti meg. Es mindezt 
kimondják törvényben, tehát megjavítják vele a római jogot. 
Különösen három törvényt kell itt kiemelnünk, u. m. Kon-
stantin 321. évi constitutióját, melyben azokat, kik valamely 
polgári pert a császár helyett intéznek, utasítja, hogy 
mindenben a köztörvényekhez tartsák magokat, miután 
maga a császár is ezek szerint járna el,2) Theodosius csá-

M. Cousin : Leçons de philosophie I. 2. 
2) Codex 11. könyv 30. czim 11. törv. 
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szárnak 389. évi constitutióját, melyben kimondja, hogy 
császár öröklés tekintetében szintén a köztörvények alatt 
áll,3) és ugyanannak 426. évi constitutióját, melyben a 
császári magánvagyon bérlőinek és kezelőinek meghagyja, 
hogy mindenben a köztörvényeket kövessék, quibus tenen-
tur et principes. 4) Ezekből látnivaló, hogv az első keresz-
tény törvénykönyv még a helyes állásponton van, és hogy 
Justiniánus compilatorai meghamisították a keresztény 
szellemet, midőn azt az elvet iktatták törvénybe, hogy 
princeps legibus solutus est,5) minek következtében utóbb 
a császári fiskus a közönséges magánjog elveibe ütköző 
hallatlan privilégiumokat nyert. 

Alig lehetne két élesebb végletet találni, mintha a 
római császárral szembeállítjuk a római rabszolgát. S ha 
volt valaha legyőzhetetlennek mondható nehézség, melvlyel 
egy reformtörvényhozás találkozott, bizonyára a rabszol-
gaság volt az. A kereszténység a rabszolgában is Isten 
képmását, földi urának testvérét látta, minek logikai kö-
vetkezménye nem lehetett más, mint a rabszolgaságnak 
teljes megszüntetése, tehát az egyéni szabadság elismerése. 
Akadt is egy ember, a ki ezt a logikai következtetést 
levonta és a rabszolga-osztály örökös felszabadítását pro-
klamálta és decretálta, de ez az ember egy ephemer j 
souverain volt csak, névszerint János bitorló s igy az ő | 
rendelete könnyen érthető okokból nem került bele Theo- j 
dosius legitim császár törvényköyvébe. Külömben mit is j 
csináltak volna a rabszolgák a hirtelen szabadsággal ? j 
minden valószínűség szerint csak kárukra válandott. Sz. j 
Pál sem követelte a rabszolgáknak hirtelen felszabadítá- \ 
sát, hanem csak tanácsolta felszabadításukat, azt azonban 
igen is megkövetelte, hogy az urak rabszolgáikkal ember-
ségesen bánjanak.6) Ezen intést megszívlelték a császárok, 
kik egyrészről a felszabadításokat előmozdítani, másrészről 
minden kegyetlenkedést és visszaélést minél szűkebb hatá-
rok közé szorítani s ekkép a rabszolgák helyzetét legalább 
megkönnyíteni, tűrhetővé és elviselhetővé tenni iparkodtak. 
Hogy ezt valóban a keresztény felebaráti szeretet sugal-
latából tették, éppen az ő rendeleteik igazolják. Már fen- j 
tebb közöltük Konstantinnak 39. évi rendeletét, melyben 
megparancsolja az uraknak, hogy a rabszolgáik fölött őket : 
megillető fenyítő hatalmukat emberséges mérséklettel gya-
korolják (95.) lap. Ugy nem különben rámutattunk arra 
is, hogy mennyire mozdította elő 321. évi rendeletével a 
felszabadításokat az által, hogy az egyházban a hivek jelen-
létében vallásos érzületből (religíosa mente) foganatosított 
felszabadításoknál egészen eltekintett a régi alakszerűsé-
gektől, a papoknak pedig még ennél is többet engedett, 
amennyiben ezek rabszolgáiknak egyszerű szóbeli kijelen-
téssel, minden ünnepélyesség, minden nyilvános cselekvény 
mellőzésével adhatták meg a teljes és tökéletes szabadsá-
got, tehát egyedül a keresztény felebaráti szeretettől indít-
tatva. (24. lap). De találunk ezeken kívül még egyéb 
humánus intézkedéseket is. Gyakran ráfogták egy-egy sze-
gény emberre, hogy rabszolga. Ilyenkor u. n. szabadság-

3) U. o. 4. könyv 4. czim 2. törv. 
4) U. o. 10. könyv 36. czim 2. törv. 
5) Lásd a Digesták 1. könyve 3. czimének 31. törv., 32. könyve 

23. törvényét és Codexe 6. könyve 23. czimének 3. törvényét. 
6) Levele az ephesusbeliekhez VI. 9. a kolosszabeliekhez IV. 1. 

vitató per utján kellett eldönteni, vájjon az illető jogosao 
élvezi-e a szabadságot, vagy sem? Es mert addig, mig a 
bizonytalanság tartott, az állítólagos szolgáért, ki mint 
ilyen jognélküli volt, szabadságvédőnek (assertor in liber-
tatém) kellett föllépnie, ez azonban nem mindig akadt,, 
ennélfogva ugyancsak Konstantin megengedte a rabszol-
gáknak állított tényleges szabadoknak, hogy maguknak 
szabadságvédőt kereshessenek, ha nem találnak, adassanak 
ugyan át azoknak, kik őket követelik, de maradjon meg 
nekik legalább a szabadság reménye, ha utóbb mégis akad 
védőjük, ki okvetetlenül meghallgatandó.7) É* a szabad-
ságvitató per folyama alatt született gyermekek is legye-
nek szabadok.8) A ki pedig tizenhat év óta szabadságban 
élt, ne jusson többé szolgaságra; azonban e szabály nem 
alkalmazható szabadszületésü apák által rabszolganőkkel 
nemzett gyermekekre, hacsak az apák az illető urat nem 
kárpótolják, ellenkező esetben a gyermekek anyjok sorsát 
követik.9) Kik már husz év óta, nem titokban, hanem 
nyilvánvalóan szabadok voltak s ezen idő alatt hivatalban 
vagy a hadseregnél szolgáltak, nem szorulnak szabad-
ságvédőre, ha előbbi urok őket reklamálja ; ellenben 
igenis azok, kik urok tudtán kivül rejtekben éltek mint 
szabadok. I0) 

Azon régi szabályt, mely szerint háladatlan felszaba-
dultak, felszabdítójuk által, a szolgaságba visszahívhatók, 
Konstantin megerősítette (332,), Honorius és Theodosius 
császárok (423.) rendelete szerint a háladatlan felszaba-
dultakat még patronusuk örökösei is visszahívhatják a 
szolgaságba, Theodosius és Valentinianns császárok pedig 
kimondották (426.), hogy a felszabadultak semmiféle ka-
tonai tisztséghez nem juthatnak ugyaa, szabadszületésü 
fiaik ellenben egészen a császári testőrségig vihetik ; a 
háládatlanok, még ha katonáskodnak [is, a szolgaságba 
visszahívhatók.al) 

Akarata ellenére idegen szolgához kényszeríteít sza-
badszületésü nő megtartja szabadságát és azoknak szigorú 
megbüntetését követelheti, a kik romlását okozták. De ha 
önként adta magát össze egy idegen rabszolgával, ő is, 
meg fiai is a szolga urának rabszolgái lesznek. ]3) Ezen 
következmény azonban csak akkor áll be, ha a szolga ura 
a szabadszületésü nőt hét római polgár mint tanú előtt 
háromszor megintette.13) Ha a szabadszületésü nő akár 
tudva akár nem tudva kincstári szolgával folytatott viszonyt, 
maga szabad marad ugyan, fiai pedig mint latinusok 
és kéjnő gyermekei szintén szabadok, de patronatus alatt 
állanak.14 ) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, febr. 21. Nemzetközi „rendszer" rejlik a 

dolog háta mögött. — 
Francziaországban tudjuk mi van folyamatban. Az. 

egyház erejét meg akarják törni; pusztító harczotindi-

7) Codex 4. könyv 8. czim 5. törv. 
U. o. 4. könyv 8. czim 4. törv. 

9) U. o. 47 könyv 8. czim 7. törv. 
10) U. o. 4. könyv 8. czim 9. törv. 
») U. o 4. könyv 10. czim 1. 2. 3. törv. 
12) U. o. 4. könyv 11. czim 1. 7. törv. 
n ) U. o. 4. könyv 11. czim 2. 8. törv. 
M) U. o. 4. könyv 11. czim 3. törv. 
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tottak a szerzetes rendek ellen. Spanyolország főváro-
sában és vidéki nagyobb városaiban zavargások voltak, 
melyek dynastia- és egyházellenes jelleget öltöttek 
magukra. Bajorországban az egyetemen a katholikus 
tudomány képviselete s az egész országban a ka-
tholikus egyház állandó támadások czéltáblája, úgy-
hogy már a Concordatumra kellett figyelmeztetni. 
Budapesten a szerzetes rendek vagyoni állásáról 
szóló „számla" jár ta végig a szabadelvű lapokat, és 
nemrég utczai tüntetés volt ablakbeverésekkel és véres 
összeütközésekkel tetézve, irányzatával nem a Lipót-
város, hanem megfordítva, az u. n. mágnásnegyeddel 
dicsekvő József-város felé. A könnyelmű franczia ope-
rettekhez szoktatott „művelt" közönséggel pedig nap-
napután Ocskay brigadérost szemléltetik, Pyber vikárius 
alakjával, a ki ugyanazt a tulajdonságot személyesíti 
meg — bizonyára nem tisztelet és szeretet keltése vé-
gett — melyet a komoly Beöthy Ákos komoly, tudo-
mányos (?) munkában magának Pázmánynak merészelt 
vakmerően szemébe vágni : politikai stréberséget egy-
házi javadalmak megszerzésében a hazafiság rovására - 

Es Rákosi Jenő, a nagy szóbűvész, a kalandor briga-
dérosról szóló színdarab megtámogatására rendezett lako-
mán, Ocskay szerzőjének apológiájában, 200 iró és nem 
iró hangulatcsináló viharos tetszése mellett ju t ta t ta 
szóhoz a papkerülés ismeretes amaz ürügyét, hogy a 
„papság az Istenhez való jutásnak akadálya" — „néha." 
A hangulatcsinálás tehát erről az oldalról is megtörtént. 
Szóval, nincs kímélet. Jele, hogy ezután még kevésbbé 
leszen. 

Sión őrei, vigyázzatok tehát ; rendszer van a dolog-
ban. Calumniare audacter, semper aliquid haeret. Régi 
jelszó. Eredetét is ismerjük, hatásai is ismeretesek. A 
nagy franczia forradalom orgiái, a mennyiben az egy-
ház vérében és javaiban gázoltak, Voltaire gyűlöletes 
„écrasez l'infâme" csatakiáltásának foganatosságára val-
lanak. Az emberiségben az Isten ügyeit képviselő egy-
ház ellen mindig, akár alattomban akár nyíltan, de 
mindig mesterségesen csináltak először csak hangula-
tokat, hogy azután a hangulatokból viharokat csalhas-
sanak elé. 

Ma különösen a spanyol tüntetésekkel akarunk 
foglalkozni. Nagyon érdekes, hogy mi csinálta a har-
czias hangulatot a zárdák, az egyház ellen Madridban 
és más spanyol városokban. A franczia kulturharcz, 
mely kétségtelenül a szabadkőmüyes páholyokból in-
dult ki, közelségénél fogva, mint tűzvész, nyugtalanító 
vörös fényt vetett a spanyol állapotokra. A dispositió, 
a hangulat megvolt ; csak szikra kellett tehát, mely a 
kedélyekbe a láz forróságát becsempészsze. S tudjátok, 
mi tette meg ezt a hatást a spanyol városi nép lel-
kére abban az irányban, hogy ez a kath. nép a kath. 
•egyház intézményei, a zárdák ellen forduljon? Egy 
czélzatos „dráma", és egy hajánál fogva elérántott 
„eset". A dráma czime „Electra", mely a zárdák ellen 
az ítélet nélkül szűkölködő álmíveltségben hangulatot, 
a tömegben dühöt keltett a — zárdák ellen. Rá-
adásul egy 24 éves leányról kisütötték, hogy egy 
jezsuita tanácsára zárdába lépett. Ez volt az „eset". Meg-

tették a leányt „kiskoru"-nak s az egész szabadelvű 
tábor megindult a szegény „kiskorú" leány „kiszaba-
dítására." S különös a dologban, hogy a 24 éves leány 
a spanyol törvények szerint csakugyan még kiskorú. 
Csak 25 éves korában léphet be anyja beleegyezése 
nélkül valamely szerzetbe. A bíróság tehát itélt — a 
törvény betűje szerint. Most már talán azóta a leány 
elérte a 25 évet. Nem tesz semmit. Az eset alkalmas 
volt — hangulatcsinálásra és elkeseredés keltésére — 
a szerzetes rendek ellen. A csend- és rendzavarások 
meg is történtek, mert meg kellett történuiök. De meg-
látszott kezdet óta a mozgalmon, hogy csinált dolog volt 
az egész, része egy — „rendszer"-nek, mely kiadta a 
jelszót, hogy „muszáj" a „klerikalizmust" megtörni. 

Sión őrei vigyázzatok! A „dráma" már megvolna 
nálunk is ; most már csak az „eset" hiányzik még. 
Aztán jön majd a — „mehett !" = 

Beszterczebányai egyházmegye. Főpásztori szózat 
a testvéri szeretetről élők és holtak között. — 

(Vége.) 

Non tantum ad invicem, verum obstricti sumus 
caritate etiam erga illos, qui cursum terrestrem con-
summando, jubenteDeo, ad aeternitatem, ad Ecclesiam 
nempe patientem, evolarunt, et poenas luunt pro pec-
catis in purgatorio temporales. 

Enimvero Ecclesia nostra est optima mater ; cari-
tate siquidem complectitur non solum filios ad portum 
aeternaë salutis varias inter vicissitudines navigantes, 
verum etiam illos, qui soluti corpore peccaminoso, 
iterum in pulverem, e quo suntum est, redigendo, ad 
locum perfectae expiationis, cui nomen „Purgatórium," 
migrarunt, exspectando tempus liberationis sicque aeter-
nam beatitudinem. 

Seimus perbene, animas fratrum nostrorum in 
purgatorio detentas, mereri amplius non posse, nec 
pro débita poena proprie satisfacere, sed tantum satis-
faciunt in poena, poenam a Judice Justissimo ipsis 
impositam luunt, et ex hoc dolorum, qui sensa nostra 
superant, loco, ad nos clamant assidue, „miseremini, 
miseremini, saltern vos amici mei, quia manus Domini 
tetigit me." (Job.) 

In quali statu mors nos invenerit, in eodem iudi-
cabimur, et diiudicabimur, status hic amplius mutari 
nequit. „Si ceciderit lignum ad austrum aut ad aqui-
lonem, in quoeumque loco ceciderit, ibi erit." Eccles. 
11., 3. 

Anima a corpore soluta amplius non potest uti 
sacramentis, non potest peccata delere, iam non est 
compos sui, verum aut ad coelites, aut ad condemna-
torum in perpetuum coetum, aut ad Ecclesiam pertinet 
patientem. Illa iam non potest orare pro seipsa, sed 
aut gaudet in coelo inter delicias, quas oculus non 
vidit, nec auris audivit, aut patienter exspectat mise-
ricordiam Dei, nescit attamen tempus, ubi venerit mi-
seratio, ut saltern hac cogitatione posset semet con-
solari. 

Existentia eius ibidem est atra dolorum nox ! 
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Frustra con?.ntur animae patientes velum inno-
centiae, sordibus peecatorum contaminatum, fusis ad 
Deum precibus et lacrymis, lavare ! Nihil valet ! dolo-
res, cruciatus et gemitus earum sunt poena, iam vero 
sola poena mérita comparando non sunt. 

Hinc nos, qui possumus illas apud Misericordem 
Deum precibus, aliisque piis operibus meritoriis juvare, 
nos ex abysso et de profundis oppugnant, ut illis suc-
curramus. „Bona et salutaris est cogitatio pro defunctis 
exorare, ut a peccatis solvantur", dicit scriptura. 

Hinc oro vos Dilectissimi in Christo Filii enixis-
sime, velitis omni data occasione, sacrificiis ad altare 
frequenter devote celebrandis, eleemosynis, orationibus, 
peregrinationibusque apud Altissimum iuvare cognatos 
et proximos vestros, qui caritativa haec vestra opera, 
dum venerint ad tabernacula, ubi non est dolor, ne-
que luctus, intercessione assidua, millies et millies 
recompensaturi sunt. 

Non cessetis Hon. Fratres, fideles quoque curae 
vestrae concreditos, ad pia opera, aliaque suffragia ad 
succurrendum animabus in purgatorio poenas luenti-
bus attentos reddere, nec tamen versentur in animo 
vestro cogitationes, quae in fidelibus stipendia quasi 
extorquendi suspicionem excitarent. 

Oblata a fidelibus pro absolvendis sacris bene-
vola stipendia utique acceptentur, intentionesque con-
scientiose, et si pro defunctis offeruntur, brevissimo 
absolvantur tempore. Nemo attamen audeat plura su-
scipere sacra, quam quot praescripto tempore absol-
vere valet ; hinc requiro DD. YADiaconos, ut invigi-
lent, quatenus nec hoc sub respectu aliqualis abusus 
fiat, quod Deus avertat ; disponendo una, ut quivis 
Sacerdos intentiones sacras distincto inscribere velit 
libello, D. VADiacono, visitationem YADiaconalem 
peracturo, exhibendo. 

Yix unus invenitur inter nos, qui non liaberet vel 
parentes, vel unum vel plures fratres aut cognatos in 
purgatorio, hinc officium nostrum est, illis, mediis ab 
Ecclesia praescriptis, succurere. 

Ingratitudo esset maxima, oblivisci eorum, qui, 
dum viverent, curam gerebant natorum suorum ; non 
esset verus Christianus, verus Christi fidelis, imo nec 
essset homo, qui sortis animarum cognatorum saltern 
Festo omnium defunctorum non meminerit. 

Haec enim dies patienter exspectantibus redem-
ptionem in purgatorio fratribus exclusive est sacrata, 
hac die permulti ex ergastulo dolorum, suffragiis 
Ecclesiae militantis, liberantur, ianuaque illis ad coe-
lum, ad locum quippe gaudiorum, ubi Deum vident, 
sicuti est, patet. 

Orationes inter communes, quae ab Ecclesia pro 
defunctis fiunt, nulla est distinctio proceres inter et 
pauperrimos mendicos, nomen Christi aequalem facit 
post mortem unumquemque, cuiusvis conditionis fide-
lem, quae cognitio solatio afficit cor pauperis et mi-
serrimi mortalium, fors ab omnibus, a Christo attamen 
minime, contempti. 

Caritas, de qua hic actum est, respicit etiam loca, 

quae cadaveribus sepeliendis destinata sunt, et coeme-
teria appellantur. 

Religio nostra, ut ita dicam, in sepulchris, in 
catacombis nempe, nata est, sicque nec sepulchra pos-
sunt religione carere : hinc recte disponit Ecclesia, ut 
vox spei, futuraeque nostrae vitae de profundis sarcop-
hagi levetur, utque unctus Dei, servusque Christi secun-
dum ordinem Melchisedech, in Christo mortuos ad 
locum, ubi cadavera resurrectionem exspectant, modo ad 
Ecclesia praescripto, comitetur. 

Si históriám antiqui Aegyptiorum aevi oculis lus-
tramus, vel pedibus peragraremus terrain Aegypti, 
ubicumque apparent nobis monumenta, nec non loca 
subterranea, quae recondendis cadaveribus deserviunt, 
quae cura manifestum reddit cultum erga mortuos apud 
concernentes peculiarem. 

Graeci et Romani cadavera de regula penes por-
tas civitatum vel penes vias publicas, cadavera primo-
rum vero ad ripas maris sepeliebant, ut hac ratione 
quasi attenti fiant nautae, caeterique viatores ad com-
munem, quae omnibus hominibus pro haereditate venit, 
sortem, quae est mors. 

Chinenses mortuos suos in hortis recondere soient, 
essentia enim religionis illorum consistit in singulari 
erga maiores suos cultu. 

Quali reverentia et pietate prosequebantur sepul-
chra antiquiores, constat etiam ex eo, quod contra 
violatores sepulchrorum severae latae sint leges apud 
nonnullas gentes. 

Leges v. g. Solonis eiusmodi violatores vel pro-
phanatores a communione civitatis excludebant, et tra-
debant illos, ulciscendi causa, Furiis. Institutiones 
Iustinianae disponunt de sepulchrorum venditione, 
recuperatione, de talibus hereditate comparandis, nec 
non testamentaliter legandis. 

Monumenta attamen paganorum et idololatrarum 
memóriám solum praeteritorum manifestant, insignia 
vero sepulchrorum Christi fidelium contra asseclas nir-
vánám colentes, aperte futura annunciant, vitam nempe 
futuram, cuius animae immortales iuxta mérita, uti 
superius dictum est, participes fiunt fientque. 

Hinc coemeteria Christi fidelium différant a coe-
meteriis paganorum. História teste fideles Christi mor-
tuos suos tempore persecutionum Romanorum, in cata-
combis sepeliebant et super ossibus martyrum mom-
enta celebrabant sacrificia ; posterioribus attamen saeculis 
caros suos penes Ecclesias sueverunt recondere, ut illi 
quasi in sinu Domini frUantur requie sempiterna. 
Coemeteria nostra sunt secundum praescriptos per 
Ecclesiam ritus, benedicta, signoque Redemptionis, Cru-
cis nempe. in cuius umbra dormiunt incolae subterranei, 
provisa, fidelesque illa, e peculiari pietate saepius visi-
tant, piasque ad Deum pro refrigerio animarum ibidem 
in Christo dormientium fundere non cessant preces. 

In coëmeteriis plerumque Capellae erec£äe sunt, 
in quibus, statutis temporibus, s. missae sacrifibium pro 
defunctis celebratur, disponente ita Synodo qUöque 
provinciali Strigoniensi a. 1858. asservata, tit. IX. 5., 
nec non Colocensi a. 1868. habita, tit. YI. c. IV. 
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Et quum haec loca sacra sint, specialibus nempe 
Ecclesiae orationibus et ritibus benedicta, ad recipienda 
fidelium, qui in communione cum Ecclesia fatis cesse-
runt, corpora, quae dum viverent, templa fuerunt Spi-
ritus Sancti, ibidemque usque dum ad vocem iubentis 
Dei ad vitam resurgant aeternam, in quiete iacentia, 
destinata sint ; quumve coemeteria haec non sint locus 
publions, ideoque illa nec ad bona publica pertinent, 
sed sunt addicta dominio et dispositioni Ecclesiae, quod 
rationem habet in eo; quod loca haec benedicta sint, 
et per exuvias sanctificata, iam vero actus et ritus talia 
benedicendi spectat strictissime ad ius Ecclesiae : hinc 
curae sit unicuique DD. Curatorum, ut coemeteria 
ubique sepe cincta, munde liabeantur, debitusque 
quoad sepeliendos servetur ordo ; non attigissem punc-
tum hoc, si ipse non fuissem expertus, non omnes DD. 
parochos hoc sub respectu satisfacere conari officio 
suo. Vis enim nosse, ait quidam cordatus vir, animum 
Curati animarum, inspice coemeterium eius, desolatus, 
quod absit huius status, statum animi Curati dosola-
tum exhibet. 

Invigilent igitur DD. Curati, ne in cometeriis, 
supra cineres pie in Domino Defunctorum benedictos, 
opera exerceantur profana. 

Ubi vero vi latae recenter legis civilis cadavera 
etiam acatholicorum cum catholicis mixtim sepeliuntur, 
ibi sepulchrum catholicorum, si coemeteria eiusmodi 
communia carent benedictione, de casu in casum bene-
dici clebent. 

E t haec sunt, quae attentioni DD. Curatorum, 
caeterorumque Fratrum et Filiorum meorum Dilectissi-
morum, hac vice, non sine causa peculiariter commen-
dare proposui. Caetera pax Domini sit semper nobis-
cum. 

In S. Cruce, 14-a Januari i 1901. 
Carolus m. p. 

Eppus. 

Yácz. A -Kath. Köru közgyűlése. — 
A váczi Kath . Kör jan. 27-én délelőtt tar-

tott hetedik évi rendes közgyűlése a tagok kiváló 
érdeklődése mellett folyt le. Jelentésünket a követke-
zőkben foglaljuk össze. 

Motesiczhj János elnök a közgyűlést a legszentebb 
név dicséretével s a következő beszéddel nyitotta 
meg : 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Isten jóvoltából hat évet megélt kath. körünk az 

uj, hetedik évvel az emberi nem megváltásának husza-
dik századába lépett. 

Birnánk bár szemekkel és az égig emelkedve : 
nem birnánk áttekinteni az idők folyamának ennyi 
éveit azon pontig, melyben az Isten Fia a földre szál-
lott, a kath. anyaszentegyházat megalkotta, a kezdetben 
kisded mustármagot világot beárnyaló óriási fává 
nevelte, annyi üldöztetés között fenntartotta, dicsővé, 
az emberi nem boldogítójává tette. 

Ez csak annak munkája lehet, kiről a zsoltáros 
magasztalólag mondja: Az egek a Te kezeid müve, ők 

elmúlnak, Te azonban megmaradsz és éveid el nem 
fogynak. 

Ezen igazság, hogy az anyaszentegyházban Krisz-
tus Jézus isteni keze működik, egymaga elegendő, 
hogy hozzá törhetetlen hűséggel ragaszkodva megvaló-
sítani igyekezzünk azt, a mi az egy, szent, katholikus 
és apostoli anyaszentegyháznak czélja, rendeltetése, t. 
i. hogy Jézus az ut, igazság és élet uralkodjék a szi-
vekben és cselekvésben, uralkodjék a családokban és 
nyilvános életben. 

Szent Pál apostol írja a római hívekhez : „Vala-
mint egy testben sok tagjaink vannak, nem minden 
tag bir pedig ugyanazon cselekvéssel : ugy sokan egy 
testet képezünk Krisztusban s mindnyájan egyik a 
másiknak tagja vagyunk." 12. 4. 5. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! Mi e kath. kör tagjai, 
Krisztus anyaszentegyházával egy titkos testet képe-
zünk s ámbár más az egyházi férfiúnak, más a polgári 
rendnek életmódja, de valamennyien egy testet képez-
vén, mindegyik tag a maga hivatása szerint köteles 
közreműködni a nagy czélra: Isten dicsőségére, Isten 
országának terjesztésére. S erre, ha valamikor, napja-
inkban elég tág terünk nyílik. Ha valamennyien egy-
egy Pé ter és Pál apostol, egy szt. Ambrus, egy szt. 
Ágoston és Jeromos volnánk : nem volna sok a fáklya 
az elmesötétségnek megvilágítására, nem a buzgalom 
az erkölcs megváltoztatására. 

Nagy szükség van azért az anyaszentegyház tag-
jainak együtt munkálkodására. 

Akarunk jólétet, boldogító biztonságot szerezni, 
a családatyák övéiknek, az if jak maguknak egy kívá-
natos jövőt alkotni: ugy legyünk rajta, hogy nemcsak 
a kör szűk keretében legyünk katholikusok, hanem 
innen, mint valami szellemi méhkasból a világba is 
kivivén a kath. egyháznak elveit, a föld színének meg-
újítására közreműködjünk. 

Igy kezdjük meg legméltóbban az u j századot, 
teljesítjük első sorban ugy az egyház, mint szeretett 
magyar hazánk iránti küldetésünket. 

Ezzel a közgyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 
A tetszéssel hallgatott s végül zajosan megéljen-

zett elnöki megnyitó után 
Almásy János titkár olvasta fel jelentését a kör 

1900. évi működéséről. 
Rövid szemlét tartva korunk divatos vallás-erkölcsi 

áramlatai fölött, a kath. körök ós egyesületek magasz-
tos hivatásáról szólt s azok országos tömörülésének 
üdvös voltáról. Nagyok az akadályok, melyekkel a kath. 
egyesületeknek a társadalmi téren meg kell küzdeniök, 
különösen a vallási ügyekben való tanulatlanság ós a 
hit megvallásának félelme, melyek magának a társada-
lomnak vallástalanságából erednek. A kath. öntudatot 
és magaviseletet a társadalmi téren a kath. egyesületek 
hivatvák fellendíteni. Ily értelemben eredményes volt 
körünk működése ; mindenkor magaslatán volt ama 
fönkelt hivatásnak, mely létezésének czélja: erről a 
jegyzőkönyvek nyilván tanúságot tesznek. Hálával emlé-
kezett meg ezután a titkári jelentés a kör elnökének 
fáradhatlan buzgalmáról, továbbá a kath. egyesületek 
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országos szövetségéről s a jubiláris nagygyűlésről. Hó-
dolattal gróf Csáky Károly Emmanuel őméltóságának 
megyés püspökünkké történt kinevezéséről, kiben nem-
csak aj)ostoli buzgalmu főpásztort nyert egyházmegyénk, 
de a kör is jóságos fővédnököt, mit őméltóságának a 
körhöz intézett leirata, bőkezűségének megnyilatkozása 
s körünk szivélyes fogadása bizonyít s kinek hatalmas 
védelme és támogatása bizonyára nagyban fogja elő-
mozdítani sikereinket. Részvéttel emlékezik meg ezután 
Marosi Ferencz alelnöknek s a kör több tagjának el-
hunytáról, emiéköknek kegyelettel adózván. A kör 
helyiségei nagyobbmérvü átalakításon mentek át, festés, 
a nagyterem bővítése, bútorzat beszerzése történt. A 
kör tagjainak száma jelenleg 2 tiszteletbeli és alapító, 
19 alapító, 243 rendes és 61 pártoló, összesen 323. A 
könyvtár 737 műből áll. I f j . Tápay János, illetve utódja 
is Herodek Károly könyvtárnokok városunkból elköl-
tözvén, mindkettőjük dicséretes buzgalma jkönyvbe 
foglaltatott, a tisztséget az ig. választmány bizalmából 
Kovács Róbert tölti be. A kör jótevői között első he-
lyen gr. Csáky Károly Emmánuel megyés püspökünk-
nek, majd dr Virter Lajos v. püspök s nagyprépost és 
Spóner József praelatns kanonoknak, könyvadományokért 
Újhelyi István kanonoknak s Horváth Gyuláné úrnőnek 
mondott lelkes éljenzéssel hálát a közgyűlés. A jelentós 
végül a kör által rendezett estélyek, emlékünnepély és 
hangversenyről emlékezett meg, köszönettel említvén 
azokat, kik ez ünnepélyeket közreműködésükkel lehetővé 
tenni szíveskedtek. 

A titkári jelentésért, a kör és közgyűlés nevében, 
az elnök köszönetet mondott. (Vége köv.) 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLAI. 
A budapesti növeiidókpapság Pázmány-ünnepéből két 

beszéd. 

Megnyitó beszecl. 

Méltóságos és főtisztelendő kormányzó úf ! 
Mélyen tisztelt vendégek ! 

Talán alig van nemzet, melynek történelme annyi 
megkapó tanulságot tartalmazna, mint ezé a maroknyi 
nemzeté : a magyaré. Kiolvasható ez nemzeti életünk 
minden nevezetesebb fázisából : a viszonyok alakulá-
sából ép úgy, mint nagyjaink életéből. S e tanulságos, 
az ember egész valóját átjáró események sorában nem 
utolsó helyet foglalnak el a XVII . század vallási és 
politikai pártküzdelmei, e kimagasló, hatalmas egyéni-
ségek között nem méltatlanul kér magának helyet Páz-
mány Péter. Midőn az ember e küzdelmekben gazdag-
korra, s annak e kiváló alakjára gondol, szinte ösztön-
szerűleg elmélkedni kezd, s annak a nagy érseknek 
szavai jutnak eszébe, ki azt mondotta, hogy az emberi-
ség ül ugyan a történelem szövőszókénél, de egy lát-
hatatlan kéz himezi bele a szövetbe az alakokat. Való-
színű ugyan, hogy a nagy érsek ezt általánosságban 
értette, s azt is tudom, nem áll az embernek módjában, 
hogy egyes esetekben láthatólag kimutassa a Gondvi-

selő Isten kezének működését, de azt hiszem, vannak 
esetek, a mikor az ember szinte érzi e láthatatlan kéz 
közelségét. S én úgy gondolom, hogy Pázmány Péter 
élete ezek közé tartozik. Mert ha az isteni kegyelem 
ereje nem vonzza Pázmányt egy tisztább, ragyogóbb 
világosság felé, s nem lesz a katholikus egyház gyer-
meke, ki tudja, támadt volna-e a szorongatott katholi-
czizmusnak ilyen lelkes apostola, s nem szedték volna-e 
szót a protestánsok az alapjában megrendített magyar 
katholikus egyház épületét? De másrészt az is kétség-
telen, hogy Pázmány korának hatásaiból táplálkozott 
s azokon nőtt fel olyan .hatalmassá. Fényes tehetségei-
vel a konvertiták őszinteségét és tiszta meggyőződését 
viszi abba a körbe, melyet egészen áthatott a katholi-
kus hit terjesztése s a katholikus egyház fölvirágozta-
tása után való buzgalom, s a mely örömünnepet ült a 
katholiezizmus diadalnapjain, s gyászba öltözött vere-
ségének hire hallatára. Ilyen hadseregben nevelik az 
i f jú Pázmányt a katholiezizmus bajnokává, ilyen hatá-
sok alatt fejlődve áll ki a cselekvés terére. S midőn 
oly hosszú távollót után honszeretettől dagadó kebel-
lel viszatér hazájába, megkezdi tervének kivitelét s 
lángbuzgalommal vesz részt az ellenreformáczió mun-
kájában. Látnoki lelke belelát az események kuszált 
szálai közé, fölfedezi a protestántizmus diadalmas elő-
haladásának titkát. Fölismerni, hogy az u j tanok hirdeté-
sével karöltve járó nemzeti szellem, a katholikus 
papság hanyatlása és a hitélet csökkenése, s a nemzeti 
önállóság megóvására irányuló törekvés egyformán 
okai az újítók győzelmének, s a kath. egyház térvesz-
tésének. Nem habozik tehát egy pillanatig sem, meg-
ragadja azokat a fegyvereket, melyeknek az ellen 
győzelmeit köszönhette, s azokkal igyekszik visszaverni 
a támadást. A szószék és a toll képezik leghatalma-
sabb eszközeit. Azon a legzamatosabb nemzeti nyelv-
vel ellenállhatatlan logikájával s népszerű előadásával, 
— ez utóbbival pedig élénk irálya, érdekes előadása s 
az igazság ügyes megvédése által aratja rendkívüli 
sikereit. A polémia volt eleme. Idevágó munkáival 
megvédi a katholikus igazságot, de nem feledkezik 
meg a hitélet emeléséről sem, s e czélból írja hitbuz-
galmi munkáit. S működésének eredménye nem maradt 
el, mind a két terén győzelem kísérte szereplését, mely 
megállítja a protestantizmust diadalmas útjában, s 
tiszteltté teszi nevét a katholikusok, rettegetté az 
ellenfél előtt. E győzelmek között éri a kitüntetés, 
mely őt az ország első egyházi méltóságára emeli. Mint 
érsek is tovább halad a megkezdett uton, továbbra is 
a katholiezizmus fölvirágoztatása marad életének, törek-
véseinek czélja: a magas méltóság csak a czél elérésére 
szolgáló eszközök számát gyarapítja. Megkezdi kultu-
rális tevékenységét, s egymásután teszi le áldozatait a 
hazai kultura oltárára. De különösen papsága tudomá-
nyos és erkölcsi emelkedése képezte saját szavai szerint 
éjjeli és nappali gondoskodásának tárgyát s újra föl is 
emeli azt hivatásának magaslatára. 

így igyekszik Pázmány gátat vetni a protestán-
tizmus terjedésének, s így rakja le biztos kézzel azo-
kat az alapokat, melyeken mai nemzeti irodalmunk és 
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kulturánk, s a magyar katholikus egyház nagyszerű 
épületei nyugosznak. — Még csak igaz magyar politi-
káját kell említenünk, mely mindenkor sikeresen emel-
teti föl vele szavát a nemzet alkotmányos jogainak 
vagy fontos érdekeinek védelmére, s mely nem engedi 
megcsorbítani Erdély függetlenségét, mert abban nem-
zeti önállóságunk legnagyobb biztositékát látja, s előt-
tünk áll rövid néhány vonással Pázmány Péter fejlő-
désének és külső nyilvános működésének vázlatos képe. 
— Az ember önkénytelenül is megáll e nagyság előtt, 
s mivel nincs oly távol tőlünk, hogy szemhatárunk 
körén kivül esnék, de oly kö^el sem áll hozzánk, hogy 
ne tudnók szemlélni méreteit, csodálkozva bámuljuk e 
hatalmas alak körvonalait. Dicsőségének fénye nem 
vész a távol sűrű ködébe, de nem is vesz bennünket 
körül, s így tudjuk szemlélni ragyogását. Meg is hó-
dolunk nagysága előtt : intézményekben örökítjük meg 
nevét, szobrokat emelünk neki, s igaz honfiúi hálával 
és kegyelettel őrizzük emlékét, mig csak magyar lakik 
a négy folyam öntözte partokon. 

Ennek a kegyeletnek adóját rój ja le ma Iskolánk, 
mikor jelen ünnepélyes gyűlését, melyet ezennel meg-
nyitottnak nyilvánítok, Pázmány emlékének szenteli. 

Zárószó. 
Méltóságos és főtisztelendő kormányzó ur ! 
Mélyen tisztelt vendégek ! 

Mikor a mult nagyságát ünnepeljük, akkor nem 
elégedhetünk meg, nem szabad megelégednünk azzal, 
hogy megbámuljuk dicsőségét, hogy jól eső örömmel 
megfürödjünk fényének verőfényes sugaraiban, s nemes 
büszkeséggel emlegessük, mire voltak képesek nagy-
nevű elődeink. A mult ünneplésének csak ugy van 
értelme, ha erőt igyekszünk abból meríteni a jövő 
küzdelmére ; az a dicsőség, melylyel nagyjaink homlo-
kát övezzük, csak akkor nem homályosodik el, ha 
nyomdokaikba lépünk, ha igyekezünk föntartani azokat 
a nagyszerű alkotásokat, a melyekért azok éltek s cse-
lekedtek. 

S Pázmány Péter minden bizonynyal követendő 
példaképe lehet mindenkinek. 0 is azok közöl való, 
kikben a legmagasabb fokban és a legszebb harmóniá-
ban egyesültek mindazon nemes tulajdonságok, melyek 
az embert igazán emberré, vagy mint mondani szokás, 
egész emberré teszik. Ég felé irányítja mindig tekinte-
tét : vezére, czélja, jelszava Jézus Krisztus; de nem 
felejti el azt sem, hogy ezer meg ezer szál köt bennün-
ket a világhoz is, melyeket elszakítani épp ugy nem 
szabad, mint az Istent kitörölni a lélekből. Szivében 
az Isten szeretete mellett ott virrasztott a haza iránt 
való szeretet is, mely minden pillanatban Őrködött 
nemzetének jóléte fölött, s gondoskodott jövőjéről. 
Magyar volt ő minden izében : nyelvében, gondolkodá-
sában és érzelmeiben egyaránt. — lm ez az oka annak, 
miért állította egyházirodalmi Iskolánk Pázmány Péter t 
tagjainak szemei elé. Azért, mert benne a Jézus Krisz-
tus szive szerinti pap, s a nagy hazafi a legszorosab-
ban egyesült, és igy munkás hűséget tanulhatunk 
tőle egyházunkhoz, s odaadó szeretetet édes hazánkhoz. 

Azért, mert ugy vagyunk meggyőződve, hogy ha az ő 
alakja lebeg mindig szemünk előtt, akkor sohsem 
leszünk hűtlenek Istenünkért és Hazánkért" jelsza-
vunkhoz, melyet zászlónkra irtunk, mert igy annak 
nyomdokain járunk, kinek lépései nyomán áldás fakadt 
az egyházra és hazára ! 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett hir szerint a legközelebbi 

jíápai consistorium eddigi megállapodások alapján junius 
hónapra van tervbe véve. 

— Pápai kitüntetés. 0 szentsége a pápa a nagy-
váradi káptalan és a püspöki udvari papság több tag-
ját részesítette megérdemelt kitüntetésben. Radnay 
Earkas, Andrássy János és Falotay László kanonokokat 
pápai praelátusokká, Szemethy Géza dr püspöki titkárt 
pápai kamarássá, Mayer Antal könytárost pápai káp-
lánná nevezte ki. 

— A nagyböjti konferenczia-beszcdek meghono-
sítása Győrött Zalka püspök nevéhez fűződik. Az ő 
rendeletére tartották távol a székesegyházban az első 
ilyen beszéd-cyklust. Ezidén Molnár Tgnácz dr theolo-
giai tanár a konferencziaszónok. 

— Samassa érsek ur legújabb főp. levelével, mely 
az egyházi és állami hatalom és hatáskör ügyét tisztázza, 
darázsfészekbe nyúlt. Valamint sz. Jeromos idejében az 
egész világ arianus lett, ugy most óriás szabadelvű tábor 
verődött össze az egész világon az államomn ipotenczia 
mellé az"egyház megsemmisítésére. Az emberek, elveszt-
vén az igaz Isten és az ő kinyilatkoztatásának ismere-
tet, most már azt sem tudják, mi az egyház, mi az 
állam. Az egri érsek ur nagy szolgálatot tett a magyar 
társadalomnak. Kényszeríti az elméket gondolkodásra. 
A jólelkűek meg is teszik. 

— A XIX. század két szentje. Olaszország a szo-
cziális tevékenység terén két kiváló szent férfiút képes 
felmutatni a mult századból : don Boscót, a szaleziánu-
sok alapítóját, és Isten tisztelendő szolgáját, Cottolengo 
Jánost, kinek szentté avatása folyamatban van. F . hó 
11-én hirdették ki Rómában a pápa jelenlétében a szent 
szertartások congregatiójának ünnepélyes ülésében a 
birói ítéletet, mely szerint Cottolengo az erényeket 
hősi fokban gyakorolta. 

— Rector Magnificus mint udvari bolond. Vajh, 
ki volt ez a boldogtalan s mely egyetemet boldogította 
a szerencsétlen? Különös, hogy ez a bolond történet 
a protestantizmust dajkáló wittembergi egyetemen 
történt meg. Ebeling dr „Fridrich Taubmann, Leipzig 
1884. 3. Auflage" czimű munkájában bebizonyította, 
hogy a wittembergi egyetem rectorává 1608-ban meg-
választottTaubmann Frigyes teljes 18 évig, 1595—1613-íg 
teljesítette három fejedelem alatt a „hofnarr" tisztét, 
czim nélkül, de teljes honorarium mellett. Tulajdon-
képpeni czime „udvari poéta" volt. Sittenbild ! A 
wittembergi egyetem büszke lehet rá ! 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Paj.növelde-utcza 8. sz.) 
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A régi katholikusok a megpróbáltatások 
között és a mostaniak. 

Dr Verus-tói. 

I. 
Szivünk vérével szeretnők megirni e soro-

kat, hogy e vérbetűk lát tára megrendüljön a 
kathotikusok szive s megrendülve lethargikus 
vagy apathikus állapotából felocsúdjon, felrez-
zenve életre keljen. A katholiczizmus dicső 
múltjában, mely a megpróbáltatások és szenve-
dések lánczolatát tár ja elénk, rejlik büszkesé-
günk, mert az átélt szenvedések megedzették 
az egyház testét s képessé te t ték a jövő meg-
próbáltatásokkal szemben kitartó diadalmas 
szembeszállásra. 

Mennyi erő a szenvedésekben, mily hősies 
kitartás az üldözések közepette ! A keresztény 
vértanuk bőségben kiontott vérétől megázott 
a pogányság szikkadt földje, melyből a Krisz-
tus Urunk által az égből e földre hozott és az 
apostolok által elvetett igazság magja kikélt 
és terebélyes fává nőtt. E múltra, mint a hősi 
elszántság példányképére, büszkén tekint visz-
sza a még katliolikusan érző sziv; e múltban 
birja zálogát egy szebb jövő diadalának. 

Igaz ugyan, hogy e múlttal szemben a 
jelen sivárnak tűnik fel, mert a mult szenve-
dései hősöket teremtettek a hitvallókból, a 

jelen viszontagságai pedig sokakat megder-
mesztettek aléltakká — mondjuk ki bátran — 
az egyház ügye iránt apatliikusokká tettek, 
mely apathiából már-már felrezzennek Mária 
országának egyesei, s a mult hőseinek példá-
ján okulva a küzdtérre lépnek, vívnak, hogy 
e küzdelemben erejüket megedzhessék, az egy-
ház erőteljességét a már-már diadalmaskodni, 
látszó ellenséggel szemben kimutassák. 

A lélek nagysága a megpróbáltatások 
tüzében szokott nyilvánulni; az egyház isteni 
volta az üldözés korszakában tűnik ki. A té t -
lenség dicstelenné tesz, a küzdés felemel. 
Sajnos, de igaz, a katholikusok között a kö-
zömbösség és tétlenség oly mérveket öltött, 
hogy a közeli diadalra alig számithatunk, de 
a vértermékenyítet te földből máris támadnak 
erős, lelkes hősök a hit védelmére, ezek 
zászlaja körül pedig csoportosulnak az elszán -
tabbak, felkeltik a még szunyadókat, bátorít-
ják a félénkeket. A czél egy : nagygyá lenni 
az egyházban, nagygyá tenni az egyházat a 
küzdelemmel járó szenvedésekben s elszánt 
leküzdésükben. 

Nem féltjük ugyan Isten által alapított 
egyházunkat, mégis mint az egyház hű fiainak 
kötelességünk a lethargiából felocsúdnunk, a 
megtámadot t anya védelmére kelnünk, hogy 
ez anyánk legszentebb érdekét előmozdítva 
áldására érdemesekké válhassunk. Ezt köve-
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teli az egyház, erre köte lez te tünk mindnyá jan 
különbség nélkül. Oli mily dicső, mily ma-
gasztos ezt az egyházat szolgálni, t ámadó i 
^ l len védelmezni ! 

A szentírás annyira vál tozatos s gyönyörű 
képekben állí t ja elénk az egyházat , liogy azt 
az isteni Mindenhatóság legremekebb alkotá-
sának kell tekin tenünk. Majd min t „szőllő-
vessző" szerepel, mely oly bu ján nő, bogy a 
földet beárnyékolva, haj tásaival a czédrusokat 
fedi s gyümölcsétől a föld népei megrészegül-
nek ; ma jd mint az égboltozat ragyogó nap ja 
lesz fe l tüntetve, hogy vi lágosságában a nem-
zetek bizton haladhassanak, mer t fénye a nap 
hétszeres fényét múl ja felől ; sőt oly legyőzhetlen 
ország képében is van ábrázolva, melynek 
ha ta lma a föld összes népeire te r jedvén ki, 
á l ta lános békét lioz létre : „Minden szerszám-
nak nem lesz sikere, mely ellened kész í t t e te t t 
s minden nyelvet, mely ellened t ámad , te Ítélsz j 
el". Izaiás 54. 17. 

S mindez csak a kath . egyházban való-
sult meg. De ha az Újszövetség lapjai t vizs-
gál juk és egekben az Ó-Szövetség jós la ta inak 
m a g y a r á z a t á t keressük, tapasz ta l juk , hogy az 
ó-szövetségi Ígéretek nem ugy ér te lmezendők, j 
amin t az t tes t iségünk megkívánná, sőt meg- ! 
döbbenve észleljük, hogy Is ten az egyház jo- j 
ga inak megvédésére ka rdo t is adot t , „non veni j 
mi t te re pacem, sed gladium*. Igaz, hegy Krisz- ; 
tus egyháza azon szöllővessző, mely minden- j 
felé k i ter jed s édes gyümölcsöt hoz ; de mégis 
az éles metszőkés az, melylyel a szőllősgazda 
a tőke erőtel jességét és növését előmozdít ja . 
Megmetszi, hogy mélyebb gyökere t verjen, 
lenyesi, hogy jobban, szebben ha j t son ; sőt 
néha tövig vág ja le dísztelenül, mer t ez fej-
leszti életerejét s növeli ékességét. 

Az egyház valóban az égbol tozat ragyogó 
nap j a , mely fényt, világosságot á rasz t ; az apos-
tolok és utódaik a taní tó egyházban az igazság 
v i l ágá t t e r j e sz t ik a sötét földkerekségen. Ha jh , 
de a fénynek táplá lására vércseppek kellet tek, j 
az erős küzdelem által kisaj tol t veritékcsep-
pek szükségel tet tek. A keresz tény hivők a ki- j 
rályok t rónja i elé hurczol ta t tak , a ha ta lmasok 
százai elé vonszol ta t tak, k ínozta t tak , megölet-
tek. A fény tápláló olaja vércsepp volt. 

Az egyház Is ten legyőzhetlen földi or-
szága, mely hivatva van a föld népei boldo- i 

gítani. E h iva tásának meg is felel, midőn 
harezosai t az ég mind a négy t á j a félé szétküldi, 
hogy a szellem éles fegyverével a világrésze-
ke t meghódí tsák. E harcz diadaljelvénye a ke-
reszt, a kínzóeszközök a kínpad, diadalive 
pedig a bitófa, melyen a győztes sereg átvo-
nul. F ia iban megdicsőül t ehá t az egyház,, s 
ragyogó fénye hü ba jnoka i t sugározza körül. 

Amin t lá t juk, I s ten intézkedései tel jesen 
elütnek az emberi végzések és intézkedések-
től. Meglepő bennök a fordulat , mer t az em-
beri ész sokszor nemcsak hogy azoka t felfogni, 
de még sejteni- sem képes. Magasztosak a 
prófé ták képei, meglepők eredményeikben, fel-
fogliat lanok vál tozatosságaikban, — hisz Is ten 
sugall ta. 

Ezé r t hoz tuk elő az egyházra vonatkozó 
s első tek in te t re tes t iségünknek tetsző képe-
ket, hogy lássuk, miképp kell fá radnunk, küzde-
nünk , szenvednünk kivétel nélkül, ha az egy-
ház hű fiai aka runk maradni . Ölbe t e t t ke-
zekkel csak árnyékot ve tünk erre a szent 
egyházra, mely fényével a sötétség eloszlatá-
sára van rendelve. 

A * tu la j donképeni ok, mely e sorok írására 
késztet , az egyház je len válságos helyzete. 
Nagyságá t a dicső mul t hirdeti, fönségét, 
isteni vol tá t a prófé ták szelleme már ré-
gen megjövendöl te , mig a gyászos jelen mun-
kára, k i tar tó küzdelemre szólít és késztet . 
Igen, a je len áldozatot , ha kell é le tá ldozatot 
követel, lia a dühödt ellenség által folyton 
gya lázo t t egyházat védeni és az utókornak, 
ha Is ten ugy akar ja , je lenünk vigaszteljes ké-
pét hagyományba hagyni akar juk. Teg}-ük meg 
köte lességünket és bízzuk az Is tenre annak 
megítélését , váj jon törekvésünk fényt vetliet-e 
úgyis megdönthe t len egyházának ösvényére. 

Hogy a je lennek képét p raegnansabban 
kidomborí tsuk, á t t é rünk az egyház egyes 
kiváló korszakainak festésére, és bizunk az 
Is tenben, hogy ezen egyes korszakok vázlato-
z as a ébresztőleg fog hatni mindazokra, akik 
még szunnyadnak, vagy plane a té t lenség le-
t l iargiá jában mélyen alusznak. 

(Folytatjuk.) 
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Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 

Magánjog. 

A Maxentius idejében szolgaságra juttatott szabad-
születésüeknek Konstantin, miután Maxentiust legyőzte, 
visszaadta a szabadságot és megtiltotta, hogy bárki ilyen 
embereket továbbra is szolgaságban t a r t s o n . A ki az 
ellenség beütése alkalmával fogságba hurczoltatott, siessen 
visszatérése után birtokaira, hogy azokat a visszatérés 
jogánál j l ( i u 9 postliminii) fogva visszakaphassa, habár a 
fiskus időközben már elkobozta volna.2) A kiket beütő 
barbárcsapatok futásra kényszeritettek, azokat senkinek 
sem szabad akaratuk ellenére visszatartóztatnia, hanem 
meg kell nekik engednie, hogy előbbi birtokaikra vissza-
térhessenek. A mit valaki ezeknek a szerencsétleneknek 
netalán ruházat- vagy élelemképen adott volna, tekintse a 
félebaráti szeretet adójának és ne követelje tőlük vissza ; 
csak ha valaki pénzen váltotta meg őket a barbárok fog-
ságából, követelheti tőlük a váltságösszeg megtérítését, 
vagy ha erre képtelenek volnának, hogy neki öt évig szol-
gáljanak, de a nélkül, hogy mint szabadszületésü polgárok 
e miatt szabadságukat elveszítsék. A váltságösszeg meg-
térítése ?agy öt évi szolgálat után akadálytalanul térhetnek 
vissza házaikba és követelhetik vissza megrövidítés nélkül 
minden előbbi jogaikat. A nekik ellenszegülő jószágkezelő 
szolga, haszonbérlő vagy ügyviselő, legott bányamunkára, 
s ha földbirtokos, vagyonának elkobzása mellett deportá-
czióra Ítélendő. Ezen rendelet minél gyorsabb foganatosí-
tása végett elsősorban a legközelebbi városokban lakó 
püspökök gondoskodjanak a foglyok kiváltásáról. De a 
legközelebb fekvő városok kurialistáira is tartozik ez az 
ügy, a tartományi helytartók pedig tudják meg, hogy ezen 
rendelet elhanyagolásáért ők is, meg személyzetök is, tiz-tiz 
font aranyat fizetnek büntetésképen. 3) 

De még a szabadszületésü gyermekek fölött is lebegett 
a rabszolgasors Damokles-kardja. Ki volt ugyan adva a 
rendelet, hogy kiki tartsa el a maga gyermekeit, és hogy 
az, ki gyermekét kiteszi, a megérdemlett büntetésben fog 
részesülni, milyenben? azt persze nem mondja meg Kon-
stantin, nyilván azért, mert a gyermekkitevés egy az egész 
ó-korban mélyen begyökerezett visszaélés volt,4) melynek 
mentségére legtöbbnyire az apa szegénységét hozták fel. 
Azonban legalább közvetve iparkodtak a császárok a bajt 
csökkenteni, részint azáltal, hogy az embertelen apákat 
megfosztották az atyai hatalomtól, részint pedig azáltal, 
hogy a szegény elhagyatott gyermekek szánandó sorsát 
enyhítették. Ha valaki, mondja Konstantin, egy kitett fiút 
vagy leányt az atya, anya, vagy ur tudtával felszed és 
felnevel, őt illeti a hatalom is fölötte, tetszése szerint vagy 
fiává, vagy szabadosává fogadhatja, vagy szolgaságban 
tarthatja, ha ebbeli szándékát a püspök aláírásával igazol-

U. o. 5. könyv 6. czim 1. törv, 
-') U o. 5. könyv 5. czim 1. törv. 
3) U. o. 5. könyv 5. czim 2. törv. 
4) Gibbon id. m. Vili . k. 266. 1. Ha nem ámí'juk magunkat, 

a mai lelenczházak sem egyebek, mint villámhárítók a kitett gyer-
mekek javára. 

hatja, melyben kételkedni nem szabad.5) Theodosius császár 
rendelete szerint pedig sem az uraknak sem a patronusok-
nak nincsen joguk visszakövetelni azokat, kiket, midőn ők 
mintegy a halálnak szánták, egy irgalmas sziv fölszedett, 
mert csak nem mondhatja magáénak senki azt, a kivel, 
midőn elpusztulóban volt, maga mitsem törődött.6 Ha 
valaki ínségből és élelemhiányból egy újszülött gyermeket 
elad, a vevő (mert a szerződés csak ebben az egyetlen 
esetben érvényes) jogosítva van a gyermeket rabszolgája-
ként megtartani, ugy azonban, hogy akár az eladó, akár 
bármely harmadik ismét szabadszületésü jogához juttat-
hassa, ha a vevőt vagy a teljes értékkel megkínálja, vagy 
egy más hasonértékü szolgával kárpótolja.7) De lehetséges 
az is, hogy a. apja által ínségből eladott szabadszületésü 
fiu idegen segítség nélkül, csupán a szolgálat kitöltése által 
jut ismét szabadszületési jogainak birtokába,8) a mi leg-
inkább a fiuknak kárpótlás- (notae datio) és zálogképpen 
való átengedése esetében történt, a midőn a fiu szolgasága 
már előre bizonyos időtartamhoz volt kötve. 

A személyek jogi és cselekvési képességének korlá-
tozását már fentebb láttuk a hitetlenek és eretnekek ellen 
kibocsátott törvényekben. Többnyire a vagyoni forgalom, 
a szerződések kikötése, gyámság viselése, végrendelkezési 
és öröklési, valamint tanuskodási képesség tetemes meg-
szorításában vagy teljes elvonásában állott. De voltak még 
egyéb a jogi és cselekvési képességre befolyást gyakorló 
körülmények. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapes t , febr. 25. Mit szólunk a képviselőház val-

lásügyi, autonomiai, iskolaügyi vitájához ? 
Mindenekelőt t azt mondom, hogy soha főpásztori 

levél alkalmasabb időbeli nem je lent meg, mint az 
alább egész ter jedelmében olvasható egri főpásztori 
levél. Samassa érsek aranynál ós gyémántnál értéke-
sebb anyagból, az elévülhetetlen örök igazságból, tükröt 
állított fel, melyben ez az ország s benne a magyar 
nemzet, híven, ugy a mint él és lélekzik, meglá tha t ja 
magát, szellemi felfordultságának s összevisszavaló-
kuszál tságának teljes nagyságában. De nemcsak azért 
megbecsülhetet len ez a főpásztori levél, mer t Magyar-
ország közszellemét a maga perverz .valóságában, 
korhűen és szigorú, kérlelhetetlen igazmondással mu-
t a t j a b e ^ h a n e m , és főleg azért, mert Magyarország 10 
millió kathol ikus lakosának a logikai következetesség* 
szembeszökő világosságával muta t j a m e g jövendő sorsá t : 
mely jobbráfordulással és u j virágzással kecsegtet , ha 
egyetértésre és összetartásra tudunk jutni , ellenkező 
esetben az;í „oldott kéve" viszontagságai, sajnos, elma-
radhatat lanok. „A megromlot t közszellem" szt. Is tván 
9 százados alkotását kérlelhetetlenül let iporja az u j -
pogány világáramlat utczai sarába, és kíméletet nem 

5) Codex 5. könyv 7. czim 1 törv. Ezt Justinianus eltörölte-
c. just. 8, 52. nt. törv. 

6) U. o. 5. könyv 7. czim 2. törv. 
7) U. o. 5. könyv 8. czim 1. törv. 
s) U. o. 3. könyv 3. czim 1. törv. 
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gyakorolva, nem ismerve, okvetetlenül keresztül gázol 
ra j tunk. 

Az egri érsek főpásztori levele által gyúj tot t vi-
lágosság fényénél lehetetlen nem örvendenünk a 
felett a tüzes, lelkes védelem felett, melyben a keresz-
tény vallás s a kath. egyház jogai, javai, érdekei a 
képviselőházban részesülnek. Szomorú, sőt megdöb-
bentő ebben a küzdelemben azonban az, hogy ez a 
szónoklatilag fényes és erővel teljes harcz, vallásért, 
•egyházi szabadságért és keresztény iskoláért, 10 millió 
katholikusnak nagyban és egészben véve feltűnő 
részvétlenségével, apathiájával, mozdulatlanságával fo-
lyik le, s az egyház intelligens fiainak nagy része nem-
csak nem szégyenli magát, de sőt kéjelegni látszik 
örömében a fölött, hogy a világ tetszését birja és 
élvezi azért, mert a 9 százados magyar kereszténység 
letiprására az u j pogányság „pánczélos vonatának" 
szolgálatában állhat, mint kalauz, gépész, fütő, pod-
gyászfelügyelő s több efféle minőségben. Ijesztő vész-
kiáltásként j á r ja be az országot az egri érsek eme 
szózata : „a katholikusok egyetértő, megbonthatatlan 
összetartásának szüksége nem volt nagyobb soha, mint 
ma, midőn a kereszténység ellenségei egyesült erővel 
törnek minden felől az egyházra". Ily kiáltó szükség 
Idején, amidőn már az egész országnak talpon kellene 
állnia, még mindig csak egy töredék néhány tagja mutat-
kozik ott, a hol 10 millió katholikus egységes erejének 
kellene éreztetni óriás hatalmát. Hát katholikus hitélet 
ez '? Katholikus hitélet az, hogy mig a katholikus értel-
messég egy része még dicsekszik is az uj pogányság rab-
igájával a nyakán, addig a másik rész egykedvűen, sőt 
kicsinylő mosolygással nézi néhány ember velőtfeszitő, 
erőt koptató küzködését az óriás ellenáramlattal szem-
ben? Nem, ez nem keresztény, nem katholikus hitélet. 
Annak a lánglelkü férfiúnak, aki csak oly pirinyó piczi 
kis tettet kivánt az összetartás irányában, annak 
érdekében, az élő hit bebizonyítására, mint egy kis 
babszem, a folyton-folyvást csak tervező, szóművészet-
tel és papirosakcziókkal. (à la papirbuza) folytonosan 
csak taktikázó katholikus testvérek részéről, annak a 
lánglelkü férfiúnak nem tudunk elég hálát adni, meg-
becsülhetetlen figyelmeztetéseért. Még annyira se tud-
tuk vinni, mint az osztrák katholikusok ; pedig ezek 
íiz ő 5—6 töredékre való szakadozottságukban ugyan-
csak szánalmas szerepet játszanak. De legalább több 
embert tudnak síkra állítani. Náluk már kevesebb a 
minden áron boldogulni akaró stréber s az a hasznave-
hetetlen tényező, mely et pusztán néző katholikus közönség-
n e k lehetne nevezni. Persze, hogy a „Los von Rom" 
erösebben dönget székesegyházaik kapuin, mint nálunk, 
a hol ezt nem is meri még megcselekedni, csak csalo-
gat és ámitgat titokban és lehetőleg még csak szép 
szerivel. 

Bar th a Miklós az ő páratlanul szép czikkiró stí-
lusával felvetette a kérdést, hogy miért kell éppen a 
kereszt-áramlatának az ellenkező áramlattal szemben 
összébb s hátrább szorulnia ? 

Megadta erre a kérdésre a feleletet Zichy János 
gróf kereszt-dicsőítő beszédének hatása a jobblelkü hon-

atyákra pártkülönbség nélkül. Sírni, könyeket hul-
latni néhányan még tudtak, de tenni már nem tudnak 
— a kereszt ügyének előbbre vitelére ezidőszerint már 
semmit. 

Miért ? 
Mert még maguk a katholikusok is, kiknek pedig 

a kereszt ügyében vezetni kellene, nem egyetértők s 
nem tartanak össze. = 

Eger . Samassa érsek nagyböjti körlevele. — 
Főpásztorságom előző éveiben követett szokásom-

hoz hiven, ezúttal is néhány alkalomszerű szót kívá-
nok intézni hozzátok, hasznos anyagot nyúj tva ben-
nök az üdvös elmélkedésre s komoly önvizsgálódásra, 
melynek különösen -is a nagyböjt idején többszörös és 
buzgóbb gyakorlására serkent az anyaszentegyház. 

Elhatároztam pedig ez alkalommal azon mélyen 
elszomorító válságos helyzetről szólani, mely az em-
beriséget onnét fenyegeti főleg, mert az egyház, tekin-
télyének mindenfelől aláástával, üdvös hatásának a 
társadalom javára szabad kifejtésében akadályozva van. 
A történelem kétségtelen bizonysága szerint nyilván-
való ugyanis, hogy az egyház szabadságának megszo-
rításával, minden üdvös társadalmi szervezetet s egy-
séget megingató s megbontó tanok és elvek hatalma-
sodnak el. 

Ki ne lá tná: mennyi s mily súlyos bajok zaklat-
ják, mondhatni özönlik el Európa nagy részében a 
keresztény s polgári társadalmat; s minden komoly 
gondolkodó előtt tisztán áll, hogy azok főforrása a hamis 
elvekben s eszmeirányzatokban rejlik. 

Elvitázhatatlan ugyanis, hogy az akaratnak vezér-
fénye, elhatározásának döntő irányzója az ész. 

Ebből következik, hogy ha az ész helyesen ítél, 
az akarat is helyes elhatározásra j u t ; ha az ész Ítéle-
tében megtéved, az akarat elhatározása is rossz irányba 
csap. 

Ehhez jön továbbá az akarat makacssága s ellen-
kezési szellem konok elfogultsága. S ennek nyomása 
alatt aztán a megtévedt akarat benső czélzatainak 
mindenképp igazolást keres s hozzájok idomítja az elve-
ket ; és már nem az igaz dönt többé, hanem az önkény 
szava ; és beáll a védekező igazság s az erősködő 
önkényüség engesztelhetetlen tusája, ahol az igazság 
szilárdan kitart s nem tágít az akarat. 

Mert ha az igaznak felismerése által az akarat az 
igaznak követésére indulna, akkor nem jutna érvényre 
az akarat hamis tana, hanem az akarat teljesen a helyes 
tanok uralma alatt állana s ellenmondás nélkül maradna 
az igazság minden szava ; mert senki sem vitatná akkor 
igaznak, amit akar, de mindenki ami igaz, ahhoz szabná 
akaratát. 

Az akarat eme visszásságának teljes ismeretével 
irta az apostol Timotheushoz : „leszidó, midőn a józan 
tanítást nem tűrik, hanem kívánságaik szerint maguk-
nak mestereket gyűjtenek, viszkető füleik lévén és az 
igazságtól ugyan hallásukat elfordítják és a mesékre 
térnek." Mert ahol a józan tanítást megvetik, ott csak-
ugyan a kívánságoknak kedvező mestereket keresnek, 
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hogy a csapongó vágyak akármiféle tanokban is iga-
zolást talál janak; az igazság ellentétét az igaz látsza-
tával szépítik s mindennemű álokoskodás furfangjai-
val védelmezik. 

Az apostol által megjövendölt nehéz idők szakadtak 
ránk valóban. Mert ma is elfordulva a hit igazságaitól, 
inkább kívánságaiknak tetsző mestereket keresnek ; s 
a fülek ama viszketege : azt hallani csak, a mi óhajuk-
nak, vágyaiknak megfelel, ódáig ragadta már az embe-
reket, hogy előttük majdnem egyedül azon tan bír csak 
érvénynyel, mely minden jognak forrását az állami hata-
lomba helyezi s ennek mindenhatósága, alá veti magát az 
egyházat. Ebből kifolyólag vitatják, hogy az egyház az 
államban csak mint valamelyes egyesület létezik, mely-
nek tehát egyéb jogai azokon kivül nincsenek, mint 
amelyeket az állami hatalom engedélyéből, vagy átru-
házásából bir. Mily távol áll pedig ez az igazságtól, 
mindenkinek be kell látnia. 

A hit ugyanis azt tanít j 3j S ElZ emberi ész kimu-
tatja, hogy kettős létrend van s kétrendbeli hatalmat 
kell megkülönböztetni a földön ; az egyik a természet 
rendjéből való, s a társadalom nyugalmának, a világi 
ügyeknek gondozására hivatott ; s a másik melynek 
eredete természetfölötti, Krisztus egyháza a lelkek 
békéjének s örök üdvének munkálására istenileg megál-
lapítva, mely országok határai által nem korlátolva, 
semmiféle földi hatalomnak alávetve ne legyen, s hatal-
mát, jogait, mint valódi önmagában bevégzett társaság 
az emberiség üdvére világszerte szabadon érvényesítse. 

Ugyanerre mutatnak Krisztusnak apostolaihoz in-
tézett ez ünnepélyes szavai : Minden hatalom nekem 
adatott mennyben és a földön, elmenvén tanítsatok 
minden nemzeteket, tanítván őket megtartani mind 
amiket parancsoltam nektek." Amely igéktől felbáto-
rodva az evangelium hirdetői, az apostolok, királyok 
ós fejedelmek ellenkezései daczára, fenyegetések, bün-
tetések által meg nem rettentetve, hivatásukat elszánt 
lélekkel betöltötték, inkább elszenvedni a halált, 
hogysem kötelességöket elárulják, vallásuk jogai t 
feladják. 

Valóban, ha az állami törvényeken kivül mások 
nem volnának és pedig nem azok a magasabb rend-
beliek, melyeket ismerni kötelesség, megsérteni bün ; 
ha ekképp, mint némelyek vitatják is, az állami tör-
vények képeznék a lelkiismeret legfőbb szabályozóját: 
akkor, azok az őskori vértanuk és követőik, kik az 
egyház szabadságáért véröket ontották, nem magasztaló 
tiszteletre, dicsőítésre, de elítélésre volnának méltók ; 
de sőt a törvények, a fejedelmek ellenére egyáltalán 
nem lehetett volna szabad a keresztény vallást hirdetni, 
terjeszteni sem s megalapítani az egyházat. 

Erre nézve a katholikus egyház Krisztus parancsát 
híven követve azt taní t ja : meg kell adni Istennek, ami 
Istené s a császárnak, ami a császáré ; s ezért midőn az 
állami közhatalmat a világi ügyeknek, a polgári viszonyoknak 
a közjóra irányuló intézésében teljesen önjogunak nyiltan 
elismeri: a lelkek örök üdvét érdeklő dolgokban szabad, aka-
dálytalan hatalmat követel magának ; a mindkettőjüket közösen 
illető jogkörben pedig az egyházi és állami hatalom elrendez-

kedésére nézve a békés megegyezésen és kölcsönös egyetértésen 
alapidő viszonyt vallja legjobbnak. Látható ebből, mily 
könnyelműen odadobott ós sérelmes az a vád. melylyel 
az egyházat illetni némelyek nem átallják, ráfogva, hogy 
idegen jogkörbe akar betörni s az állami hatalmat 
csorbítani. 

Ám az újkori jogelvek hirdetői a jogkörök ilyetén 
elkülönítésén meg nem nyugszanak, kik saját hatáskö-
rük korlátairól megfeledkezve, tartózkodás nélkül átcsap-
nak a vallásügyek terére, ezekre vonatkozólag törvényeket 
hoznak, legkisebb kételyt sem érezve aziránt, hogy 
enemü parancsaik s tilalmaik az illetékesség belső 
hiányánál fogva önmagukban semmisek. 

Elkövetnek ezenkívül mindent az egyház hatalmának 
gyöngítésére, tekintélyének, méltóságának alászállűására. S 
innét van, hogy mig egyfelől a nem katholikus feleke-
zeteknek kedveznek : gyűlölködő haragot forralnak a 
szerzetesrendek ellen, a katholikus tanügy ápolására 
alapított intézetek ellen, s a vallás és igazság bátor 
védelmében kitűnő világi férfiak ellen, kiket heveskedő 
tulbuzgalomból, túlhaj tot t katholikusságról vádolnak,' 
ultramontán, jezsuita elnevezéssel gúnyolnak, azért, 
mert férfiasan szembeszálltak azok támadásaival, kik a 
haj thatat lan igazságot a haladó tudomány hamis czimén 
forgalomba hozott újszerű nézetekben s a jelenkori állí-
tólagos haladás önkényes szólamaihoz áthajlítani, átsi-
mítani akarják. Mig az egyenlőség, a hazaszeretet színes 
ürügye alatt a nem katholikus intézeteknek s egyének-
nek bőséges támogatást ju t ta tnak : a katholikus egyház 
üdvös hatásának megbénítására mindent kigondolnak s meg-
cselekszenek. Ezenfelül mig szabadjára engedik a szót, 
az irást, mely az egyház, ennek intézményei s hűséges 
fiai ellen fordulva vádaskodik, gyaláz, rágalmaz ; mig e 
szabadosságnak maguk tápot adnak, dédelgetik, bátorít-
ják azt s egyidejűleg az államérdek védelmének ürügye 
alatt megtorlásban tulóvatosak azok irányában, kímé-
letlenek s nem ritkán erőszakosak olyanokkal szemben, 
kik az igazság szolgálatában ellenfeleik irataira jóirányu 
iratokkal s ily iratok terjesztésével felelnek: ám más-
részt a büntetés egész szigorával sújtanak le emezekre, 
ha a mérséklet határát csak legkevésbbé is túllépni lát-
szanak. Ez pedig az igazság teljes felforgatása. 

Azonban, bár a világ fiai okosabbak a világosság 
fiainál, álnokságuk s erőszakosságuk talán kisebb sikert 
érne el, ha épjaen maguk a katholikusok közt szövet-
ségeseket nem találnának. Ámde ilyenek azok, akik 
velők azonos elvekkel eltelve, az egyház iránt mutatot t 
tiszteletök, szeretetök, s megvédése iránti látszólagos 
készségök mellett tulajdonképp az egyház tanítását, 
szellemét a maga valójából kiforgatják s akik külön-
böző érzületök szerint vagy az állami főhatalom vagy 
az álszabadság állítólagos jogai felé szítanak ; a viszá-
lyok okainak elhárítására, az újkori társadalmi haladás-
nak az evangeliummal kiegyeztetésére, a közrend és 
nyugalom "helyreállítására ezt az eljárást tartva legczél-
szerübbnek; mintha nem volna megírva: „senki két 
urnák nem szolgálhat." 

Aki a megromlott közszellem ez áramlatában a 
mai társadalomba mélyebben betekint, nyilván fői-
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ismerheti, hogy az események menete, az idők irány-
zata szerint, e társadalom szégyenletes visszaeséssel a po-
gányság állapotába látszik aláhanyatlani. E hanyatlás leg-
főbb tünetei nyilvánulnak e kor embereinek gondol-
kozásában, nézeteiben, a törvényekben, az erkölcsökben, 
a mindennapi élettevékenységben. Minden, mi az embe-
riség nagy közösségének erőssége minden meglazul, 
minden összeomlik, minden elpusztul. Hűség, igazság, 
tekintély, tulajdon, családiasság, hazaszeretet, a művé-
szet s tudomány fönsége, a közbéke és boldogság — 
minden, ami a léleknek s a társadalomnak enyhet ad. 

Mindezt, mi a keresztény erényektől áthatva az 
elmúlt századokban oly csodaszépen virágzott, ma az 
emberi ész szűk, korlátai közé szorítva s egyedül a 
megromlott emberi természet személyének odavetve 
látjuk. Igy lehet aztán hirdetni, hogy a hatalom fölötte 
áll a jognak, az érzelem az észnek, a test a szel-
lemnek. 

E baj orvoslására nincs hatályosabb semmi, mint 
Krisztus tana, mely az elméket megvilágosítja, a lel-
keket az erény fönségére ragadja, forrása az emberiség 
üdvének s örök boldogságának biztosítéka. 

Elengedhetlenül szükséges azért, hogy mindazok, 
kik az egyház tanainak, jogainak, ezek szabad gyakor-
lásának megvédését feladatukká tették, ha tán még 
azok némelyikének támogatását nélkülöznék is, kiknek 
e támogatás első sorban kötelességük volna, a nyilvá-
nos élet minden terén, az ország alkotmánya által nyújtott 
eszközök és módok felhasználásával közös akarattal, vállvetve 
járjanak el: szabad vitatást engedő kérdésekben egyéb-
ként a véleményszabadságot megóva. Mert a katholiku-
sok egyetértő, megbonthatatlan összetartásának szüksége nem 
volt nagyobb soha, mint ma, midőn a kereszténység ellen-
ségei egyesült erővel törnek mindenfelől az egyházra. Mért 
is az eszmeharczokban feledni nem szabad, hogy azok 
a méltányosság és szeretet törvényei által megvont 
határokon tul ne csapjanak; vakmerő ítélettel meg ne 
bélyegeztessenek, gyanúsítás alá ne fogassanak az egy-
ház tanához különben hűségesen ragaszkodó férfiak ; 
az előretörő fegyvertársaknak gát ne vettessék ; tekin-
télyük és befolyásuk, netán valamely kevésbbé világos 
kifejezéseik, nyilatkozataik, nagyhangú, kemény meg-
ítélése által a jóhiszemüeknél le ne rontassék. 

Egyesült evővel kell a különféle csoportok támadásaival 
szembe állani; melyek szabadkőművesség, vagy bármi, 
más nevet viseljenek, nj^elvben, szellemben, erkölcsök-
ben bármennyire különbözzenek is : egy vasgyürüzetű 
egységes testté forradva, zárt sorokban összefogva 
támadnak az egyház ellen, intézik ellene harczaikat. 
De még az alakoskodás alattomos, tekervényes utain 
is soha nem szűnő munkával sokakat megejtenek. Az 
ekképp nagy számban összetoborzottak seregével aztán 
a kezükbe kerített uralom és hatalmi tekintély egész 
súlyát, nem egy helyen Isten egyházának leigázására 
fordítják. 

Egyébiránt, szeretett fiaim, mert oly időket élünk, 
midőn nemcsak a szenvedésre, de az érdemszerzésre is meg-
van a bő alkalom. el ne csüggedjünk, el ne lankadjunk ; 
de erőre buzduljunk és bátorodjunk fel, bizva az isteni 

segélyben s föllelkesülve aranyszájú szent János eme 
fönséges szavain : „felzudult hullámok, vészes viharok 
törnek ránk, de nem félünk : el nem merülünk ; mert 
sziklán vetettük meg lábainkat. Dühönghet a tenger, 
csapkodhatnak a hullámok. Jézus hajóját el nem merít-
hetik. Nincs az egyháznál semmi hatalmasabb. Az egyház 
erősebb, mint maga az ég. Eg és föld elmúlnak, de az én 
igéim el nem múlnak. Mely igék ? Te Péter vagy és én 
e kőszálon építem fel anyaszentegyházamat s a pokol 
kapui nem vesznek erőt rajta. Ha nem hisztek a szó-
nak, higyjetek a tényeknek. Hány zsarnok kísérelte már 
meg az egyház elnyomását ! Hol vannak az ellenségek ? 
A feledés csendje borult rájuk. — Mi az övék volt, 
mindaz kihal t : mindaz, mi az egyházé, halhatatlan." 

Ámde, szeretett-fiaim, munkásságtok teljes és gaz-
dag sikert csak ugy arat, ha jámbor és fegyelmezett 
életmódotok támogatja azt. Az apostoli hivatásnak meg-
felelő élet, a tevékeny szeretet a mások üdvéért odaadó 
ünfeláldozás, a jótet tekben példaadó ki tünés, — íme, a 
lelkész minden dicsősége közt a legnagyobb ! Hisz meg-
van az erénynek a maga csodásan vonzó varázsa : s a 
mindennapi tapasztalat mutatja, hogy a hivő népet egy 
bizonyos természetes készség viszi, ragadja azok kö-
vetésére, kik feddhetetlen életükkel ragyognak előtte. 
Igy várható, hogy szent vallásunk e tekintély magasabb 
fokára emelkedve, visszahívja a népek fölött áldásos 
uralmát. 

Végezetül: a bőjtölés rendjére s módjára nézve az 
1900. évi február hó 7-én kiadott főpásztori utasításom 
tartandó meg. 

Kelt Budapesten, az országgyűlés alatt, 1901. évi 
február hó 10-én. József,, s. k. érsek. 

Csanádi egyházmegye. Csicsáky Imre huszonötéves 
irói jubileuma. — 

Néhány nap előtt a zsombolyai papilak lélek-
emelő ünnepély színhelye volt. Tisztelet, elismerés és 
rajongó lelkesedés nyilatkozott meg azok ajkán, kik 
Csicsáky Imre pápai titkos kamarás, zsombolyai plébá-
nosban, a fáradhatatlan, önfeláldozó papban, ismerik és 
tisztelik egyaránt a jeles költőt és irót is. 

Huszonöt éve immár annak, hogy Csicsáky Imre 
a múzsa és a toll szolgálatában áll. Es kegyeltje lőn a 
jeles pap a múzsának, tollát pedig a dicsőség koszo-
rúzza. Rohamosan lépte meg a hírnév fényes polczát 
és korán emelkedett fel a köztisztelet és az elismerés 
szárnyán azon tündöklő magaslatra, a melyen magyar 
egyházunk jelesebbjei állanak. Már if jú korában is 
maradandó értékű műveket alkotott, fényes szelleme és 
ragyogó költészete pedig mindazoknak kiváló tisztele-
tét vivta ki, a kik a múzsák kegyeltjeinek értékét 
ismervén, tudomány, művészet, irodalom és költészet 
iránt lelkesedni tudnak. 

Az ünnepély istenitisztelettel vette kezdetét. 
Azután következtek a sziv melegéből fakadó gratulá-
cziók.; És megnyilatkozott az igazi tisztelet, a szeretet 
és a bensőn érzett öröm. Lélekemelő jelenetekben is 
bővelkedett az ünnepély, melyet a buzgó papra, a sze-
rény iróra és költőre, ki emésztő, súlyos munkáján 
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kivül egyebet majd nem is ismer, szinte ráerőszakolni 
kellett. 

Az ünnepély fénypontját , legragyogóbb részét ft. 
Glász Ferencz, zsombolyai hittan ár ós segédlelkész ez 
alkalomra készült ódája képezte. A lelkes közönséget 
valóban elragadta magával, midőn lelkes, szűni nem 
akaró éljenzések között gyönyörű költeményét ékesen 
elszavalta. 

Közöljük ime ft. Glász Ferencz szép ódáját : 

Oh mázsa, adj ajkamnak ihletett, 
Hadd zengjem méltón hű fiad, 
Kit ajkad már bölcsőben ih le te t t : 
Arczára nyomva bűvös csókodat ! 
S az égi múzsa földi papja 
A lantot im kezébe kapja, 
Es huszonöt tavasznak fordulat ján 
A költészet szerelme zengs ajkán. 
I f j ú valál ; előtted a világ . . . 
Szépsége mámorí t ja szivedet ; 
Es dalt susog a fű, fa és virág : 
És te nagy Alkotóját hirdeted. 
A mig társad játékra perdül : 
Szived dicsőbb élvekre serdül ; 
Az i f jú dalnok lantot vőn kezébe : 
S gyönyörba ringatá a dal zenéje, 
Követve égő szived vág}^ait : 
Levél az Úr fölkent levitája, 
Szivedben égi lángra gyúlt a hit 
És rád derült a szellem szebb világa. 
Es ime most u j múzsa ihletett : 
Az Is ten legszebb költeménj^e ; 
Ki ré£ magához vonta szivedet : 
Nagj^asszonjmak, hazánk reménye; 
Merengve „szép csillagos ég alatt" 
Szived bűvös dalt kezde zengeni ; 
Minden húr ján átrezg a gondolat : 
„Ali mily dicső, felséges isteni." 
Majd Dante gyönyörédenét bejárva 
Beatricére lelt szived, az árva. 
És most megrmigszik ime lelked, 
Mert szived edenét föllelted. 
De hajh ki tudná elsorolni mind 
És méltóképen zengni müvedet ? 
Egy nemzet ime büszkén rád tekint : 
Egész ország csodálva emleget ! 
Es méltán, mert csodás a tollad, 
Alat ta szép összhangba olvad : 
A hit, tudás, költészet, bölcselet : 
Ezt müveidben mind felöleled ! 
Oh üdv neked dicső, nagy ünnepelt, 
Ki lanttal elbűvölted a kebelt. 
Fogadd huszonötévnek fordulatján 
Örömdalunkat hiveidnek a jkán! 
Oh üdv neked hazámnak lantosa, 
Hadd szólaljon meg lantod ú j r a ; 
S ne szűnjön zengeni dalod soha, 
Mig nem szakad meg minden h ú r j a ! 

Csicsáhj Imre Báes-Almáson született 1860-ban, 
a theologiát Budapesten hallgatta. Életének if jú korá-
ban „•már sokat igérő tevékenységet kezdett kifejteniLáng-
lelke verses és kötetlen nyelvű művek gyönyörű 
megalkotásában tündöklött. Jeremiás siralmainak a 
francziából való fordításain kivül nevét azon beható 
aesthetikai tanulmány vette körül dicsfénynyel, melyet 
Dante Divina Comcdiájáról irt. Költeményei, műfordítá-
sai mindinkább emelék a költő hírét, kinek alkotásai 

uj irány felé tartanak és ezen leginkább vallásos költe-
ményeiben az európai eszmék is kifejezésre töreksze-
nek. És mig mint műfordító valóban fényes sikerrel 
ülteti át a nemzetközi költők azon műveit, melyek 
rokonérző jeles tehetségének megfelelnek, azon remény-
nyel biztat, hogy vallásos költészetünk termékeny 
szellemétől még sokat várhat. Munkás és folyton tevé-
keny lelke már eddig is számos költeményt alkotott. 
Nevezetesebb műveit a következőkben felsoroljuk : 

1. A jelenkor költészete Olaszországban; 2. Dél-
Walesi vér tanuk; 3. Stuart Mária életrajza; 4. Egy év 
Párisban, vagy az ész ellenmondásai ; 5. A szokás le-
győzi a természetet ; 6. Emlékversek a Bács-Almáson 
épült kápolna felszentelési ünnepére ; 7. A szentírás 
költészetéről ; 8. Stellae cadent de coelo ; 9. Weber 
Dreizehnlinden eposzának móltatása ; 10. A bibliai köl-
tészet metr ikája ; 11. Jeremiás siralmai a Vulgáta nyo-
mán a héber szöveg egybevetésével ; 12. Dechamps, 
mechelni érsek életrajza ; 13. Emlékversek a csitói 
kápolna megáldatása alkalmára ; 14. Alighieri Dante Di-
vina Comedia (II Paradiso) ; 15. Beatrice, mint az egy-
ház jelképe Dante Divina Comedia müvében ; 16. Csi-
csáky Imre költeményei és kisebb műfordításai ; 17. 
Dante poli t ikája; 18. Dante bölcselete; 19. Dante or-
thodoxiája; 20. Dante theologiája; 21. Dante és Olasz-
ország városai : Róma, Flórencz ; 22. Szt. Constanczia 
életrajza; 23. Párhuzam Alighieri Dante Divina Come-
diája és Milton Paradiso Lost m. közt; 24. Imádkoz-
zunk. R. kath. imakönyv II. kiadás ; 25. Leo pápa köl-
teményei ; 26. Szt. Wendel élete ; 27. XII I . Leo pápá-
nak szűz Máriához irt költeményei. 

Valóban megörökítette Csicsáky Imre ő nagysága 
már az irodalom terén is tündöklő nevét az által is, 
hogy fáradhatatlan gyűjtései, saját bőkezű adakozása 
által majdnem páratlan szépségű nemzeti zászlót, gaz-
dag aranyozással és selyemhimzéssel teremtett, mely-
től, tekintve magasztos fontosságú rendeltétését, törté-
nelmi értékét megtagadni nem lehet. Magyar r. k. 
egyházunk jubiláris évének emlékére keletkezett ezen 
pompás és nagyértékü zászlót, Csicsáky Imre azon ajta-
tos szándékkal küldötte Rómába, hogy ott a pápa ő 
szentsége által megáldatván, a „Laterani bazilikában" II. 
Sylvester pápa sírboltja fölött kifüggesztessék. Ft. Kál-
mán Károly, országgyűlési képviselő, megfelelvén 
Csicsáky Imre intentiójának, ezen nemzeti zászlót 
Rómában a pápának bemutatván, ő szentsége által 
ünnepélyesen megáldatott és fényes processió kíséreté-
ben rendeltetési helyére szállíttatott. 

Csicsáky Imrének nemes szive, áldott lelke a 
nyomorultaknak, a szegényeknek és különöseu a bete-
geknek szeretetteljesen gondját viseli. Ezeknek ő nem 
csak lelkészök, hanem kegyesen gondviselő atyjuk is. 
Gyűjt, fáradozik, kéreget a rószökre, és a saját zsebé-
ből is osztogat, csak hogy nyomorúságuk kínjain 
enyhíthessen. Ezek, áldva nevét és szive jóságát, jám-
bor lélekkel magasztalják Istennek tetsző működését. 

Mi pedig, kik a személye értókét ismerjük, önfel-
áldozó fáradozását bámuljuk, magasröptű szelleme fényes 
megnyilatkozásában gyakran gyönyörködve üdülünk, 
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lelkészi kötelességeinek teljesítésén épülünk, buzdulunk : 
mi, szerető liivei és igaz tisztelői, 25 éves irói jubileuma 
alkalmából az egyaránt jeles irót és lelkészt szivünk 
egész melegével üdvözöljük ! 

Zsombolyán, 1901. febr. hó 20-án. 
Leiticli Antal, 

polg. isk. igazgató. 

Yácz. A r Katii. Kör" közgyűlésé. — 
(Vége.) 

Donovitz Vilmos pénztárnok a számvizsgálói zára-
dékkal ellátott 1900. évi számadásokat terjesztette elő, 
melyek szerint bevétel volt 3169 fr t 22 kr, kiadás 1926 
fr t 4 kr, pénztári maradvány 1243 fr t 18 kr, melyben 
foglaltatik az érintetlen 1182 fr t 20 kr házalapítvány 
és alapitói tagdijak. Vagyoni mérleg pedig : 3057 fr t 
48 kr vagyon, 1182 fr t 20 kr teher, vagyis 1875 ír t 28 
kr tiszta vagyon. A közgyűlés a jelentést tudomásul 
vette s a pénztárnoknak a felmentvényt megadta. Egy-
ben neki s a kör tisztviselőinek a szellemi és anyagi 
téren kifejtett buzgó fáradozásaikért lelkes éljenzéssel 
köszönetet mondott. Donovitz Vilmos pénztárnok most 
az 1901. évre szóló költségvetési előirányzatot terjesz-
tette be, mely 1948 f r t 37 kr bevételt s ugyanannyi 
kiadást irányoz elő s melyet a közgyűlés változatlanul 
elfogadott. 

Csávolszky József tekintettel arra, hogy a köz-
gyűlések idejére nézve a múltkori közgyűlés a dél-
előtti időt állapította meg, szükségesnek tartja, hogy e 
jelen közgyűlés is határozzon s indítványozza, mint-
hogy a mostani közgyűlésen a tagok oly szép szám-
mal jelenhettek meg s minthogy a délelőtt a közgyű-
lések ünnepélyes jellegének inkább megfelel, hogy azok 
az eddigi gyakorlat szerint továbbra is délelőtt tartas-
sanak. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfo-
gadta. 

Az elnök, minthogy a három éves mandátum 
lejárt, a közgyűlést elnök és két alelnök választására 
hivja fel. 

Kovácli Ernő a közgyűlésnek az elnököt éltető 
viharos éljenzáse kapcsán megemlékezvén annak három 
éven át tanúsított fáradatlan, a kör érdekeit minden-
kor szivén viselő működéséről, indítványozza, hogy a 
kör eddigi nagyrabecsült elnökét újból megválaszsza. 
A közgyűlés Motesiczky János elnököt meg-megujoló 
éljenzés között elnökké választotta. Az elnök megha-
tottan köszöni meg a közgyűlés bizalmát s a válasz-
tást elfogadja. 

Dr Csősz Imre méltó elismeréssel emlékezvén a 
két alelnök buzgalmáról, indítványozza, hogy azok is 
újra megválasztassanak. A közgyűlés Bucsek István 
theol. tanárt és Nikolits Sándor ügyvédet alelnökökké 
éljenzés között megválssztja. 

Következett az alapszabályok értelmében az ig. 
választmányból kilépett 8 rendes és 6 póttag helyének 
betöltése. A szavazatszedö bizottság tagjai lettek Kovách 

Ernő, Baráth János, Kokovay János és Earkas Antal. 
Beadatott összesen 65 szavazólap, melyek alapján ren-
des tagok let tek: Bercsényi János (62), Bálás Lajos 
(62). dr Czettler Antal (62), Udvardy Kálmán (61), 
Csávolszky József (61), dr Balázsovich Domonkos (61), 
Laszka Nándor (61), Almási József (61), — póttagok 
pedig: dr Forgó Kálmán (62), Bentze György (61), 
Borsody Gyula (60), Trümmer Sándor (59), Kokovay 
János (59), Vermes Adolf (56 szavazattal). 

Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Bazsó Ist-
ván és Kovács Róbert rendes tagokat kérvén fel, a 
közgyűlés feloszlott. 

VEGYESEK. 
Rómából érkezett hírünk szerint a tavaszi, 

márcziusi pápai consistorium megtartására nézve a 
franczia kormánynyal való jelenlegi viszony képez 
némi akadályt, a mennyiben franczia püspökök prae-
conisatiója is tervbe van véve. Ha nem lehetne a ta-
vaszi consistoriumot megtartani, az nyárra marad. 

— A katholikus auto no mi «a 12-es bizottságát, — 
a mint a „Magyarország" értesült, — márczius 11-ére 
hívták össze egy ülésre. Ennek tanácskozásai után 
másnap a 27-es bizottság is össze fog ülni. Ennek kö-
vetkeztében, mondja a nevezett lap, Ugrón Gábor a 
katholikus kongresszus egybehivását czélzó aláírások 
gyűjtésétől elállott. 

—- Bruxellesből irják, hogy ott f. é. márczius 
végén az összes katholikus egyesületek és társadalmi 
intézmények országos kongresszust fognak tartani 
Goossens bibornok, mechelni érsek, Belgium prímásá-
nak elnöklete alatt. A kongresszus hat osztályban fog 
dolgozni. A nőkérdés osztályában Outremont grófnő 
fog elnökölni. 

— A szent Collegiumban jelenleg már csak 3 
bibornok él azok közöl, kiket IX. Pius kreált, t. i. 
Oreglia és Paroeclii a püspök, Ledochowski az áldozár-
bibornokok seniorjai. 

— A világ három erkölcsi monstruma jelenleg: 
az angol búrmészárlás, a kinai bonyodalom és az 
osztrák parlamenti botrány. Világraszóló mind a három. 
A bécsi rajxrát belerántotta a maga szégyenletes handa-
bandájába még a legszentebb dolgok egyikét, a szent 
gyónást is. 

— Uábeli nyelvzavar. Bajorországban két napilap 
próbálkozott meg az „ultramontán" név értelmének 
meghatározásával. A katholikus felfogású lap defini-
tiója ez: „A pápai tekintély lelkes harczosa." A sza-
badelvű lap, a r jog , törvény és igazság" hires modern 
álláspontjáról azt mondja, hogy ultramontán a. m. 
„tettetésre és csavarásra hajlandó reakczionárius." 
Hisz akkor Nero s Macchiavelli is ultramontán volt ! 
Hogy jöhetne létre a két definiczió álláspontja közt 
megegyezés ? Rosszabb állapot a bábeli nyelvzavarnál. 
A hitegység megbontása tág kaput nyitott a diaboliz-
musnak az emberek elméjébe és szivébe. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Paj.növelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatern incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. " 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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Vegyesek 

A régi katholikusok a megpróbáltatások 
között és a mostaniak. 

Dr Verus-tó\. 

II. 

H a a ka th . egyház azon korszakát , a mikor 
ha t a lma fénypont ján állva magasz tc s ságának 
dicsfényében ragyogot t , vesszünk, m e g kell 
győződnünk arról is, hogy külfényét csakis mi 
veszsziik észre és fel nem t ü n t azoknak, kik 
Krisztus a rá j á t ezen ékességgel, habá r életük 
árán is fe l ruházták. Ál l í tásunk igazságát nem-
csak az egyes korszakok összképe, hanem e 
korszakok legkiválóbb a lak ja inak élete is bizo-
nyít ja . 

Keb lünke t alig töl thet i el valami más 
nagyobb és önérzetesebb büszkeséggel , min t 
az egyház a lapí tásának első korszaka. E n n e k 
köszönhet jük mindazt , a mi e lőt tünk drága e 
földön s a mit elérni aka runk az égben. 

Vizsgáljuk először is a vál lalat nagyságá t . 
Szemünk előtt lebeg a rómaiak te r jedelmes 
országa, mely az ismert világot m a g á b a öleli. 
Nem beszélünk anyagi nagyságáról , nem kor-
lá t lan hata lmáról , legyőzhet len légióiról, ki-
apadhat lan segédforrásairól, rugékony szelle-
méről , fenkölt gondolkodásmódjáról , tudomá-
nyossága, művészete s műveltségéről . Mindezt 
t á rgya lásunk kere tén kivül hagyjuk. Szemünk 

előtt csakis azon a lkotása lebeg, melynek 
R ó m a anyagi nagysága alapul s mellvér tül 
szolgál, s mely az t án R ó m a népé t felhőkig 
emeli, szellemi fensőbbségét s ennek révén 
anyagi h a t a l m á t is biztosí t ja t. i. : R ó m a böl-
cselőinek nagy a lko tásá t azaz vallási, erkölcsi 
és bölcseleti rendszerét , mely kovászként át-
h a t v á n a löld népré tegé t a tévelyt te r jesz t i 
vala s az t u ra lkodóvá is ' t e t te . A Caesarok 
ha tha tós befolyása a l a t t a pogányság világ-
val lássá fejlődik. Különböző szer tar tása i össze-
vegyítvék, hogy ugy mondjuk , egy súlypontra 
állítvák, hogy az egyensúly fentar tassék, s 
megdöntése lehe te t lenné váljék.*) 

S váj jon ki vállalkozik e szellemóriás és 
rendszere lenyügözésére? Tizenkét t anu la t l an 
halász Judaeábó l s egy szegény iparos Tár-
susból(sz .Pál ) . S csodála tos! Ezek az emberek 
n e m is a „viribus unit is" (egyesült erővel) 
j e l szavá t követik, n e m is egyesülnek, mint 
Gedeon h a d a ; — elszóródva, kiki sa já t m a g á r a 
hagya tva működik a neki kijelölt vagy az 
á l ta la vá lasz to t t körben, t a r tományban . S ime 
mi tör ténik ? ! Elvégre is a r e t t en tő épület 
közpon t j ában ta lá lkoznak s feldöntik azt, mint 
ama félig vas, félig agyagos lábu oszlopot, 
melyet a kelet királya á lmában lá to t t . (Dan. 
2.). De váj jon gondolnak-e ezen emberek vál-

s) Wiseman után. 
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la la tuk nagyságára — felfogják-e cselekvésük 
nagy horderejé t ? Nem látszik. Egyik helyről a má-
sikra mennek, s mindenü t t akadályokba ütköz-
nek, gyarló emberi erejök hanyat l ik , melyet a 
legválságosabb p i l lana tokban az I s ten ereje 
t a r t fenn. Magában Jeruzsá lemben, a hol az 
egyház ál lapota oly lelkesítőnek, v i rágzónak 
tűn ik fel, máris a viszálykodás magva bur ján-
zik fel, melyet az élelmiszerek egyenlő felosz-
t á sa fölöt t t á m a d t czivódás vet el. 

A legfölségesebb ol tár iszentségnek beho-
zatal a viszályt t ámasz t és bot rányos mérték-
let lenség bot rányos okává lesz. (1. Kor. 11, 12.) 
Alig, hogy beveszik az Is ten igéjét, máris 
u t á n u k száguld az igazság ellensége és kon-
kolyt hint el. A gnoszt ikusok m e g t á m a d j á k a 
kath. egyház sarkigazságát és megmételyezik 
annak Kr isz tus Urunk megtestesüléséről szóló 
t aná t . Valóban, lia I s ten művé t egy Sándor 
(kovács) (2. Timoth. 4, 14.) vagy Diotrephes, 
,.ki első aka r t lenni" (3. J á n o s 9.) fékezhet te 
volna, s szt. Pá l , szt. J á n o s tü re lmüke t veszí-
t ik , — kérdés mi tör ténik ? S ha az eseménye-
k e t vizsgáljuk, pl. az apostolok cselekedeteinek 
könyve lázadás t t ámasz tó és szító j ámbor 
asszonyokról panaszkodik (Apóst, cselek. 18, 
50. ) ; szt. P á l művé t Ephesusban egy bá lvány 
m i a t t t á m a d t lázadás látszik megsemmisí teni 
stb. : akkor be kell lá tnunk, hogy az apostolok 
éppen nem t a r t h a t t á k m a g u k a t világhódítók-
n a k s csak Krisz tus szelleme által vezéreltet-
tek . Ehhez járul még, hogy az apostolok 
ö n m a g u k a t erőt leneknek, ba lga tagoknak mond-
j á k pl. szt. P á l (1. Kor. 9, 13.) ,.Mert én azt 
t a r tom, hogy az Is ten minket , apostolokat , 
legutolsóknak áll í tott ki, mint halálra valókat , 
mer t csodája le t tünk a világnak, az angyalok-
nak és az embereknek. Mi ba lga tagok vagyunk 
Krisztusér t , erőtlenek, nemtelenek. Mindez 
óráig éhezünk és szomjuliozunk, mezí te lenek 
vagyunk, arczulveretünk és ide s tova bujdo-
sunk. Es munkálkodunk, kezeinkkel dolgozván, 
á tkoz ta tunk és mi á ldunk ; üldözést szenve-
dünk és mi e l tű r jük ; sz idalmazta tunk és mi 
könyörgünk, mintegy salakja le t tünk e világ-
n a k , mindenek sepredéke mindez ideig." 

Mondjá tok meg t. olvasóim, váj jon a dics-
vágy vezet te őket, vagy annak kilátása ösztö-
nözte , hogy neveiket m a j d a n dicsfény öve-
zend i? Va lóban nem. Ok csak azon mag-
ivetővel hasonlí thatók össze, a ki a mago t má-

sok számára elszórja s nem lá t ja a zöldet, 
mely egynéhány hónap múlva a földet 
t aka r j a , nem pi l lanthat ja meg a kalászos szá-
raka t , melyek a földeken hul lámzanak . A 
magve tő más vidékre távozot t , hogy újból 
elvesse azon magot , melynek gyümölcsét nem 
ő, hanem azok fogják Ízlelni, a kik számára a 
föld u ra fen ta r t j a . Összehasonlí thatók azon 
munkásokkal , a kik a város nagy templomának 
kivilágítását eszközlik. A m u n k a veszélylyel 
jár, s mindamel le t t összes törekvésük csakis 
a r ra irányul, hogy lámpáika t meggyúj t sák s 
azoka t égve fentar t sák . A távolból szemlélő 
l á t j a a fényt , a pompá t és gyönyörködik benne, 
m a g a a munkás nem lá t semmit csak sa já t 
mécse lobogását . 

A kath . egyház ezen korszaka bármily 
dicsőségteljesnek tűnik fel előt tünk, nem ho-
zo t t külső fényt és dicsőséget, hanem szenve-
dést és gya láza to t azoknak, a kik az egyház 
dicsőségének előmozdítói valának. Ez vigasz-
talásul szolgálhat nekünk, vigasztalásul a ka-
thol ikusoknak, kik egy czél felé törnek s Is ten 
művének munká lkodásában fáradságot , lanka-
dást nem irmernek. A jövő kor fénye dereng 
felénk, dereng a kath . egyházra. 

(Folyt arjuk.) 

Az első keresztény kodiükáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 

Magánjog. 

Azon huszonöt évnél idősebb egyén, ki egv szabad 
akaratból kötött és esküvel megerősített szerződést vagy 
egyezményt megszeg, akár ugy, hogy annak ellenére a 
biróhoz fordul, vagy a császárhoz folyamodik, akár ugy, 
hopy elvállalt kötelezettségét nem teljesíti, nemcsak becs-
telenséggel sujtatik, hanem azonfölül keresetétől s a netán 
kikötött birság megfizete'sének kötelezettsége mellett a 
kérdéses dolgokon való tulajdonától és minden az általa 
megszegett szerződésből vagy egyezményből reá báram-
landott előnytől megfosztatik a másik fél javára, ki a 
szerződést vagy egyezményt becsületesen megtartotta. 
Hasonló joghátrány éri azt, ki a szerződést vagy egyez-
ményt a császár üdvösségére tett esküvel erősítette meg, 
azután pedig megszegte. 

Azon nagyatya és nagyanya, kik serdületlen unokáik 
számára, midőn sem végrendeleti, sem törvényes gyámjak 
nine?, gyámot kérni elmulasztanak, ehesztik saját örök-
jogukat.2) Ha az anya fiai S7ámára törvényes képviselőt 

U. o. 2. könyv 9. czim 3. törv. 
2) U. o. 3. könyv 18. czim 1. törv. 
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kérni, vagy ha a gyám a kiskorúnak vagyonáról fösvény-
ségből vagy könnyelműségből leltárt készíteni elmulasz-
tott, e miatt becstelenséggel sújtatnak, valamint ajándé-
kozási és végrendelkezési képességöktől megfosztatnak.3) 

Szabadszületésü nők, kik magokat a császári szövő 
műhelyekbe fölvétetik, ha íölszólítás daczára egy rabszol-
gával való alacsony házasságukat elébe teszik fényes 
születési jogaiknak, férjök állapotára jutnak.4) A ki bibor-
csigahalásznak leányát veszi feleségül, ennek a jogállapotát 
követi ; a biborcsigahalászok leányai és más eredetű apáktól 
már nemzett vagy ezentúl (425. év után) nemzendő gyer 
raekek anyjok rendének jogi kötelezettségei alá esnek.5) 
Hasonlóképpen tiltva volt szabadszületésü nőnek pénz-
verőhöz férjhez menni, nehogy ezáltal születési jogait 
elveszítse; ha azonban a tilalom ellenére mégis megtette 
s háromszori felhívás daczára vonakodott tőle megválni, 
gyermekeivel együtt férje jogállapotát tartozott követni ; 
megfordítva is tiltva volt egy pénzverő leányának házassága 
más osztályhoz tartozó férfiúval.6) 

Felségsértők gyermekei Arcadius és Honorius csá-
szárok (397.) törvénye szerint képtelenek az anyai vagy 
nagyanyai, vagy bármiféle rokonok után hátramaradt 
vagyonból valamit törvényesen, vagy idegen személyek 
hagyatékából végrendeletnél fogva örökölni, badd kisérje 
őket lépten-nyomon at^jok gyalázata, ne juthassanak sem-
miféle hivatalba, ne bocsáttassanak tanuságtételre, hogy 
a szüntelen nélkülözések között a halált vígasztaláénak s 
az életet büntetésnek tekintsék. Becstelenséggel sújtatnak 
irgalom nélkül azok is, kik valaha ilyen bűntettesekért a 
császárnál közbenjárni próbáltak. A felségsértők leáuyaira, 
akárhányan legyenek, csak az anyai örökség egy negvede 
szálljon, akár végrendelet hátrahagyásával, akár a nélkül 
balt légyen meg anyjok, ugy hogy a leányok inkább ! 
cs-ak nyomorúságos alamizsnában, mint az örökös megrö- | 
vidítetlen jogában részesüljenek, és ezt is csak azért bír- j 
hassák, mert a büntetésnek enyhébbnek kell lennie azok- , 
kai szemben, kiktől nemök gyöngesége miatt kevésbbé 
kell tartani. Az atyai hatalom alól való elbocsátások, 
melyeket a felségsértők fiaikon vagy leányaikon véghez-
vittek, érvénytelenek, (de csak a törvény keltétől fogva). 
Minden általuk tett ajándékozás, hozományrendelés és 
bárminemű elidegenítés attól az időtől fogva, midőn össze-
esküvést forraltak, szintén hatálytalan. Nejeik visszakap-
ják ugyan hozományukat, de a mit férjöktől ajándékké-
pen nyertek, s a miből őket csak a haszonélvezés illetné, a 
tulajdon pedig máskülönben fiaikat, a fiskusnak kötelesek 
hátrahagyni. Mindezen rendelkezések a felségsértők bűn-
társainak bátramaradottjaira is megfelelően alkalmazan-
dók. Csak a ki az összeesküvés kezdetén az igazi dicső-
ség utáni lelkes buzgalmában az összeesküvést felfedezte, 
kap kegyelmet, jutalmat és kitüntetést; ellenben a ki 
magát az összeesküvésbe szintén beleártotta, azonban tettét 
megbánva, habár későn, az összeesküvők még titokban ma-

3) U. o. 3. könyv 18. czim 2. törv. 
4) U. o. 10. könyv 20. czim 3. törv. 
5) U. o. 10. könyv 20. czim 3. és 15. törv. Exorbitans kivétel 

a szabály alól. 
6) U. o. 10. könyv 20. czim 10. törv. 

radt terveit felfedezte, csupán kegyelemre és bünbocsá 
natra számíthat.7) 

A kiskorúak sok tekintetben hathatós oltalomban 
részesülnek. Minden a gyámjaik által az ő kárukra történt 
színleges eladások semmisek.8) Ha huszonötödik életévöket 
már betöltötték és a huszonhatodik évökbe átléptek, meg 
jelenhetnek a biró előtt, hogy a kiskorúságuk alatt az ő 
kárukra történt minden jogcselekvény következményeivel 
együtt érvénvteleníttessék.9) Különösen kie meltetik, hegy 
kiskorú nők, mulasztásból, vagy tudatlanságból szárn a-
zott minden joghátrány ellen megvédendők.10) Huszadik 
élttévöket betöltött ifjak, koruk és jó erkölcsi magavi e-
letök igazolása mellett, a fejedelemtől korengedélyt kérhet-
nek, úgyszintén tizennyolezadik evőket betöltött tisztességes 
nőszemélyek is, de ezeket a lovagias Konstantin felmenté 
életkoruk nyilvános igazolása alól, elégségesnek mondván, 
ha képviselőjük írásbeli bizonyítványt állit ki róluk, hogy 
a korengedély megnyerésére szükséges kellékek birtokában 
vannak. Es még a korengedély megnyerése után is ter-
mészetes teljeskoruságuk elértéig azon kedvezményben 
részesülnek, hogy fekvőségeiket csak hatósági dekretum 
mellett idegeníthessék el. n ) Annál inkább kérhetik vissza 
a kiskornak elidegenített fekvőségeiket, ha korengedélyről 
szó sem volt, még pedig abban az esetben is, ha még 
csak az előbbi állapotba való visszahelyezést sem kérték 
volna (ez is méltányos kibővítése a régi jognak). Habár 
a huszonötödik évökből már csak annyi idő volna még 
hátra, hogy a megkezdett per ugyanabban az évben be 
nem fejezhető, a per ugyanolyan batálylyal kiterjeszthető. 
De a kiket a (321. évben kibocsátott) törvény a huszon-
hatodik évben talál, a nélkül, hogy még a huszonötödik 
év betöltése előtt megkezdték volna a pert, már nem 
perelhetnek, hadd legyen akkor már a birtokos is biz-
tonságban.12) Ha azonban a kiskorú akár atyjától akár 
tőle magától eredő halaszthatatlan adósságokba van 
merülve, akár a fiskus akár magánszemélyek legyenek a 
hitelezők, a hatóság kiadhatja az elidegenítési engedélyt, 
minekutána a Konstantin-féle praetor (állami főgyárn) az 
ügyet minden körülményeivel együtt alaposan megvizs-
gálta volna, hogy az elidegenítés érvényben maradjon.13) 

Nagy lépést tőn előre a még atyai hatalom alatt 
álló gyermekek saját vagyon birhatására való képessége. 
Mig ugyanis a régi jog szerint a gyermekek minden szer-
zeménye legott atyjoké volt s legfeljebb a katonáskodó 
fiúk tekintetében volt kivételnek helye, a mennyiben 
(Augustus császár óta) a katonaságnál szerzett vagyont 
mint castrusse peculiumot megtarthatták s arról ugy élők 
között, mint halál esetén szabadon rendelkezhettek.14) 
Azonban Konstantin császár a katonai szolgálattal egyenlő 
hatásúnak nyilvánította az állami, udvari és egyházi szol-
gálatot s az ilyen közszolgálattal szerzett vagyont is quasi 

") U. o 9. könyv 14. czim 3. törv. 
8) U. o. 2. könyv 16. czim 1. törv. 
9) U. o. 2r~könyv 16. czim 2. törv. 
10) U. o. 2. könyv 16. czim 3. törv. 
11) U. o. 2. könyv 17. czim 1. törv. 
,2) U. o. 3. könyv 32. czim 1. törv. 
13) U. o. 3. könyv 32. czim 2. törv. 
14j V. ö Institutióim 4. kiad. 367. 1. 
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castrense peculiumként a családfiú saját vagyonaként 
tekintetni rendelte. Honorius és Tbeodosius császárok 
{422. évi) rendelete szerint a helytartók ülnökét, még ha 
atyai hatalom alatt állottak is, a hivatali szolgálattal 
szerzett tisztességes keresményöket apjok halála után is 
mint őket jogosan megillető külön vagyont vehetik 
igénybe,15) szintúgy a bíróságok előtt ügyvédkedő család-
fiuk apjuk halála után mint praecipuumot követelhetik 
tulajdonjoggal.16) Azután az anyai örökséget, 17) majd 
minden az anyától származó szerzeményt,1S) végre Theo-
dosius és Valentinianus a házasság utján való szerzeményt 
is (n. n. lucra nup'nalia) a családfiuk saját vagyonának 
deklarálták.19) A családfiuk ezen vagyonjogi önállósításá-
nál az ethikai momentum félre nem ismerhető. A fiuk 
önbecsérzetét csak növelheti az a tudat, hogy a mit saját 
fáradságukkal gyűjtenek, az övék, a vallás parancsa sze-
rint pedig tisztelniök kell apjokat, anvjokat, hogy nusszú 
életüekké lehessenek a földön. Vajmi gyakran megesik, 
hogy az elaggott tehetetlen szülők eltartásának kötele-
zettsége a gyermekekre hárul, kiknek arról kell gondos-
kodniok, hogy szüleik szükséget ue szenvedjenek, mert 
hát abban is nyilvánul a szülők iránti hála és tisztelet, 
mely a gyermekeknek antul édesebb lesz, ha érzik, tudják, 
hogy a saját szorgalmukkal gyűjtött vagyonukból merít-
hetik a gyermeki kötelességeik teljesítéséhez szükséges 
eszközöket, melyekkel mintegy viszonzásul a gondtalan 
gyermekkorért ők is gondtalanná iparkodnak tenni szüleik 
végnapjait. Tehát az apák mit sem vesztettek avval, hogy 
gyermekeik túlhajtott függése az uj vallás terjesztése 
czéljából előbb kitágíttatott, majd pedig eltöröltetett.20) 
De azért nem kell azt hinni, mintha a kereszténység 
minden korlátot az atya és gyermekei között lerombolt 
volna. Az apa továbbra is megmaradt családja tisztelt 
fejének, nem volt megfosztva fenyítési jogától, csak mér-
sékelten kellett azt gyakorolnia, és még miudig megvolt 
ama joga, hogy háladatlan gyermekeit kitagadhatta. 
Csakhogy ezek az eszközök nem gátolták többé az uj 
eszmék előhaladását, még egy rideg hatalom alatt sem, 
és kétségtelenül kevésbbé félelmesek valának egy szelid-
lelkü hatalom alatt. n ) (Folytatjuk.) 

EGYBÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márcz. 1. A mai magyar tudomány-egyetemi 

nevelés csődje. — 

Körülbelül ez a veleje annak a vezető czikkely-
nek, melyben T. M. dr a „B. H." mai számában „Az 
egyetem deczentralizacziója" czim alatt k imutat ja , hogy 
a jelenlegi egyetemi oktatás rendszere tar thatat lan, mert 
benne oly fokú „túltengés és eredménytelenség tapasztal-
ható," hogy e rendszert az ország végzetessé válható 

I5) Codex 1. könyv 35. czim 2. törv. 
lü) U. o. 2. könyv 10. czim 6. törv. 
n) U. o. 3. könyv 18. czim 9. törv. 
"1S) U. o. 3. könyv 18. czim 7. törv. 
19) U. o. 3. könyv 19. czim 1. törv. 
2)) Montesquieu, Esprit des lois XXIII. 21. 

*) Troplong. id. m. 260. 1. 

erkölcsi megkárosítása nélkül tovább tengődni engedni 
nem lehet. A világi karokra vonatkozik. 

Mik a b izonyí tékok? 
A nemzet intelligens i f júságának 8/io része éppen-

séggel, a legalkalmatlanabb légkörben, a700,000-nél több 
lakos összezsufolása által eltisztátlanított Budapest lég-
körében van elhelyezve, a mely légkör „mindenre inkább 
alkalmas, mint arra, hogy a nemzet i f júságának zömét 
hitében, erkölcsében, szeplőtelen hazaszeretetében, kötelesség-
tudásában és romlatlan idealizmusában nagyra, nevelje." 

A „B. H." i r j a : igaznak kell lennie. Mert ha már 
ez a lap is desperál, a mely a liberalizmus egész kor-
szakát, a melynek maga is élelmes terméke, rózsás 
szinben l á t j a : akkor a mit nem mond rózsás szinünek, 
el kell még a legmegrögzöttebb szabadelvű embernek is 
hinnie, hogy csakugyan ba j van a dologban, ezúttal, a 
nemzet intelligens i f júságának Budapesten való össze-
zsufolásáról levén szó, hogy ba j van, nagy baj van a 
mai czentralizált egyetemi oktatás terén. 

Czikkiró részletesen is megokolja állítását. A buda-
pesti egyetemre beiratkozott összesen 5661 hallgató. 
„Ezt a rengeteg népet az egyetem csarnokaiban elhe-
lyezni (is) lehetetlen : tehát a tudományra megtanítani 
képtelenség, méltányos fegyelem alatt tar tani szintoly 
merő absurdum. De hát erre szükség nincsen, mert 
ennek a roppant tömegnek legalább is a fele az egye-
temtől állandóan távol van, sőt legnagyobb részt nincs 
a fővárosban, csupán az arczképes beiratkozás és lecz-
kekönyv aláírás alkalmával muta t j a meg magát, más-
külömben hivatal u tán néz — ha rá van szorulva — 
vagy az apja pénzén pocsékolja el az i f jú élet legszebb 
éveit, h i tvány örömök hajhászatában. Micsoda gazdál-
kodás ez a nemzet szellemi tőkéjével, a jövő reménységével, 
a magyar ifjúsággal ! Nem maga a központosított egye-
temi rendszer-e az oka ennek a nyilt korrupcziónak ?" 

Karonkin t is bemuta t ja czikkiró a tar thatat lan 
állapotot. 3814 jogászról azt mondja czikkiró, miszerint 
„tiszta lelkiismerettel ki lehet mondani, hogy ebből 
a horribilis számból körülbelül 1800 éppen elég volna a 
fővárosnak," a többi kétezeren felül levőt pedig ki kellene 
telepíteni a vidéki fakultásokra. Bölcsész 1021 van 
beiratkozva, majdnem kivétel nélkül szegény fiuk. 500 
elég volna Budapestnek, a. többi hadd boldogulna a 
vidéken, a hol olcsóbb és könnyebb az élet, hozzá-
férhetőbb a tanár, t isztább a tanuláshoz szükséges nyu-
galom. „A jogi és bölcsészeti karnak részleges (fele-
részben való) deczentralizácziója tehát elsőrendű kul-
túrpoli t ikai feladat." Az orvosi karról nem beszél, mert 
annak megosztását fölöslegesnek, sőt czéltalannak tar t ja . 
A műegyetem 1825 hallgatójára nézve már ismét óriási 
nagy a deczentralizáczió, a parciális vidékre költöztetés 
szüksége. A polytechnikum Budapesten nem képes elég 
helyiséget teremteni. 

Ezek után czikkiró áttér a konzekvencziára. Nála 
a konzekvenczia Kassa, vagyis hogy Kassán kell az ot-
tani jogakadémiából, papnevelő intézetből és akadémiává 
fejlesztett mezőgazdasági iskolából, egy, évi 50,000 frtba 
kerülő bölcsészeti karral, (orvosi kar nélkül) 4 karu 
tudomány-egyetemet alakítani, annál is inkább, mert 
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Kassán a 17-ik században már volt egyetem. Czikkiró 
más városoknak is jót kiván. Kívánja, hogy több város 
kapjon a budapesti két egyetem deczentralizácziójából 
kicsi de erős életű és befolyású egyetemet. 

Mit mondunk ezekre? Miért hoztuk elő T. M. dr 
fejtegetéseit? 

Mindenek előtt azért, hogy újra és újra feltűnjék, 
mennyire szükséges és mily égetően sürgős már Ma-
gyarország főiskolai nevelésének ügyébe világosságot 
és rendezettséget belevinni. Azután meg, hogy magu-
kat a kiáltó tényeket hagyjuk kiáltani segítségért Sión 
őreihez, hogy vegyék már valahára erélyesen kezökbe 
a katholikus egyetem alapításának ügyét. Addig ha-
lasztódik ez az ügy hátrább és hátrább, mig uralomra 
ju t az ország kormányzásában az a most még csak 
„jogász" elmélet, hogy főiskolának csak állam lehet a 
tulajdonosa. 

Mi kell akár Pécsett, akár Egerben egy oly 
orvoskarnélküli egyetemhez, a minőt a budapestin 
kívül minden kulturális árnyalat többszörösen is szük-
ségesnek vall ? Mi ? Csak bölcseleti kar, melynek fenn-
tartása évenkint alig kerül többe a kassai számítás 
szerint egy-egy nagyobbszabásu középiskoláénál ? Váj-
jon Pécs, Eger — a hol már van theologiai és jogi kar 
számára alap, 50,000 fr tnyi évi költségnek — mind-
nyájunk adakozásából — alapot nem volna képes elő-
állítani? Lehetetlen, hogy ne volna képes. Más tekin-
tet alá esik Szeged. Az ország második, tősgyökeres 
katholikus városa, fekvésénél, kulturális törekvésénél 
fogva igen alkalmas hely volna kath. egyetem szá-
mára. A jogi kart maga a város állítaná ki, a theolo-
giai kar alapja ott van Temesvárott. A bölcseleti kart 
pedig ugy kell összeállítani általában, hogy annak hall-
gatót necsak a középiskolai tanári pálya adjon, hanem 
minden főiskolában gyökerező magasabb életpálya : papi, 
jogi, gazdasági — köteles legyen a középiskolai humán 
műveltséget a bölcsészeti karban betetőzni, a mint ez 
régente volt. 

Mi történjék a budapesti egyetemmel, illetve egye-
temen ? 

Akár a teljes revindicatio, akár az alapok kiadá-
sának legyen valaki hive : az elől a szükségesség elől 
nem zárkózhatik el senki, ha él benne a kath. hit, hogy 
addig is, mig ama két alternatívák egyike bekövetke-
zik, a budapesti egyetemen a katholikus érdekeket el-
hanyagolni nem szabad. Az egyetem kath. alapjain 
csak kath. nevelést lehet adni, és azonfelül, az állami 
clotáczióból, az ország katholikus lakosságának megfelelő 
arány illet meg bennünket, a czélból, hogy e kettős 
alapnak arányában a világi karokon a kath. egyház 
szellemének és elveinek megfelelő működésű kathedrá-
kat igényeljünk és követeljünk. A német katholikusok, 
a kiknél nincs szükség uj egyetemre, mert sok van, a 
katholikus alapítású régi egyetemeken szintén megfelelő 
állásokért és befolyásért küzdenek. Ausztriában, a hol 
kevesebb az egyetem, a régi egyetemeken is igyek-
szenek megerősíteni poziczióikat a katholikusok, egy 
u jka th . egyetemet is igyekszenek alapítani — versenyző 

munkafejlesztéssel. Körülbelül a mi helyzetünknek is ez 
az eljárás felel meg. 

De sietni kell ám úgy a térfoglalás, mint az u j 
alapítás terén, — mert egy jogásznemzedék van készü-
lőben, mely főiskolai nevelést nem akar koncze-
dálni, csak az általuk megnyergelt „állam"-nak, a mely 
pedig, uti figura docet a „B. H." vezérczikkelyóben, 
már eddig is csőd szélére ju t ta t ta a magyar egyetemi 
nevelés ügyét. = 

Győr. Az egyházzenei kongresszusról. — 
A győri egyházmegyei papi eucharisztikus egylet 

az Orsz. Magyar Cecilia egyesülettel egyetértve és 
ennek szellemében folyó évi február hó 14-én egyház-
zenei kongresszust tar tot t Győrött, mely minden tekin-
tetben fényesen sikerült, amennyiben 200-nál többen 
vettek részt benne. Az 0 . M. Cecília-Egyesület képvi-
seletében megjelent Bogisich Mihály cz. püspök, elnök; 
Kersch Ferencz karnagy, Esztergomból ; dr Bundala 
János igazgató, Meiszner Imre ti tkár Budapestről ; 
Pogatschnig Guidó karnagy Kalocsáról. Nagy számmal 
je lent meg nemcsak a győri egyházmegyei papság; 
hanem más egyházmegyéből is sokan voltak jelen. A 
szerzetes-rendek közül a benczések, czisztercziták (Hei-
ligenkreutzból, Ausztria), kapuczinusok, karmeliták és 
az iskolatestvérek voltak képviselve. Kántortanítók, 
egyházi karnagyok, orgonisták, érdeklődők, az egyház-
megyéből épp ugy, mint az ország más vidékeiről 
tekintélyes számban voltak jelen. Az értekezletet a 
karmelita-templomban délelőtt 9 órakor megtartott ün-
nepélyes Veni Sancte előzte meg, melyet nagy asszisz-
tencziával Hahnekamp György kanonok czelebrált. 
Mise alatt a m.-kilei falusi gyermekkar Sziber Ferencz 
kántortanító vezetése és Gladich Pál plébános orgona-
kisérete mellett kifogástalan preczizitással Lipp Alban 
miséjét in hon. S. Familiae-t adta elő. Mig az aznapra előirt 
Introitust, Gradualét, Offertorium ós Communiot a 
„Graduale romanum"-ból énekelték choraliter. Mise 
után a résztvevők a győri egyházba vonultak, ahol 
Hahnekamp Cyörgy kanonok üdvözölte az Orsz. M. 
Cecilia-Egyesiilet választmányát és párhuzamot vont 
az Eucharisztikus és a Cecília-Egyesület közt. Az érte-
kezlet elnökéül Bogisich Mihály cz. püspököt kéri fél, 
jegyzőkül pedig Meiszner Imrét, az O. M. C. E. tit-
kárát és Borsitzky Oszkár tanitóképző-intézeti tanárt. 
Bogisich Mihály püspök élénk ovácziók közt elfoglal-
ván az elnöki széket, örömének ad kifejezést a felett, 
hogy ily zord időben ily nagy számmal jelentek meg 
az érdeklődők. Eddig mindazok, kik vele együtt mun-
kálkodtak az egyházi zene reformja érdekében, szomorúan 
tapasztalták, hogy fáradozásaiknak alig van sikere, mert 
a rideg közöny és nemtörődömség óriási akadályokat 
gördit a reform elé. „A mai napon — úgymond — az 
0 . M. Cecilia-Egyesület nagy vívmányt ért el. Talál-
kozott e g y vasszorgalmu plébános, ki megmutatta, 
hogy még faluhelyen is lehet az istentisztelethez méltó 
éneket produkálni. Gladich Pál plébános ragyogó példa 
lesz mindazok előtt, kik az egyházi zene reformálását 
tűzték ki czélul. A nagy tetszéssel és élénk helyeslés-
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re, az elemi iskoláké 1400-ra 300,000 gyermekkel. 
Anglia és "Wales katholikus lakoságga közel van a 2 
millióhoz. Az emelkedés némely vidéken bámulatos, 
így Lancashireben 1804-ben 50,000 katholikus volt, 
jelenleg 600,000 él. Sehol a világon a visszatérések oly 
szerepet nem játszanak mint Angliában. Az intelligen-
czia, a protestáns papi osztály szolgáltatja a visszaté-
rők ezreihez a legfényesebb kontingest. Manning és 
Newman bibornokok protestáns papok és theologiai 
celebritások voltak megtérésök előtt. A glasgowi egy-
házmegyében száz év előtt katholikus embernek hire 
is alig volt, kápolna véletlenül csak egy volt. Jelenleg 
a templomok és kápolnák száma 110, a papoké 228, a 
a katholikus lakosságé 180,000. Angolországban az 
apáczák száma jelenleg 2000, s a katholikus hivek önkén-
tes adakozással 200 közhasznú intézetet és társulatot 

sel fogadott elnöki megnyitó után Gladich Pál m.-ki-
meli plébános értekezett az egyházi zenéről és énekről. 
Gyakorlatilag is bebizonyította tételeit, amennyiben 
gyermekkarai a „Victima paschalisu-t, a „Missa defunc-
torumu Introitusát és a „Dies iraeu-ből néhány vers-
szakot énekeltetett el. Igen meglepő volt, midőn azok 
az egyszerű falusi gyermekek a III-ik choralis Credót 
kívülről énekelték el. Az érdekes és tanulságos előadást 
néhány háromszólamu zsoltár előadása fejezte be, 
amely után a derék plébánost igen szívélyes ováczió-
ban részesítették a jelenvoltak. Az értekezlet máso-
dik pont ját Pogatschnig Guidó kalocsai f. e. karnagy-
nak „Az orgonáról és az orgonajátszásróP szóló felol-
vasása képezte, melyben nagy szakavatottsággal és 
alapos készültséggel fejtegette tárgyát. Ezek után 
Bogisich Mihály püspök kitartó munkásságra buzdítva 
a jelenlevőket, a tanulságos értekezletet bezárja. Az 
értekezlet után fényes társasebéd következett, amelyen 
különösen Meiszner Imre nagyszabású pohárköszöntője 
rendkívül nagy hatást tet t a jelenvoltakra. 

London, febr. 20. A katholikus egyház növekedése 
Viktória királynő idejében. — 

Viktória királynő hosszú uralkodása alatt a kath. 
egyház növekedésben oly haladást tett, hogy ahhoz 
fogható alig van, sőt nincs is az egyház ujabb törté-
netében. Midőn a királynő trónra lépett, katholikus 
egyházról szó se lehetett. Még érvényben voltak azok 
a törvények, melyek a kath. hit gyakorlását halálbün-
tetés terhe alatt tiltották. És most ! Nincs ország, mely 
a 30-as évek óta a katholiczizmusnak oly megizmoso-
dását tudná felmutatni, mint Angolország. A század 
eleje nem sok reménynyel kecsegtetett. Douglas püs-
pök, a londoni kerületnek 1790—1812-ig vikáriusa 
ugyan ezt irta : „A katholikus vallás most virágzásnak 
kezd indulni, és mivelhogy a kápolnákban szabad lett 
a prédikáczió és az istenitisztelet, visszatérések gyak-
ran fordulnak elö.u A lendületet az okozta, hogy körül-
belül 10,000 franczia kath. pap menekült a forradalom 
üldözése elől Angliába, a kik számára protestáns tem-
plomokban félmillió forintot gyűj tö t t az irgalom és 
szánalom össze. Ezek az üldözött franczia papok kezd-
ték itt-ott felszántogatni a talajt. Poyuter püspök, a 
ki Douglas után következett 1815-ben azt jelentette 
az apostoli szentszéknek, hogy az angol papok száma 
88, a híveké 69,000. Abban az időben Anglia és Wales 
egyházilag 4 kerületre volt felosztva, a londonira, a 
nyugatira, középre és északira, — eëJ'eëJ apostoli 
vikárius kormányzása alatt. Ebben az időben mindössze 
10 kath. középiskola volt, nyilvánossági joggal biró 
elemi iskola egy se. Skóöziában sem voltak a remé-
nyek rózsásak. Ez az ország két kerületre volt kath. 
egyházilag felosztva, felsőre és alsóra, egy-egy apos-
toli vikáriussal. Volt összesen 40 pap, 10—12 kápolna, 
2 kisseminarium, és 30,000 katholikus lélek. 1850-ben 
ütött a Gondviselés órája. IX. Pius pápa visszaállította 
a kath. hierarchiát. Ekkor már 587 kath. templom és 
kápolna volt és 166 kath. elemi iskola. 1900-ban a 
templomok és kápolnák száma 1536-ra, a papoké 2837-

tartanak fenn. Mit szóljunk Ausztráliáról? Semmiből 
világhírű hierarhia fejlődött ki itten, melynek élén 
most már az első ausztráliai bibornok. a sidneyi érsek 
áll. Angol-Amerikában Neufundlanddal egyetemben a 
haladás még tetemesebb, valóban óriási. I t t 1800-ban 
nem volt csak 1 püspök, 60 áldozópap, 50 elemi iskola 
és 137,000 lélek. Ma van 7 érsek, 19 püspök, 2400 
pap, 20 papnevelő 540 theologussal, egy kath. tud. 
egyetem 600 hallgatóval, 5070 más mindenféle iskola 
280,000 tanulóval és 2.335,000 lélek. Angobrszág fejlő-
dése Viktória királynő alatt megmutatta, hogy a jövő 
az angol nemzet körében nem a protestantizmusé. 

Pá r is, febr. 21. Mekkora pusztít át akar a szabadkő-
művesség elkövetni? — 

Az „Oeuvres de bienfaisance" épp most tette 
közzé, a katholikus jótékony intézetek statisztikáját. Ezt a 
rengeteg sok intézetet többnyire szerzetesek gondoz-
zák. Világos tehát, hogy ha sikerül a szerzetesek ellen 
készülő törvény, a közjótékonyságot Francziaországban 
végzetes csapás éri. 

Az idézett statisztika szerint van Francziaország-
ban katholikus vallási kezelésben 25 éjjeli menedékhely 
hajléktalanok számára, *) 84 szülő- és lelenczház, 97 
menedékház gyógyíthatatlanok számára, 172 munkaház 
nyomorékok számára, 229 menedékház aggok számára, 
398 kórház és gyógytár szegények számára, 512 böl-
csőde, 572 intézet bejáró betegek számára, 691 árva-
ház, 398 intézet munkások és munkásnők számára, 
1428 hivatal a szegénysegélyezés magángyakorlatára, 
összesen tehát 4600 intézet és szervezet, a melyek 
tisztán a szegények, betegek, nyomorultak, gyermekek 
ápolásának és gondozásának vannak szentelve. Ha sike-
rül a szerzetesek ellen készülő csapás, mindenről az 
államnak fog kelleni gondoskodni. Van-e szive hozzá? 

Mindezekhez a létalapjaikban fenyegetett intéze-
tekhez, eltekintve a mindenrendü és rangú katholikus 
iskolák ezreitől, hozzá kell adni azokat a községi inté-
zeteket, melyek szerzetesek vezetésére vannak bizva. 
Ha a szerzetesek helyett világi személyzetet fog kel-

*) Istenem, nekünk egy sincs ! Szerk. 
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leni tartani, ez a változás 3—4-szer annyiba fog 
kerülni. 

A ki a szerzetesrendeket üldözi, ellensége Fran-
eziaországnak. 

Róma, febr. 20. A legújabb pápaválasztás évfor-
dulója. — 

Ma, február 20-án mult 23 éve, hogy Pecci Joakim 
bibornokot IX. Pius utódjává választották. 0 szent-
sége most már uralkodásainak évszámát tekintve az 
összes pápák közt a 6-ik helyre került. Csak 5 pápa 
uralkodott nálánál tovább, u. m. szent Péter^ a ki 34 
évig, IX. Pius 31 év és 7 hónapig, VI. Pius, a ki 24 év 
és 8 hónapig, I. Adorján, a ki 23 év és 10 hónapig, 
VII. Pius, a ki 23 óv és 5 hónapig kormányozta Isten 
egyházát. Korára nézve XIII . Leo pápa 91-ik évével, 
melyet most, márczius 2-án tölt be a pápák sorában a 
negyedik helyre kerül. Csak 3 pápa lett idősebb mint 
ő, t. i. szent Agatho, a ki 682-ben 107 esztendős ko-
rában, IX. Gergely, a ki 1241-ben 99 éves, III . Coe-
lestin, a ki 1198-ban 92 éves korában halt meg. A 
mellett a szellemi és testi épség és üdeség mellett, a 
melylyel Isten szent atyánkat megáldotta, a századik 
évet könnyen elérheti. Dominus conservet eum ! 

Stuttgart, febr. 15. Kísérlet az egyházmegyei zsinat-
tartás terén. — 

Tegnapelőtt tet t dr Keppler püspök első kísér-
letet az egyházmegyei zsinatolás terén. A gyűlés, melyet 
összehívott, nem volt tulajdonképpeni egyházmegyei 
zsinat, hanem csak annak némi pótlása. Összehívta t. i. 
tanácskozásra a káptalant és az espereseket, ezek akadá-
lyoztatása esetében a kerületi jegyzőket. Szoros érte-
lemben véve tehát a káptalannal kibővített esperesi, 
vagy megfordítva véve, az esperesek bevonásával tartot t 
káptalani nagygyűlés, konferenczia volt még csupán. Az a 
különös, hogy a rottenburgi egyházmegyében nemcsak 
az egyházmegyei zsinat, de még az ily papi konferen-
ozia is ismeretlen dolog volt eddig. 1848-ban a német 
püspökök Würzburgban tartott értekezletükben az 
egyházmegyei zsinatok tartását szintén felvették prog-
rammjokba. A visszonyok azonban ugy alakultak, hogy 
a híres Martin Konrád által 1867-ben tartot t pader-
borni zsinat egyedül maradt az egész félszázad alatt. 

A mi névszerint Würt temberg királyságot illeti, 
az evangélikusnak nevezett felekezet már 1867. óta élvezi 
a jótékonyan ható országos zsinat (Landessynode) 
intézményét. Ez az intézmény azonban, a mint neve is mu-
tatja, nem annyira tisztán egyházi mint inkább állami 
szervezet. A tagoknak napidijait és útiköltségét is az 
állam fedezi. Katholikus részről már többször nyil-
vánult óhaj hasonló intézmény szervezése iránt, de 
hiába. A baj kath. részről az volt, hogy a protestáns 
mintát akarta egyikmásik utánozni, holott a kath. 
egyháznak megvan a maga ősrégi önkormányzata és 
zsinattartó eljárása is. Valaha magától értendő dolog 
volt, hogy minden egyházmegyének minden esztendő-

ben meglegyen a maga egyházmegyei zsinata. Kár volt 
ettől a szokástól eltérni. Kár volt a trienti zsinat uta-
sításait is nem követni, melyek még a püspökjelölések-
ügyét is kapcsolatba hozták a tartományi zsinatok tar-
tásának ősrégi szokásával. 

A mit a rottenburgi egyház püspöke, ki egyetemi 
tanszékről lépett a püspöki trónra, összehívott, az nem 
egyházmegyei zsinat ugyan még, de mégis már valami 
az egyházmegyei zsinatok tartásához vezető uton. Az 
egyházmegyét a püspök kormányozza minden ügyben. 
Segítségére van rendelve a székeskáptalan. Ezenfelül 
azonban nagyon jó legalább időközönkint meghallgatni 
a kint dolgozó papságot is. Tanácskozmányokban vagy 
zsinaton hozott határozatok azért hatásossabbak a papi-
roson született rendeleteknél, mert mindenkinek lelké-
ből közvetetlenül vannak merítve s mindenki maga-
maga kötötte le magát azoknak következetes megtar-
tására. Bajorországban, ime, most nem kellene a papságot 
egy országos papi szövetségbe való belépéstől eltiltani, 
ha minden egyházmegyében időközönkint tanácskozáso-
kat tartot tak volna és tartanának papjaikkal az egy-
házmegyék püspökei. 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLAí. 
— A szombathelyi növ. papság Szt. Ágoston egy-

lete folyó hó 17-ón tar tot ta VII. rendes gyűlését, a 
melyen az egylet tagjain kívül jelen volt főt. Tóth Józset 
dr tanúim, felügyelő. Elnök rövid jelentése után s a 
mult gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után meg-
kezdődtek a szónoklatok. 

Elsőnek Bódiss István III . ó. hh. lépett fel s elő-
adta Csurovics „Szt. Ágoston megtérése" cz. nehéz 
költeményét. Utána Horváth József I. é. hh. Bossuet 
egyik beszédéből, végül Péter József I. é. hh. Vincze 
A. egyik beszédéből mondott el egy részletet. 

E szónoklatok megbirálása után a gyűlés a növ. 
papok 1900. aug.-ban tartot t orsz. congressusának hat. 
javaslatai közül tárgyalt le néhányat, még pedig elfo-
gadta egyhangúlag Hubernek a kath. sajtó támogatására 
irányuló szövetségre vonatkozó javaslatát, továbbá némi 
módosítással magáévá tette Buzsákynak a létesítendő 
kath. egyetemre vonatkozó javaslatát. Ez utóbbi javas-
latból kifolyó lelkesedós tettekben nyilvánult ; az I. éves 
növendékek mindannyian elfogadták és aláírták, a töb-
biek részéről már a mult évben megszerkesztett köte-
lezvényt, a melynek értelmében évenkint önkénytesen, 
szívesen adakoznak a létesítendő kath. egyetem alapjára. 
Két negyedéves pedig a tavalyiak példájára kötelezte 
magát, hogy, ha kimennek az életbe, akkor is hozzá-
járulnak a nemes czél megvalósításához az egyetemi 
alapra küldendő önkénytes adomány által. 

A gyűlés az elnök imájával végződött. 
Szombathely, 1901. febr. 22. 

Könczöl Antal III. é. hb. 
a Szt. A. JE. .főjegyzője,... 



RELIGIO. XL. évf. 1901. 

VEGYESEK. 
— A római pápai egyetemen 3 tudománykar van, 

u. m. bölcseleti, theologiai és kánonjogi. A három kar 
tanulóinak összes száma ezidén 1115, kik közül 342 
philosophus, 681 theologus, és 92 kánonjogász. Nem-
zetiség szerint a tanulók igy oszlanak szét : ausztráliai 
2, osztrák 23, éjszakamerikai 19, délamerikai 81, belga 
30, cseh 5, horvát 3, franczia 180, német 103, angol 
56, irhoni 2, olasz 324, hollandi 3, lengyel 33, portu-
gáli 17, román 8, skót 29, szlovén 2, spanyol 99, sváj-
czi 19, magyar 16. Érdekes az egyetem növekedése. 
1870-ben a tanulók száma csak 229 volt, 1880-ban 494-re 
emelkedett, 1890-ben 807, tavaly 1067 volt, jelenleg 1115. 

f Az egyetem halottja. A budapesti kir. magyar 
tudomány-egyetem rektora és tanácsa fájdalommal tudatja, 
hogy Lechner Ágoston, a jogi tudományok doktora, a 
magyar közjog és közigazgatási jog ny. r. tanára, a 
jog- és államtudományi kar volt dékánja, a tudomány-
egyetem volt Rector Magnificusa, a magyar ország-
gyűlés főrendiházának tagj Elj El vallás- és tanulmányi 
alapokra felügyelő bizottság tagja, folyó évi február 
hó 27-én, délután 5 órakor, életének 67-ik és főiskolai 
tanárságának 43. évében elhunyt. A megboldogult földi 
maradványai pénteken, f. évi márczius hó 1-én, d. u. 
7^4 órakor, a tudomány-egyetem központi épületéből 
a római kath. anyaszentegyház szertartásai szerint a 
kerepesi-uti temetőben örök nyugalomra helyeztetnek 
s az engesztelő szent miseáldozat f. évi márczius hó 
2-án, délelőtt 10 órakor fog az egyetemi templomban 
az Urnák bemutattatni. Budapesten, 1901. február hó 
28-án. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

— A Collegium Germanicum et Hungaricumban, 
Rómának e nagyhírű papnevelő intézetében, jelenleg 
99 tag van, kik közöl 12 magyar, 19 osztrák, 32 porosz, 
13 bajor s igy tovább. Elő volt tanítványainak száma 
körülbelül 600. XIII . Leo, a ki i f jú korában repetens 
vagjds a mi szójárásunk szerint tanulmányi felügyelő 
volt ebben az intézetben, nagy szeretettel viseltetik a 
„frati rossi"-k irányában. A collegium növendékei tudva-
levőleg 7 évig tanulnak, 3-ig bölcseletet, 4-ig theolo-
giát a pápai Gergely-egyetemen. A bölcselet hallgatói 
harmadéves korukban tesznek doktori szigorlatot, a 
theologusok 7 semester végzése után theologiai szigor-
latot. Az intézetet, mint Collegium Germanicumot, 
Morone bibornok és loyolai sz. Ignácz buzdítására, III . 
Gyula pápa alapította 1552. aug. 31-én kelt „Dum sol-
licita" kezdetű consti tu ti ójával. Újjászervezte az inté-
zetet XII I . Gergely 1584. ápril 1-én kelt „Ex Collegio 
Germanico" kezdetű constitutiójával, miután előbb már, 
1580. ápril 13-án kelt „Ita sunt humana" kezdetű con-
stitutiójával a Germanicummal a Collegium Hungari-
cumot egyesítette. 

— Milliós püspökség az egész világon összesen 
30 van, melyek közöl 23 egy millión felüli, 6 kétmill ión 
és 1 három millión felüli hívószámmal. Ebben a 
30 egyházmegyében van összesen 47.249,662 katholikus, 
tehát az összes kath. híveknek körülbelül 7 r e d e - A milliós 
egyházmegyék a következők : Anglona 1.090,000, Mün-
ster 1.005,000, Freiburg (Badenben) 1.030,000, Brünn 
1.033,000, Trier 1.050,000, Compostella 1.060,000, Pa-
derborn 1.070,000, Budweis 1.120,000, Santiago da Chile 
1.153,000, Zágráb 1.183,000, Posen-Gnesen 1.227,600, 
Esztergom 1 245,000 (nem az 1900-iki számítás alapján, 
a mely nagyobb számot fog kimutatni), Lyon 1.350,000, 
Guatemala 1.387,000, Königrätz 1.481,000, Leitmeritz 
1.501,730, Sta Trinita (Argentiniában) 1.573,000, Cam-
brai 1.603,000, Milano 1.648,900, Olmütz 1.702,849, 
St Pedro a Rio Granden 1.850,000, St Paul Braziliában 
1.900,000, Olinda Braziliában 1.900,000, Bécs 2.000,000, 
Köln 2.062,612, Prága 2.090,328, Rio Janeiro 2.100,000, 
Bahia Braziliában 2.100,000, Boroszló (a hová Berlin is 
tartozik) 2.819,743, Páris 3.000,000. Különös, hogy Cseh-
ország mind a négy egyházmegyéje erősen milliós. 

— Olaszországban a keresztény társadalom újjá-
szervezése ősi katholikus, vagyis hierarchiai, egj'ház-
megyei alapon, már messze előre haladt. Minden püs-
pök kezébe vette az újjászervezés munkájának folya-
mát s minden plébánia területén gondoskodott, hogy 
a korunk szükségletei által követelt szervezkedés folya-
matba jöjjön. Igy például a leccei egyházmegye terü-
letén van'19 plébánia 90.000 lélekkel. Az érsek szorgal-
mazására alakult 1 egyházmegyei bizottság, 9 plébániai 
bizottság, 1 néptitkárság, melynek rendeltetése a nép-
nek ügyes-bajos dolgaiban útbaigazítással szolgálni, 1 
népkönyvtár 3000 kötettel, 4 munkásszövetség 700 
taggal, 2 ifjúsági egyesület 180 taggal, 2 fogyasztási 
szövetkezet 32,000 lira forgalommal, 1 katholikus 
bank 2117 részvényessel 144,000 lira első évi forga-
lommal. Es ez a nagyszabású szervezkedés csaknem 
egy év alkotása. Az egyházmegye területén van ezen-
felül 70 vallásos társulat 15,000 taggal. Az egyházme-
gye a mult évben 300 tagból álló zarándoklatot szer-
vezett és 2000 lira péteríillért gyűjtött . Most az érsek 
egyházmegyei kongresszust hívott össze. Minden plébá-
nos és minden egyesületi elnök hivatalos. Ilyen társa-
dalmi szervezettség mellett a farkasoknak nehéz a nyáj-
hoz férkőzni. 

— Az uj udvari szónok Bécsben, Wolfsgruber 
Coelestin, Kickh Kelemen utódja, február hó 17-én 
tartotta ebben a minőségben első szent beszédét. Mind 
a ketten a szent Benedek-rend skót rendházának a 
tagjai. Az u j udvari szónok nagy patrisztikai és törté-
nelmi eruditióról tett tanúságot és szónoklata hasonlít 
elődjeéhez, modora kedves, „derült", szép, finom, aminő 
az udvarhoz illik, irja egy magasrangu tudósító. Mikor 
lesz nekünk kir. udvari szónokunk? Mikor majd lesz 
kir. udvartársunk. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde-utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, márczius 6. 19. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim' grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tar ta lom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A régi katholikusok a megpróbáltatások között és a mostaniak. — Válasz dr Lessenyey 
„Zárszaváéra . — Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : Ég a szomszéd háza ! — E s z t e r g o m : Az egyház legaljábban kihirdetett 
Doctoráról. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és szónoki iskolái. Az esztergomi növendekpapság M. E. I. I. köréből. — A budapesti 

növendékpapság egyházirodalmi iskolájának köréből. — Vegyesek. 

A régi katholikusok a megpróbáltatások 
között és a mostaniak. 

Dr Verus-tói. 

III. 

Szemünk előtt lebeg most az egyháznak 
második, azaz azon dicső korszaka, a melyben 
a már megszilárdult kereszténységet a tudo-
mány íérfiai a tudomány fegyverével hősies 
elszántsággal és a halál megvetésével védik 
és oltalmazzák. A csodálat bizonyos nemével 
tekintünk e korszak kimagasló, kiváló alak-
jaira, s büszkeséggel említjük az alaposan 
képzet t szt. Ireneus, a lánglelkü szt. Just in, 
az Isten országáért e földön hevülő szt. 
Cyprián, a képzettség és tudományosság csoda-
alakja, Origenes, s többek neveit, kik midőn 
egyrészt széleskörű alapos tudományuk által 
a becsmérelt egyházat védik, másrészt a tollat 
letevén a vér tanúság pálmája u tán áhitoznak, 
hogy egyházukat dicsővé s t isztelt té tegyék. 
Lát juk őket a nyilvános vásártereken, forumo-
kon, egy tomboló, vért szomjúhozó pogány 
csőcselék előtt, lá t juk a szolgalelkü birák 
előtt, s mindenüt t épp oly elszántsággal, épp 
úgy félelem nélkül védik Krisztus ará já t , vall-
ják hitüket, mint védték és vallották magá-
nyos czellájukban ihletett tollúkkal. 

Mély megilletődéssel olvassuk egy szent 
Sebestyén, szt. Ágnes, szt. Lőrincz és szt. 

Aga thának Krisztusért t e t t t a n ú b i z o n y s á g á t 
elámulunk hősi elszántságukon, melylyel a 
kínpadra lépnek, hogy egyházukért , hi tökért 
meghalhassanak. Valóban az egyház ezen 
korszakát dicsőnek kell je leznünk. — De az 
volt-e azokra nézve, a kik abban éltek? Nem. 
A ka tabombák ful ladt levegője, a búvóhelyek 
vad zordonsága s az azokon egybegyűlt ke-
resztények felénk magata r tása , remegése, vala-
hányszor e sötét földalat t i folyosóban fegyver-
zörrenés hallatszik, mindez elárulja, hogy e 
korszak keresztényei a megpróbál ta tások gj^ász-
napjai t élték, melyeket szenvedéseikben mu-
ta to t t türelmük által te t tek dicsőkké az egy-
házra s reánk nézve. Mert csakugyan nem 
vala ez fénykorszak, mikor a földalatt i üre-
gekben egybegyűlt hivők gyülekezetét csak 
egy szerény mécs gyenge lángja világítja megv 
melynek czélja inkább az volt, hogy a hivők 
lépteit az istentiszteletnek szánt helyre ve-
zesse, nem pedig, hogy e gyülekezetet fényessé 
tegye. 

S vájjon szivök el vala-e telve azon 
örömmel, melyet az Isten akara tában való meg-
nyugváson kivül még annak a tuda ta is szült, 
hogy ime égy magasztos czél elérésében köz-
reműködnek ? Nem látszott . Hiszen ál lapotukra 
vonatkozó feljegyzéseik hiven tükrözik vissza 
a fájdalom érzelmét, mely keblüket át-át jár ta r  

s mely arra késztette, hogy kezeiket keserves 
19 



15(5 RELIGIO. XL. évf. 1901. 

könnyek közöt t tördelve, mindunta lan ar ra 
kér jék a jó Istent , távoztassa el tőlök e bor-
zadalmas időket, vagy ad jon nekik malasz to t 
és erőt, liogy a k ínpadon b á t r a n meghalhas-
sanak. 

Nézzük csak a v é r t a n ú t ! A kíneszközök 
l á t t á ra szive magas ra dobban ugyan, lelke 
Is tenhez emelkedik, onnan esdi le a szükséges 
erőt, de te rmésze tes érzéke borzad a haláltól , 
me ly reá vár, s amel le t t még kínos aggoda-
lom szállja m e g és g}'ötri a fölött , hogy nem 
ta lá l t a tnék érdemesnek a vé r tanúság pá lmájá-
nak elnyerésére a re t tene tes halál k ínja inak 
b á t o r elviselésére. Csaknem gondolhat juk, hogy 
az élet e borza lmas perczeiben ba jnokoknak , 
egy szebb kor előharczosainak képzel ték ma-
g u k a t ? Nem, ők csak egyszerű vérá ldoza tnak 
képzel ték maguka t , fe la jánlva az egyház oltá-
r án , hogy a véröktől megrészegí te t t földből a 
béke ola j fá ja támadhasson . Nézzük őket köze-
lebbről ; imádkoznak, min t a Makabeusok kö-
nyörögnek az Is tenhez, mint a tor laszokon a pá-
risi érsek vagy szt. Gellért a róla neveze t t 
hegyen, — és mié r t ? — hogy vérök, melyet 
I s ten ha rag jának lecsi l lapításáért ontanak, utolsó 
legyen, s hogy e vérrel áz t a to t t földből a béke 
olaj ága kel jen ki, nem számukra ugyan, de a 
jövő nemzedék számára. 

Könyörgésük éppen nem vona tkozha to t t 
az á l ta luk oly dicsőnek mondo t t korszak meg-
hosszabbí tására , hanem csak egy szebb, béké-
sebb jövőre. Is ten velők volt ugyan, de mig 
tek in te te világító tűzoszlopnak tűnik fel előt-
tünk , addig ők csak vésztjósló és vészthozó 
fe lhőket vet tek észre a korholó, bün te tő Isten-
ség ábráza tán . 

Ezennel az egyház harmadik korszakához 
érünk. Borura derű, a folytonos szenvedésre a 
béke nap ja virradt . A ha ta lmas római császár 
ko roná jának legszebb ékességét a kereszt ké-
pezi, a becsmérel t , ü ldözöt t keresztény vallás 
á l lamval lásnak proklamál ta t ik , s t i sz te le tben 
t a r t á sa császári rendele tek ál tal elrendeltet ik. 
F é n y e s bazilikák emel te tnek sorban s ezekben 
püspökök végzik az istenitiszteletet , — a 
városok nyílt terein, utczáin körmene tek tar-
t a tnak , s szabadságuk érzetében gyönyörrel 
szívják magukba az ég t iszta legét. Az egy-
l iázban erényes, tudományos férfiak lépnek fel, 
szónokok, minőket a világ ez előtt nem látot t , 
tani tók, mesterek, telve bölcsességgel, hitvallók, 

kik szóval és te t te l dicsőítik az egyházat , 
melyhez t a r tozha tn i büszkeségüket képezi. 
E lő t tünk ál lanak ezen fényoszlopok u. m. szt. 
Ágoston, szt. Ambrus , aranyszájú szt. János , 
szt. Vazul, Nagy szt. Leo, szt. Jeromos. Bámul-
j u k őket eszméik fenségében s ég felé törő 
szellemök magasztosságában, nagyságában.Mint 
valami óriások kelnek ki, hogy fölfelé vonzák 
a kishitűeket , gyámolí tsák a gyengéket . Láng-
szavaiktól feléledez a tespedő vagy már lelki-
leg halot t , s szózatuk éles tő rkén t h a t j a á t a 
bűn posványában elm erűi teket . Uj aera — 
uj élet. 

H a a harmadik korszak kiváló egyházi 
szónokainak akár nyi lvánosan t a r to t t szónoki 
beszédeit , akár bará ta ikhoz in téze t t magán-
leveleit olvassuk és tanulmányozzuk, nem aka-
dunk egyetlen egy helyre, egyetlen egy kife-
jezésre sem, melylyel az á l ta lunk oly dicsőnek 
h i rde te t t ko r szakuka t magasz ta lnák vagy di-
csőítenék. El lenkezőleg a vér tanuk korszaka 
u t á n áhí toznak, és szt. Pá l la l későn szülöttek-
nek t a r t j ák maguka t , mer t semmi részök nincs 
abban, mit ők az egyház fénykorszakának 
fe l tünte tnek , neveznek. Mert mit is tapasztal-
n a k ? Lá t j ák , hogy a világ romlot t sága a hivők 
közönségét is á t járva , megméte lyez te ; — fáj-
da lommal veszik észre, hogy erényeik fénye 
homályosodik, h i tük gyöngül, sőt sokan buk-
nak is. Tek in t sünk csak szt. Ágostonra , Afri-
k á n a k ezen fényes csillagára — s mit l á tunk? 
A tévelyek tömkelegében a gaz módra sza-
porodó Donat is ták, Pelagianusok, Manichaeu-
sok véresszájú serege közöt t állva folytonosan 
küzd, — fegyverét le nem rakha t ja , hős baj-
nokkén t harczol, elleneit leteríti, mig végre a 
hosszas küzdelemben kifáradva lelkét kileheli, 
s még annak t u d a t a sem töl thet i el örömmel 
egyházáér t lángoló szivét, hogy elleneit le-
győzte, — nem, — a fá jdalom érzetével száll 
sírba, — hiszen a Vanda l népek barbár serege 
ostromolja városá t s halála u t án le fogja mé-
szárolni vagy szétszórni az ál tala annyira sze-
re te t t , annyi gyöngédséggel ápolt vezete t t 
nyá ja t . 

Mit mond junk aranyszájú szt. Jánosró l? 
Hiszen lángszava felperzselhetet t minden té-
velyt, mézes a jka e lodázhatot t minden ellen-
ve tés t? Nem, ez nem tör tént . Az udvar 
nagyja i ellenséget lá tnak benne ; a császárné 
gyűlöli őt, üldözi, számkivetésbe küldi, mint 
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gonosztevőt egyik helyről a más ikra hurczol-
ta t ja , gyötörtet i , k ínozta t ja , mig végre, min t 
számkivetet t , lelke f á jda lmának súlya a la t t 
összeroskad, — meghal . Dicsőségének fény-
pon t j á t nem is akkor érte el, amikor egyhá-
zának szószékéről ha l la tva lángszavá t a pogány 
mula tságok visszaáll í tását követelő zúgó nép-
tömeget lecsendesí te t te s keresz tény gondol-
kodásra bírta, hanem akkor, mikor porhüvelye 
előtt egy császár térdepel vala, bocsána to t 
kérve mindamaz igazságtalanságér t , melyet szü-
lei r a j t a elkövettek. 

Valóban e korszak is, bármi ly dicsőnek 
tűn jék fel e lőt tünk, csakis belvil longások és 
fá jda lom korszaka azokra nézve, akik abban 
é l t e k . ' (Folytatjuk.; 

Válasz dr Lessenyey Zárszaváéra. *) 
1. Nagyon örvendek, hogy az „Antimension" felett 

velem vitatkozott, s a „Religio" febr. 20-iki (15-ik) 
számában az álnevüség leple alól előkerült m. t. ellen-
felemet, Dr Lessenyey Ferencz theol. tanár ur szemé-
lyében ismerhettem fel. 

2. Tudomásul veszem abbeli elhatározását, hogy 
miután érveimmel nem volt képes továbbra is megküz-
deni, a fegyverletételt azzal indokolja, hogy az ügyett 
„Dubium" alakjában, ft. egyházmegyei hatósága u t ján 
Róma eldöntése elé terjeszti 

3. Amennyiben azonban, ebbeli kényszerhelyzete 
miatt is, engem okol, mint aki ezt, hogy t. i. az ügyet 
én terjeszszem Róma eldöntése elé, minden sürgetése 
daczára sem voltam hajlandó teljesíteni: önigazolásul, 
a már felhozott indokon kivül, azt is bátorkodom tisz-
teletteljesen kiemelni, hogy, amint azt czikkeim hang-
jából és tartalmából kivehette, nekem nemcsak hogy 
nem volt semmiféle „Dubium"-om ezen kérdést illető-
leg, sőt inkább érveim oly meggyőzőknek bizonyultak be, 
hogy azok elől ft . Tanár ur is egyszerűen megfutamo-
dott. — Csak nem kívánhatja tehát tőlem, hogy mint 
kétkedő szerepeljek olyan ügyben, amelyben ugyancsak 
szilárd meggyőződést tanúsítok. 

4. Hiszen, hogy ismét elővegyük XIV. Benedek 
pápának, m. t. ellenfelem által annyira rettegett „Im-
posito Nobis" kezdetű ama constitutióját, melyben a 
pápa általános elvül kimondta azt, hogy az Italo-Graecu-
soktól eltérőleg, egészen más elbírálás („Sed aliter res se 
habent") alá esnek mindazon vidékek, amelyek életvi-
szonyai és körülményei amazokétól eltérők : a consti-
tutióban foglalt intézkedések indokáld XIV. Benedek a 
többi között azt is felemlíti, hogy (§. 2.) a zenopolisi 
püspök jelentette volt neki „complures esse in iisregi-
onibus Presbyteros Latini Ritus, et quidem Deum timen-

*) Közlését, zárszó és ebben beje lentet t felebbezés után is, 
czikkiró ur ismételten sürgette és utolsó sürgönyében „magasabb 
érdekek és komplikácziók megelőzése szempontjából" — kérte. 

tes, qui in supradictis necessitatibus constituti, minime 
clubitant super Antimensiis Graecorum Unitorum abs-
que Lapidea Tabula Missarum Sacra facere ; ejusdem-
que consilium fuerit, quod sicuti Graecorum Unitorum 
Presbyteri, quoties id rerum opportunitas suadet, p ro-
priis Antimensiis relictis, Missarum Sacrificia offérunt 
super Lapideis Latinorum Tabulis : ita ad constitutam 
felieiter Unionem magis magisque stabiliendam, non parum 
conduceret, Latinis Presbyteris liberam facultatem con-
cedere, ut, ubi nécessitas sic exigere dignoscatur, défi-
ciente nimirum Lapidea Altaris Tabula, Missas celeb-
rare valeant super eorumdem Graecorum Unitorum 
Antimensiis." — Avagy nem tudná azt m. t. Tanár ur, 
hogy hazánkban, valamint a görög szertartásnak „ab 
immemorabili" tömegesen látogatják a latinszertartásuak 
kegyhelyeit, épen oly tömegesen látogatvák, ugyancsak 
„ab immemorabili" a latinok által is a görögszertartás-
nak kegyhelyei, s hogy az ide zarándoklat lat. szert, 
papok, dignitariusok és püspökök szintén ugy miséznek 
a görög szertartásuak oltárain, mint a görög szertar-
tásuak szabadon igénybe veszik a latin szertartású 
kegyhelyek oltárait ? Avagy ezen latin szertartású papok, 
dignitáriusok és püspökök, nem volnának-e oly „Deum 
timentes,u mint akiknek jó példája, az iméntiek szerint, 
imponált még XIV. Benedek pápának is ? — Azt is 
jól méltóztatik tudni, hogy sok helyen szintén „ab 
immemorabili" bevett szokás az, hogy a keresztjáró 
napokon, ahol van gör. kath. templom is, a latin hivek 
serege megtölti a görög szertartású templomot, hogy 
ott hallgathassa a saját szertartású papja által olvasott 
vagy énekelt szentmisét ? Avagy ezek sem volnának 
„Deum timentes" papok? — Hiszen akkor nem „Deum 
timentes" azon püspökök sem, akik megengedik, hogy 
vegyes szertartású községekben, a latin pap, saját szer-
tartású filialistáit, a görög szertartású oltárokon celeb-
rált szentmise vigaszában részesítse. Akkor nem „De-
um timens" maga az apostoli lelkületű gróf Majláth 
Gusztáv Károly erdélyi püspök sem, aki a mult év őszén, 
midőn magas jelenlétével annyira emelte a gör. kath. 
románok kétszázéves Uniója jubiláris ünnepélyeinek 
fényét, a balázsfalví érseki palota kápolnájában, tehát 
szintén görög szertartású oltáron misézett ! — Avagy 
azon reciprocitásra, amelyre XIV. Benedek pápa, ugyan-
csak az iménti idézet szerint, a latin és görög szertar-
tásuak közötti benső viszony ápolása és megszilárdítása 
szempontjából döntő súlyt fek te te t t : itt minálunk, nem 
volna semmi szükség? A lelkére veszi Ön azt, hogy 
mint theologiai tanár, aki nemcsak latin, hanem görög 
szertartású növendékeket is készít elő az Ur szőllőjé-
nek munkásaiul, azért, mert Önnek minden áron a gö-
rögöket megalázó Resolutió kell, ezek amazokra, azok 
pedig ezekre folytonosan farkasszemet mereszszenek, 
és hogy ilyen szellemet vigyenek ki magukkal az 
életbe is ? . . . 

5. De ffi.eg, az Ön által ret tegett iménti constitu-
t e utolsó, 19-ik §-a igy hangzik : „Nulli ergo homi-
num liceat paginam hanc Nostrae Concessionis, Indulti, 
Statuti, Decreti, et Voluntatis infring ere, vel ei ausu 
temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesump-

19* 
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•serit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum 
Petr i et Pauli Apostolorum ejus se noveri t incursurum." 
Mivel pedig ezen „sanctio" kiterjed a Benedictina 
•constitutio minden szavára : nagyon természetes, hogy 
-ehhez képest, nem szabad „infringere" vagy „ansu 
temerario contraire" u Constitutio azon kijelentéseinek 
sem, amelyekkel Ont lefegyvereztem. A többi konsek-
vencziákat vezesse le Ön, nehogy ismét „sophisma"-
val vádolhasson. 

6. Nem gyanúsíthatom Ont azzal, hogy £1 S81J átj 
egyházmegyei hatósága ut ján Rómába menesztett „Du-
bium" a legcsekélyebb „obreptio"-val is volna fűsze-
rezve, mert sokkal többre becsülöm, semhogy ilyesmit 
•csak fel is mernék tételezni. De ha a „Dubium", min-
den szabatos volta mellett nem is tárná fel az imént 
(4. p.) általam felsorolt és minden más oly helyi körül-
ményt, amelyek megbolygatása egyenetlenségeket kelt-
hetne, s a melyeket a „Dubium" helyes elbírálása czél-
jából, a döntö „Forum"-nak mulhaflanul ismernie kell: 
az Ön felterjesztése magán fogná viselni a „subreptio" 
bélyegét, s azért, a kánonjog szerint semmis lenne az 
erre alapítandott „Resolutio" is. -—- Önt sérteném meg, 
ha erre nézve ki akarnám tanítani. 

7. Egyébiránt tegyük fel, hogy az Ön felterjesz-
tésére, minden indokoló elvi kijelentés nélkül, „curialis 
stylus"-szerüleg, egészen szárazon, csupán csak az vá-
laszoltatnék, hogy „Non licet" : ebből csak az következ-
nék, hogy a szatmári egyházmegye papjainak, a felterjesztés 
indokainál fogva, jövőre meg van tiltva az riAntimensionoku 

használata még a görög szertartású templomokban is, 
épen ugy, mint az Italo-Graecusok között élő lat. szert, 
papoknak. De ez, XIV. Benedek pápa „Sed aliter res se 
habent"-féle általános irányelvének még sem fogna min-
denütt derogálni, hacsak a Resolutio amaz irány- vagy 
jogelvet kifejezetten s végkép hatályon kivül nem he-
lyezi. — Azért hangsúlyoztam az imént az indokoló 
elvi kijelentést, mert az elvi kijelentések, mint „doctrinalis" 
jellegűek, mindenkit és mindenütt egyaránt köteleznek. 
Ez az oka annak is, hogy XIV. Benedek pápának ama 
nevezetes és sokatmondó „irányelvéreu oly nagy súlyt 
kívánok fektettetni. 

8. Ha tehát ft. egyházi hatósága esetleg mégsem 
tartaná szükségesnek az Ön „Dubium"-át Rómába felkül-
deni : jó volna tudatni ezt a „Religio" révén azokkal 
is, a kikben az Ön tájékozatlansága hasonló tájékozat-
lanságot kelthetett. — A mi engem illet, ha az esetle-
ges Resolutio olyan tartalmú találna lenni, hogy abból 
ki lenne olvasható annak az egész világra való köte-
lező volta : én leszek a legelső, aki azt ünnepélyesen 
méltatni fogom, még ha az Antimensionoknak, a latinokra 
nézve, az egész világon való kitiltását involválná is az. 
De akkor sem azért mert agy volt volna azelőtt is, hanem 
csupán csak azért, mert ugy kell lenni ezentúl. 

9. Végre azt is meg kell jegyeznem itt, hogy sz. 
Ágostonnak ama nevezetes mondása, hogy : „In neces-
sariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus Charitas," 
azért nem az Ön tollába való, mert Ön, az általam már 
alaposan megszáfolt előző „Viszonválasz"-ában, az apos-
toli Szentszék által egekig magasztalt görög szer-

tartástól még a „Catholicitás"-t is megtagadja. Ami 
minden egyébre, csak „Charitas"-ra nem vall. S azért 
ne gondolja, hogy az általa igy provocalt kérdés mi-
kénti lebonyolítását tétlenül, ölbefont kezekkel fognám 
várni. 

Nagyvárad, 1901. febr. 24-én. 
Dr Lauran Ágoston. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 5. Ég a szomszéd háza! — 
Nagy köszönettel tartozunk Andor György dr 

urnák, hogy az Ausztriában duló „Los von Rom" 
jeligéjű mozgalmat, eredetében, természetében, műkö-
désében, czéljában, sikerében és sikertelenségében ma-
gyar társadalmunkkal a „Katholikus Szemle" ut ján tüze-
tesen megismertette. 

Bennünkei> ezúttal ennek a boldogtalan mozga-
lomnak kiválóképpen okai, természete és következmé-
nyei érdekelnek. Ez a furcsa természetű mozgalom 
ugyanis, bár még csak két éves mult 1900. nov. 17-én, 
máris tömérdek anyagot szolgáltatott a gondolkodásra, 
valamint katholikus ugy protestáns részre. 

A ki megindította e mozgalmat, Schönerer György, 
vallásra nézve ezelőtt névleg katholikus volt, jelenleg 
szintén névleg felekezetnélküli, — tulajdonképpen pedig 
azelőtt is most is valóságos ujpogány ember a szó teljes 
értelmében ; de sátáni éleslátású ember, aki az osztrák 
katholiczizmusnak is, a német protestantizmusnak is 
épp leggyengébb oldalát találta el. 

Hogyan kell ezt a dolgot érteni ? 
Schönerernek indító oka nem a protestáns vallás 

tisztelete és megbecsülése — hisz maga is nem vala-
mely prot. felekezetbe lépett át, hanem felekezetlennek, 
hitvallástalannak vallotta be magát ; — az ő czélja 
voltakópen minden németeknek egyesítése a régi ke-
reszténytelen pogány germán élet visszaállítása alap-
j á n : tehát tulajdonképpen czélja politikai czél. Ö látja 
azt, hogy Ausztriának a jelenleg protestáns hegemo-
niáju német birodalomba való beolvasztását 22 millió 
osztrák alattvaló katholicitása tette még Bismarck 
szemében is politikai lehetetlenséggé : Bismarckénál 
sátánibb gondolatra vetemedett tehát s megtámadta az 
osztrák katholiczizmust,az ö leggyengébb, legsebezhetőbb 
pontján, a római pápa által őrzött hit épségében és tisz-
taságában, e támadást ugy intézve, hogy ennek az ő 
politikai sakkhuzásának Ausztria katholikus és dynasti-
kus alapja ellen — ellenállhatatlanul megnyerje a nagy 
német protestánság teljes fanatikus lelkesedését szö-
vetséges és segitő társul. Luther végrendelete „repleat 
vos Deus odio papae" ezúttal is bámulatos szabatosság-
gal bevált az ő sátáni eszközi jellegének teljességével. 
Az egész protestáns Németország megmozdult, hogy 
részt vegyen az osztrák „német testvérek" — „Los von 
Rom" mozgalmában. A német protestántizmus csak 
röpiratokban 3 millió füzetet zúdított rá Ausztriára. A 
német protestántizmus nem vette észre, hogy ő csak 
eszköz a pogány Schönererek kezében. A pápaság 
elleni gyűlölet kitölthetésének plausibilis alkalma ellio-
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mályosította világos látását a német protestantizmus-
nak, a mely mindenestől belement Schönererék taktiká-
jának a jármába. Azok az éber és előrelátó protestáns 
férfiak, kik észrevették a cselvetést, hiába figyelmez-
tették hitsorsosaikat a tisztátalan „vegyes" társaságra. 
Győzött a régi rögeszme és a megrögzött pápagyülö-
lés. Dr Johanny bécsi prédikátor mindjárt a mozgalom 
kezdetén kijelentette a „Wiener Alig. Zeit."-ban, hogy 
az egész agitáczió protestáns szempontból elhibázott, 
„hogy ilyen, gyökerében hazafiatlan és vallástalan moz-
galommal osztrák protestáns soha sem rokonszenvez-
het." Még világosabban beszélt Thümen Ede karinthiai 
pásztor az „Evangelisches Sonntagsblatt"-ban. Utalok, 
úgymond, Wolf lapjának „Teut." aláirásu czikkeire, 
„melyeknek vezérgondolata abban összpontosul, hogy 
nemcsak Róma, hanem általában minden pozitiv val-
lásfelekezet a sutba való, és hogy a német katholiku-
soknak a római táborból való kivonulása után, az uj 
hit megvizsgálására és a józan belátás szerinti átalakítá-
sára kell forditaniok minden igyekezetüket. A ki csak 
ismeri és szereti az evangelikus egyházat, előre lát-
hatja, hogy e mozgalom Rómának ártani nem fog, 
hanem megszerzi neki a mártiromság dicsőségét, míg 
az evangelikus egyházat megtölti egyenetlenkedő, za-
vargó (és hozzá lehet bátran tenni : hitetlen és vallás-
talan) elemekkel". 

Köszönet Andor György drnak, hogy ezeket az 
osztrák és német mizériákat a magyar társadalommal 
megismertette. Nekünk még lesz hozzászólásunk a do-
loghoz. Ma elég legyen annak megállapítása csupán, hogy 
a német protestantizmus az osztrák „Los von Rom" 
mozgalomban szintén leggyengébb oldalánál, t. i. az ő 
legfőbb hiúságánál — az ő Róma elleni rögeszméjénél 
— van eltalálva. 

Mindazonáltal másrészről, az osztrák „Los von Rom" 
mozgalom nekünk magyar katholikus oknak is igen 
komoly intő jel, — hogy gondolkodjunk és okuljunk. 

Sión őrei, ég a szomszéd háza, vigyázzatok ! 

Esztergom. Az egyház legújabban kihirdetett Docto-
ráról, — sz. Beda Yenerabilisról, ő eminentiája Vaszary 
Kolos bibornok hgprimás érsek ur, febr. 28-án kelt 
ei. III. számú körlevelében, miután a főegyházmegyei 
papságnak névnapi üdvözleteért meleg köszönetet mon-
dott, a következő Decretumot teszi közzé : 

URBIS ET ORBIS. 
Quo Sancti Bedae Venerabilis, tot illustrium scri-

ptorum et summorum Pontificum praeconiis condeco-
rati, honor et cultus augeatur, complures sacrorum 
Antistites praesertim ex Anglia, supplicibus ad Pium 
Papam IX. fel. rec. litteris, et nuperrime iteratis pre-
cibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII . 
porrectis, enixe postularunt, ut dies festus hujus sancti 
ac praeclari Confessoris in toto Catholico orbe agi 
valeat cum Officio et Missa propria Ecclesiae Doctoris, 
prouti aliquibus locis atque universis sodalibus Bene-
dictinis et Gisterciensibus jamdiu concessum fuit. Illud 
etiam Ven. Card. Bellarmini efifatum ingenti cum animi 

gaudio atque spe commemorarunt : Beda Oecidentem, 
Damascenus Orientent sapientia sua illustravit ; insimul 
asserentes ea omnia quae juxta Benedictum XIV. in 
Opere de Canonizatione Sanctorum lib. IV. part. 2. 
cap. 11. n. 13. pro adjudicando titulo Ecclesiae Docto-
ris necessaria sunt, Sancto Bedae apprime convenisse. 

Placuit autem ipsi Sanctissimo Domino Nostro 
ejusmodi tam gravis negotii examen Sacrorum Rituum 
Congregationi committere. Quae exquisito prius doctis-
simi viri suffragio typis cnso, in Ordinariis Comitiis 
die 11. Julii hoc verteilte anno ad Vaticanum habitis, 
infrascripto Cardinali Sacrae eidem Congregationi Prae-
fecto et Relatore, sequens dubium discutienchim atque 
expendendum suscepit : „An sit extendendum ad urii-
versam Ecclesiam Festum S. Bedae Venerabilis cum 
Officio et Missa propria, addita Doctoris qualitate?" 
Et Sacra eadem Congregatio, omnibus rite perpeiisis, 
auditoque R. P. D. Joanne Baptista Lugari Sanctae 
Fidei Promotore, rescribendum censuit: „Supplican-
dum Sanctissimo pro extensione Officii et Missae S. 
Bedae Venerabilis ad Universam Ecclesiam, addita 
Doctoris qualitate." Quam resolutionem Sanctissimo 
Domino Nostro Leoni Papae XIII . ab ipso infrascripto 
Cardinali relatam, Sanctitas Sua ratam habuit et con-
firmavit, atque insuper ex ipsius Sscrae Congregationis 
consulto concedere dignita est, ut Festum S. Bedaa 
Venerabilis cum Officio et Missa propria Confessoris 
et Ecclesiae Doctoris, prouti huic praejacent decreto, 
die 27. Maji quae est natalitia, eaque impedita juxta 
Rubricas, die prima insequente libera, ab universa 
Ecclesia sub ritu dublici minori inde ab anno 1901 in 
ptosterum recolatur. Tandem idem Sanctissimus Dominus 
Noster supradictum Officium cum Missa de S. Beda 
Venerabili, sub enunciato ritu in Kalendario Univer-
sali et in liovis editionibus Breviarii et Missalis Romani 
deinceps inseri jussit. Contrariis non obstantibus qui-
buscumque. Die 13. Novembris 1899. 

C. Episc. PRAENESTIN. 
Card. MAZZELLA, S. B. C. Praef. 

D. PANICI, S. B. C. Secretarius. 
(L. f S.) 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 
EGYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLAI. 
Az esztergomi íiöveiitlékpapság M. E. I. 1. köréből.*) 

Bögtönzött beszédek. 

Életrevalónak bizonyult szokás dívik iskolánkban : 
a rögtönzött szónoklás. Annyiba:.! rögtönzött, hogy csak 
5 perez készületi idő van rá. A témát, eleve szigorún 
titokban tartván, a tárgysorozat valamely alkalmas 
pontján az elnök tűzi ki. Témákul rövid tartalmas 
mondatok alkalmasak. Például: Boldogság a köteles-
ségteljesítés; Tanuljunk, hogy cselekedjünk; Legyünk 
szociális papok stb. A téma kitűzése után 5 perczigaz 
elnök kevésbbé fontos jelentéseket tesz, vagy érdekte-

*) A beküldés sorrendje szerint. Szerh. 
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lenebb tárgyalással húzzák ki az időt, ugy hogy az 
iskola figyelmét a téma és a szőnyegen forgó ügy kö-
zött hátrány nélkül meg lehet osztani. Akik már pró-
bálták, állítják, hogy a rendelkezésre álló 5 perez 
alatt, ugy átlag, van tudomásuk a tárgyalás alá fogott 
ügy meneteléről s amellett megszerkesztik a beszéd 
vázlatát, sőt olykor a bevezető és befejező mondatot 
is. Mikor pedig az 5 perez letelt, valaki vállalkozik. 
Néha megesik, hogy egyszerre többen állanak föl, de 
a fellépésre nézve mindig csendben, vita nélkül meg-
egyeznek. A szónok pedig fölmegy a szószékre s meg-
tar t ja beszédét, melyet egyenesen társaihoz intéz s a növen-
dékpapság jellegeihez alkalmaz. A szónoklat befejezése 
után következnek a bírálatok, melyek az elhangzottbeszéd 
felfogására, szerkezetére, stíljére és a külső előadásra 
terjeszkednek s megállapítják a jegyzőkönyvi fokozatot. 
Félév végén szavazás ut ján a legjobb rögtönző dijat 
kap. Most két dijunk van (1 arany és 10 korona), a 
m élt. Rector úr adománya. 

A rögtönzött szónoklat az önképzésre igen fontos 
tényező, ugy a hallgatóságot, mint és főleg a szóno-
kot tekintve. A hallgatóság, mivel a szokottnál feszül-
tebben figyel, bemerül a szónok pszikologiájába, s mivel 
a beszédben csekély a kiszámítottság és mesterkéltség, 
mert majd mindent a pillanat teremt, föltárulnak előtte 
azon titkos műhelyek, hol a gondolatok és érzelmek, 
a szerkezet és stil képződnek. Az ügyes fogásokon 
tanul; a zökkenések alapjait kuta t ja s ekként gyakor-
latilag rájön a hibák apró okaira, miket elméletileg, 
pszikologiai mivoltuk szerint nem képes megismerni. 
Még nagyobb haszon háramlik magára ' a szónokra. 
Először is a készületlenben való fellépés rásegíti, hogy 
végkép letörje a lámpalázt, s már ez is lényeges előny 
és egyáltalán kiváló biztosíték a szónoklat sikeréhez. 
Azután az idő rövidsége s a helyzet kényszere a szó-
nok szellemét hozzátöri az éber és koncentrált műkö-
déshez s ekként néhány perez felfokozott lélektevé-
kenysége többet lendítt fejlődésén, mint esetleg hetek 
szétfolyó és kényelmes munkája. Amit csak tanult és 
tapasztalt a szónok valaha, az a kritikus helyzetben 
mind az öntudatba tör s a küzködőnek segítségére siet. 
Igy tehát a szónokban többszörös gyakorlat után kész-
ség támad az iránt, mikép lehet valamely tárgyat né-
hány pillanat alatt egész tartalma szerint áttekinteni, 
gondolatról gondolatra a kellő átmenetet és a megfe-
lelő kifejezést rögtön megtalálni. Igaz, hogy ily magas 
eredmény a dolognak inkább az ideálja, mely a rög-
tönzések behozatalának kezdetén csak gyengén mutat-
kozik ; de az első lépés ingadozása nem lehet riasztó, 
mert a fejlődés nem marad el s aki iskolánkban most 
hallgat rögtönzött szónoklatot és összehasonlítja azzal, 
mely első izben hangzott el, derék haladást fog tapasz-
talni. E haladáshoz mindenesetre hozzájárult az, hogy 
a tagok melegen érdeklődvén, kétszeres buzgalommal 
láttak a kiváló szónokok tanulmányozásához. Buzdított 
pedig minket az a gondolat, hogy végre is a szónok 
eszménye nem a bizonytalan és lassú kivitel, hanem a 
határozott és rögtönös rendelkezés bármely tárgygyal 
szemben ; mivel pedig a rögtönzések mindez előnyök 

közvetítésére alkalmas orgánumul kínálkoznak, azért az 
egyházirodalmi iskola ereje, melynek legfőbb czélja a 
szónoki képzés, a rögtönzésekben kell, hogy hajtsa ki 
virágját. E virágot meghonosítottuk, ápoljuk s minden 
M. E. I. I. figyelmébe aj áljuk. 

A budapesti uövendékpapság egyházirodalmi iskolá-
jának köréből. 

XIV. Rendes gyűlés. 1901. ftbr. 3. 

A jegyzőkönyv fölolvasása és hitelesítése után 
bemutat ja az elnök Fábián Gábornak, a szombathelyi 
E. I. I. elnökének levelét, melyben tudtára adja Isko-
lánknak, hogy Stegmüller Károly praelatus-kanonok 
Iskolánk tiszteletbeli tagjává történt megválasztatását 
örömmel elfogadja. Jelent i azután, hogy Benyó Mihály 
a rendes tagok sorából kilépett ; az elővizsgáló bizott-
ság ténykedését pedig további két hétre meghosszab-
bítja. Erre Cseh felolvassa : „A természet megfig3relé-
séből folyó erkölcsi és anyagi haszon" cz. dolgozat 

ï bírálatát. A biráló dicsérettel emlékszik meg a dolgo-
zatról, melynek szerzője; Klingsbögel. Ezután sorra 
került a kongresszus határozati javalatainak folytatóla-
gos tárgyalása. Marton Sándornak az értekezésekről és 

! felolvasásokról szóló indítványához hozzászóltak : Bu-
! zsáky, Brenner, Bussay, Nagy, Saly. Az Iskola nem 
! teszi kötelezőkké a fölvasásokat ós értekezéseket, hanem I . 
! olykép határozott, hogy a fölolvasni vagy értekezni 
i óhajtó tisztelendő uraknak tűzzön ki az elnök egy-egy 

ülést, melyen fölolvasásukat vagy értekezésüket meg-
tarthassák. — Hosszabb vitát idézett elő az eszmecse-
rékről és vitatkozásokról szóló két indítvány ; részt-
vettek benne Brenner, Bussay, Nagy, Czier és Morsch-
hauser. A fölmerült ellentétes véleményeket nem sikerült 
összeegyeztetni és így az indítványok sorsának eldön-
tése a következő ülésre maradt. 

VI. szónoldaii gyűlés. 1901. febr. 7. 

Pataki adta elő az ülés kezdetén Pázmánynak 
egyik beszédét, melynek tárgya : magunk megismerése 
alázatosságra vezet. Az előadást megbírálták : Buzsáky, 
Wagner, Morschhauser, Lepold és a hivatalos biráló: 
Czier hibáztatták a taglejtések bátortalanságát és a 
közvetetlenség hiányát. A tárgysorozat második pontja : 
Holma előadása az egyházi beszéd népszerűségéről. 
Előadásában kifejtette, miben áll a népszerűség s szóvá 
tet te a népszerű egyházi szónok két lényeges szabá-
lyát : legyen a szónok tisztában tárgyával és ismerje 
az ismeretközlés törvényeit, hogy azok szerint tudjon 
beszélni. A hosszura nyúlt előadás befejező része a 
következő ülésre maradt. 

Pázmány-ünnep, 1901. február 17. 

Mintha a halhatatlan bíboros szelleme ragadta 
volna meg a kedélyeket. Mintha ő irányította volna 
ifjúi lelkesedésünket, mintha az ő biztatása nyomán fej-

; tettük volna ki java tehetségünket a mai ünnepségün-
kön, mintha az ő jóakaró elismerését éreztük volna, 
midőn az előkelő közönség zugó tapsa jutalmazta törek-
vésünket. Megvalljuk és büszkélkedünk benne, hogy 
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Pázmány századokat átvilágító hatalmas egyéniségének 
köszönhetjük diszgyülésünk sikerültót. Tudjuk, hogy az 
ö tiszteletére jelent meg közéletünk számos jelese: 
Városy Gyula dr pápai praelatus, Breznay Béla dr hit-
tudománykari dékán, Margalits Ede dr egyetemi tanár, 
az Orsz. Pázmány-Egyesület elnöke, Acsay Antal dr, 
Békefi Rémig dr, Demkó György dr, Székely István 
clr egyetemi tanárok ; Hoffmann, szervita házfőnök ; 
Csajághy Károly dr, gyémántmisés áldozópap, Piszter 
Imre dr, Tomor Ferencz, Simon György dr, Tóth Béla 
clr, Yerebélyi L. dr, Glattfelcler dr és mások. 

A megnyitó beszédben Buzsáky Imre, elnök, Páz-
mány korával foglalkozott s e kor keretében mutat ja 
be Pázmányt, az egész embert, az isteni Gondviselés 
férfiát. Alakja előttünk még magasabb, mint kortársai 
előtt, mert a tárgyilagos itélet a nagy embereket ha-
láluk után hatásuk nyomán tudja csak méltó fénynyel 
övezni. Mi tisztelni akarjuk emlékét, s azért a mai 
ünnepségünket neki szenteljük. A megnyitót követő 
éljenzés után az énekkar pompás határozottsággal adta 
elő Schubert F . „A teremtőhöz" cz. darabját, a közön-
ség élénk tetszése közepette. Pálfi Károly magvas fel-
olvasása következett a műsorban „Pázmány hatásáról 
kulturánkra." Az általános áttekintés után Pázmány 
irodalmi munkáságával foglalkozott elsőben. Pázmány 
apologeta volt, művei alkalomszerűek, tartalmuk a 
Szentatyák leggondosabb tanulmányozásán, s igy szá-
zados alapok összefoglalásán épült, de ha nem is mél-
tat ják az irodalom terén művei anyagát korunkban, 
tiszta, nemzeti nyelve hatalmát mindenki kénytelen 
elismerni : a magyar könyvnyelv megteremtése min-
denha érdeme marad. Majd áttért a felolvasó Pázmány-
nak a nemes ifjak, növendékpapság kiképzése, a nép 
nevelése körül szerzett érdemeire s különösen tetszés-
sel fogadták a Pázmány egyeteméről mondott találó 
megjegyzését. Végül még mint egyházi szónokot ismer-
tette Pázmányt. A végefelé egyre emelkedő hangú tar-
talmas felolvasást hosszú éljenzés, taps követte. 

Erre Sümeghy Dezső Ellenbogen „Buskomoly 
ábránd"-ját játszotta el czimbalmon vonós négyes kísé-
rettel, s bravúros, pompázó játékával viharos tetszést 
aratott. A műsor 5. pontján Lepold Antal Fridrich S. 
ódáját szavalta mély érzéssel, nagy hévvel, utána az 
énekkar Kreutzer K. „A vándor vasárnapja" cz. ének-
számot adta elő ; ezt is, a megelőző szavalatot is élénk 
tetszés kisérte. Hatásos s lebilincselő volt a következő 
darab is. Korbuly Ignácz „A czelli bucsu" cz. Endrődi 
Sándor szerzette melodrámát szavalta, Lamberg Dezső 
zongora, Léday Sándor harmonium kisórete mellett. 
Hangjának kellemes változatai, borongós árnyalata na-
gyon megfelelt a szöveg sötétes, majd hirtelen égi 
fényre világosodó hangulatának. A zene is összehang-
zásban kellő tudással érvényesült. 

Az elnök záró szavai következtek, Pázmány em-
lékét azért idéztük fel a múltból, hogy vezetőnk legyen 
a jövőben — ez volt a rövid befejezés alapgondolata. 
Utána Városy Gyula dr intézeti kormányzó ur szólt 
vendégeinkhez, köszönetei mondva kitüntető megjele-
nésükért, — szerette növendékeihez, megköszönve a 

maga s az előkelő vendégsereg nevében is fáradozá-
sunkat, buzdítva bennünket Pázmány szellemének meg-
értésére, követésére mély vallásosságban, igaz haza-
szeretetben. A zenekar lüktető indulója fejezte be 
ünn ep ély ünk et. 

VII. szónoklali gyűlés. 1901. febr. 21. 

A tárgysorozat első pontján Szabados adta elő 
egyházi beszédét; megbírálták: Buzsáky, Maitz, Her-
czeg, Lepold és a hivatalos biráló : Holma. Kifogásol-
ták a szónokon, hogy nem tudta jól beszédét, itt-ott 
elsiette, nem törekedett kellő színezésre s taglejtéseit 
határozatlanul és darabosan végezte. A szónoklat után 
az elnök a következő ülésekre Cziert és Lepoldot szó-
nokoknak, Breyert és Herczeget pedig előadóknak je-
lölte. Erre Holma folytatta előadását az egjdiázi beszéd 
népszerűségéről ; fej tegette a népszerűség kellékeinek 
során a helyes természetességet és a népért való buz-
góság szükségességét. Majd rátért annak tárgyalására : 
hogyan lehet az egyházi beszédet alakilag is népsze-
rűvé tenni. A tartalmas előadáshoz megjegyzéseket fűz-
tek : Buzsáky és Wagner. A jövő ülésre az elnök szó-
noknak Hegyit jelölte; bírálójává Maitzot. 

XV. Rendes gyiilcs. 1901. febr. 24. 

A gyűlésen Brenner ti tkár elnökölt, a ki a jegyző-
könyv felolvasása és hitelesítése után az ének és zene-
karnak, valamint a többi szereplő uraknak a Pázmány-
ünnppen való részvétükért köszönetet mond. Jelenti 
azután, hogy Dr Verus megküldötte „A szoczializmus 
hajdan és most" czimű három kötetes munkáját s hogy 
a legutóbbi gyűléstől lefolyt idő alatt a következő dol-
gozatok érkeztek be : A kereszténység lényege. Ford. 
németből. Bírálja Tó th ; Szomorú sejtelem, elbeszélés. 
Bírálja Boros. Egyház és tudomány, értekezés. Kiada-
tik az elővizsgáló bizottságnak. Krisztus és Renan, 
szentbeszéd. Ford. németből. Bír. Pálfi. Erre az iskola 
folytatta a kongresszus javaslatainak tárgyalását. Az 
eszmecseréken és vitatkozásokon megindult élénk vitá-
ban résztvettek : Brenner, Bussay, Nagy, Császik, Tóth, 
Wagner és Saly urak. Az Iskola a felszólalók vélemé-
nyének meghallgatása után az elnöklő titkár vélemé-
nyéhez csatlakozott, mely szerint az Iskola tagjainak 
jelenlegi helyzete miatt az eszmecserék és vitatkozások 
meghonosítását nem teheti ugyan magáévá az Iskola, 
hanem komoly megfontolás tárgyává fogja tenni és raj ta 
lesz, hogy a körülmények változtával az eszmecserék 
és vitatkozások is helyt nyerjenek Iskolánkban. 

A kongresszus két imént érintett javaslatának le-
tárgyalása után az elnöklő titkár a következő két hétre 
Lóska, Herczeg, Skrábik, Hegyi és Klingsbögel urakat 
jelölte az elő vizsgáló bizottság tagjaiul. Ezután Morsch-
hauser olvasta föl a „Milyen értelemben magyarázzuk 
az Énekek Énekét" cz. dolgozat bírálatát. A biráló a 
dolgozat jeles tulajdonságai mellett fogyatkozásként föl-
említi az előadás néhutt előforduló terjengősségét, a 
nem eléggé tudományos és magyaros nyelvű kidolgo-
zást. Az elfogadott dolgozat szerzője: Horváth. Korbuly 
bírálja erre a Boldogs. Szűz szeplőtelen fogantatásának 
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ünnepére irt szentbeszédet, melyet azonban több hibája 
miatt nem fogad el. A tárgysorozat utolsó pontján 
Maitz olvassa föl birálatát a következő németből készült 
fordításról : „Mennyiben kötelezők a biborosi congrega-
tiók végzései és határozatai?" A biráló kifogásolja a 
dolgozat elhamarkodottságának jeleit, a külső kiállítás 
fogyatkozásait, de az egyébként hű és magyaros nyel-
vezettel megirt fordítást elfogadja. Szerzője: Holmci. 

VEGYESEK. 
Rómában márczius 2-án a Vatikánban nagy 

pápai audienczia volt. Megkoronázása és születése év-
fordulója alkalmából fogadta XII I . Leo pápa a szent 
Collegium és a római praelaturák tisztelgését. Oreglia 
bibornok, a szent Collegium dékánja üdvözölte a pápát, 
ki az egyháznak különféle oldalról jövő bajairól nagyon 
tanulságos és lélekemelő beszédben válaszolt. 

— Az autonómiáról. Az autonómiai hármas bizott-
ság február 24-én tartotta utolsó ülését. Az ülés ismét 
Schlauch Lőrincz bibornok s nagyváradi püspök lakásán 
volt s abban ugy a püspöki karnak küldöttei, mint a 
hármas bizottságnak tagjai : gróf Szapáry Gyula, gróf 
Apponyi Albert és dr Bajner Lajos praelatus vettek 
részt. A kormárynyal és a püspöki karral folytatott 
tárgyalások eredményei már szövegezve kerültek a ve-
gyes bizottság elé, amely azokat hitelesítette ós elfogadta. 
Gróf Szapáry Gyula az autonómiai kongresszusnak 
világi elnöke ennek következtében márczius 12-ére 
hivta össze a tizenkettes bizottságot, amely csak tudo-
másul fogja venni a tárgyalások eredményét és mindjárt 
másnap, márcz. 13-án összeül maga a huszonhetes bi-
zottság a mely már rendszeres tárgyalás alá veszi a 
megállapodásokat és jelentést tesz az autonómiai kon-
gresszusnak. 

— Királyi kitüntetés. Neubauer Vincencia Bozá-
liának az egyetemi klinikákon alkalmazott paulai szent 
Yinczéről nevezett irgalmas testvérek főnöknőjének, 
mint a hivatalos lap közli, a király a koronás arany-
érdemkeresztet adományozta. 

— Pápai kitüntetések. Vaszary Kolos bibornok 
hgprimás ő emja megengedte, hogy Krizsán Mihály közp. 
papnevelő intézeti alkormányzó a Croce di benemerenza 
jelvényét hordhassa. XII I . Leo pápa Chobot Ferencz 
rákospalotai, Kiss István lőrinczii és Moravszky János 
uj -kécskei plébánosokat pápai kamarásokká, Podhorányi 
József kosdi és Varga Mihály csongrád-csányi plébá-
nosokat pedig,a váczi egyházmegyében, pápai tiszteletbeli 
káplánokká nevezte ki. Ezek a kinevezések Csáky Ká-
roly gróf váczi püspök ur közbenjárása folytán történtek. 

— A yallásyáltoztatások a róm. kath. egyházra 
nézve az 1899-iki évre vonatkozólag, a mint az „Egyet-
értés" összeállította, a következő sommás adatokat 
tüntetik fel : kiléptek a kath. egyházból mindenfelé 
összesen 915, ellenben mindenfelől beléptek a róm. 

kath. egyházba 2616 : vagyis a róm. kath. egyház sza-
parodása belépés czimén évi 1701 volt. A görög katho-
likus rítusból mindenfelé kilépett 890, mindenfelől be-
lépett 638 : tehát vesztesége 252. A görög nem egyesült 
egyházból mindenfelé kilépett 914, mindenfelől belé-
pett 816 : tehát vesztesége 98. A lutheránus vallásból ki-
lépett mindenfelé 699, belépett mindenfelől 386: tehát vesz-
tesége 313. Akalvinista vallásból mindenfelé kilépett 1770, 
belépett mindenfelől 956 : tehát vesztesége 814. Az uni-
tárius egyházból kilépett mindenfelé 179, belépett min-
denfelől 303 : nyeresége 124. A zsidó vallásból minden-
felé kilépett 395, mindenfelől belépett 87 : tehát veszte-
sége 308. — A róm. kath. egyház hódítási többlete a 
gör. kath. egyházzal szemben 27 férfi, ellenben veszte-
sége 5 nő ; a görögd nem egyesült egyházzal szemben 
hódítási többlete 126 férfi, 107 nő, összesen 233 ; a lut-
heránus egyházzal szemben hódítási többlete 142 férfi, 
184 nő, összesen 326 ; az ev. ref. egyházzal szemben 
hódítási többlete 243 férfi, 284 nő, összesen 527 ; az uni-
tárius vallással szemben hódítási többlete 22 férfi, 38 nő, 
összesen 60 ; a zsidó vallással szemben hódítási többlete 
110 férfi, 101 nő, összesen 211. — Nagyobb veszteségi 
számok fordulnak elő : a görög katliolikusoknál a gör. n. 
egyesültek nyereségére 107 férfi, 67 nő, összesen 174, 
az ev. ref. egyház nyereségére 20 férfi, 26 nő, össze-
sen 46 ; az ev. ref. egyháznál veszteség az unitáriusok-
kal szemben 53 férfi, 72 nő, összesen 125, ellenben 
nyereség a zsidósággal szemben 32 férfi, 33 nő, összesen 
65. Vagyis az unitáriusok összes nyereségét a reformá-
tusok vesztették. A zsidóságba egyedül a görög nem 
egyesült egyházból nem lépett át senki. 

— A pécsegyházmegyei missió egylet működése. 
Az elmúlt héten ezen egylet buzgó tagjai két helyen 
tartot tak missiót : Darázson Hofmeister Ferencz olaszi, 
Józics József valpói plébánosok és Biscán Vid káplán, 
Diós-Berényben Streicher Péter hőgyészi, Romaisz Fe-
rencz nádasdi esp. plébánosok és Pévald Vilmos kis-
dorogi plébános. A jövő héten pedig Vörösmarthon 
fognak missiót tartani Wajdi ts Gyula stb. kanonok, 
"Weisz János nagy-mányoki esperes-plebános, Fekete 
Ágoston tolnai plébános és Virág Ferencz pécsi kar-
káplán. Az utóbb említett négy missionárius már uta-
zott el Vörösmarthra. Isten áldását kívánjuk a jámbor 
egylet sikeres működéséhez ! 

— Jótékony papi intézet. A meráni beteg papo-
kat segítő egyesület f. hóban éri el fennállásának ne-
gyedszázados évfordulóját. Alapította mgre Filip, a ki 
néhány hónappal később tart ja ötvenéves papi jubilau-
mát. Magyarországból is sokan élvezték, illetve élvezik 
az intézet segítségét. 

— A syájczi frei bur gi kath. egyetemen jelenleg 
4 tudománykarban 57 tanár működik. Uj tanárok a 
theol. karban : Miksa szász. kir. herczeg liturgikából 
és egyházjogból, P. Van Langen-Wendels gyakorlati 
ker. erkölcstudományból. A tanulók száma 380, és pe-
dig 326 rendes, 54 rendkívüli hallgató. Karok szerint: 
theologus 127, jogász 65, bölcsész 54, mathematikus és 
phisikus 80. Az illető karoknak t. i. ennyi hallgató-
juk van. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Paj.növelde-utcza 8. sz.) 
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A régi katholikusok a megpróbáltatások 
között és a mostaniak. 

Dr Verus-tói. 

I Y . 

Hogyha Cantenbury szt. Tamás korszakát 
tekintjük, akkor be kell lá tnunk, liogy a földi 
nagyság dicsősége csak múlékony pára, mely 
könnyen emelkedik, de gyorsan szét is oszlik. 
Mig Tamás kegyelt je volt az udvarnak és az 
udvaronczok szerepében jól talál ta magát , az 
udvar kegyére méltónak is mu ta t t a magát , 
csodálták, sőt az udvar büszkeségének is elne-
vezték. Földi dicsőségének te tőpont já t akkor 
érte el, mikor Angolország nemeseitől körül-
véve Párisból székvárosába vonult, hogy mű-
ködéséről számot adhasson. Ujongva fogadta 
az angol nép a királynak azon elhatározását, 
mellyel a hőslelkü, nemes, az ország javát 
szem előtt tar tó férfiút Angolország első püs-
pöki székére emelte, mert a férfiú lelki tulaj-
donságaiban, szilárd akara tában s nemes jelle-
mében lá t t aa hitéletfellendülésének legbiztosabb 
zálogát. 

Nem egy mondotta, akkor, ilyen férfiúk 
kellenek az Egyháznak, csak ilyenek szakít-
ha t ják szét a vaslánczot, melylyel a kormány-
hatalom az egyházat fogva tar t ja . Szavára a 
király is fog hajlani és befolyása ki fogja egyen-
líteni az ellentéteket, melyek az egyházi és 

világi hata lom között t ámadtak , be fogja szün-
tetni a rendellenességet és visszaélést, mely 
mindkét részen előfordult. A jobb érzelműek 
előtt ez volt a legvigasztalóbb pillanat az egy-
házra nézve ; — kár hogy csak egy pillanat 
volt, mer t a másik pi l lanatban már is megvál-
tozik a helyzet. Tamásból Ná thán lesz, ki a 
töredelmetlen királyt óva inti, s intve korholja. 
Magasztos, méltóságos, hiszen hata lommal lép 
fel a királylyal szemben is, szemébe mondja 
az igazat, sőt feddi érdeme szerint. Most meg-
változik a helyzet — a király, a kormány, a ha-
talom kegyét elveszíti és ép ugy gyűlölik 
mint szerették azelőtt . Javadalmától , birtoká-
tól megfosztva mint koldus jár ja be az idegen 
országokat, s aki röviddel ez előtt oly dúsgaz-
dag volt, most mások könyörületes adományára 
van utalva, hogy tovább tenghessen, életét 
vonszolhassa. 

Igaz, egy időben tisztán emberi tekintetek 
által vezéreltet te magát , mer t azt gondolta, 
hogy észérvelése, tisztán emberi okosságnak 
alkalmazása által ki fogja egyenlíthetni az egy-
mással oly mereven ellenkező fogalmakat , 
kibékéltetheti, összeegyeztetheti a t isztán egy-
házi dolgokba avatkozó világi szellemet az 
Egyház felfogásával, szellemével ; de mivel 
akaratá t , lelkét nem vetet te alá a mindent 
kormányzó isteni Gondviselésnek, hanem csak 
s aj at esze felfogása u tán indult, — azért bukott , 
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min t Szt. Pé te r . Hite, akkor még nem vala 
elég erős, aláirt igazságta lan rendele teke t is, 
persze azon hiszemben, hogy a rendele tek kia-
dása következtében ne tán keletkezendő, t áma-
dandó vi ták inkább a szavakra, mint a t á rgy 
lényegére fognak szorítkozni, vagy vonatkoz-
hatni . 

Ezen lavirozása által visszanyeri a király 
kegyét — de csak rövid időre — mer t t e t t é t 
megbánja , és min t szt. P é t e r kimegy és keser-
vesen sir (flevit amare). Krisz tus u runk hely-
t a r tó jának lábaihoz veti magát , s u j járól leve-
vén a gyűrűt , mint mél tóságának jelvényét , 
őszintén bevall ja bűnét s töredelmes szivvel 
kéri fe lmentését azon hivataltól , mel}'re szemé-
lyét érdemet lennek ta r t ja . A p á p a kivánsága és 
b iz ta tásá ra m e g m a r a d állásában, de mint szt. 
P é t e r az egyház joga inak védelmére kel, küzd 
hősiesen, k i t a r tóan nemcsak szóval, de tet tel , 
sőt élete feláldozásával is. Már nem néz 
vissza az eke szarvától, ámbár mint számki-
ve te t t a fontigny nevű apátság épületében mások 
könyőrüle téből él, s kényte len tapasztalni , 
hogy leghivebb, legodaadóbb bará t ja i is szenved-
nek mia t ta , s szenvedéseikben még a r ra kény-
szerí t te tnek, hogy hozzá jővén kérve, kér jék , 
vál toztassa meg te rvé t s szenvedéseik l á t t á r a 
hajol jon meg a király aka ra t a előtt , mégis 
ha j l í tha t lan marad , védi az egyház j o g á t élete 
árán is. 

S váj jon ki győzöt t ez egyenlőt len harcz-
b a n ? Az egyház szent ügye Cantenbury T a m á s 
személyéhez szorosan, e lválaszthat lanul van 
kötve, ő az egyház joga inak tu la j donkép eni 
képviselője, megvédője, s kel let t is annak len-
nie, ha az egyházat szellemi h a t a l m á n a k füg-
get len kifej tésében fen ta r tan i akar ta . ,,Az 
egyháza t nem a kormányhata lom, de a püs-
pökök kormányozzák" : ezen elv mel le t t száll 
síkra, s sérelmesnek talál ja , ha a kormány-
ha ta lom önző czélokból a püspöki székek be-
töl tésének g á t a t vet, az t napról -napra halo-
ga t ja , csakhogy a megüresede t t székek jöve-
delmét húzhassa. Igaz ug3'an, hogy a mai 
liberális kor felfogása szerint az á l lamnak 
nemcsak a tes te t , de a lelket is kell gondoz-
nia (?), de akkor iban az egyház mint függet len 
ha ta lom szerepelt s e függet lenségének a meg-
óvása épp úgy szükséges volt a világ test i s 
lelki j avának , üdvének előmozdítására, akár az 
á l lamhata lom vélt kor lá t lansága. 

H a e kérdésre — „ki győzö t t "? a világ-
nak kellene válaszolnia, b izonyára azt felelné : 
hisz nyilvánvaló, hogy az á l lamhata lom ré-
szén van a győzelem; — hiszen az egyház 
jogainak képviselője, igényeinek előharczosa, 
védője számkivetve van, személyével az egy-
ház jogos igényei is megszűntek, a király aka-
r a t a mindenben teljesült . Vá j jon? 

A megpróbá l ta tások ideje tovább tar t . Az 
angol egyház egyes püspökei az udvari párt-
hoz szegődnek: szt. T a m á s t önfejű, makacs 
embernek mondják , ki merevségével, törhetlen-
ségével csak ron t j a az egyház és állam között i 
békés eg}Tetértést s igy aláássa tekintélyét , ár t 
ügyének, melyet , mint gondolták, az ellenséges 
indula tu , fé l tékeny kormánynya l f en ta r t andó jó 
viszony ál tal védhetnek meg leginkább. De még 
ez sem volt elég. Az angol püspökökkel egyetér-
t e t t ek az apostoli szentszék egyes bíborosai is, 
kik a szt. T a m á s ál tal megindí to t t s halálmegve-
téssel fo ly ta to t t harczot czél talannak, az egy-
ház ra nézve káros köve tkezményűnek tar tot-
ták . í gy t ehá t ma jdnem egyedül áll szt. Tamás, 
mert , hogy a keserű pohár szinig megteljék, a 
szentszék képviselője is megvonja tőle hatha-
tós t ámoga tásá t . 

S mégis ki győzöt t? Szt. Tamás láng-
szive, mely Is ten kegyelme által támogatva,, 
vezérel te tve nem ismer félelmet, nem hajlik 
meg az é rdekhata lom vaskeze alat t . Mikor az 
egész világ elhagyja, esdő szemeivel az eget 
keresi, s kérve kéri az Urat , hegy e harezban, 
min t a Makkabeusok liarczaiban, segítségére 
legyen. 

No még egy j e l ene t ! A canterburyi szé-
kesegyház hajóiban fegyverzörrenés hal la tszik; 
a tusa rövid de véres. A z t á n megint néma 
csend áll be. A lá tvány vérfagyasztó. Az oltár 
küszöbén piroslik az egyház védőjének vére, 
az egyház falain a vé r tanúnak kifrecscsent 
agyveleje. Megcsonkítot t , e léktelenítet t tes té t 
körülál l ják hű szolgái, tisztelői, bosszúért ki-
áltva, míg az egyház hajóiban végighangzik a 
királyi bérenczek lépteinek zaja. 

A hareznak végeszakadt . S ki győzöt t? 
Kérdezd az észt, a földet, az ál lamot s ime 
megmondják . Vérbe fagyva fekszik az állam-
ha ta lommal vetélkedő egyház reménysége, 
t ámasza , Dávidja, ki annyi esztendőn át reme-
gésben t a r to t t a a királyt, a kormányt . Ezek 
győztek, győzelmükön örülhetnek. S mégsem 
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örülnek. A halvány a jkak megnyílnak, meg-
szólalnak sokkal hangosabban, érthetőbben, 
mint azelőtt s megreszkettet ik a királyt és 
kormányt . Ez élettelen testből uj élet ömle-
dez, tűznyelvek fakadnak, felperzselve az ellen-
ségeskedőket, — s szt. Tamásnak legdicsőbb 
napja az, mikor a király, halálának okozója, 
porhüvelye előtt verdesi bűnbánó keblét. 

Mit fáradozásával nem tudo t t elérni, el-
érte halálával. A győzelmet ő arat ja , az egy-
ház jogait halálával biztosítja. 

Valóban szt. Tamás időszaka tanulmányos 
mindnyájunkra, kik az egyházra nézve vésztel-
jes időkben élünk. 0 küzd, s miiiclőn ereje 
lankadni kezd s holt teste fölött az ádáz hata-
lom győzedelmeskedni látszik, akkor jön segít-
ségére maga Jézus Krisztus s megdicsőítve 
szolgáját, egyházat is győzelemre vezeti, uj 
fénypontra emeli, — mert „a pokol kapui nem 
vesznek erőt ra j ta ." (Vége köv.) 

Az első keresztény kodiíikáezió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóltij Alajos. 

Magánjog. 

Lényeges átalakulást tapasztalunk a nők helyzetében, 
kik a kereszténység befolyása alatt olyan positióra tettek 
szert a közéletben, a milyeanel azelőtt soha sem birtak. 
E^en feltűnő jelenség magyarázatának kulcsa abban kere-
sendő, hogy a nő hivatása tulajdonképpen csak a keresz-
ténység rendszerében domborodik ki, mert ez egyenesen 
azt köve'eli, hogy ő is munkálkodjék a férfival együtt az 
Ur s z o l g á l a t á b a n , s e végből neki is ugyanazon méltó-
sága van, mint a férfinak,2) habár erőre nézve gyengébb 
a férfinál, fölülmúlja őt bitével és szerelmével.3) A régi 
Rómában a nő élete egyhangú s a társadalmi mozgal-
makra nézve indifferens volt. Az uj tin szerint a nőnek 
is cselekednie, intenie kell s felhasználnia befolyását, részt 
vennie a vértanuk harczában, ha kell, félelem nélkül a 
máglyára hágnia, mint ők. E'jön a fórumra is a praeto-
riom elé, a mi hajdanában nemének tiltva volt: mert 
tudnia kell, mit mondjon védelmére, s daczolnia kell a 
pogány igazságszolgáltatással szemben. Ezentúl belesodor-
tatik az élet küzdelmeibe, helyt kell állania a hősök bátor-
ságával, a missionariusok lángbuzgalmával. Mint rabnő 
látjuk, hogyan küzd ura ellen, ki őt lealacsonyítani akarja, 
mint feleség férjét oktatja a vallásban ; megtartja nyájas-
ságát vagy ellent tud állani haragjának. Mint anyának, 
mint özvegynek, mint hajadonnak, szóval minden hely-
zetében uj kötelességei vannak, melyeket be kell töltenie. 

') Szt- Pál levele a rómaiakhoz XVI. 6, 12, 15 , a galataiak-
hoz' III. 28. 

2; Szt. Pál a korinthusiakhoz VII. 4, 14., Máté XIX. 5, 6. 
3) Máté, IX. 22, XV. 28, XXVI. 7—12. 
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Főleg a szeretet az ő osztályrésze, melynek az ő kezei-
ben a keresztény társadalomban az igazgatás egyik ágává 
kell válnia. 4) Még az egyházban is vannak számára func-
tiók, diaconissa, megbízzák a tanítással (egy addig isme-
retlen dolog). Része van az apostolságban, prédikál az 
asszonyoknak és hivatalos jelleget vi-el. Nemde, valóságos 
rendszere egy teljes emancipatiónak és erkölcsi egyenlő-
ségnek ? íme egy egészen uj lét, a melyben mozogni lát-
juk és nem is ritka eset, hanem mindennapi és állandó alkal-
mazásképen. Ezekután nem csodálkozhatunk azon, hogy 
épen az első keresztény római császár volt az első, a ki 
(321 ) a nők egyenjogúságát proklamálta a férfiakkal, 
törvényben mondta ki, hogy in omnibus contractibus ins 
tale habeant, quale viris competit;5) és Theodosius szinte 
elkésve jön a maga törvényével, melyben nem minden 
kérkedés nélkül (392.) kimondja, hogy a nők férjökkel 
azonos birói illetőséggel birnak. 6) Pulcheria, Eudoxia, 
Piacidia, Honoria mindennapi példái a nő emelkedésének. 
Csak a gyermekeik fölötti törvényes gyámságra való álta-
lános képességet nem nyerték el a nők. Ehhez különös 
fejedelmi engedély kellett. Ez virile munus maradt. Theo-
dosius kiadott ugyan (390.) egy rendeletet az anyák gyám-
ságáról, de ez sem valami említésre méltó haladás, annyi 
az egész, hogy az anya ne reklamálhassa a gyámságot a 
törvényes gyámtól, hacsak nem teljeskoru és magát arra 
kötelezi, hogy nem fog második házasságra lépni.7) Annál 
határozottabban foszlott azonban szét a férji hatalom 
(manus). A férjes nők oly fokához jutottak el a szabad-
ságnak, mely a törvényhozás előtt ismeretlen volt, magok 
rendelkezhettek vagyonukról férjök beleegyezése nélkül 
és teljesen függetlenek valának a férji beleegyezéstől 
parafornáik tekintetében. Szóval a férji hatalom hiánya 
lett a közönséges jog szabálya és valóra vált az öreg 
Catonak aggodalma, hogy a nők teljes jogegyenlőségre 
aspirálnak.8) De azért az egyház nem tévesztette szeme 
elől a természeti jog határait és intette a nőket, hogy 
egyetértésben éljenek férjökkél.9) 

A vagyoni jog terén történt reformokról a követ-
kezőket akarjuk kiemelni. 

A birtok maga nem jog, csak tényleges állapot, de 
azért védelemben részesül mindaddig, mig csak valaki egy 
avval ellenkező jogát a kérdéses tárgyon nem bizonyítja. 
A történelem tanúsága szerint minden népnél találunk a 
birtokvédelemre vonatkozó törvényes intézkedéseket. Ró-
mában pedig a praetorok valóságos virtuositással kezelték 
a birtokvédelmet. Nem csodálkozhatunk, ha a keresztény 
császárok is hozzányúltak ehhez a kérdéshez, annyival 
inkább, mert mostantól fogva lelkiismereti dolgot csináltak 
abból, hogy intézkedéseik a keresztény alapelveknek meg-
felelők legyenek. Mindjárt Konstantin (326.) elrendeli, 

4) Szt. Pál Timotheushoz I. 10. 
5) Codex 2. könyv 17. czim 1. törv. 
G) U. o. 2. könyv 1. czitn 7. törv. 
7) U. o. 3. könyv 17. czim 4. törv. 
8) Lidius -84, 2 : „Omnium rerum libertatem, imo licentiam 

desiderant et aequari postremum viris." Troplong id. m. 280 -315. 1. 
9 j Szt. Pál első levele a korinthusiakhoz XI. 8, 10; Timo-

theushoz II. 9. Szt. Ágoston, epist. 2G2. §. 4. „Nihil de tua veste, 
nihil de tuo auro et argento, vel quacunque pecunia sine arbitrio 
mariti facere debuisti." 
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hogy a birák azoknak panaszait, kik egy birtokától meg-
fosztott távollevő nevében fellépnek, ne csak elfogadják, 
hanem szorgosan meg is vizsgálják, vájjon a bármely 
okból távollevő csakugyan meg lett-e fosztva a maga bir-
tokától, mely távolléte alatt valamely rokona, szülője, 
legközelebbi hozzátartozója, barátja, haszonbérlője, szaba-
dosa vagy rabszolgája kezén volt; ne is bocsátkozzanak 
(a birák) a jogkérdés feszegetésébe, hanem helyezzék 
vissza tüstént az imént nevezett személyeket a birtokba, 
mintha csak a visszatért tulajdonos maga követelte volna. 
Minthogy az igazi tulajdonos a birtoknak ideiglenes elvo-
nása által ugy sem veszti el tulajdonát, az a fő, bogy a 
távollevőnek nevében birtokolok a jelenlevők erőszakos-
kodásai ellenében megvédessenek.10) Theodosius császár 
(381.) védelmébe veszi a kiskorúakat azon hátrányok ellen, 
melyeket az által szenvednek, hogy gyámjaik vagy gond-
nokaik nekik tartozó dolgokat többnyire titkos egyetér-
tése i erőszakosan magokhoz ragadnak, minek következté-
ben a kiskorúak a perlési jogtól és a gyümölcsöktől 
megfosztatnak; a védelem pedig abban áll, hogy az idegen 
erőszakoskodás nekik kárukra nem szolgálhat, sőt a bir-
tok annak, a ki attól megfosztatott, legott visszaadandó, 
a vétkes gyámok és gondnokok vagyonkobzással és örö-
kös száműzetéssel büntettetnek. lx) A ki a fiskus vagy 
báimely magánfél birtokában lévő dolgokat a reájok vo-
ratkozó bírói itélet hozatala előtt erőszakkal magához 
ragad, még abban az esetben is, ha ő volt volna a tulaj-
donos, a birtokot annak, a kitől elvette, legott kiadni 
köteles s azonfölül tulajdonjogát is elveszti, ha pedig nem 
volt tulajdonos, sziotén köteles a birtokot az előbbi bir-
tokosoknak visszaadni, azonfölül nekik még a dolgok érté-
két is megfizetni. l2) Arcadius és Honorius császárok is 
(396 ) általános szabályként kimondják, hogy bárki fosztott 
Lgyen meg valakit, midőn távol volt, birtokától, övéinek 
panaszára a birtokot azonnal visszaadni tartozik, még 
mielőtt ő maga visszatérne.13) Sem császári leirat, sem a 
birónak közbeszóló végzése alapja'n rem szabad egyik 
perlekedő félnek sem a dolog birtokosának távollétében a 
tényleges birtokállapotot megváltoztatni, mert peres kér-
désekben a döntő ténykörülmények csak mind a két fél 
meghallgatása után tűnnek elő. A birtokállapotnak önha-
talmú megváltoztatásáért még az illetőnek örökösei is fe-
lelősek (mecessorem auctoris sui culpa comitatur).14) Ezen 
szabályban ki van mondva az a nevezetes jogelv, hogy elbir 
toklás esetén az örökösnek nem használ saját jóhiszeműsége, 
ha az öiökhagyó rosszhiszemű volt, ez pedig határozottan a 
keresztény gondolkozás befolyása alatt érlelődött meg, 
mert a pogány rómaiak ismertek mala fides mellett tör-
ténhető elbirtoklást is. — A pillanatnyi birtok miatti 
panaszt bárki nyújthatja be. Egy a birtok visszaszerzésé-
nek ürügye alatt hamis bemondások által (áluton) kicsalt 
kereset ebben az esetben nem árthat a másik félnek, ki-
vált miután ugy látszik, hogy a per egy a törvények kö-
vetelményeinek megfelelő személy idézése nélkül indíttatott 

,ft) Codex 4. könyv 22. czim 1. törv. 
11) U. o. 4. könyv 22. czim 2. törv. 
12) U. o. 4. könyv 22. czim 3. törv. 
13) U. o. 4. könyv 22. czim 4. törv. 

b. o. 4. könyv 22. czim 5. törv. 

meg. Kiskorú személynek megidézése^ itt azért nem hasz-
nál, mert nem őt, hanem inkább az ő gondnokát kellett 
volna megidézni.15) Ha a jobbágyok (coloni), kiket valaki 
jóhiszemüleg birtokol, megszöknek, mert eddigi viszo-
nyukból szabadulni akarnak, gyors közbelépés által min-
denekelőtt a jóhiszemű birtokoson kell segíteni, és csak 
azután a szökevények eredetét és a (tulajdon)-jog kérdé-
sét tárgyalni, a nélkül, hogy az ez iránt támasztandó 
kereset bevárandó volna, melynek ilyen esetben helye 
nincs.16) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márcz. 9. Az osztrák vLos von Bomu 

okairól. — 
Lá t tuk e mozgalom tulajdonképpeni mibenlétét s 

legbensőbb természetét ; most lássuk a bajnak okait és 
gyökereit . 

A mozgalomnak abbeli, múltkor megállapított ter-
mészete, hogy az osztrák „Los von Rom" mozgalma 
nem egj^éb, mint a lelkökben dekatholizált osztrák ka-
tholikusoknak kiterelése a kath. egyházból a protestan-
tizmuson át az u j pogány hiedelmek és világnézlet ölébe, 
— egyenesen, minden hosszadalmas és keringős keres-
gélés nélkül rávezet bennünket e ba jnak réges-régóta 
működő okaira. 

Az osztrák dekatholizáczió nem mai keletű baj , 
nem is a mult X I X . század folyásában keletkezett . 
Eredete jnég a XVII I . század josephinismusát is meg-
előzi és azokban az időkben és államelméleti átalakulá-
sokban keresendő, melyeken a Habsburgok katholikusvilág-

politikája, — mennyiben önként, mennyiben kénytelenül, 
azt most nem kutatom, — átment a protestáns „cuius 
regio eius religio", az állam által állami szolgálatok 
végzésére csinált „államvallás" elméletének alapjára. 
K i kezdte ezt, mikor s hogyan, az most nem lényeges ; 
elég az hozzá, hogy Mária Terézia alatt más kezdetét vette 
e rendszernek végrehaj tása minden téren, hiszen még 
theologiai tanulmányi rendszert is Mária Terézia kez-
de t t előírni az egyháznak. A josepliinismus csak folyta-
tása és végletekig való kifejlesztése volt Mária Terézia 
„államvallási" kezdeményezéseinek, melyek az állam-
omnipotenczia megalapítására, tehát végeredményben 
az egyház szolgaságára irányultak. 

• A mai „Los von Rom"- mozgalom lehetőségének és 
sikereinek alapjait Ausztriában nagy arányokban a 
XVII I . században Mária Terézia államférfiai, a Kau-
nitzok és Van Swietenek rakták le. 

Ér tsük meg jól a dolgot! 
A keresztény vallásnak, mint Isten által alapított 

vallásnak rendeltetése, joga és kötelessége, hogy ne-
csak egyesek és néhány család, hanem az egész embe-
riség, az összes népek és államok vallása legyen. Ezt 
a kötelességet az első keresztény államfő, nagy Kons-
tantin, koránsem oly zugprókátorias szükkeblüséggel 
és önzéssel fogta fel, mint a XVI . század föld-, pénz-
és népéhes apró protestáns fejedelmei és fejedelmecs-

15) U. o 4. könyv 22. czim G. törvény. 
1S) U. o. 4. könyv. 23. czim 1. törv. 
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kéi, a kik őseredeti .(in Belsebub) s elidegeníthetetlen 
felségjoguknak tekintették és hirdettek a keresztény 
vallásból annyit, a mennyi nekik tetszett, kimetszeni s 
abból alattvalóik számára kurta emberi bölcseséggel 
körülirt „államvallást" készíteni. Nem. Nagy Konstan-
tin nem ezt tette, midőn a keresztény vallást állam-
vallásul kihirdette. 0 , mint államfő, az eg}' és egységes 
keresztény vallást hódolattal elfogadta a maga teljes 
isteni nagyságában és fensőbbségében éltető) eül az egyéni, 
családi, társadalmi és állami életnek. Nem ő igényelt 
és ragadt magához uralkodást annak az intézménynek 
t. i. az egyháznak a bensejében, a melyre Isten az 
egy és egységes keresztény vallás terjesztését és ápo-
lását bízta, hanem ellenkezőleg ő engedett az állami 
élet körében szabad folyást az egyház működésének a 
keresztény vallásban megnyílt isteni jótétemények szét-
árasztására. Ez volt az igazi keresztény katholikus 
államvallási politikának első nagyszabású, dicsőséges 
lépése a földön : az egyház felmagasztalása. A protes-
táns keresztény fejedelmek nem felmagasztalták a ke-
resztény vallást az állami élet mennyből származott 
őrangyalává, hanem belerántották, rutul megcsonkítva 
és megkötözve az eg3rházat, az állami érdekek, a ma-
chiavellisztikus fejedelmi machinatiók, a stréberkedő 
államférfiak és udvaronczok kegyvadászatainak nemtelen 
játékába — eszközül. 

Ez a protestárs eredetű „államvallási" elmélet és 
gyakorlat megtetszett a katholikus uralkodóknak is. 
Hisz hatalomhoz jutot tak általa és befolyáshoz egy-
házban és iskolában, a népek és nemzetek vallás-erköl-
csi életére nézve. Az „eritis sicuti diiu mindenkor 
megteszi a hatását. Az államomnipotenczia szédítően 
szép elmélet államfők s kivált államférfiak számára, 
kik fejedelmök felett uralkodni akarnak. Szolgaságba 
sulyesztett egyházból nem támadnak sz. Ambrusok, 
kik a bűnös imperatoroknak ú t já t állják a templom 
kapujában, oda kiáltva a bűnösnek, hogy kegyetlen 
szívvel, ártatlanok vérébe mártott kézzel, nem szabad 
Isten elé ' járulni. Persze, hogy az ily Isten elé nem 
bocsátó püspökök az önelégült Rákosi Jenőknek sose 
tetszettek, és nem fognak tetszeni soha. .conde az Isten 
ítéletei ítéletek és mások mint az emberek véleményei. 

Elég az hozzá, hogy a Habsburgok érdekes állam-
férfiaí hosszú sorozatának furcsa „bölcsesége" szintén 
beleszédült a protestáns „államvallási" elmélet sodrába 
s másfélszázados, változó, hol következetes, hol követ-
kezetlen eljárással, most sima burokracziával, máskor 
kobzásokra és erőszakos incameratiókra is elkalando--
zott „vallá'spártolással" megteremtette Ausztria kath. 
népének és kath. egyházának azt a helyzetet, a mely 
a „Los von Rom" grasszálását lehetővé, évekre kihuz-
hatóvá és sikertelenségek felhányásaival el nem némít-
hatóvá teszi. 

Államférfiak és egyháziak Ausztriában kölcsönö-
sen tehetnek egymásnak keserű szemrehányásokat a 
dolognak odáig fajulása miatt, hogy most már Ausztriá-
ban a dekatholizáczió igényekkel dörömböl a burg és 
a székesegyházak kapuin és 22 főből álló portyázó 
vad csapatot küldött a parlamentbe azzal a világra-

szóló botrányos megbizó levéllel, hogy a „Los von 
Rom" mozgalomnak eme gyászosemlékü harczosait az 
„osztrák katholikus nép" választotta meg képviselő-
jének. 

Az osztrák papság az egész világ előtt szemébe 
vághat ja az osztrák államférfiaknak : ti vagytok a po-
gány állapotoknak, a vallásosság megfogyatkozásának, 
az osztrák társadalom ennyire fajult dekatholizácziójá-
nak okozói; mert kivettétek az if júság nevelését az 
egyház gondozó öléből, minden iskolát elállamosította-
tok és rázúdítottátok az ifjúságra a közoktatásnak 
mind a három fokán az oly tanerőket, kik feladatúi tőletek 
azt kapták, hogy polgárokat, katonákat neveljenek 
nektek tekintet nélkül a vallásra, mely csak mint min-
den más tantárgy s az egész nevelési rendszer által 
körülostromolt tantárgy szerepel a ti egyoldalú s félszeg 
állami neveléstek rendszerében. Ti dekatholizáltátok 
Ausztriát ! 

Ámde az osztrák államférfiak is, sajnos, jogosult-
tak szemrehányásokat tenni az osztrák papságnak, hogy 
kötelességét réges-régóta hanyagril teljesítette. Az 
egyházi férfiaknak kötelességök éjjel-nappal virrasztani 
a nyáj fölött és ha báránybőrben, állami kedvezés és 
protekczió alakjában jelenik is meg a farkas, köteles-
ségök zajt ütni és a farkast távol tartani a nyájtól. 
„Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requi- 
rent ab ore eius." Az osztrák papság, tisztelet a mult 
század második felében egyre sűrűbben jelentkező kivé-
teleknek, igen nagy titkos tisztelője volt az államomni-
potencziának s az állami hatalom túlkapásai iránt, kivált 
ha az legkegyelmesebb s legszentségesebb (sacratissima) 
alakban jelent meg, hallgatása, elnézése sokszor nem 
ismert határt. Püspökeik nem voltak jó sokáig az osztrák 
katholikusoknak, igen, püspökeik, kik nemcsak magán-
kápolnájuk kis oltáránál érzik, hogy ők Krisztus he^ 
lyettesei, a fejedelmeknek s a fejedelmi legmagasabb 
szolgáknak Isten előtt felelni tartozó lelki atyái, lelki 
fejedelmei. Innen következett az, hogy az állam lassan-
kint elkezelt az egyháztól mindent : iskolát, tudományt, 
társadalmat, úgyszólván még a templomot is,.sőt még 
a papság betevő falatját is, mert hiszen a kongruára a 
pénzt az állami hatalom veszi ki az egyház zsebéből 
és ő adja állami zsold gyanánt a papság kezébe. Eny-
nyire tehetetlenné tenni bizony nem kellett volna engedni 
Ausztriában a papságnak az egyházat. 

Infandum, regina, iubes renovare dolorem ! 
Ma nem bírom tovább folytatni. = 

Páris, márcz. 5. A franczia hazafiság valláskülönb-
ség nélkül védelmére kel a szerzetes rendeknek. — 

Közlöm önökkel a „Journal des Débats" ama 
vezérczikkét, melyet még az „Osservatore Romano" 
is teljes szövegében átvett. I t t következik. 

„Régóta tudják olvasóink, mily szoros összetüg-, 
gésben van "a franczia befolyás fenntartása a szerzetes 
rendek életével. Mindazonáltal érdemes jelezni itt egy 
nyilatkozatot, mely e tekintetben nem régen jelent 
meg, oly emberek részéről, kiknek többsége oda tar-
tozik, a mit szabad gondolatnak neveznek s a kik 
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közöl sokan nem is katholikusok. Ezek a férfiak leve-
let intéztek a társulási jogról szóló tvjavaslat bizottsá-
gának elnökéhez. Ez a levél rövid foglalata ama poli-
tikai okoknak, melyekre a szerzetesrendek érdekében 
hivatkozni szokás. Csatolva van e levélhez egy fölöt-
tébb tanulságos és gondolkodtató kimutatás azokról 
az iskolai és jótékony intézetekről, melyeket franczia 
szerzetes rendek gondoznak messze vidékeken. 

Ennek a levélnek főérdekessége az aláírásokban 
rejlik. I t t van Bonet-Maury, Paul Melon, Morel-Fatio, 
Sabatier, Schlumberger, Vaucher neve, kik, ha nem 
csalatkozunk, protestánsok, azután Barth, Gebhart, 
Paul Meyer, Georges Picot, Royer-Collard, Sully-Prud-
homme, Tarde, professzorok, akadémikusok, publicisták 
nevei, kik közül egyetlen egy sem gyanús arról, hogy 
klerikális, hanem annyi bizonyos, hogy mindannyian 
szabadelvűek és hazafiak. 

Levelöket épp az utóbbi czimen irták. Tudva, 
hogy a kath. szerzetes-rendek mily hatalmas harczosai 
a franczia befolyásnak a világ felett, nem nézhették 
tovább szó nélkül az erőködést, mely most megsem-
misítésökre törekszik. Ok nem a vallás nevében be-
szélnek, nem is mint filozófok nyilatkoznak, hanem 
mint polgárok s hazafiak, kiket hazájuk nagyságának 
érdekei aggasztanak. 

Egyszer valaki azt mondta, hogy a klerikalizmus 
nem alkalmas kiviteli tárgy. E röpke szó szellemesnek 
látszott és sikert aratott ; hanemhát ugy kell érteni a 
dolgot, hogy pártolni a szerzetes-rendeket a külföldön, 
és üldözni, elnyomni itthon, gyakorlati téren lehetet-
lenség, elméletileg pedig képtelenség. Sokkal inkább 
eltalálta az igazságot a pápa, midőn azt irá néhány 
hét előtt a párisi bíboros érsekhez, hogy nem lehet a 
fától gyümölcsöt várni és követelni akkor, ha valaki a 
fa gyökereit elvagdossa. 

Róma. XIII. Leo pápa allocutiőja, — melylyel f. 
hó 2-án, koronázása és születése napjának évfordulója 
alkalmából, a szent Collegium üdvözletére válaszolt: 

Tisztelendő Testvérek ! 
A szent Collegium hódolatos érzelmei és szives 

jókivánatai igen kedvesek előttünk, és Mi e magas 
testülettel együtt tekintetünket és szivünket a jóságos 
Istenhez emeljük fel, hogy minket ily csodálatos gond-
viseléssel áldott meg. Az ő jóságának nagy jótétemé-
nyéül tekintjük, hogy a mi csekélységünk, az évek és a 
fáradalmak súlya alatt meghajolva, még nem roskadt 
össze a sok baj közepette, melyek különféle oldalról 
mindjobban keresztüljárják az egyháznak sajátos tevé-
kenységét és közszolgálatát. Nem lehet titkolni : az 
egyház ellen, a mely pedig nem törekszik egyébre 
mint jó t tenni az emberi társadalommal, napról-napra 
büntetlenül rohannak vakmerőség (impudenza), rágalom 
és más hasonló gonosz eljárások. Ennek a harcznak 
főfő szolgái a rosszlelkű szekták, a melyek bármeny-
nyire sokfélék legyenek egymás között, mégis, mintha 
ugyanazonegy kéz vezetné valamennyit, mindannyian 
megegyeznek abban, hogy a katholikus intézményeket 
üldözzék, és abban, hogy, ha lehetséges volna, kitép-

jék azokat a nemzetek lelkéből, hogy azután más leg-
gonoszabb czélokat sikerüljön megvalósítaniok. Ig}>-
szaporodnak egyre a keserűségnek és aggodalmaknak 
okai. Mi, mi nem féltjük az egyházat ; ez az isteni 
ígéretek erejével, megszokván a háladatlanságot, az 

i ellenmondásokat, a sérelmeket, ezekből u j erőt és dicső-
séget szokott meríteni. Az is vigasztalásunkra szolgál, 
hogy a katholikus világ minden részében a jók szelle-
me mindenütt, szép egyetértésben és tisztelettel hall-

! gatva az egyház és feje szavára, a küzdelmek által 
mindinkább megerősödik, kiváló tet tekben gyarapodván. 
Azonban másfelől nagy fájdalmat okoz nekünk annyi 
és annyi embernek elvakultsága, kik mint lázadók vagy 
legalább is mint hűtlenek viselkednek az iránt az anya 

: iránt, aki homlokukra az üdvösség dicső jelvényét 
j fel jegyezte; még inkább keserít pedig az a gondolat, 

hogy mi lesz még majd a tőlük származó nemzedékekkel, 
melyek máris nem kevésbbé szomorú jeleit adják jö-
vendőjüknek. Vajha a mi szavunk, a mely atyai szó, 
behatolhatna valamennyi társadalmi rendbe és megin-
díthatná névszerint azokat, kiknek különös kötelessé-
gük pártolni, igyekezettel és példával, valamint a vallás 
iránt köteles hódolatot, ugy a keresztény erkölcsök 
tiszteletét és gyakorlását. Vajha végre meggyőzhetné 
szavunk ezeket arról, miszerint a polgári békére és 
mindennemű köz- és magán jólétre nézve bizony gyá-
szoshatásu dolog a vallási kötelességekkel való nem 
törődés, legvégzetesebb azonban a természetfölöttitől 
és az Istentől való elválás, elszakadás. 

A mi legutóbbi tet teinket illeti, melyekről a bi-
i bornok ur szives volt megemlékezni, nekünk megcson-

kíthatatlan kötelességünk minden alkalommal hirdetni, 
hogy ennek az apostoli széknek jogai ellen nincs el-
évülés. Ezeknek a jogoknak mi nem urai, hanem leté-

I teményesei és őrei vagyunk, kiket szentséges köteles-
j ségek köteleznek. Helyesnek tartot tuk azután gyakor-
j lati módon megvilágosítani azt, hogyan kell a nép igazi 

javát hathatósan gondozni, minden egyébnél gondo-
sabban gondozva azt a megbecsülhetetlen jót, a mely 
minden osztályok összhangjában áll: és mindezt az 
igazságosság és szeretet törvénye szerint cselekedve, 
melyek magukban véve változhatatlanok, de a melyek 
az idők igényeinek különfélesége szerint különféle ala-
kot öltenek magukra. Lehetetlen volt azután szót nem 
emelni az evangeliumi tökéletesség tanácsainak (szer-
zetesrendek) védelmére, hisz helyettesei vagyunk annak, 
ki azoknak isteni szerzője. Es mi azt hiszszük, hogy 
minden becsületes ember megegyezik velünk a dicsé-
retadásban a szerzetesek iránt, kiknek áldozatos nemes-
lelküségéből a társadalomra mindennemű becses ered-
mény háramlik, kivált pedig kiknek a keresztény 

I emberiesedésnek *) (civiltá cristiana) távoleső barbár 
népek körében köszönhetjük. Ily érdemekben a katho-
likus Francziaország ma gazdagabb mint valaha és 
méltán elismerést érdemel. Ma azonban e tekintetben 
ezt az országot igen nagy veszélyek fenyegetik. Mily 

j kár és csapás lenne az valóban a vallási és hazafiúi 

*) Ajánlom a „keresztény civilisatió"-nak ezt a magyar-
ságát. 
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érdekekre nézve, ha a büszke fergeteg szét nem osz-
lik, mely egy pillanat alatt szétszórással fenyegeti 
annyi komoly fáradozásnak és annyi virágzó remény-
nek fényes gazdagságát ! — Minden gondosságunk sikeré-
hez és szivünk legforróbb vágyainak teljesüléséhez ki-
váló segítség szükséges onnan felülről, különösen az 
előítéletek szétoszlatására és a szenvedélyek lecsende-
sítésére, melyek szerencsétlenül utunkban állanak. Ezt 
a segítséget mindnyájan alázatosan és lángoló buzgó-
sággal kérjük az isteni Megváltó érdemeinek alapján, 
a ki a lelkeknek hőn szerető Atyja és az egyháznak 
örök pásztora. 

Vegye a szent Collegium hálánk és atyai sze-
retetünk nyilvánítását az apostoli áldással együtt, me-
lyet szivünk nagy szeretetével adunk a szent collegium 
minden tagjára, valamint a püspökökre, a főpapokra 
és mindazokra, kik itt jelen Amannak. 

K A T H O L I K U S Ä I J T O N O M I Ä , 

Autonomiai bizottságok ülései. 

Meghívó 
A kath. autonomia előkészítésére kiküldött tizen-

kettes bizottságnak márczius 11-én d. u. 4 órakor a fő-
rendiház helyiségében tartandó ülésére. 

Gróf Szapáry Gyula. 
Meghívó 

A kath. autonomia előkészítésére kiküldött huszon-
hetes bizottságnak márcz. 12-én délután, a főrendiház 
helyiségében tartandó ülésére. 

Gróf Szapáry Gyula. 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 
EGYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 

— A szombathelyi növ. papság szt. Ágoston-
egylete folyó hó 3-án tartotta VIII. rendes gyűlését, 
amelyen az egylet tagjain kívül jelen voltak Tóth 
József dr tanúim, felügy. ós Honti Béla spirituális 
urak. 

A mult gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése, a 
pénztáros, könyvtáros és az egyetemi alapkezelő jelen-
tése után következett a beérkezett munkák bírálata. El-
fogadtattak a következők : 

1. „Szent beszéd a szeretetről." (jutalmat nyert 
pályamunka) Szerzője: Könczöl III. é. hh. 

2. „Vallás nélkül nincs emberi társadalom" (ért.) 
bír. Csenár János III. é. hh, szerz. Török Mihály I. 
é. hh. 

3. „Humilitas" (műford.) bir. Jandrisevics Péter II. 
é. hh., szerz. Braun Károly III . é. hh. 

4. „A teremtés bizonyítása a szt. írásból" (ért.) 
bir. Vratarics István I. ó. hh., szerz. Csernár János 
ü l . é. hh. 

5. „Szt. Lajos élete" (műford.j bir. Kaltenecker 
Károly IV. é. hh., szerz. Czotter István III . é. hh. 

6. „A perselytolvaj" (humoreszk) bir. Könczöl 
Antal III. é. hh., szerz. Illés György I. é. hh. 

A bírálatok után az 1900. aug.-ban tartott con- " 
gressushat . javaslatainak folytatólagos tárgyalása követ-
kezett. Elfogadta az egylet : 

1. Svoynak és Fábián Gábornak az eszmecserék 
felkarolására és ápolására vonatkozó hat. javaslatait az 
egylet alapszabályainak megfelelő formában. 

2. Lóska és Marton hat. javaslatait a szónoki 
képzésről. 

Ezekután a gyűlés az elnök imájával végződött. 
Szombathely, 1901. márcz. 7. K. A. 

IRODALOM. 
A kath. világbirodalom könyvespolczáról 

néhány könyv. 
— 1901. február. — 

Didón (le R. P.) Le livre d'or de la révélation 
chrétienne. Oeuvre posthume. T. II. 50 frk. 

Göttsberger. Barhebräus und seine Scholien zur 
hl. Schrift. Freiburg. 1900. Herder 8-r. 4.40 M. (Bibl. 
Studien V. B. 4. és 5. füz.). 

Gihr. Die Sequenzen des römischen Messbuches 
dogmatisch und ascetisch erklärt. U. o. 1900. 8-r. 
3.60 M. 

Etudes Franciscaines. T. 3. 4. Paris, 1900, Ouevre 
de St. François d'Assise. Egy-egy évf. 12 frank. 

Heiner. Theologische Fakultäten und tridentini-
sche Seminarien. 1900. Paderborn, Schöningh. 1.40 M. 

Pölzl. Kurzgefasster Commentar zu den vier hl-
Evangelien. 1. B. 2. Aufl. 8-r. Graz, 1900. Styria 
5.50 M. 

Sehäefer. Die Gottesmutter in der hl. Schrift. 2 
Aufl Münster, 1900, Aschendorf. 4.25 M. 

Brück. Die Culturkampfbewegung in Deutschland 
(1871—1900.) 10 füz. Mainz, 1900—1, Kirchheim à 1 M. 

La Cathedral de Djakovo. En l 'honneur du Cin-
quantenaire de l'évéché de son fondateur Josip Ju r a j 
Strossmayer publié par l'académie sudslav des sciences 
et des beaux-arts à Zagreb. (Horvátul és francziául). 
Nagy fol. Praga, 1900. Rivnac. 10 M. 

Du Lac (le R. P.) Jésuites. 12u 3 frk 50 c. 
Funk. Das Testament unseres Herrn u. die verwand-

ten Schriften (Forschungen zur christl. Lit teratur und 
Dogmengesch. II. B. 1. u. 2. Heft.) Mainz, 1900, 
Kirchheim. 9. M. 

Mayer. Graf Theodor Scherer-Boccard. Ein Bei-
trag zur Gesch. der kath. Bewegung in der Schweiz. 
Einsiedeln, 1900, Eberle. 1.95 M. 

Buland. Die Geschichte der kirchlichen Leuchen-
feuer. Gekr. Preisschrift. Regensburg, 1900. Manz. 3. M. 

Einig. Institutiones theol. dogmat. Tractatus de 
sacramentis, P. I. 8-r. Trier, Paulinus-Druckerei. 3. M. 

Endler. Apolog. Forträge über die Gottheit Jesu, 
Prag, Rohlicjk. 2.50 M. 

Gatterer. Compendium theol. morális. 2 partes, 
1900. Stuttgart. Kath. Vereinsbuchhandl. 12 M. 

Max Prinz, Herzog von Sachsen. V e r t e i d i g u n g 
der Moraltheologie des hl. Alphonsus. 5. Aull. Nürn-
berg, 1900, Koch. - . 5 0 pf. 
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Pottier. De iure et iustitia, Leodii, Ancion 1900. 
5 frk. 

Michelitsch. Elementa apologeticae. T. 1. Philo-
sophia religionis. Graz, 1900. Styria. 2.50 M. 

Tassas Torq. Hierosolyma liberata a Jos. Toraldo 
(Congr. SS. Red.) e versibus Anticis in latinos con-
versa. Roma, Desclée 1900. 6 lira. 

Thomas. Das "Weitende. Münster, 1900. Alphonsus-
Bucchhandl. —.80 pf. 

Turmann (Max.) Le développement du catholi-
cisme depuis l 'encyclique „Rerum novarum" (15. május 
1891.) 8-r. 6 frk. 

Halusa. Directorium vitae perfectionis. Münster, 
1900, Alphonsus-Buchh. 135. 

Kellner. Heortologie oder das Kirchenjahr und die 
Heiligenfeste in ihrer geschichtl. Entwicklung 1901. 
Herder. 6.60 M. 

Sanü-Norpel. Die lauretanische Litanei. Hist, kristl. 
Studie. Paderborn, Schöningh. 3.60 M. 

Card. Wiseman. Méditations sur l 'Evangile Tra-
duit par l 'abbé Caudron. Avignon, 1901. Aubanel. 3 îk. 

Slőhr. Handbuch der Pastoralmedicin mit beson-
derer Beriicks. der Hygiene. 4. Aufl. Freiburg. 1900, 
Herder. 6 M. 

Baunard Mgr. Histoire de la vénér. mère Made-
leine Sophie Barat, fondatrice de la Société du Sacré-
Coeur de Jesus. 2 köt. 25 frk. 

Cdceres Nie. S. I., El pulpito americano ó ser-
mones dogmáticos, panegiricos y morales. T. 1. Frei-
burg, 1900, Herder. 5.60 M. 

Coulange (A. de) Le Pére Didon, pages d'histoire 
contemporaine 1901. 8-r. 4 frk. 

Gaszner. Das hl. Sacrament der Ehe. Regensb. 
1900. Manz 2.60 M. 

Devine (le R. P.) Les sacraments. Avignon 1901. 
Aubanel. 6 frk. 

Preces acl usum quotidianum seminariorum Ed. 
nova. 16-r. Freising, 1900, Wölfle. Kötve 1.50 M. 

Zurhonsen. Die hi. Elisabeth von Thüringen in 
der neueren deutschen Poesie. Stuttgart. 1900. Kath. 
Yereinsbuchhandlung. 1.20 M. 

Zannechia R. P. La Palestine d'aujourd'hui. Trad, 
de l'italien. 2 vol. 

— Megjelent és a Csanád-egyházmegyei könyv-
nyomdában Temesvárott kapható : Házassági katekiz-
mus, útmutatás kath. jegyesek és házasok számára. 
Irta Dr Höller József, mauterni tüeol. tanár. Fordította 
és a hazai viszonyoknak megfelelően átdolgozta és 
bővítette Bálás Márton, csanád-egyházmegyei áldozó-
pap. A főtisztelendő csanád-egyházmegyei hatóság jó-
váhagyásával és ajánlásával. A keresztény házasság-
ismertetését mindenek előtt a katholikusoknál lehetővé 
tenni és előmozdítani, ez czélja e rHázassági Katekiz-
mus"- nak. Ugy a jegyeseknek, mint a házasoknak 
megadja egyszerű kérdésekben és feleletekben a szük-
séges felvilágosítást a keresztény házasság minden 
részletére. Nekünk kevés könyvünk van, a melyet, 
mint népies módon megirt házassági tanácsadót, komo-

LX. évi. 1901. 

lyan számba lehetne vennünk. Olyan pedig, bátran 
mondhatjuk, még eddig egy sincs, a melyiknek e rész-
ben annyi hasznát lehetne venni, mint Dr Höller 
„Házassági Katekizmus"-ának. Azoknak, a kik sz. házas-
ságra készülnek, a kik tehát rászorulnak, hogy útba-
igazítást kérjenek, megbecsülhetetlen e könyvecske. annál 
is inkább, mert oktatást ad arra is, hogy miképen 
viselkedjenek a keresztény jegyesek az uj polgári tör-
vényekkel szemben. A jegyesek kioktatására és vizs-
gájára tehát különösen alkalmas mű. Rendkívül érde-
kes volta mellett bizonyít eseményszerű sikere, mert 
eredetije egy év alatt J50.000 példányban kelt el és a 
második kiadás most van sajtó alatt. Az ízléses kiál-
lítás, a szép nyomás és a bámulatos olcsó ár követ-
keztében is megérdemli, hogy a legszélesebb körben 
elterjedjen. Legczélszerűbb ajándék jegyeseknek és 
házasoknak. A munkát bátorkodom a főtisztelendő 
lelkész urak és a nagyérdemű közönség szíves pártfo-
gásába ajánlani. Ara 32 fill. ; 50 péld. 15 kor. ; 110 
péld. 28. ; angol vászonban 45 fill. Pécska, postabélyeg 
kelte. Tisztelettel Bálás Márton, csanád-egyházmegyei 
áldozópap. 

VEGYESEK. 
— Rómából a pápa személyéről érkezett tudósí-

tás hozzánk olyantól, a ki ő szentségét e napokban 
látta s hosszasabban szemügyre vehette. A 91 éves 
kor bizony meglátszik a szent aggastyán testtartásán, 
de ő a korral járó nehézségeket örömmel és arczán 
állandó mosolylyal viseli, lelki üdesége és élénksége 
pedig a szó teljes értelmében bámulatos. Ugy dolgo-
zik, mint egy javakorában levő íérfi. Pedig oly kor-
ban volt már akkor is, midőn a pápai trónra lépett — 
68 éves, — a mikor mások már bevégzettnek tekintik 
pályafutásukat, ha még élnek. És már 23 év óta viseli 
a pápaság terhét. Dominus conservet eum. 

— Negyedszázados évfordulója volt f. évi febr 
6-án annak, hogy Párisban a kath. tud. egyetemet meg-
nyitották. Akkor Guibert bibornok volt a párisi érsek, 
ugyanaz, a kitől a montmartrei hatalmas nemzeti foga-
dalmi templom eszméje s jórészt megvalósítása szárma-
zott. Francziaországban minden kath. egyetemnek 2—3 
egyházi tartomány egyesült püspökei a fenntartói ós 
kormányzói. A világiak lelkesen támogatják anyagilag 
és szellemileg az egyetem-fenntartó püspököket. Isteni 
tisztelet, díszülés és bankett. Ezekből állt az emlék-
ünnep. Mindenütt Richard biboros érsek elnökölt, a ki 
az alapító Guibert bibornok oldala mellett az alapítás-
kor már mint segédpüspök dolgozott. 

— Váezon a keresztény hitélet ápolásának fénye-
sen bevált eszköze, a lelki szent gj^akorlatok világiak 
számára, lép életbe és előtérbe a pasztoráczió terén, a 
fáradhatatlan megyés püspök kezdeményezésére és pél-
daadásával. Legközelebb lelki szent gyakorlatok lesznek 
nők számára. Maga ő méltósága fogja az elmélkedéseket 
tartani s az ajtatosságot vezetni, hogy mintát adjon. 
Később ugyanabban a lelki jótéteményben fognak 
részesülni a férfiak is. 

RELIGIO. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszei" : 

: szerdán és szombaton. 
ï Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

j Előfizethetni 
j minden 
Ê kir. postahivatalnál : 
ï Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
ï IV., Papnövelde-utcza 
; 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
E levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, márczius 13. 21. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim'grati animi Nostri pig nus, tibi et iis, qui operi tuo suffragcintur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus."-

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A régi katholikusok a megpróbáltatások között és a mostaniak. — Az első keresztén} 
kodifikáczió. — Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : Egy szerzetesnő királyi kitüntetése. — K a s s a : A 80 éves főpásztor tisztel etére" L 
— B é c s : A király ő felségének látogatása a Pázmáneumban. — P á r i s : A franczia hazafiság valláskülönbség nélkül védelmére 
kel a szerzetes rendeknek. — Kath. Autonomia. Bizottsági ülések. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevekenység. — Irodalom. — Vegyesek 

A régi katholikusok a megpróbáltatások 
között és a mostaniak. 

Dr Verus-tói. 

V. • 

Az egyház dicsőségére vonatkozó, ál talunk 
kifejtet t igazságot megerősítik a kultur-álla-
mokban majdnem kivétel nélkül fenálló min-
den katholikusnak szivét aggodalommal eltöltő 
egyházpolitikai állapotok. Nem uta lunk sem a 
legközelebbi mult, sem a gyászos jelen esemé-
nyeire, nehogy érzelmeket keltsünk, melyeknek 
távoztatására vagyunk rendelve, és a már egyszer 
kimondott azon ál l í tásunkat : „senki sem mond-
ha t j a dicsőségesnek azon időszakot, melyben 
él," „ne dicsérd a napot leáldozta előtt," 
megczáfolni látszassunk. „Más dicsérjen téged, 
nem pedig a te szád, az idegen nem pedig a 
te ajakod. (Példabeszédek könyve 27, 2.) Hi-
szen nem akar juk elősorolni mindama sérel-
meket, melyekkel az egyházat illették s ille-
tik, az egyház üldözői megindították a hábo-
rút, még pedig minden vonalon és a harcz 
kemény lesz — az Isten éppen reánk bocsá-
to t ta a megpróbáltatások gyásznapjait , kér jük 
tehát, hogy e küzdelemben mi is részt vehes-
sünk és az egyház dicsőségének előmozdításánál 
segédkezhessünk, hadd lássa az utókor, milyen 
bajnokokat támasztot t az Isten a megpróbáltatá-
sok napjaiban s mint dicsőült meg az egyház ál-

taluk. Keserű fájdalommal mondhat juk, hogy 
az utókor, ha majd dicsőségesnek talál ja kor-
szakunkat , a dicsőséget csak Isten, nem pedig 
ember művének fogj a tekinteni. H a az eseménye-
ket taglal juk szégyenpír fu t j a el arczunkat , mert 
kénytelenek vagyunk bevallani, hogy e küzde-
lemben kevesen vesznek részt, s nem emberek,, 
nem az egyház fiaimind, a mint kellene, de Is ten 
védi Jézus Krisztus aráját . Ami örvendetes^ 
az Isten műve ; — mi pedig servi inutiles sumus. 
Valóban csakis arra kérhet jük a jó Is tent , 
nyúj tson nekünk is bő alkalmat, hogy egyhá-
záért küzdhessünk, megdicsőitésénél erőnkkel 
közr emű k ö dh e s sünk. 

De minek is taglal juk ezeket, miután az 
egyház mesterének, alapítójának t iszta viszfé-
nye. Magok a szentek is csak nemes részei, 
tagja i voltak a legszentebb főnek. Ne is cso-
dálkozzunk, ha szt. Pé t e r az ószövetség jöven-
döléseiről m o n d j a : „üdvösség felől tudakozód-
tak és vizsgálódtak a próféták", kik a benne-
tek leendő kegyelemről jövendőitek, vizsgálván,, 
melyik vagy minő időre muta t bennök a Krisz-
tus lelke, midőn megjövendöli Krisztus szen-
vedéseit és azután dicsőségét. Jézus Krisztus-
maga csak "kínok és szenvedések árán ju to t t 
dicsősége fénypontjára . H a életét tanulmányoz-
zuk, észrevesszük, hogy neki valamint taní t -
ványainak is csakis szenvedések ju to t tak osz-
tályrészül. 0 az ég dicsősége, megfoszt ja 18 
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m a g á t dicsőségétől s életével r á m u t a t az út ra , 
melyen ha ladnunk kell. 

H a kereszt jére tekintünk, megér t jük , milyen 
j e l a la t t győzhet tek a vér tanuk, és milyen je l 
a l a t t kell küzdenünk nekünk is. 

Ezek azon érzelmek, melyeknek ha tá sa 
a l a t t i r juk e sorokat . A zászló ki van tűzve, 
— még pedig a véres kereszt zászlaja, és e 
zászló körül kell sorakoznunk, e je lvény a la t t 
küzdenünk, ha az egyház dicsőségét aka r juk 
előmozdítani . Szt. Is tván, szt. László, e zász-
lóhoz szegődtek, e je lvénynyel győztek. Erősít-
sük meg t ehá t szivünket a szenvedések ellen, 
í iczélozzuk meg le lkünket a megpróbá l ta tások 
idejében, edzük meg le lkünket és t e s tünke t a 
gúny, hazugság, rága lmazás és más i lynemű 
meg támadások ellen. 

H a egy alkotó fes tőművész ecset jével bír-
nék, akkor ka th . hitsorsosaim biz ta tásával 
Kr isz tus Urunk születését imígy fes teném. 
Középen az isteni gyermek felséges képét telve 
szépséggel , isteni szerete t re méltóságával , 
egyéniségében híven visszatükrőztetve szeplőt-
l e n a n y j á n a k t isz taságát , mennyei örömét, másik 
oldal on a mennyei gyermek őrét, a szűz anya t iszta 
vőlegényét szt. Józsefe t . A pász torok helyet t 
az egyház első vér tanu já t , szt. I s tvánt , véráz-
t a t o t t köntösében festeném, amin t hord ja a 
köveket , a melyek, mint az egyház m o n d j a 
— oly kedvesek va lának neki — azon köveket , 
mel}~eket Je ruzsá lem, a keményszívű anya 
ado t t neki ama pi l lanatban, amikor kenyere t 
kér t gyermekei (hitsorsosai) számára. A jászol 
fölé boruló aranyöl tözetü és rózsáka t szóró 
angyalok helyébe az egyház első vér tanú inak 
lelkes csoport já t pá lmaágakka l kezökben fes-
teném, kik a megóvandó gyermek u tócsapa tá t 
képeznék. A három bölcs helyett , kik a Kele t 
a j ándéka i t hozzák — egyik oldalon szt. J á n o s 
apostolt , másik oldalon szt. I s tván királyt és 

•szt. Gellértet — Magyarország a j ándéká t 
m u t a t v á n be az újszülöt t I s ten F iának . Ezek 
a ján lo t ták fel a liitökért lángoló szeretet ara-
nyát , az élő hit t ömjéné t és a halál keserű-
ségét. R a j t a há t kathol ikusok : — adjunk há lá t 
az Is tennek, hogy a megpróbá l ta tások nehéz 
idejét reánk bocsátot ta . Az Is ten egyháza szá-
m á r a fonjunk mi is a koszorút, melynek leg-
szebb vi rágát képezze a feláldozó szeretet ró-

jzsája, kötőfonalá t pedig a küzdelemben nyilvá-

nuló akara t , egysége és a ki tar tás . H a d d dicsérjen 
a jövő nemzedék a jka s nevezze dicsőnek 
szorongato t t egyházunk jelen korszakát . A z 
egyház megdicsőül á l ta lunk és bennünk. A ke-
reszt legyen a mienk, a kereszt fé iwe és dicső-
sége marad jon az u tókornak. 

Az első keresztény kodifikáezió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr BozóTcy Alajos. 

Magánjog. 

A tulajdonjog a pogány rómaiak felfogása szeriut az 
államban gyökerezett, a legbecsesebb dolgok t. i. a res 
mancipi tulajdonát az államtól származtatta le. Ezt a 
keresztények soha sem hitték el, mert az ő elveik szerint 
a föld mindennel, a mi rajta van, az Istené. A szerzés az 
isteni jogból származik, az gyümölcse a muakának, s a'ért 
kell szentnek lennie a tulajdonnak. Igaz. hogy az egyház 
keletkezésekor vagyonközösség létezett a hivek között, 
ámde ez nem vala helyzetének szükségképpi folyománya, 
sem nem absolut föltétele a tulajdonjognak. El is tűnt 
emez állapot azon véletlen körülményekkel együtt, melyek 
azt szülték vala. Az üldözések megszűntével a tulajdon 
mint egyik természeti jog maradt fönn, mely az emberhez 
tapad, absolut és egyedül a felebaráti szeretet által mér-
sékeltétik. A természeti tulajdon azután magába szivta a 
polgári tulajdont s elenyésztette a kettő között fennforgott 
ellentétet,1) a törvény pedig külsőleg is kifejezésre jut-
tatta a tulajdo j isteni eredetében való hitet, a mennyiben 
a régi tulajdonátruházási formák (mancipatio, in iure 
cestio) elejtésével az elidegenítő és a szerző fél lelkiisme-
retére, becsületére, jóhiszeműségére helyezte a tulajdon-
szerzés főmomentumát. Tett igéret teljesítése czéljából 
valakinek átadott arany, ezüst, vagy másnemű ingó dolog 
a puszta átadás által az ő tulajdonába megy át, miután 
az átadó becsülete követeli, hogy csak oly dolgokat adjon 
át, melyeknek átadására jogosítva van. Odaigért ingat-
lanoknál az átadáson kivtil még közokirat szerkesztése 
is megkívántatik, különben a tulajdon a másikra át 
nem megy, sem az ingatlan a régi jogviszonyok alól ki 
nem vonható.2) 

A tulajdoni perben vesztes alperes nemcsak a lelki-
ismerete szerint rosszhiszemüleg fcirt idegen dolgot, hanem 

!) Troplong id. m. 124. 1. Justinianus végkép megszüntette a 
res mancipi és nec mancipi, a quiritár és bonitár tulajdon közötti 
különbséget. V. ö. Institutióim 4. kiad. 210. 1. 

2) Codex 2. könyv 29. czim 2. törv. Ezen constitutio legköze-
lebbről ugyancsak a fejedelemnél való közbenjárásért ígért tulajdon-
átruházásokról szól, de félreismerhetetlenül általános szabályt ioglal 
magában az ingó és ingatlan dolgok tulajdonának megszerzéséről, 
a reform pedig abban áll, hogy egy szóval sem említtetnek a régi 
tulajdonátruházási formák. Itt is kiemeltetik, hogy ha azon fél, ki 
a közbenjárást megigérte, a puszta megbeszélés alapján merészked-
nék az ingatlan birtokot magához ragadni, ezért az erőszakosko-
dásért felelős, az előbbi birtok visszaállíttatik. ő pedig keresetétől 
megfosztatik, mert erővel akarta elvenni azt. mit kereset utján 

I kellett volna követelnie. 
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a belőle tényleg húzott gyümölcsöket is kétszeresen meg-
fizetni, sőt még azokat a gyümölcsöket is megtéríteni tar-
tozik, melyeket gondos használat mellett a tulajdonos 
húzhatott volna, sazonfölül természetesen a perköltségeket 
is. Viszont köteles az, ki a birtokostól olyasvalamit köve-
tel, a mit sajátjaként be nem bizonyíthat, az utóbbinak az 
alaptalan perlekedés által rosszlelküleg okozott minden 
költségét megtéríteni. Ezen törvény interpretatiója világo-
san arra utal, hogy a ki a lelkiismeret szava ellenére vala-
mely idegen dolgot az igazi tulajdonostól visszatart, vagy 
tulajdona gyanánt követel valamit a birtokostól, a mit 
sajátjaként be nem bizonyíthat, rosszhiszemű 3) 

A zálogjogra vonatkozólag két igen érdekes consti-
tutio olvasható a codexben. Honorius és Theodozius (422.) 
kimondják, hogy ingatlant csak olyan ember köthet le 
zálogképen, kinek erre joga van ; sem rabszolga, sem 
bérlő, sem űgyviselő, sem jószágkezelő a tulajdonos tudtán 
és beleegyezésén kívül nem terhelhetik meg az ingatlant. 
Ebből látnivaló, hogy a c;ászárok ébersége megakadályozta, 
hogy a legtermészetesebb jogelvek egyike az emberek 
tudatában elhomályosuljon.4) N. Konstantin (320.) a biro-
dalom összes lakosaihoz intézett constitutiójában eltörli az 
u. n. lex commissoriát, vagyis az annyi visszaélésre okot 
szolgáltatott azon megállapodást, mely szerint a hitelező 
ki nem elégíttetése. esetén a nála elzálogosított dolgot 
egyszerűen megtarthatta. A megszorult adós által elzálo-
gosított dolog eladása a hitelező részére semmis, az adós 
a maga dolgát a zálogösszeg visszaadása ellenében bár-
mikor visszakapja.5) A keresztény erkölcstan ama tétele, 
hogy a megszorult felebarátunk helyzetének önző kizsák-
mányolása tisztességtelen dolog, sőt bűn, mert másnak a 
rovására menő gazdagodást rejt magában, itt törvényes 
tilalom alakjában van kifejezve. 

A kötelmi jog terén is látjuk a kereszténység szelle-
mét érvényesülni. 

Theodosius császárnak egy (421. évi) constitutiója 
szerint a hitelező, az adós halála esetén, arra, hogy kötelez-
vényével előálljon, ráér öt évig, ha az adós más tarto-
mányban halt meg, két évig, ha ugyanabban a tartomány-
ban. Ekkor az adós kezeirása más tőle származó aláírá-
sokkal összehasonlítandó és tartozásának jogalapja bebi-
zonyítandó. Ha a hitelező az adós személye felől hazudott, 
nemcsak pénzét nem kapja vissza, hanem a törvény szi-
gorával is sújtandó. Élők között a kötelezvények az adósok 
által tizenkét évenként megujítandók. Ha az adós tizenkét 
éven belül máshová költözik, a kötelezvény megújítására 
bíróilag felhívandó, mit ha nem tenne, nem védheti magát 

3) Codex 4. könyv 18. czim 1. törv. Valentinianus és Valens 
császároknak ezen (369. évi) constitutióját Justinianus is átvette a 
maga codexébe (7. könyv 51. czim 2. törv.), de megrövidítve, tel-
jesen kihagyta belőle azon rendelkezést, hogy a legyőzött alperes az 
idegen dologból húzott gyümölcsöket kétszeresen visszatéríteni 
tartozik. 

4J U. o. 2. könyv 30. czim 2. törv. 
5) U. o. 3. könyv 2. czim 1. törv. Nehezen barátkozhattak 

meg evvel a törvénynyel, mert Justinianus császár legalább annyit 
talált mpgengedendőnek, hogy a hitelező a fejedelemtől kérhesse a 
ki nem váltott zálogtárgy, tulajdonát (impetratio dominii1. De még 
ebben az esetben is szabad volt az adósnak a zálogot 2 év alatt 
visszaváltani. 

az elévülés kifogásával, de a megújítás elmulasztását sem 
mentheti. Ha az adós azt állítja, hogy a kötelezvényre 
pénzt nem is kapott a hitelezőtől (exceptio non numeratae 
pecuniae), a kötelezvény öt év alatt megvizsgálandó s ha 
biróilg megállapíttatik, hogy az adós a kötelezvényben 
foglalt összeget megkapta, meg is kell fizetnie tartozását. 
De ha öt éven belül a kötelezvényben foglalt összegnek 
átadása be nem bizonyítható, az adós semmivel sem tar-
tozik. Azonban ezen időn tul az adós meg,, sem hallgat-
tatik, ha azt állítja, hogy semmit sem kapott.6) 

Valahányszor bármiféle szerződés alapján az adóstól 
pénz követeltetik, nem szabad nála előbb foglalni, sem 
mint biróilag elmarasztaltatott volna, mert a méltányosság 
követeli, hogy azon fél, ki pénzösszeg iránt perel, hozza 
el magával bizonyítékait és csak ha bizonyítása sikerült,, 
követelhesse viasza pénzét.7) A ki idegen rabszolgának, 
vagy idegen jószág haszonbérlőjének, kibérlőjének, kezelő-
jének pénzt kölcsönöz, az úrtól s illetőleg tulajdonostól 
csak abban az esetben követelheti vissza, ha a kölcsön 
ezeknek a meghagyására vétetett föl. Hiába hivatkozik 
valaki barátságos hangú levélre, melyben neki egy távol-
levőt figyelmébe ajánlottak s a kinek ő ennek következ-
tében a jószágba fektetendő beruházásokra pénzt kölcsön-
zött. Az ilyen könnyelmű hitelezők megérdemlik, hogy 
pénzöket elveszítsék. Ám pereljék be az illetőket, de csak 
minekutána azoknak már beszámoltak, a saját vagyonuk 
(peculium) tekintetében.8) 

Ha meggondoljuk, mennyire grasszált a rómaiak 
között saját történetiróik tanúsága szerint a legrégibb 
időktől kezdve az uzsora (tali furore grassati delecti), a 
keresztény, császárok kamattörvényeit csak méltányolnunk 
lehet. Konstantin császár (325.) helyettesíthető dolgok 
(bor, olaj, gabona) bizonyos mennyisége után csak Vs'clot 
engedett, ki kettőt kapott, adjon vissza hármat; pénzköl-
csön után csak 12°/0-ot (egy-egy hóra 1%-ot).9) Theodo-
sius császár (386.) a törvényesnél nagyobb kamat szedé-
sét a többlet négyszeres megtérítésének terhe alatt 
megtiltotta, és mert ezt a törvényt visszaható erővel 
ruházta fel, a korábban törvénytelenül szedett kamatokat 
az adósoknak kétszeresen visszafizettetni rendelte. 10) 

Ki a maga követelését, az adósnak sanyargatása 
végett, hatalmasabb egyénre ruházza, büntetésül veszítse 
el. u ) Midőn valaki egy reáruházott követelést beperel,, 
az itélet ne az ő, hanem az átruházó nevére szóljon.12) 

Csalás miatt, elkövetése napjától számítandó, két 
szakadatlan év alatt kell perelni. Ezen idő elteltével a 
pert sem megindítani, sem ha előbb megindíttatottr 

tovább folytatni nem szabad,13) nyilván azért, nehogy a 
csalással vádolt túlsokáig ne maradjon ily ferde helyzet-

6) Codex 2. könyv 27. czim 1. törvény. Egy igazi lex vigilan-
tibus scripta, szeme előtt tar t ja mind a hitelező, mind az adós 
érdekeit. Justinianus tudvalevőleg az öt évi határidőt két évre le-
szállította. 

7) U. o. 2. könyv 28. czim 1. törv. 
8) U. o. 2. könyv 31. czim 1. törv.; 32. czim 1. törv. 
9) U. o. 2. könyv 33. czim 1. törv. 
10) U. o. 2. könyv 33. czim 2. törv. 
n ) U. o. 2. könyv 13. czim 1. törv, 
12) U. o. 2. könyv 12. czim 7. törv. 
13) U. o. 2. könyv 15. czim 1. törv. 
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hen, vagy azért, nehogy saját csalását leplezhesse az, ki 
mást vádol csalással. 

Adás-vevés fel nem bontható azon ürügy alatt, hogy 
a dolog többet ér, miat a mennyiért eladatott, ha csak 
azon fél, a ki megszerezte, semmiféle csalást vagy erő-
szakot el nem követett.14) Ha kiskorú kénytelen valamit 
szükségből eladni, biztosítsa magát a vevő a birónak vagy 
a kúriának beleegyezése felől, különben az adás-vevés 
nem érvényes.15) Teljes korú egyén nem bonthatja fel az 
adás-vevést azon ürügy alatt, hogy nem ismerte az el-
adott dolognak igazi értékét.16) Zsidó nem vehet keresz-
tény rabszolgát; ha már korábban (384. év előtt) vett 
volna, árát a keresztények visszaadják neki, hogy a rab-
szolga keresztény maradjon.17) Rokonok és házastársak 
nem akadályozhatják meg többé az idegen személyeket 
az adás-vevésben, nehogy a tulajdonosok szabad-ren-
delkezési jogukban meg legyenek szorítva.18) Érvényesen 
létrejött adás vevés azon czimen, hogy a dolog olcsóbban 
szereztetett meg, mint a mennyit megér, fel nem bont-
ható. 19) Erőszakkal kicsikart eladások, ajándékozások, 
egyességek meg nem állanak.20) Ki jóhiszemben vett ide-
gen rabszolgát, holott az szökevény rabszolga volt, a 
vételárt csak akkor követelheti vissza, ha ő is vissza ad-
hatja a rabszolgát.21) A mit valaki a fiskustól vett a fis-
kus sem tőle, sem örököseitől vissza nem kívánhatja.22) 

Vagyonát vagy bármely követelését egyszerű akarat-
nyilvánítás (tényleges átadás, írásbeli, vagy tanuk előtt 
tett szóbeli nyilatkozat) által engedheti át az adós hite-
lezőinek, a nélkül, hogy erre különös alakszerűség kíván-
tatnék.23) 

A pervesztes adós, ha elm arasztaltatásától számított 
két hónap alatt sem fizet, a megitélt tőke után 24 száza-
lék kamatot köteles a hitelezőnek fizetni mint a hogy a 
rosszhiszemű birtokos és a gyümölcsöket kétszeresen meg-
téríteni tartozik (146 1.). Nehogy.azcnban a hitelező a kétsze-
kamat reményében arra csábittassék, hogy csak lanyhán 
követelje megítélt tökéjét, 'köteles az Ítélettől számítva 
három havonkint konstatálni, hogy fizetést nem kapott. 
Ha pedig az adós a pénzt készen tartja és felajánlja, a 
hitelező azonban a kétszeres kamat reményében vonako-
dik azt elfogadni, alkalmas személyeknél sequestrumba 
adhatja a pénzt, mi által a kétszeres kamatfizetés veszé-
lyétől megmenekül. Ha a tartozás a hátralékos kamatok-
kal együtt megkétszereződött, több kamatot az adóstól 
szedni cem szabad. Az ítélet után felhalmozódott tarto-
zástól kétszeres (24%), az ítélet előtt felhalmozódott 
tartozás után csak egyszeres (12°/0) kamat fizetendő.21) 

(Folytatjuk ) 

u) U. o. 3. könyv 1. czim 1. törv. 
15) U. o. 3. könyv 1. czim 3. törv. 
16) U. o. 3. könyv 1. czim 4. törv. 
,7) U. o. 3. könyv 1. czim 5. törv. 
1S) U. o. 3. könyv 1. czim 6. törv. Ez újítás a régi joghoz 

iképest. 
19) U. o. 3. könyv 1. czim 7. törv. 
20) U. o. 3. könyv 1. czim 9. törv. 
21) U. o. 3. könyv 4. czim 1. törv. 
2i) U. o. 5. könyv 14. czim 1. törv. 
23) U. o. 4. könyv 20. czim 3. törv. 
S1) U. o. 4. könyv 19. czim 1 törv. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márcz. 11. Egy szerzetesnő királyi kitün-

tetése. — 
A budapesti királyi magyar tudomány-egyetemen 

tegnap, vasárnap, szép ünnep volt . . . Ezen a napon, 
reggeli 11 órakor adta át az egyetem Rector Magnificusa 
az egyetemi klinikákhoz beosztott sz. Vincze rendi 
irgalmas nénikék főnöknőjének, nt. Neubauer Vinczen-
czia testvérnek, az orvos-tudományi kar dísztermében, 
ünnepi beszéd kíséretében, azt a fényes arany érdem-
keresztet , melylyel ő császári és apostoli kir. felsége 
a nevezet t szerény, érdemekben gazdag szerzetesnőt, 
az egyetemi klinikai bizottság lelkes előterjesztésére, 
„hosszas és hű szolgálatainak elismerése fejében", kitün-
te tni méltóztatott . Megjelentek a megható ünnepélyre az 
egyetem ei. R. M-án és a dékánokon kívül ő nméltósága a 
vallás- és közoktatásügyi minister képviseletében Molnár 
Viktor min. tanácsos, az orvostudományi kar tanár-
testülete, Kanovies Béla Mór apát, józsefvárosi esperes-
plebános, mint a klinikán működő irgalmas testvérek 
lelkiigazgatója, továbbá az egyet, központi iroda és a 
gazdasági hivatal főnökei és személyzete. 

Az ünnepélj 'es ülést az orvostudományi kar ei. 
dékánja, dr Bókay Árpád nyi tot ta meg. Emelkedet t 
hangulatu rövid beszédben előadta a gyűlés czélját, 
üdvözölte a megjelenteket s felkérte az egyetem R. 
M-át, hogy ő felsége legmagasabb akaratát teljesítve a 
k i tünte te t t szerzetesnőnek a királyi kegy és^elísmerós 
je lé t átszármaztassa. Megható jelenet fej lődött ki erre. 
A munka és gond súlya alatt megtör tnek látszó, de 
csak látszó, mert lélekben, testben egyaránt ritka erélyű 
főnöknő szerény szerzetes testvéreinek élén vonult be a 
terembe s a Rector felhívására vele és az asztalfővel 
szemben elhelyezett széken helyet foglalt. Ekkor fel-
állt a Rector s egjúkét mondot ta el azoknak a beszé-
deknek a királyi kegyről s az érdemkeresztről, melyek 
áldozatos papi szívből szoktak legtermészetesebben s 
legszebben fakadni s melyek szívből jőve igazán szív-
hez szólnak s kivált oly szépen elmondva, mint a hogy 
Kisfaludy A. Béla magyarul beszélni tud. 

A R. M. beszéde ez volt. 
Tisztelendő Kedves Testvér ! Az apostoli király 

ő fölségétől hoztam ma önnek üzenetet és ajándékot . 
Azt üzeni a király, hogy tudomására ju to t t ak az 

ön kiváló érdemei ; tiszteletreméltó férfiak, az ön 
áldozatos életének legközelebbi tanúi, tudósították ő 
fölségét arról a nagy szeretetről, arról a lankadatlan 
kitartásról, melylyel ön a szegény szenvedők, a bete-
gek iránt önként vállalt nehéz kötelességeit egy hosz-
szu életen át teljesíti, ugy személyes szolgálataival, 
mint különösen főnöknői tisztének példás betöltésével. 

Tehát az ő királyi méltánylásának jeléül küldi 
önnek ezt az arany érdem-keresztet, melyet én. mint az 
egyetem rectora elhoztam, hogy itt ezen tiszteletre 
méltó férfiak fényes társaságában, kik a legfelsőbb elis-
merést kisérő érzelmekben velem együtt egész szívvei 
osztoznak, önnek nyilvánosan átadjam. 
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Pedig tudom jól, hogy ez a nyilvános ünneplés 
az ön alázatos lelkének fájdalmasan esik, u j áldozatába 
kerül; de gondoljon arra, kedves nővér, hogy a jó-
példa-adás is kötelesség, amelyet nem lehet t i tokban 
teljesíteni. 

De meg valóban méltó dolog is, hogy ez az 
arany kereszt, melyet a mi jóságos királyunk küld, ott 
ragyogjon nyilván az ön nemes szive fölöt t : ugy is, 
mint érdemeinek-, ugy is, mint érdemei jutalmának 
jelvénye, szimbóluma. Jelvénye érdemeinek : mert hi-
szen azt a nagy szeretetet, melyből az ön példás élete 
folyamán az önmegtagadásnak, önfeláldozásnak ós ön-
ként vállalt szenvedésnek annyi erénye kitellett, ezt a 
nagy szeretetet ön a szent kereszt iskolájában tanul ta ; 
— és méltó jelvénye szerzett érdemei jutalmának is, 
mert hiszen igazi jutalmát végre is csak onnan vár-
hat ja a szent keresztről, az Ur Jézus kezéből, kinek 
önfeláldozása a keresztet tisztelet tárgyává, koronák 
ékességévé, fejedelmi kitüntetések jelvényévé tette. 

Fogadja tehát, tiszt, kedves nővér, alázatos hála 
érzelmeivel és tűzze mellére bátran, szerénysége min-
den sérelme nélkül, ezt a fényes és sokat mondó jel-
vényt ; és Isten áldása mellett ép erőben, mindnyájunk 
épülésére viselje még igen sokáig! 

A lelkes éljenzéssel fogadott rektori beszéd ha-
tása alatt az igénytelen alázatos szerzetesnő felállt s 
alig birva a sirvafakadást visszatartóztatni, szerény 
egyszerűséggel, kipirult arczczal, bontogatni kezdette, 
ruhájának két bő ujjába eldugott kezét előhúzva, azt 
a kis papírlapot, melyen imaszerű hangon elmondott 
hálás köszönete volt magyar szavakba foglaltan előre 
feljegyezve. De meg kellett még állnia a köszönettel; 
mert feltartóztatta őt az egyetemi klinikai bizottság 
nagyérdemű elnöke, dr Kétli Károly ny. r. tanár, a 
kinek az érdem e megható kitüntetésének kezdemé-
nyezésiben főrésze volt. A klinikai bizottság s az 
orvosi tanártestület nevében üdvözölte a derék szerze-
tesnőt, a betegápolás utolérhetetlen mesternőinek mes-
tesnőjét ; — kinek már akkor hófehér tiszta mellken-
dőjén ott ragyogott a királyi elismerés aranykeresztje. 
Újból kitölt az éljenzés. 

Legmeghatóbb volt a szerzetesnő köszönete. Mintha 
imát olvasott volna fel, oly alázatosan, halkan és meg-
hatottan rebegte el magyarul hálás köszönetének meleg 
szívből fakadó szavait. Sok szem könybe lábadt e 
jelenetre s az éljenzés újra kitört. A szerzetes testvé-
rek főnöknőjüknek királyi kitüntetésében és a fényes 
gyülekezet részéről felhangzott éltetésében a saját ma-
guk fáradozásait is megjutalmazva érezték s e felma-
gasztosult érzés hatása alatt távoztak a teremből. 

12 órára járván az idő az egyetemi gazdasági 
hivatal az irgalmas testvérek ebédlőjében egy kis ven-
dégségre hívta meg és tartóztatta le az ünnepség 
vezetőit és vendégeit. Egy jelenvolt. 

Kassa, 1901. márcz. 9. A 80 éves főpásztor tiszte-
letére! — 

Bubies Zsigmond, a kassai egyházmegye főpász-
tora márczius hó 17-én tölti be életének nyolczvana-
dik évét. 

Nagy ünnepe lesz e nap az összes katholikus 
híveknek, kik főpásztorként tisztelhetik az ősz főpapot. 
Azonban a tisztelet és ünnepeltetés általános jel leget 
fog ölteni, mert tudományos neve az egyházmegye? 
sőt az ország határain tul is ismeretes, nagyrabecsült. 

A Gondviselés kedvező kegyelme folytán testi és 
szellemi erejének teljességében üli meg e napot. Nagy 
kiterjedésű egyházmegyéjének kormányzását, a tudo-
mányok művelését ma is i f jú lélekkel, apostoli buzga-
lommal végzi. 

A klérus és a hívek együttes imában kérik majd 
Istent : Tartsa meg e megyének továbbra is a szerető 
gondos Atyát. 

Perlsberg Ede püspöki helynök körlevelet bocsá-
tott ki, melyben elrendeli, hogy a főpásztor 80. szüle-
tésnapja alkalmából az összes templomokban hálaadó 
isteni tisztelet tartasssék és a főpásztorért ima mon-
dassék. 

liées, márcz. 9. A király ő felségének látogatása a 
Pázmáneumban. — 

Ma, folyó hó 9-én, tekintette meg ő felsége a bé-
csi Pázmányintézet u j épületét. A király Paar gróf 
főhadsegéd és Dietrichstein herczeg hadsegéd kíséreté-
ben pontban 11 órakor érkezett az intézetbe, a mely-
nek kapujánál dr Széchényi Miklós gróf pápai praelatus, 
apát-kanonok, a Pázmányintézet rectora és Széchényi 
Gyula gróf ő felsége személye körüli m. k. minister 
fogadták. Az ur: lkodó mindjárt bemutattatta magának 
az intézet elöljáróit: Dr Bergmann József kanonok-
vicerectort, Drexler Antal spirituálist, Mössmer József 
praefectust ; valamint Angyalffy Erzsébet kisasszonyt, 
ki a kápolna freskóit festette és Czigler Győző mű-
egyetemi tanárt, az intézet építőjét. 

Ezek után ő felsége megtekintette az intézet főbb 
helyiségeit : a III. és IV. éves növendékek lakószobáit, 
a tantermeket, a növendékek ebédlőjét, a betegszobá-
kat és a könyvtár-termet, hol ő felségének délszaki 
növényekkel díszített szobra körül voltak egybegyűlve 
az intézet növendékei, kik viharos éljenzéssel fogadták 
a terembe lépő királyt. Ányos Arisztid IV. éves szent 
benedek-rendi növendék a következő lendületes üd-
vözlő beszédet mondott : 

Császári és apostoli királyi fölség ! 
Valóra vált tehát az álom! Egy röpke szózat 

hangzott el nemrég e szent falak között. Pár szó csak, 
de többet mondott ezer szónoklatnál. Mint valami bű-
vös igére kélt nyomán életre a szunnyadó érzelmek 
egész raja, — örömpírt varázsolva az arezokra, lázas 
felindulást a szivekbe ! . . . 

Jön a király ! 
Hogy dobbant meg e szóra a Pázmáneum szíve ! 

E dobbanás meggyőzött, hogy magyar vér csörgedez 
ereinkben ; »meggyőzött, hogy teljesen magyar a szí-
vünk, lelkünk, érzésünk. Hisz oly büszke öröm hevíti 
keblünk, ha királyunk nevét halljuk ! S mily sebesen 
ver szivünk, ha reája emlékezünk. Mert szent előttünk 
a király felkent személye, s boldogok vagyunk már 
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akkor, ha szerethetjük őt. Ki irja hát le mámoros örö-
münket most, mikor az az álmodni is csak félve, mert 
boldogság jutot t osztályrészünkül, hogy szeretetün-
ket felséges urunk, királyunk szine előtt el is mond-
ha t j uk? ! 

Oly e nap, ez óra aranybetükkel kerül be éltünk 
naplójába, a legfényesebb lapra: az igazi ünnepek, az 
öröm-napok sorába. E nap midőn fölséges urunk és 
királyunk előtt állhatunk, hogy alattvalói hűségünkről, 
hódolatos tisztelünkről, rajongó szeretetünkről ünnepies 
szent vallomást tegyünk. — Ha soha nem is, most ez 
egyszer szeretnék Istentől ihletett költő lenni ! 

Királyhoz királyi szó illik ! Szeretnék hát most, 
hogy fölséges uram s királyom előtt állok, szeretnék 
egy Vörösmarty lánglelkével s lángleik ének magas 
szárnyalásával birni ! Talán akkor méltószószólója len-
nék az i f jú lelkes csapat érteményinek. 

Szivem-lelkem kincseit mind kiönteném én uram 
királyom előtt és úgy értetném meg vele, hogy az a 
szent láng, mely őseinket hevíté, a mi szivünkben 
is ég. 

Hogy mi is készek vagyunk királyunkért szivünk 
vérét áldozni bármikor. 

Hogy mi jelentéktelen hívei, mi sem akarunk 
elmaradni az igaz magyarok, a nagy ősök mögött. 
Nem akarunk elmaradni ! Sőt megvalljuk országvilág 
előtt nyíltan és bátran : azt akarjuk, hogy a hazaszere-
tet és királytisztelet egyik legfőbb erényünk s meg-
különböztető sajátos vonásunk legyen mindenkoron. 

Azért is hódoló tisztelettel vesszük ajkunkra ez 
ünnepi órában a Vallomást, hogy fölséges urunkat, 
nagy királyunkat, országunk és nemzetünk atyját sze-
retjük, szeretjük úgy, mint i f júi szivünk csak sze-
retni tud. 

Fogadja fölséged a legmagasabb kegyelemért, 
melylyel oly nagy ünnepet szerzett nekünk; fogadja 
legforróbb hálánkat s hódolatos köszönetünket. 

Megerősít e királyi kegyesség szent hivatásunk 
iránt való lelkesedésünkben, bátorít jövendő küzdel-
münkben s gyarapít király-hűségünkben . . . Ha majd 
elhagyjuk e csendes otthont, e viharmentes fészket és 
elszéledünk az Urnák édes hazánkban levő szöllőjébe, 
elviszszük szivünkben királyunk képét és honfitársaink 
közt a királyság eszményének is apostolai leszünk. 

Tüzet gyújtani küld bennünket az Ur, tüzet a 
szivekbe ! Gyuj tunk is hát tüzet az i f jú szivekben, 
kettős tüzet, mely egyetlen hatalmas lángban tör majd 
az ég felé és nyer áldást a magyar hazára. E kettős 
tűz : Isten és a koronás magyar király szeretete. E tűz 
termékenyíti meg a sziveket, ez csal epedő fohászt az 
ajkakra, ettől hangzik országszerte, hangzik szívből, 
hangzik lelkesülten : 

El j en a király ! 
0 felsége legmagasabb megelégedését és köszöne-

tét fejezte ki a lelkes szónoknak és miután a szóno-
kon kivül a növendékek közül többet megszólítással 
kitüntetett, a rector kérelmére az intézet vendégköny-
vét legmagasabb aláírásával látta el. Majd a házi ká-

polnába ment, hol a növendékek Bogisich király-hym-
nuszát és „Nagyasszonyunk, Hazánk Reménye" kezdetű 
Mária dalt énekelték el. 0 felsége a kápolnába érve a 
bársonynyal leterített imazsámolyra térdelt s miután 
imáját befejezte, behatóan megszemlélte a kápolnát és 
különösen az oltár fölött lévő nagj^szabásu falifestmény 
nyerte meg tetszését, melyről kiváló elismeréssel nyi-
latkozott Angyalffy Erzsébet művésznő előtt. Ezek 
után a király a jelenlevőktől kisérve visszatért az 
udvari fogathoz. Mielőtt abban helyet foglalt, dr Szé-
chényi Miklós gróf rector köszönetet mondott a leg-
magasabb kitüntetésért, a melyben az intézetet része-
síteni méltóztatott . 0 felsége az intézet épületének, a 
helyiségeknek elhelyezése és berendezése, valamint az 
összes látottak fölött legmagasabb megelégedésének 
adott kifejezést — s a Pázmáneumban időzése alatt, a 
Pázmáneummal szemben lévő árvaház előtt sorfalba 
állított 400 árva-gyermek s az összesereglett kiván-
csiaskodó közönség lelkes üdvözlő kiáltásai között 
visszahajtatott a Burgba. 

Pár is , márcz. 5. A franczia hazafiság valláskülönb-
ség nélkül védelmére kel a szerzetes rendeknek. (Vége.) 

Ha kritikát akarnánk gyakorolni ama független s 
nagynevű emberek felett, kik imént a társulási jogról 
szóló tvjavaslat bizottságának elnökéhez írásban fordul-
tak, akkor az abban a megjegyzésben állna, hogy egy 
bizonyos pontban még tökéletesebb álláspontot foglal-
hattak volna el. T. i. nem emelték ki kellően azt, hogy 
Francziaországnak nem fognak rendelkezésére állni a 
messze külországokban szerzetes rendek, ha nem lesz-
nek szerzetes rendek magában Francziaországban. Min-
denesetre a szerzetes rendekkel szemben államilag 
óvatosnak kell lenni ; és minthogy mi szabadelvű embe-
rek vagyunk, mi ennek szükségességét elsőrendűnek 
hirdetjük. Azonban bármilyen nagy legyen is ez az 
óvatosság az ő túlságos fejlődésükkel és meggazdagodá-
sukkal szemben, a szerzetes rendeknek mindenesetre 
meg kell hagyni a megélhetés képességét s ügyelni 
kell, hogy jótékony intézeteik és iskoláik kárt ne szen-
vedjenek. Ali ez különösen arra az életrendre nézve, 
melyet kifelé terjesztenek, s a melynek forrását kiszá-
rítani balgaság, valóságos oktalanság lenne. Azt szok-
ták erre mondani, hiszen a társulási törvény nem érinti 
az autorizált szerzetes rendeket. Hát legyen ; s tudo-
másul vesszük. Ámde azt tagadni nem lehet, hogy éppen 
azok a szerzetes rendek nincsenek autorizálva, melyek 
Keleten a legnagyobb tevékenységet fejtik ki. 

Azt feleli erre valaki: kérjék az autorizácziót, 
hát nincs nekik 6 hónapi idő engedve erre a czélra ? — 
Ebben a feleletben nem sok jóhiszeműség rejlik azok 
részéről, kik igy beszélnek. Az illetők nagyon is jól 
tudják, hogy egyetlen egy szerzetes-rend sem kapná 
meg az elismertetést, kivált ha erre nézve törvényt 
kellene alkotni. Más, tűrni létezésöket, és más dolog 
törvényes sanctióval ellátni egész életöket és fejlődé-
söket. Vegyük például azt, mely valamennyi közt leg-
több támadás tárgj^a. Vájjon a mai világban parla-
mentnek lesz-e többsége arra, hogy elismerje a Jézus-
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társaságiak rendjét s szankcziónálj a szabályaikat? És m égis 
tagadhatatlan, hogy a jezsuiták kétségbevonhatatlan 
szolgálatokat tesznek a mi világbefolyásunk érdekében. 
Minden franczia, a ki például Beyruthban megfordult, 
tudja ezt és bámulattal adózik annak a tudomány- j 
egyetemnek, melyet a jezsuiták itt alkottak és vezet-
nek. Ha itt mint tanárok tűnnek ki, Kinában mint 
misszionáriusok tündökölnek. Az kétségtelen, hogy el-
tüuésök ártana helyzetünknek a világban. Lehet őket 
el nem ismerni, de elnyomni nem szabad. 

Nem valószínű, hogy egy bizottság, a melynek 
Trouillot ur az előadója, számba vegye a közbenjárást, 
melyet nála végzünk,|kinek más tekintetben is az ő köte-
lessége ki van szabva, meg van állapítva. Azonban 
ennek a levélnek, mely hozzájok van intézve, lesznek 
még más olvasói is kivülök, és ezt az olvasó közön-
séget ugy hívjuk, hogy — közvélemény. Ez a közvé-
lemény végre is győzni fog. Hiába zárják el előle a 
Palais Bourbon kapuit és ablakait; hogyha a közvéle-
mény egy bizonyos fokát az erélyességnek eléri, meg 
fogja tudni találni a módját, hogy hatalmát éreztesse 
és érvényre emelje. A törvényjavaslat vitatása a kama-
rában tovább folyik : nap napután találkozik szónok, 
ki e javaslatnak ujabb hibáját hámozza ki, ugy hogy 
ennek a tvjavaslatnak szövege majd igazat fog adni 
annak, a ki végül elérkezettnek fogja látni az időt 
arra, hogy a mai kor törvényhozójának tehetetlenségé-
ről beszéljen törvény compilácziójára. Nem elég 
rossz szándékkal birni ; kell tudni ennek megvalósí-
tásához is. A törvény rosszul van csinálva és valószínű, 
hogy némely részeiben végrehajthatat lan is lesz, mind ; 

azon által az egészből mélységes mély zavar fog ke- ! 
letkezni. 

-

Maguk azok is, kik befelé tekintve talán örülnek ( 
ennek a tv j avaslatnak, kifelé tekintve bizony aggoda- ; 
lomban vannak. Francziaország befolyása fején van 
találva, ha ebből a javaslatból törvény lesz. Nekünk 
meg kell küzdenünk egy csodás tevékenységű verseny-
nyel, a mely ugyanegyszerre minden téren érezteti 
hatását. Nemcsak kereskedelmileg, de politikailag sem 
vagyunk többé azok, a mik ezelőtt még néhány évvel 
voltunk. Fenmaradt számunkra a katholikus protekto-
rátus, és mi ebben bevehetetlen állást birunk. Es be-
vehetlen is maradna ez az állás, hogyha különféle indító 
okokból mi magunk nem gyengítettük volna meg be-
folyásunk eme hatalmas eszközét. Most ennek meg- ! 
semmisítéséről van a szó. Hogyan fogjuk gyakorolhatni 
protektorátusunkat, mikor nem lesz senki, akit prote-
gáljunk, vagy legalább is, hogyha a franczia intézetek 
száma és aránya majdnem a semmire lesz lefokozva? j 
Ezek a nevelő és jótékony intézetek megismertették a 
mi történetünket és becsültté tették a mi nevünket az 
egész világon. 

Dicső multunkból legalább ezt az egyet mentet- ; 
tűk meg, és ez midőn a jelenre nézve erőt adott, a jövőre 
nézve reménynyel töltötte el keblünket. Belpolitikánk j 
állítólagos érdekei, a melyek tulajdonképpen nem egye- ; 
bek, mint alacsony szintáju ministeri érdekek, avval 
fenyegetnek, hogy elveszítjük utolsó végvárunkat, a 

melyben még védhettük magunkat, és pedig hosszú 
időig. E tekintetben a történelemben a legsúlyosabb 
felelősség terhe fog a jelen kormány felett függni. Azon-
ban legalább néhány értelmes franczia mégis csak fog 
találkozni, kik szabadon minden pártoskodó és gyűlöl-
ködő szektárius szellemtől, felelősségöket egy gyászos 
vállalkozás következményei felett előre megmentették ; 
a kik között jó helyen lesznek elhelyezve a bizottsághoz 
intézett levél aláírói. 

Következik tüzetes, számszerinti kimutatás arról 
hogy a világ minden tájékán az el nem ismert franczia 
szerzeteseknek van 4788 iskolájok 172,685 növendékkel 
és kórházak 100-on felül, mig az elismert szerzetesek-
nek csak 4189 iskolájok van 109,813 növendékkel. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

liizottsági ülések. 

A 12-es bizottság f. hó 11-én tartotta ülését. Abban 
állapodott meg, hogy tárgyalásainak eredményét a 27-es 
bizottság elé terjeszti. 

A 27-es bizottság tegnap, 12-én, tartotta ülését és 
abban állapodott meg, hogy a többségi tervezeten esz-
közlendő módosítások javaslatát pontonkint fogja tár-
gyalni-

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-Istyáii-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya 1901. évi márcz. 12-én (kedden) d. u. 
5 órakor osztály-gyűlést tartott . Tárgysorozat volt. 1. 
Folyó ügyek. 2. Felolvasás : Dlvald Kornél : A régi 
Buda és Pest művészete a török hódoltság előtt. 

IRODALOM. 
— Csanádegj házmegyei zarándoklat Yelenczébe. 

1900. Vezette Dessewffy Sándor, csanádi püspök. Nagy 
8-r. 200 oldal. 4 műmelléklettel, 14 képpel, a szöveg-
ben és sokszínű képes borítékkal. Ara fűzve 3 korona. 
Megrendelhető a róm. kath. püspöki irodában Temes-
várott és dr Kiss János egyetemi tanárnál. Budapesten, 
VII., Rottenbiller u. 5 a. 

VEGYESEK. 
— Kómából érkezett értesítésünk szerint, mivel a 

70 bíbornoki székből csak 55 van betöltve, a pápa nagy 
crealásra szánta el magát. 12 bibornokot fog legköze-
lebb creálni, kik már értesítést is kaptak. A római egy-
ház bibornokaivá creálandó főpapok ezek : Deila Volpe 
szalézi Ferencz majordomus (in petto volt), Tripepi 
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Alajos államtitkár-helyettes, Sanminiatelli konstanti-
nápolyi patriarka, Gennari Kázmér legfőbb egyházi tv~ 
széki biró, Cavagnis Bódog kánonjogtanár, a rendkivüli 
egyházi ügyek bizottságának ti tkárja, JBoschi Lajos 
ferrarai érsek, Dell' Olio Donát beneventi érsek, Riboldi 
Ágoston páviai püspök, Martinelli Sebestyén pápai legá-
tus Amerikában, Ágoston-rendi szerzetes, Kniaz de Ko-
zielsko János krakói püspök, gróf Skrbensky Leo prágai 
érsek, a ki még csak 38 éves. Három bibornoki szék 
üresen marad, mint rendesen szokott, mindenkori ren-
delkezésre. 

— tíencle Imre püspök ur ő mlga a kegyurasá-
gához tartozó Driethoma trencsénmegyei község tem-
plomának megnagyobbítására és restaurálására 22 ezer 
koronát folyósított. 

— Uj kanonok. A király dr Bergmann József 
Pázmány-intózeti aligazgatót a pozsonyi társas kápta-
lan kanonokjává kinevezte. A kitüntetett egész életét 
a papnevelésnek szentelte. Ad multos annos ! 

— Az oltári szentség tisztelete. A bécsi semmi-
tőszék érdekes határozatot hozott arról, hogy a nem 
katholikus embernek le kell-e venni a kalapját, ha az 
oltári szentséget vivő lelkészszel találkozik? Marburg-
ban ugyanis mult év május elsején Helbing Antal 
czipész, a ki a Los von Rom mozgalom hatása alatt 
tért ki a katholikus egyházból, találkozott Sommer 
József káplánnal, aki a haldoklónak oltári szentséget 
vitt. A sekrestyés csöngetett, de Helbing, aki tizenöt 
lépésnyire állott, nem vette le a kalapját. A marburgi 
kerületi bíróság nyolcz napi szigorú börtönre Ítélte 
Helbinget, aki fölebbezett a semmitőszékhez. Az ügy 
tárgyalásánál a főügyész kifejtette, hogy a kalap le 
nem vevése nem katholikus részről magában véve 
ugyan nem vallásháborítás, de — nem minden körül-
mények között. Mert, ha a nem katholikus odatola-
kodik egy katholikus vallásos czeremóniához s mégis 
fején tar t ja a kalapját, akkor nyilvános botrányt követ 
el. A semmitőszék ennek alapján elutasította Helbing 
fölebbezését. 

— Francziaország gazdasági hanyatlásáról figye-
lemre méltó munka jelent meg Párisban Mourre Károly 
báró tollából. A nevelés maga nem dönt. Több tényező 
működött és hat jelenleg is közre abban az irányban, 
hogy a franczia nemzeti gazdagodás az angollal lépést 
nem tarthat . Ezek az okok ott kezdődnek mindjárt a 
faj keletkezésénél és egyre szaporodnak. Jelenleg aka-
dályai az anyagi jólét nagyobb arányú fejlődéseinek: 
a burakratizmus (fonctionarisme), a túlhaj tot t állami 
beavatkozás, az erkölcstelenség, a rossz nevelés, az 
örökösödés kényszerosztozkodással, a születések ha-
nyatlása. Ezek a főbbek. Nálunk a nemzeti fejlődés és 
anyagi jólét emelkedése oly gyatra kezelésben része-
sül, hogy százezrei a lakosságnak megfutnak előle s 
kivándorolnak . jobb hazát" keresve. Pedig ha rend 

LX. évt. 1901. 

és igazi élet volna, jobb hazát keresve sem lehetne 
találni. 

— A rögeszmévé fajult egyliáziildözés. Franczia-
országban egyes helyeken a városi vagy falusi képviselő 
testületek a parlament többségének és a kormánynak 
papüldözéséből merítve irányítást és bátorságot, odáig 
jutot tak és annyira vetemedtek, hogy a papságnak bün-
tetés terhe alatt eltiltották a papi ruha vagyis a reve-
renda viselését az utczán. Egy ilyen eset fordult elő 
következményekkel Yillejuiiben (nomen-omen). Abbé 
Aigouyt megidézte a rendőrség a reverenda viselés, 
mint kihágás czimén. A rendőrségnek több esze volt, 
mint az egész városházának. Az abbét a vád alól fel-
mentette. 

— Az ellentétek hazája — Francziaország. Míg 
az egyház ellen folytonosan dúl az irtó háború, a fran-
czia társadalomban a legmagasabb fokú vallásosság 
szelleme ragyogtat ja sugarait. A megtámadott keresz-
tény tanítás és társulás védelmére országos bizottság 
úgyszólván egy pillanat alatt, egyetlen felkiáltásra elő-
állt országszerte. Az aláírások tömegesen folynak. Pá-
risban a montmartrei nemzeti fogadalmi templomban, 
mely Jézus szentséges szivének tiszteletére van szen-
telve, a templom papjai XII I . Leo pápától felhatalma-
zást kaptak, hogy a misézést éjféli 12 órakor kezdhe-
tik. Az örökimádás tehát éjjel-nappal szakadatlanul 
folyik. Ez a franczia — hitélet ! 

— Az erdélyi r. kath. Státus gymnasiumaiuak 
állami segélyezése az 1901-iki költségvetés szerint a 
következő : 
gyulafehérvári róm. kath. főgymn. . . . 28,000 k., 
brassói róm. kath. főgymn 26,000 k., 
székely-udvarhelyi róm. kath. főgymn. . . 20,000 k., 
csik-somlyói róm. kath. főgymn 16,000 k.7 

kolozsvári róm. kath. főgymn 12,000 k., 
maros-vásárhelyi róm. kath. főgymn. . . 10,000 k., 
kézdi-vásárhelyi róm. kath. algymn. . . . 6,000 k., 
a gyulafehérvári főgymnasium tehát 678 frt, (1356 kor.) 
hiján megkapta azt az államsegélyt, a melyet az állam-
mal kötött 1896-iki szerződés megállapított, s a fizeté-
sek kiutalása is nagyjában a szerződés szerint való. 
Az igazgató megkapta a 3200 korona törzsfizetést s a 
800 korona igazgatói pótlékot. A 2800 korona törzs-
fizetést azonban csak hárman élvezik. A szerződés 4. 
pontja öt tanárnak jelöl ki 2800 koronát. Nem kell 
engedni. 

— Magyar tudós kitüntetése a külföldön. A mult 
évi, nemzetközi keresztény archeológiai kongresszuson 
Bécsey Viktor dr hazai régiségekről értekezett. Elisme-
résül ezen értekezésért és egyébb régészeti műveiért 
őt — mint a „Pester Correspondenz" Rómából értesül — 
f. évi februárban tartott nagygyűlésén a római akadémia, 
Olaszország első rangú tudós társasága, melynek csak 
kiváló külföldi tudósok a tagjai, — egyhangúlag leve-
lező tagjává választotta. 

RELIGIO. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Humanuni 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, márczius 16. 22. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1901. 

„Berge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. * 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. — A z első keresztény kodifikáczió. — Nyilatkozata 
— Egyházi Tudósitások. K a s s a : Elismerő és Jiálás ováczió az egyház védelmeért. — P a n n o n h a l m a : Böjti főpásztori körlevél. — 

Vegyesek, 

Apologetikus értekezés 
a szent z s o l o z s m á r ó l . * ) 

" Irta : 
„Credamus, fratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

A „M. A." 1900. évi deczember 11., 12., 
13. és 14-én megje len t számaiban P . L. ur 
négy czikket közölt ily czim a l a t t : VA zsolozs-
ma-kő telezettség ujabb megvilágításban". 

A közlöt t négy czikk nemcsak t a r t a l m á t 
tekintve, de főleg i rá lyánál fogva éppen nem 
felelt meg azon magasz tos tá rgynak , melyről 
ér tekezet t , és igy nem csoda, lia ta lán az az t 
olvasóközönség némelyikében scanda lum infir-
morumot , sőt még egyes, máskülönben komoly, 
sedatus férf iakban is rossz hangu la to t kel tet t , 
visszatetszésre talál t , miként az t ugyancsak a 
„M. A."-ban pá r nap múlva megje len t és Fial-
kovszky József plébános ur ál tal i r t rövid, de 
lelkes reflexió, nemkülönben a „Veszprémi La-
p o k é b a n közölt, két, súlyosan kárhoz ta tó czik-
kecske eléggé igazol ták ; megjegyzendő külön-
ben, hogy utóbbi helyen emlí te t t két kis czikk 

*) A hely, a honnan érkezett, kiváló figyelemre 
méltóvá teszi ezt a czikkely-sorozatot, annál is inkább, 
mert az, eredetében, egyházmegyei hatósággal is érint-
kezik. Szerk. 

e l sőso rban a „ M . Á . " ellen volt intézve, melyek-
ből azonban közvetve okulha to t t a négy czikk 
szerzője is. 

A fenneml í te t t körü lmény indí to t t engem 
arra, hogy e négy czikkre válaszoljak. 

Azonban, mielőt t a négy czikkre, t e rmé-
szetesen csak röviden, érdemileg ref lektálnék, 
e lmondom a kath . egyháznak t aná t a szent 
zsolozsmáról, hogy igy az e lmondot tak által 
kellő vi lágí tásban lássuk e czikkeket , nemkü-
lönben, hogy az egyháznak megál lap í to t t elvei 
szerint az őt megil lető é r tékére szál l í t tassék 
le e négy czikk tan í tása . 

Megjegyzem, hogy a mi t je len ér tekezé-
semben elmondok a sz. zsolozsmáról, m i n d a z t 
ama jeles forrásokból gyű j tö t t em egybe, a m e l y 
for rásokat ér tekezésem végén egyenkint fel-
sorolok. 

Té r jünk a dologra ! 

I. 
A szent zsolozsmát, Psa lmod iam sac ram, 

mint a nyilvános is tent iszte le tnek egyik fő-
alkotó részé t , az imádságnak naponkint i r 

többször meguju ló á ldozatá t , melyet a papság 
közbenjáró ^tiszténél fogva az egyház nevében 
és az egyházér t Is tennek bemuta tn i ta r toz ik r 

és a melyet az egyház bizonyos a lakban előiiv 
— nem a pápák ta lá l ták fel, nem a zsinatok 
hozták be, hanem az egyház szivéből f akad t 
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az fel, ve t te eredetét , fennál lot t fofytonosan 
•és a becsmérlők és sér tegetők ellenében min-
dig meg le t t védelmezve, t izenkilencz század 
gyakor la ta által meg le t t erősítve és végül a 
sé r the te t len törvény erejét vivta ki m a g á n a k 
<iz egyházban. „Sine dubio faciendum est maxi-
me illiid, quod scripturis defendi potest , sicut 
de Psa lmis et hymnis canendis, cum et ipsius 
Domini et Apostolorum habeamus documenta 
e t exempla et p raecep ta de liac re t a m uti-
lia. " S. Ang. Epist . 119. de Psa lmod. div. 

A szent zsolozsma, Psa lmodia sacra, még 
m á s nevek a la t t is előfordul, a mely nevek 
igen je l lemzők és tanulságosak. így, neveztet ik 
a szent zsolozsma még Officium divinium-nak, 
v. ö. cap. Dolentes 9. de celebrat ione Missarum 
<111. 41.) et Clement, cap. 1. (III. 14.) mivel 
á l ta la , min t ima által, I s t en t t isztel jük. Ne-
vezte t ik továbbá Officium ecclesiast icumnak, 
m e r t a papság az egyház nevében végzi ezen 
imát . Neveztet ik Officium canonicumnak, Ho-
rae canonicaenak, mivel ezen ima elvégzésének 
az egyház ál tal előirt törvények szerint kell 
tör ténnie . Nevezte t ik Breviár iumnak, mivel 
ezen ima rövid és bámula tos összefoglalása az 
ó- és uj-szövetségnek, a szent a tyák taní tásá-
nak, intelmeinek, és a, szentek é le t tör téne tének; 
vagy más szempontból azér t is monda t ik Bre-
viár iumnak, mivel a jelenlegi imádságszöveg 
a régi, úgyneveze t t Plenarium-lioz képest VII. 
szent Gergely pápa ál tal t e temesen meg le t t 
rövidítve. Neveztet ik még Orar iumnak, a lat in 
orare , imádkozni szótól, amennyiben az olvas-
mányokon kivül nagyrészben imádságot tar-
ta lmaz . A régi korban, főleg a szent a tyák 
i rataiban, előkerülnek még a következő nevek 
is, u. m. Karcôv, Zvra&ç, Collecta, Agenda , Cur-
sus, P reces horariae, Opus Dei, P e n s u m servi-
tut is stb., mel}* nevek a la t t ugyancsak az 
imaóráka t , vagyis a szent zsolozsmát kell 
«értenünk. 

A szent zsolozsma t a r t a l m á t képezik : 
A zsoltárok (Psalmi) és egyéb a szentirás-

ból ve t t olvasmányok (Lectiones) és fe jezetek 
(Capitula), továbbá jobbára ugyancsak a szent-
írásból merí te t t , rövid, hata lmas , vallásos 
monda tok (Antiphonae, Versus, Responsoria), 
a szentek életének szakaszai (Legendae), Isten-
től ihletet t nagy férfiak által szerkeszte t t 
szent énekek (Hymni) és az egyház által szö-

vegezet t , hit- és erkölcsi igazságokat tartal-
mazó, kenet te l jes imádságok (Orationes). 

Alak já t il letőleg pedig a szent zsolozsma 
most fel van osztva négy főrészre, u. m. téli 
részre, (Pars hiemalis), advent első vasárnap-
j á t ó l — böj t első vasárnap já ig ; tavaszi részre, 
(Pars vernalis), böj t első vasárnapjá tó l — Szent-
há romság vasá rnap já ig ; nyári részre, (Pars 
aestiva), Szen tháromság vasárnapjá tó l — szep-
tember első vasárnap já ig ; őszi részre (Pars 
autumnalis) , szeptember első vasárnapjától — 
advent első vasárnapjáig. 

Az egyes főrészeknek a t a r t a lma : A Psal-
ter ium, P ropr ium de tempore, P ropr ium San-
ctorum, Commune Sanctorum, Officia propria 
pro aliquibus locis, Officia propria Sanc torum 
P a t r o n o r u m Regni Hungár iáé . 

Végül az egyes napi Officium hét órára 
osztatik, u. m. Matu t inum cum Laudibus, Pri-
ma, Tert ia , Sexta, Nona, Vesperae és Comple-
tor imnra , — mely utolsó helyen emlí tet t 
felosztás ál tal az egész napi idő ta r tam ugy a 
polgári, min t a lelki életre irányuló részeiben 
mintegy vallásos megszentelésben, áldásban 
részesül. Az i t ten felsorolt imaóráknak meg-
ta r tása , amint az t lá tni fogjuk, az ó-szövetség-
ből vé te te t t á t az újszövetségbe. 

A szent zsolozsma e lmondásának h á r o m 
czélja van, u. m. 1-ször, hogy a mennyei 
Je ruzsá lemet , mely folytonosan visszhangzik 
Is tennek dicsőítésétől, mi, a küzdő egyháznak 
fiai u tánozzuk ; 2-szor, hogy, mint szolgái az, 
egyháznak, ennek küldöt te iként szerepeljünk 
Is tennél és őt könyörgéseinkkel és imáinkkal 
kiengesztel jük, a nép számára i rgalmát lees-
dekeljük ; végül 3-szor, hogy a napi szent 
zsolozsma elvégzése ál tal Is tenhez való viszo-
nyunk minél szorosabbá legyen és Is tennel 
való folytonos tá rsa lgásunk által életszentsé-
günke t munkál juk , melyre hivatva vagyunk. 
Avagy kinek, ha nem a papságnak, szólanak 
sz. Pá lnak a tesszalonikaiakhoz irt I. lev. 4. 
fej. 3. versben foglal t eme szavai : ,,Ez az 
Is ten akara ta , a t i megszentesüléstek" és az 
Üdvözítőnek eme mondása : „Legyetek tökéle-
tesek, mint a ti mennyei Atyá tok is tökéletes." 
Máté V. 48. Azér t mond ja sz. Ágos ton : „Recte 
novit vivere, qui novit orare". Homil. 40. de 
diversis. 

Az imádság az üdvösség elnyerésére min* 
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den fe lnőt t embernek szükséges nagy is teni 
parancsnál fogva (necessitate praecepti) , mint 
eszköz gyanán t (necessitate medii). 

Szükséges, pa rancsná l fogva, (necessitate 
praecepti), az imádság az üdvösségre ; igazol ja 
ezt a Szentírás. Krisz tus Urunk ugyanis 
m o n d j a : „Vigyázzatok és imádkozza tok . " Máté, 
XXVI . 41. és ismét : „Kér je tek és adat ik 
nektek ; keressetek és ta lá l tok ; zörgessetek és 
megnyi t ta t ik nek tek . " Máté VII. 7. és több 
más helyén az evangél iumnak. Hasonlóképen 
nyi la tkoznak az apostolok, péld. sz. Pé te r , I. 
levél. IV. 7. és sz. Pá l . I. levél a tesszalonik. 
V. 17. ismét. I. Timót . V. S. és az efezusiak. 
VI. 18. 

E z t t an í t j ák a szent a tyák, péld. szent 
Ágoston, lib. II. de peccat . merit is et remiss, 
c. 2. n. 2.; ezt hirdetik a theologusok, péld. 
aquinói sz. Tamás , S u m m a Theol. 2. 2. qu. 
88. a. 2. és mások. 

Ugyanaz t vall ja az egyház, midőn az Úr 
imája elé a következő bevezetés t a d j a : „Prae-
ceptis salutaribus moniti et divina inst i tu t ione 
formati , audemus dicere". 

Megjegyzendő továbbá, hogy a mi szük-
séges eszköz g y a n á n t az üdvösségre, az 
szükséges egyszersmind parancskén t , m o n d j a 
sz. Tamás , S u m m a Theol. 2. 2. qu. 2. art . 5. ; 
qu. .8. ar t . 2.; 3. qu. 68. ar t . 1. A x i ó m a : Qui 
vult finem, debet vele media. — Á m d e az 
imádság szükséges az üdvösségre eszköz gya-
n á n t (necessitate medii), miként mind já r t lá tn i 
f o g j u k : ennélfogva szükséges az pa rancskén t 
is (necessitate praecepti) . 

Szükséges az imádság, mint eszköz, (ne-
cessitate medii) vagyis fe l té t lenül az üdvös-
ségre, legalább közönségesen, t ek in te t te l az 
isteni Gondviselés rendes menetére . 

Ugyanis az t mond juk fel tét lenül szüksé-
gesnek az üdvösségre, a mi nélkül, t ek in te t te l 
az isteni Gondviselés rendes menetére , üdvös-
ségünket el nem nyerhe t jük . Á m d e imádság 
nélkül nincs üdvösség. Az üdvösséget t. i. csak 
isteni kegyelem segítségével nyerhe t jük ; az 
imádság pedig eszköz a kegyelem elnyerésére, 
kitűnik ez Üdvözítőnk szavaiból : „Kér je tek és 
adat ik nek tek stb." Máté VII. 7. Tehá t az 
imádság feltét lenül szükséges az üdvösségre. 

Ugyanezen tan í tás t hirdeti az imádságnak 
fel tét len szükséges voltáról a tr ienti zsinat 
(sess. 6. cap. 11.) m o n d v á n : Deus inipossibilia 

171 

n o n j u b e t , sed jubendo (ér tsd: aliquid) monet ?  

e t íácere quod possis et petere, quod n o n 
possis." 

Még vi lágosabban fejezi ki ezen igazságo t 
a római ka tek izmus (Catechismus ad Parochos,. 
P a r s 4. cap. I. quaest . 3.) mondván : „ . . . q u u m 
nihil cuique debea t Deus : re l iquum profecto-
est, ut , quae nobis opus sunt, ab eo precibus 
e x p e t a m u s . . . " 

Különben az imádságot , má r a te rmésze t i 
tö rvény sürgeti , ha nem is lé teznének té te les 
törvények, melyek az imádságnak szükséges, 
voltát , az e lmondot t szempontok alat t , meg-
követelik. És m e r t a te rmészet i törvény, mely 
m i n d n y á j u n k b a be van oltva, hirdeti az imád-
ság szükséges vol tá t : innen van, hogy az. 
egyház a világ kezdeté tő l fogva mindig imád-
kozot t . 

Kr isz tus Urunk eljövetele előt t o t t vol t 
az egyház, a hol valamely j á m b o r és I s ten 
i rga lmát reménylő lélek vala. A tudós Bona 
kardinal is mondja , de divina Psa lmodia czimű 
könyvében, cap. 1. §. 2. 3. (edit. Antwerp. ) 
pag. 401. et 402. Viguit semper divini cultus et 
taudis Studium a primis parent ibus in P a r a d i s o 
usque ad Christum Salva torem". Es i s m é t : 

Obstetricante manu Domini cum primo omnium 
parente nata (ér tsd: Psalmodia sacra), in pr imo 
sui or tus rud imento rudis et indigesta, taci t is 
sensim et ordinat is adolevit augment is ." — A 
parad icsomban lakó ős szüléinkről igy szól a 
Szentirás, J ézus Sirák fia könyvében (Eccle-
siasticus) XVII . v. 6—8. „Lelki t u d o m á n y t 
t e r emte nekik, érzelemmel betöl té sziveiket r  

s a j ó t és gonoszt m e g m u t a t t a nekik. Az ő 
sziveikre fordi tá szemét, hogy m e g m u t a s s a 
nekik cselekedetei nagyvol tá t , hogy szentséges 
nevét dicsérjék, és dicsekedjenek csodatetteiben,. 
hogy beszéljék az ő cselekedetei nagy voltát". 

A Szent i rásban olvassuk továbbá, mikén t 
kezde t ték a pátriárkák Istent áldozattal és imád-
sággal tisztelni és magasztalni ; olvassuk, hogyan 
rendel te el Mózes szigorú törvények ál tal 
Istennek naponkinti dicsőítését, imádását. V. ö. 
Mózes I. könyv 4. fej. Mózes III . könyv. 18. 
fej. Mózes III . könyv 2. fej. Mózes IV. könyv 
4. fej. és Mózes V. könyv 26., 32. fej. 

I t t t e rmésze tesen első sorban az á ldozat i 
szer ta r tás a főszereplő m o m e n t u m ; az áldoza-
to t beárnyékoló imaszolgálat ugyanis még ke-
véssé volt kifejlődve. Ezen utóbbinak, t. i. 
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hogy az Is ten imákka l dicsőíttessék. — fej- j 
lesztésében és tökéle tes í tésében különösen a j 
"királyi prófé ta és zsoltáros, Dávid t ün t e t t e ki ; 
m a g á t . 

Sz. Dávid király dicséretéről szól e szem-
pontból a Szentírás, midőn m o n d j a : „Teljes 
szivéből dicsérte az Urat és szereté az Is tent , ! 

ki őt t e r emte t t e és ki h a t a l m a t ado t t neki az 
el lenségek fölött . És énekeseket állíta az oltár 
elé és azok hang já ra gyönyörűséges énekeket 
szerze ." — Ecclesiast icus X L V I I . v. 10 és 11. 

A 118. zsoltár 62-ik és 164-ik verseiből, 
me lyek igy szó lanak: „Éjfélkor is fölkelek neked 
há lá t adni a te igazságod Ítéleteiért ." É s : 

Napjában hétszer mondok neked dicséretet a te 
igazságod í té leteiről ;" és Dániel VI. fej. 10. 
verséből következik, hogy a j ámbor izrael i ták 
magány imá ikban is iparkodtak a lehetőségig 
be t a r t an i a nyilvános, templomi imaóráka t és 
m a g á n á j t a t o s s á g a i k a t a nyi lvános istenitisz- j 
t e le t t e l kapcsola tosan végezték. 

A babilóniai fogságból való visszatérés j 
u t á n a második t emplomban (első t emplom i 
volt a Sa lamon király ál tal épített) végzendő j 
nyi lvános istentiszteletnek óráit szabatosan meg- j 
á l lapí to t ták Ezdrás és Nehemiás. V. ö. Ezdrás 
II . könyv, IX. fej. 8. v. melyben olvassuk: 
Es fölkelének, hogy álljanak (t. i. a templomban, 
a z Is ten t iszteletére egybegyűl t izraeli ták a 
törvényt , illetőleg a Szent í rásból ve t t szaka-
szok olvasását állva ha l lga t ták , az I s ten t tér-
depelve dicsőitették, bűnval lás t térdepelve és 
a rczraboru lva tet tek,) — és olvasának TJrok Iste-
nük törvénykönyvéből négyszer napjában és négyszer 
tűnnek bűnvallást és imádák Urokat Istenöket. 

(Folytatjuk.) 

Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 

Magánjog. 
Az ajándékozás a római jogtörténetben mindig jelen-

tékeny szerepet játszott. A keresztény törvényhozók is 
foglalkoztak vele. Felmerülhető visszaélések megelőzése 
végett már Konstantin elhatározta (316.) hogy az ajándék-
vevő a netaláni feltételek és mellékkörülmények felől kellő-
kép felvilágosíttassék, hogy — ha előnyösek — az aján-
dékot elfogadhassa, ha pedig hátrányosak, visszautasíthassa, 
•mi különösen a kiskorúak javára tett ajándékozásoknál 
azért fontos, mert a gyám minden hibájáért felelős. Ugyan-
azért az ajándékozás felől szerkesztett okiratban világosan 
kiteendő az ajándékozónak a neve, az ajándék tárgya és 

hogy milyen jogon illeti ez az ajándékozót, még pedig ne 
rejtekben vagy tudatlanok által vagy magánosan történjék, 
hanem táblára vagy bárminemű más anyagra, a mely 
hamarjában akad, irja fel vagy maga az ajándékozó, vagy 
az, kit a véletlen oda hoz, hogy minél többen birjanak 
róla tudomással. Azután következzék a testi átadás, még 
pedig minden erőszak vagy belopózkodás kikerülése végett 
a meghívott szomszédok és mindazon tanuk közbejövetelé-
vel, kiknek utóbb tanúságot keilend tenniök arról, hogy 
az odaajándékozott dolog, ha ingó, az ajándékozó akara-
tával adatott át, vagy ha ingatlan, az ajándékozó eltávo-
zásával nyilt meg az uj tulajdonos előtt, hozzácsatolván 
egyúttal (az okirathoz) a bírónál vagy a hatóságnál foly-
tatandó tárgyalásokról szóló j e g y z ő k ö n y v e t . A ki ugy 
véli, hogy egy emmanczipált kiskorúnak, midőn ez még 
beszélni nem tud, vagy az ajándékozást felfogni nem képes, 
valamely itáliai vagy tartományi fekvőséget kell átengednie, 
szerkeszszen erről okiratot és foganatofítsa az aján-
dékozást. A kiskorú helyett egy alkalmas rabszolga fogad-
hatja el az ajándékozást, ki addig, mig amaz a törvényes 
kort déri, továbbra is nála rabszolga marad, azután pedig, 
ha feddhetetlen becsülete és hűsége konstatáltatott, jutal-
mul szabaddá lesz.2) Minthogy sokan vannak, kik idegen 
vagy legalább nem teljes jogon birt dolgokat elajándékoznak 
és az ajándékozás felőli okiratot szülőföldjükön és azon 
tartományon kivül szerkesztik, a hol birtokaik vannak, 
tudják meg, hogy saját lakóhelyükön kivül hasztalanul 
hivatkoznak ajándékozási okiratra, mert az érvénytelen, ha 
nem az illetékes bírónál, vagy ennek távollétében a ma-
gistratusnál mutattatott be.3) A szülők és gyermekek kö-
zötti ajándékozások érvényesek, habár az odaajándékozott 
dolog nem lett volna is ünnepélyesen átadva, hacsak az 
ajándékozó szándéka minden kétségen fölül áll.4) Azonban 
okiratot okvetetlenül kell szerkeszteni minden ajándéko-
zásról, kivált közel rokonok között, nehogy csalásból vala-
mit kigondoljanak, a mi nem igaz, vagy valamit elhall-
gassanak, a mi igaz.5) Constantius és Constans császárok 
(341.) rendelete szerint a jegyzőkönyvi bejelentés nélkül 
történt ajándékozás érvénytelen.tí) A családhoz nem tartozó 
idegenek javára történt ajándékozásoknál múlhatatlanul 
szükséges az odaajándékozott dolognak ünnepélyes átadása, 
különben az ajándékozás érvénytelen.7) Honorius és Theo-
dosius császárok (417.) rendelete szerint a haszonélvezésnek 
fenntartása az ajándékozás alkalmával az átadással azonos 
hatálylyal bir.8) 

Azon anya, ki nem lépett második házasságra, a fiai-
nak tett ajánkékozást ezeknek hálátlansága miatt vissza-
vonhatja ; de a visszavonás által az elajádékozott javakból 

II. o. 8. könyv 12. czim 1. törv. 
2) U. o. 8. könyv 12. czim 2. törv. Tehát egy módja a fel-

szabadításnak. 
3) U. o. 8. könyv 12. czim 3. törv. 
4) U. o. 8. könyv 12. czim 4. törv. 
5) U. o. 8. könyv 12. czim -5. törv. 
6) U. o. 6. törv. 
') U. o. 7. törv. 
s) U. o. 9. törvény. Ez logikus, mert a haczonélvezés idegen 

dolokban való jog lévén, az ajándékozó elismeri, hogy a dolog 
maga már nem az övé, következőleg a fenntartás kijelenté-e mint-
egy beismerése az átadás megtörténtéDek. 
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netalán már jogérvényesen történt elidegenítések fel nem 
bontatlak. Erkölcstelen életmódot folytató anya nem von-
hatja vissza korábban tett ajándékozásait fiainak hálátlan-
sága miatt.9) Az atya is az általa felszabadított fiának 
tett ajándékozást, ennek hálátlansága miatt visszavon-
hatja. 10) Ha gyermektelen patrónus egész vagyonát, vagy 
egy részét szabadosainak ajándékozta s utóbb gyermekei 
születnek, az ajándékozások ezekre való tekintettel vissza-
vonatnak, n ) A férj és a nejének tett (római jog szerint 
különben is érvénytelen) ajándékozást visszavonhatja.12) 
Fiúnak, leánynak, unokafinak, unokaleánynak, másod-
unokafinak, másodunokaleánjnak az atyai hatalom alól váló 
elbocsátáskor tett ajándékozást az atya, nagyatya, ősatya 
vissza nem vonhatják, kivévén, ha be todják bizonyítani, 
hogy az illetők a gyermeki engedelmességet megszegték, 
vagy hogy egyéb módon háládatlanságot követtek el,13) 
sőt ez esetben a háladatlan gyermekek avval is büntettet-
nek, hogy az atyai hatalom alól történt elbocsátásuk meg-
szüntetése mellett a meg nem érdemlett önállóságtól 
megfosztatnak.14) (Folytatjak.) 

Nyilatkozat. 
Melyhez képest alulirott ünnepélyesen kijelentem, 

miszerint az „Antimension"-t illetőleg a „Religio"-ban 
megjelent összes czikkeimet ezennel visszavonom, s 
azoknak minden be tű jé t meg nem Írottnak kivánom 
tekintetni . 

Nagyváradon, 1901. évi márczius hó 14-én. 
Dr Lauran Ágoston. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. Elismerő s hálás ováczió az egyház véclel-

meért. — 
Lelkes ováczióban részesült folyó hó 3-án Kozora 

Endre préprost, kassai plébános hivei részéről, abból 
az alkalomból, hogy Homola Is tván kassai evang. lel-
készszel szemben a katholikusok hazafiságának védel-
mére kelt. 

Délelőtti 10 óra tá jban 600 — 700 férfiú, nagyobb-
részt háztulajdonosok és mesteremberek, a katholikus 
olvasó kör helyiségéből küldöttséget menesztet tek Kozora 
Endre préprost-plebánoshoz, kik felkérték, hogy elvba-
rátai körében megjelenni szíveskedjék. A préprost-
plebánost dörgő éljenzéssel fogadták, majd Stefáncsik 
kassai háztulajdonos és bodnármester beszédet is tar-
tot t hozzá: „Homola tiszteletes a katholikus magyarok 
honfibecsületében gázolt. Azzal vádolta őket, hogy nem 
ismernek hont, nem ismerik az édes hazát ! És ez a 
vérlázító vád első sorban a mi arezunkat p i r í t j a ! Mert 
hiszen, kit vádolt meg mindenek előtt Homola tiszte-
letes, mikor a katholikus magyarokat megrágalmazta ? 
Nemde kétségtelenül azokat, a kikkel közvetlenül érint-
kezik, a kik vele egy városban laknak, bennünket . 
Nagyságod a kassai katholikusok hitközségének hivatot t 
vezetője, sorompóba lépett é re t tünk ; védelmére kelt 

9j U. o. 8. könyv Î3. czim 1. törv. 
10) U. o. 2. törv. 
n) U. o. 3. törv. 
") U. o. I. törv. 
13) U. o. 6 törv. 
14) U. o. 14. czim 1. törv. 

hazafias becsületünknek, honfitisztességünknek. S mi 
el jöttünk, hogy köszönetet mond junk Nagyságodnak, s 
hogy hálás szivből fakadó köszönetet mondva ú jból is 
vallomást t együnk hazaszeretetünkről . Is ten fizes-
sen Nagyságodnak, Is ten áldja, óvja a drága magyar 
hazát !" 

A préprost-plebános, a midőn a ragaszkodásnak ós 
a hálának ezen megnyilatkozásáért köszönetet mondott , 
ki jelentet te , hogy ő mindenkor kész lesz megtámadot t 
hiveinek védelmére kelni, egyúttal hangsúlyozta, hogy 
miként plebánosi székfoglalójában k i je len te t te : minden 
törekvése oda fog irányulni, hogy a felekezetek közti 
békés viszonyt a közös haza j avá ra ápolja és felvirá-
goztassa. A préprost-plebános lelkes éljenzése mellett s 
a Szózat eléneklése u tán 4-es zárt sorokban a dómba 
vonul tak a tisztelgők, s a hatalmas dómnak belsejét 
— hol 11 órakor csendes szent-misét hal lgat tak — egé-
szen betöltötték. Ez tör tént egy hét előtt. 

Es ime a szemfüles kassai sajtó, mely még azt is 
meglesi, hogy P ivovarnyik Anna kofa-asszon} r mit 
mond a szomszédjának a piaezon, nem lát ta a 700 
ember felvonulását a Forgács-utczán keresz tü l? Nem 
is hallott róla semmit? Hiszen ez olyan csekélység!? 
Nem is lett volna érdemes meghallani ! ? 

Pannonhalma. Böjti főpásztori körlevél. — 
A pannonhalmi főapátság elkülönített egyház területén lakó 

keresztény híveknek á'dás és üdvözlet az Urban! 
A mennyei Atya egyszülött F iának megtestesülése 

után a X X . századot kezdet tük meg ezen évben. Az 
isteni szeretet, mely 19 századon át árasztotta áldásait 
az emberi nemre, ezentúl is bőven fog áradni minden 

•emberre azon isteni Szivből, mely a Megváltó Ur Jé -
zus keblében dobog a mi üdvünkér t . Megváltó-Is tenünk-
ben van azért minden reményünk az ujszázadban is ; 
hisz 0 ugyanaz tegnap és ma és mindörökké í'Zsid. 13, 8.). 
Krisztus él közöt tünk, Krisztus győzelmeskedik, Krisz-
tus uralkodik, Krisztus parancsol az ujszázadban is és 
mindörökké. 

Szentséges Atyánk, XI I I . Leo római pápa, az u j -
századnak kezdetét az által akarta megszentelni, hogy 
azon jubi leumi búcsút, mely a mult szent év folyamán 
csak Rómában volt megnyerhető, ha t hónapi tar tammal 
ki ter jesz te t te az egész földön élő minden katholikus 
hívőre ; mert erősen meg van 0 arról győződve, hogy 
nem lehet egy ujszázadot üclvösebb módon megkezdeni,, 
mint ha az emberek a Megváltó Ur Jézus Krisztus érde-
meiben bővebben részesülnek. 

Mi, Krisztusban Kedves Híveink ! a Szent-Atyá-
nak ezen atyai szándékát t a r t juk szemeink előtt, midőn 
ezen Böjt i Körlevelünkben Hozzátok intézzük főpász-
tori szózatunkat ; mi lehetne ennek időszerűbb tárgya, 
mint buzdítás a jubi leumi bucsu kegyelmeinek meg-
nyerésére, a lelki megujulásra. Töredelmes bűnbánat , 
valódi élet javítás és ki tar tó állhatatosság azon föltéte-
lek, a melyek az igazi lelki megujulást bennünk esz-
közölni fogják. Ezek képezik jelen főpásztori szózatunk 
t á rgyá t ; fogadjá tok azt oly engedelmes szívvel, m i n t a 
mily atyai szívvel azt Hozzátok intézem. 

* * 

I. A világ Üdvözítő-Istene annyira szeretett ben-
nünket , hogy Önmagát adta éret tünk engesztelő áldo-
zatul a kereszt oltárán : 0 mindenünk akart lenni 
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munkás szeretete által ; azért monda Ö magáról : Én 
vagyok az ut, az igazság és az éle\ (Ján. 14, 6.) 0 az ut, 
a melyen járnunk kell; 0 az igazság, a melynek hin-
nünk kell ; 0 az élet, a melyet reméllenünk kell. 

Senki sem mehet az Atyához, hanem csak Krisz-
tus által, a ki magáról mondá, hogy „En vagyok az utu, 
ez az ut pedig a keresztutja, melyet 0 számunkra 
saját példájával kijelelt; nincs más ut számunkra, mint 
a töredelmes bűnbánat u t ja ; ez az a mentőszer, mely 
a bűnbeesés után biztosan elvezet az isteni irgalom 
révpartjába. 

A bűnbánat az első föltétel a lelki megujulásra. 
Az Isten kegyelme és szabad akaratunk hű közremű-
ködése hozzák létre lelkünkben a töredelmes bűnbána-
tot, melynek gyümölcse a teljes bűnbocsánat. Azok 
számára, a kik a keresztség! ártatlanságot bűneik által 
elvesztették, a bűnbánat, a penitencziatartás szentsége 
az, a melyben megtörődött és alázatos szivünk bánata 
és az Isten kegyelnie által megigazulunk, megszentel-
tetünk. 

A bűnbánat szentsége szükséges az üdvösségre 
mindazoknak, a kik halálos bűn elkövetése által elvesz-
tették a megszentelő kegyelmet. Krisztus Urunk mon-
dá az apostoloknak: A kiknek megbocsátjátok bűneiket, 
megbocsáttatnak nekik és a kiknek megtartjátok, meg vannak 
tartva. (Ján. 20, 23.) Ezen szavakban ki van fejezve a 
gyónás szükséges volta, mert hogyan bocsáthatja meg 
különben a pap a bűnöket, hacsak a bűnös azokat 
meg nem gyónja? A gyónás pedig csak ugy nyeri 
meg a bocsánatot, lia a bűnös bűneit szivből megbánja 
és erős fogadást tesz, hogy többé nem vétkezik. 

A józan ész követelménye is az, hogy, ha valaki 
vétkezett, ismerje be hibáját, érezzen belső fájdalmat 
az elkövetett bűn fölött és tegye azt tőle kitelhetőleg 
jóvá. De nem is felel meg más mód a mi eszes lényünk-
nek és szabad akarattal biró lelkünknek, mint az alá-
zatos sziv töredelmes bánata az Isten ellen elkövetett 
bántalom kiengesztelésére. 

A bűn az Istennek kisebb-nagyobb megbántása, 
ezen bántalom pedig Istennek kisebb-nagyobb megve-
tése; és ebben a megvetésben van a bűnnek teljes 
gonoszsága, mert a bűn által az ember elfordul az 
Istentől. Hogyan lehetne másként jóvátenni, mint bá-
nat által? Kell, hogy a bűnös elhagyja a bűnt és 
visszatérjen az Istenhez, a kit megvetett és megbán-
tot t ; kell, hogy töredelmes megbánás és szivbeli fáj-
dalom által engesztelje meg a megbántott isteni Föl-
séget. 

A bűnbánatban az isteni Megváltó a mi meste-
rünk. Istennek Fia bánkódik és szomorkodik, remeg és 
borzad (Máté 26, 37. ; Márk 14, 33.) az Olajfákhegyén, 
a kereszten pedig elhagyattatásának gyötrelmei között 
igy kiált föl : En Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engem ! (Máté 27, 46.). íme a nagy bűnbánó bánata ! 

Pedig az Ur Jézus a mi bűneinkért bánkódott, 
szomorkodott és szenvedett iszonyú gyötrelmeket, mint 
Izaiás próféta mondja, „a mi betegségeinket 0 viselte és 
a mi fájdalmainkat 0 hordozta; 0 megsebesíttetett a mi 
gonoszságainkért, megroncsoltatott bűneinkért". (53. 4. 5. 6.) 

A világ gonoszságainak, a századok bűneit, minden 
kor és állapot, minden hely és idő, minden szenvedély 
és hajlam bűneit, mint ártatlan bárány hordozza. Meg-
váltónkká lett akkor, a midőn minden bűneinket s 
ezeknek büntetését magára vette, mintha 0 követte 
volna el azokat. Szentséges Szivében kellett átérezni 
mindazt, a mit a bűnösnek kellene éreznie, ha ismerné 
Istennek végtelen szent Fölségét. Ilyen volt Isten 
Fiának bánata a mi bűneink fölött. 

Legyen hasonló az Ur Jézus szívfájdalmához a 
mi szivünk bánata, midőn a penitencziatartás szentsé-
géhez járulunk. Az ő lelki bánatával töltsük el lelkün-
ke t : ne csak ajkaink mondják: szánom és bánom vétkei-
met, hanem szivből jöjjön az; ne ridii inkát szaggassuk 
meg, mint Joel próféta mondja, hanem szivünk törőd-
jék meg és a mint tudva és akarva bántottuk meg a 
jó Is tent : úgy tudva és akarva bánjuk is meg vétke-
inket ; bánjuk akaratunk minden erejével kivétel nélkül 
minden bűnünket. 

Ennek az igazi bánatnak természetes folyománya 
lesz az erősfogadás ; a bánat az elkövetett bűnökre 
vonatkozik, az erősfogadás pedig ezeknek kerülését 
igéri meg ; egyik a másikat kiegészíti, egyik a másikat 
szükségképen föltételezi. Ha a bánat őszinte : olyan 
lesz az erősfogadás is ; ha a bánat kiterjed minden 
bűnre; az erősfogadás is kizár minden vétket, a melyet 
az ember tudvaakarva követhetne el. De az őszinte 
erősfogadás gondos előrelátással számba veszi azokat 
az eszközöket is, a melyek őt, a gyarló embert segíteni 
fogják azon Ígéretének hűséges beváltásában, hogy a 
bűnt kerülni, a jó t pedig gyakorolni fogja. És ez épen 
nem lehetetlen, mert az ember sokat, mindent megte-
het Isten kegyelmének segítségével, csak akar ja ; mi 
is elmondhatjuk szent Pál apostollal: „ilUndent megte-
hetek azáltal, ki engem megerősít" (Filipp. 4, 13.), azaz 
Isten által, csak akarnom kell. Nincs tehát az a bűn, 
melyet el nem kerülhetne, nincs az a jó, a mit meg 
nem tehetne az ember, csak akarnia kell. 

A lelki megújulásnak első föltétele tehát a töre-
delmes bűnbánat, mely valódi életjavulásra vezet, és 
igy lesz Krisztus Urunk a mi igazságunk, melyben hinnünk 
és hitünket jóságos cselekedetek által élővé, munkássá 
kell tennünk, hogy üdvözüljünk. 

II. A megtestesült igazság maga Krisztus Urunk, 
a ki magáról mondá : En vagyok az igazság. Ezen igaz-
ságnak kell bennünk megvalósulnia, életünkbe átmenie. 
azáltal, hogy értelmünket alávessük az örök Igazság-
nak, vagyis az Istennek a Krisztus iránt való engedel-
mességben (2. Kor. 10, 5.). Ezen meghódolás saját eszes 
természetünknek megtisztelése, a mely mig egyrészről 
kielégíti értelmünknek minden szükségletét, másrészről 
megőrzi szabadságunkat. Ez azon szabadság, melyről az 
Úr maga mondja : Megismeritek az igazságot és az igaz-
ság megszabadít titeket (Ján. 8, 32.). Igazi, lelki szabad-
ság az igazságból származik : mig ellenben a lelki rab-
ság a bűnből; a bűnnek szolgája az, aki bűnt cselekszik, 
mondja az Ur Jézus, mivel a bűn őt legyőzte. 

A bűn rabszolgaságából kiszabadult, a megigazult 
ember lelki szabadsággal szolgál az Istennek, a kinek 
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szolgálni annyi, mint uralkodni. Midőn a bűnbánat 
szentségében részesült az eddig bűnös ember, s midőn 
bűneit az Úr Isten megbocsátotta szolgájának feloldozó 
szavai által, azon pillanatban a mennyben is megtörtént 
a bűnbocsánat ; ha a bűnös igazán megbánta bűneit és 
erős akarattal föl is tette magában, hogy többé nem 
fogja az Úr Istent megbántani, a bűnre szolgáló alkal-
mat kerüli és magát megjavítja. 

Ezen életjavulásnak kell tehát a megtért bűnös 
részéről megtörténnie, annyival is inkább, mert ehhez 
a szentség kegyelmét is elnyerte ; az oltáriszentségnek 
vétele pedig épen a végre történt, hogy Krisztussal 
egyesülvén, az 0 szentségével valósíthassa meg azt, a 
mit az apostol mond : Élek én, de már nem én, lianem 
Krisztus él énbennem (Gál. 2, 20.). Oh boldog egyesülés, 
mely ennyire képesíti a gyarló embert, hogy Krisztus 
munkálkodik őbenne és ővele, neki csak akarnia és 
Krisztussal közreműködnie kell. 

Istennek kegyelme, maga Krisztus segít bennünket 
az életjavulásra, hogy megtartsuk az ő parancsolatait, 
különösen a szeretet íoparancsát Isten és embertársaink 
iránt, a szeretet, a törvény teljesítése (Rom. 18.) ; mert 
az szereti igazán az Istent, a ki megtart ja az ő paran-
csolatait. 

A szeretet nemcsak életjavulás de életszentség is ; 
mert a végre vagyunk a földön, hogy az Istent meg-
ismerjük, Öt szeressük, Neki szolgáljunk és ekképen 
üdvözüljünk : nem elég csak mondani : Uram, Uram, 
hanem teljesítenünk is kell az Istennek akaratá t ; ez 
pedig erőfeszítés és küzdelem nélkül nem lehetséges. 
Isten kegyelme megbocsátotta ugyan bűneiket, de meg-
maradt bennünk a rosszra való hajlam ; ez ellen a ve-
lünk született rossz hajlam ellen tehát küzdenünk kell, 
s ha küzdünk győzni is fogunk. 

Az életjavulás folytonos éberséget kíván az Üdvö-
zítő ezen szavai szerint : Vigyázzatok és imádkozzatok, 
hogy kísértetbe ne essetek (Máté 26, 41.). Az élet folyto-
nos küzdelem mimagunk, a világ és a gonosz lélek 
ellen. Ezen küzdelemben Krisztus a mi vezérünk, 0 
mondja, hogy : Ha valaki utánam akar jőni, tagadja meg 
önmagát és vegye fel keresztjét és kövessen engem. (Máté 
16, 24.) Szemeinket az Ur Jézusra szegezve, kell Őt 
követnünk ; miközben folytonosan hangozzék fülünkben 
az ő intése : Vigyázzatok és imádkozzatok. Szüntelenül 
vigyáznunk kell minden gondolatunkra, minden kíván-
ságunkra, minden szavunkra és minden cselekedetünkre, 
nehogy kísértetbe essünk és a gonosz ellenség meg-
ejtsen bennünket, a ki mint ordító oroszléin körüljár, keres-
vén, a kit elnyeljen (I. Pét. 5, 8.). 

Vigyáznunk kell, mint szemünk fényére, a meg-
szentelő malasztra, a mely lelkűnknek drága kincse s 
azért azon erős hitben, hogy az Istennek szemei őrköd-
nek fölöttünk, a legcsekélyebb bűnös gondolatnak sem 
szabad helyet adnunk lelkünkben, nehogy az beszeny-
nyezze annak tisztaságát. Inkább meghalni, mint az Istent 
megbántani volt minden időben a szentek jelszava. 

De nemcsak vigyáznunk, hanem imádkoznunk is 
kell. Vigyázzatok és imádkozzatok — mondá az Üdvözítő. 
Szükséges mindenkor imádhozni és soha meg nem szűnni 

(Luk. 18.), hogy Istennel folytonos összeköttetésben 
legyünk, a kiben élünk, mozgunk és vagyunk. Istenre 
gondolni, rövid fohászokkal őt kérni : a mily vigasz-
taló, épp oly szükséges annak, a ki az életjavulásban 
megerősödni akar ; folytonos imában kell kérnünk azt, 
hogy térjen be lelkünkbe az Isten szent kegyelme, a 
munkáló, a segítő kegyelem. 

Igy lesz Krisztus a mi igazságunk ; ha hitből és 
hit szerint élünk, akkor leszünk valóban igazak, és 
megvalósul bennünk az Isten akarata, a mely a mi 
megszentelésünk, a valódi életjavulás. Hogy pedig 
Krisztus Urunk valóban életünk is legyen, kitartó állha-
tatosságra is van szükségünk, a mi 3-ik feladatát ké-
pezi a kereszténynek. 

III. Egyedül Isten maga az élet, minden más 0 
tőle kapta az életét. Öröktől fogva él az Isten és igy 
Krisztus is, a ki örök Isten az örök Istentől. En vagyok 
az élet, mondja Ö. Minden élet Ö tőle árad ki a világ-
ban, mindenek az ige által lettek és nála nélkül semmi sem 
leit, a mi lett (Ján. 1, 2.). Az Ur Jézus kétféle életet 
szerzett nekünk : a kegyelem és a dicsőség életét. A 
keg}*elmi életnek akkor lettünk részesei, a midőn a 
keresztség által ujraszülettünk, vagy a bűnbánat szent-
ségében az elvesztett megszentelő malasztot ismét visz-
szanyértük. Ezen kegyelmi élet az életjavulás kitartó 
munkálásában nyilvánul, s hogy ebben mindvégig áll-
hatatosan megmaradjunk, az a mi fő életfeladatunk az 
Ur Jézus ezen szavai szerint: A ki állhatatos lesz mind-
végiglen, üdvözül (Máté 24, 13.). A kitartó állhatatosság 
a jóban, koronája a kegyelmi életnek, a jó halál ke-
gyelme a legnagyobb keg}Telem. Ha életünk végén szent 
Pál apostollal mi is azt mondhatjuk, hogy jó harezot 
harezoltam, a futást elvégeztem, a hitet megtartottam ; akkor 
végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad 
nekem ama napon az Ur, az igaz biró (2. Tim. 4, 7, 8.) • 
a kegyelem élete a dicsőség életére érdemesít, ez annak 
hervadhatlan koronája. Es, hogy a kegyelem életében 
mindvégig állhatatosan megmaradhassunk, kérnünk kell 
azt a jó Istentől, mert ezt a nagy kegyelmet Isten csak 
kitartó, buzgó imádságunkra fogja megadni; szent Ger-
gely pápa mondja, hogy Isten magát ima által kéretni 
akarja. 

Hogy pedig a dicsőség életének elnyerésében min-
den akadály eltávolíttassék tőlünk, a Megváltó Istennek 
irántunk való könyörülő jósága még a megbocsátott 
bűnök büntetésének elengedéséről is gondoskodott azon 
kegyelmi eszköz által, melyet mi búcsúnak nevezünk. 
Szent hitünk ugyanis azt tanítja, hogy ha bűneinket 
ősszintén meggyónjuk, azokat töredelmesen megbánjuk, 
s azoktól a lelkiatya által feloldozást nyerünk : minden 
bűnünk megbocsáttatik s az örök kárhozat büntetésétől 
megszabadulunk ugyan, de Isten végetlen igazságossága 
azt követeli, hogy elkövetett és már megbocsátott bű-
neinkért bűnhődjünk vagy itt a földön, vagy a túlvilá-
gon a purgatoriumban. 

A bucsu tehát nem a bűnnek, hanem a megér-
demlett és ideigtartó büntetéseknek elengedése, a mi 
Krisztus Urunk, a bold. Szűz Mária és a Szentel: érde-
meinek tekintetéből történik, azon hatalom erejével, 
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melyet a Megváltó az anyaszentegyháznak adott ezen 
szavakkal : A miket megkötöztök a földön, meg lesznek kötve 
mennyben is; és a miket feloldoztok a földön, fel lesznek 
oldozva mennyben is (Máté 18, 18.) ; a mely hatalmát az 
anyaszentegyház a hívek lelkiüdvösségére már az első 
századok óta folyton gyakorolja. 

A bucsu teljes, ha minden büntetés, és nem teljes, 
ha annak csak bizonyos, meghatározott része engedtetik 
el. Különösen fontos a halál óráján nyerhető teljes 
bucsu, melyet, ha valaki egész teljességében megnyer, 
halála után azonnal bemegy a mennyországba, mert 
nem lévén leróni való büntetése, semmi sem akadá-
lyozza öt, hogy azonnal megkezdje az örök dicsőség 
életét. 

A jubileumi bucsu is teljes bucsu és az egyszerű 
teljes búcsútól csakis abban különbözik, hogy a jubi-
leumi bucsu nagyobb ünnepségekkel, többszöri templom-
látogatással van egybekötve és a gyóntatópapoknak 
nagy hatalom adatik még a pápának vagy püspökök-
nek fentai'tott bűnök megbocsátására is, fogadalmak 
átváltoztatására, érvénytelen házasságok törvényesíté-
sére stb Es épen ezen okoknál fogva a jubileumi bú-
csút biztosabban lehet megnyerni egész teljességében, 
mert a bűnös ember mások példája által buzdíttatva, 
bensőbb ájtatossággal végzi a kiszabott föltételeket, 
mint azt máskor szokta volt tenni. 

Hogy tehát a Szentatya által a folyó év hat hó-
napjára engedélyezett jubileumi teljes bucsut elnyer-
hessük, a kegyelem állapotában kell lennünk, vagyis 
minden bűntől és minden ragaszkodástól a bűnhöz 
tisztának kell lenni lelkünknek. Az előirt föltételeket 
pedig pontosan kell teljesítenünk. 

Ha a teljes bucsut a maga teljességében meg-
nyerjük ; ha a kegyelmi életben állhatatosan megmara-
dunk : biztosan számíthatunk az örök dicsőség életére 
és igy lesz Krisztus a mi életünk itt és a síron túl. 
En vagyok az élet; mi 0 benne, 0 általa és 0 vele 
fogunk élni ; fogjuk élni a kegyelem és a dicsőség 
életét; 0 mibennünk él és mi 0 benne fogunk élni. 
Van-e? Képzelhető-e ennél nagyobb boldogság?! Mint 
Istennek életét élni és Benne örökké boldognak lenni ! 
Szent Ágoston ezt igen szépen fejezi ki ezen szavak-
kal : O amare, o ire, o sibi perire, o ad Dcum pervenire! 
= Oli szeretni, oli menni, oh magának meghalni, oh az 
Istenhez eljutni! 

Krisztusban Kedves Hiveim ! Én előadtam nektek 
a lelki megujulás módjá t ; Krisztus Urunk szavainak 
alapján megmutattam az utat, melyen járnotok, az igaz-
ságot., melyet hinnetek és az életet, melyet élnetek és 
remélnetek kell. Raj ta tok tehát a sor, hogy mindezt 
megvalósítsátok. Az Ur Isten segítő kegyelme veletek 
lesz, csak azután Ti híven működjetek közre az ő 
szent kegyelmével. Ha Krisztus Urunk annyit tet t 
érettünk : illő, méltányos és igazságos, hogy mi is 
jnegtegyük azt, amit 0 tőlünk követel. 

Krisztus fog győzedelmeskedni, Krisztus fog ural-
kodni, Krisztus fog parancsolni a X X . században is ; 
legyen az Reátok nézve boldog, legyen alkalmas ielő 
érdemszerzésre, mely érdemeknek legyen örök jutalma 
maga az Ur Jézus, a ki mindig ugyanaz, tegnap és ma, 
és mindörökké. Amen. 

Az Atya, Ein és Szentlélek Ur Istennek bő áldása 
szálljon reátok és maradjon veletek! Amen. 

Kelt Pannonhalmán, az üdv 1901-ik évében bőjt-
elő-hava 2-ik napján. Ipoly, főapát. 

VEGYESEK. 

*** Az autonomia ismét napirendre került. Csodá-
latos ennek a küzdelemnek a sorsa. Az egj'ház főpász-
torai, kiket a Szentlélek állított fel, hogy az egyházat 
kormányozzák, félszázad előtt jó magot vetettek el, az 
ország törvényhozásának két tábláján működő katho-
likus férfiakat hivták segítségül. Az, a kit az Ur Jézus 
a magvetőről szóló példabeszédben „inimicus homok-
nak nevez, a jó mag fölé „superseminavit — dormien-
tibus servis — zizaniam." A segítségre hívott világiak lel-
kében a jó mag mellett az ellenség által lopva elvetett 
konkoly is felburjánzott. Némelyiknél a konkoly csak-
nem elnyomta a búzát. Némely kath. ember ugyanis nem 
segítője lett a hierarchiának az egyház vagyoni és 
iskolai szabadságának kivívásában, hanem támadója és 
ostromlója lett a püspöki karnak, mely védi a tiszta 
búzát s nem engedi, mert nem engedheti az egyházat 
protestáns szellemű, demokratikus, alkotmányosdi felfor-
gatás tárgyává tenni. Imádkozzunk, mert a kisértet 
ideje még el nem mult felettünk. 

— Konferenczia-beszédek férfiak számára. Hálás 
köszönettel veszszük és adjuk hirét annak, hogy a 
„szent Jobb őre", a kir. várpalota apostoli lelkületű 
plébánosának gondoskodása alapján magas ihletű egy-
házi szónokunk, clr Prohászka Ottokár esztergomi tanár, 
böjti konferenczia-beszédeket fog tartani, kizárólag 
férfiak számára, f. hó 17 - 21-ig, a budai kir. vár „Szent 
István" (azelőtt „Szent Zsigmond") templomában. I t t 
az alkalom katholikus férfiainknak, a kath. egyesületek, 
akath. kör. a Pázmány-egyesület stb. tagjainak, főlegpedig 
az autonomia ügyében vezérkedő celebritásainknak stb. 
megmutatni, hogy remekelni tudnak az egyház taní-
tására való ügyelésben és hallgatásban. Az áldásos 
konferenczia-beszédek naponkint este 6 órakor kezdőd-
nek. Csakis férfiak vehetnek részt benne. A templom 
állandóan fűtve van. E konferenczia-beszédekre, az 
ajtatos hívőket az Ur nevében meghívja — „a szent 
Jobb őreu. Isten áldja meg a meghívásért! 

— Egység ad erőt. A katholikusok mindenütt tud-
nak egyesülni és összetartani, még Ausztriában is, a 
mely pedig mindenben, ebben is, A. E. I. O. U. = 
utolsó, csak nálunk nem. Bécsből hirdették nemrég az 
osztrák katholikus lapok, hogy a katholikus néppárt és 
a konservativek egy Centrum párttá egyesültek. Lueger 
azonban, a kinek mindig külön wurst kell, nem csatla-
kozik az egységhez. Tehát az osztrák atyafiak még 
mindig ott vannak, a hol eddig voltak, s a hol mi 
állandóan leledzünk, — az egyenetlenségben. A Centrum 
alapítása azonban mégis hogy már valami, több a sem-
minél, azt el kell ismerni. Vajha nálunk is legalább 
ennyire lehetne vinni. 67, 48 és a mindenáron uralkodó 
pártban való érvényesülés áramlata — no meg a német 
ajándék, a magyar szellembe bevitt német trójai faló, 
az u. n. reformáczió — három oly vízválasztó a magyarság 
életében, melyek a vizek összefolyását egy mederbe 
épp ugy lehetetlenné teszik, mint lehetetlen az, hogy 
az alpesi vízválasztó ellenére az Etsch a Fekete, a 
Dráva, Száva a Dunával együtt az Adriai tengerbe 
folyjanak. „Megverte Isten a magyart !" 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Paj.növelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

,,Perge alacriter m coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingend ae 
adlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo yuffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.'-

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. — Egyházi Tudősitások. B u d a p e s t : Je lenségek 
az autonomia előkészítésének és vitatásának terén. — S t r a s z b u r g : Milyen az a hires „paritás" Elsasz-Lothariugiában.— Kath. 
Autonomia. A 27-es bizottság márcz. 18-iki ülése. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. — Irodalom. A katholikus intelligenczia 

nevelésének egyik irodalmi eszköze. — Vegyesek. 

A p o l o g e t i k u s é r t e k e z é s 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . * ) 

Irta : 
„Credamus, l'ratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII . n. 8. 

II. 

A szent zsolozsmának előnyomaira aka-
dunk már az ó-szövetségben. Az ó-szövetség-
ben szokásos istentiszteleti törvények (leges 
caeremoniales) ugyanis lassankint szűntek meg, 
midőn J é z u s Krisz tus már megalap í to t ta az 
újszövetségi anyaszentegyháza t . „Decebat enim, 
mond ja sz. Ágoston, epist. 82. ad Hieronym. 
n. 16. et 20. — u t Synagoga cum honore 
sepeliretur". Innen van, hogy ugy az Üdvözitő, 
mint az Apostolok és ezek taní tványai , nem-
különben az első keresztények, a zsidóknál szo-
kásos imaórákat megtartották. Sz. Lukácsná l VI. 
v. 12. olvassuk az Üdvözitőről, hogy egész 
éjszakákat tö l tö t t Is ten imádásában. — Sz. Má-
ténál XXVI . v. 80. pedig az van feljegyezve, 
hogy az Üdvözitő az utolsó vacsora u t á n tanít-
ványaival együt t éneket énekelvén, k iméne az 
olajfák hegyére éjjelre imádkozni. A húsvéti va-
csora előtt a 112. és 113., u t á n a pedig a 115— 
118. zsol tárokat imádkozták. Lásd továbbá 
még az Üdvözitőről a következő szentírási 

helyeket , melyek igazolják, hogy az Űr J é z u s 
J e ruzsá l emben a zsidók istentiszteleti imáiban a 
t emplomban , J e ruzsá l emen kivül pedig a zsi-
nagógákban , te rmésze tesen a törvény által meg-
szabott órákban mindig részt vett. Máté IV. v. 23. ; 
IX. v. 35.; XII . v. 9.; XII I . v. 54.; X X Y I . v . 
35.; Márk I. v. 21., 39.; III . v. 1.; VI. v. 2 . ; 
Luk . IV. v. 15—44.; VI. v. 6.; XII I . v. 10.; 
J á n . VI. v. 60.; XVI I I . v. 20. 

Az Úr tan í tványai ró l és a je ruzsá lemi első 
keresz tényekről pedig feljegyzi az evangel ium r 

(Lukács X X I V . v. 53.) és az Apostolok csele-
kede tének könyve, (Actus Apóst . II. v. 15. ;. 
X. v. 9.; I I I . v. 1.) hogy ők naponkin t a tem-
p lomba mentek és pedig a megszabo t t ima-
órákban, u. m. 3 órakor (szerintünk reggeli 9 
órakor) ; 6 órakor (szerintünk déli 12 órakor) ; 
9 órakor (szerintünk délutáni 3 órakor). Igy 
sz. Lukács evangél iumának fennidézet t helyén 
m o n d a t i k : „Mindenkor a t emplomban valának, 
(t. i. az Úr taní tványai , ) dicsérvén és áldván 
az I s ten t" . Az apostoli cselekedetek II. fejezet . 
15. v. a következő szavak fog la l t a tnak : ; ,Nem 
részegek ezek, mint ti ál l í t játok, mivel a nap-
nak harmadik órája vagyon— Illetőleg, midőn 
az első pünlTöst ünnepén az apostolok külön-
féle nyelveken szólának, a zsidók némelyike 
csúfolódva m o n d á : „Ezek tele vannak must ta l , 
(ugyanot t 13. vers.) Er re válaszol ta P é t e r apos-
tol a fennidézet t szavakat , melyeknek jelen-
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t é se az, hogy a zsidók szokása szerint 3 óra-
kor (a mi mostani 9 ó ránknak megfelelőleg) 
kezdődöt t a zsidók reggeli imádsága, mely előtt 
nem volt szabad sem enni, sem inni. 

Az apostolok cselekedete X. fe jezet 9. 
vers. pedig m o n d a t i k : „. . . fölméne P é t e r a 
fe lházba , (a görög szöveg szerint „a lapos 
ház te tőre") hogy imádkozzék hat óra tájban 
(szerintünk dél tá jban, illetőleg a mi 12. óránk 
idejében). 

Végül az apóst, cselekedetek III . fej. 1. 
versében ez monda t ik : , ,Péter és J á n o s föl-
inenének a t emplomba az imádság kilenczedik 
•órájára (szerintünk d. u. 3 órakor). 

Innen kölcsönözte az egyház a zsolozsma-
időszakokat és szintén há rom főidőszakot 
rende l t el, t. i. a hajnali időt (Matut inum és 
Laudesre,) a középidőt (a hórákra : Pr ima, Ter-
tia, Sexta és Nonára) és az esteli időt (Vespe-
rae és Completoriiunra.) E három főidő hét, 
k isebb imaszakokra oszlik a 118. zsol tár 164. 
verse szerint. 

A húsvéti ünnepet azonban ugy Jeruzsá lem-
ben, mint azonkivül az apostolok és első keresz-
tények m á r nem a zsidókkal együtt , hanem azoktól 
különválva ülték meg egyes hivek magán lakásán . 
V. ö. Apóst , cselek. II. v. 46.; V. v. 42.; 
XVI I I . v. 7.; XIX. v. 9. 

Azon időben, midőn az első keresz tények 
m á r n e m já r tak a zsidókkal közösen az ima-
órákra, (úgy körülbelől K. u. 65. évben,) — 
az istentisztelet r end jé t fel talál juk sz. P á l n a k 
Timoteushoz irt első levele 2-ik fe jeze tében; 
ezen istentisztelet a zsidóknál szokásos isten-
t isz te le tnek min tá já ra volt megszerkesztve és 
szintén imaórákra beosztva. 

Al lot t pedig az is tentisztelet vagy imaóra : 
a szent mise b e m u t a t á s á n kivül reggeli (Lau-
des matut inae) és esti (Vesperae) imából, az 
Is ten igéjének hirdetéséből (Apóst. csel. X X . 
v. 7.; I. Corinth. XIV. v. 26., 28., 35,, 40.; I. 
Timot . IV. v. 13.; Ephes. V. v. 19.; Coloss. 
I I I . v. 16.) zsoltárokból, Szentirásolvasásból^ 
•ének és imából. 

Az apostolok utáni korban ugyanezen imaórák 
tartattak meg. Igazol ja ezt Tertullian, ,,de ora-
t ione" cap. 25. m o n d v á n : „De tempore (ér tsd: 
orationis) non érit otiosa extrinsecus observatio 
etiam liorarum qnariimdam, i s tarum dico commu-
nium, quae diem inter spatia signant, tert ia, 

sexta, noná, quas solemniores in scripturis in-
venir e est". 

Az apostoli konstitucziók, lib. 8. cap. 34. ezen 
órák meg ta r t á sá t a hívőknek világosan és ha-
t á rozo t t an meghagyják : „Precat iones facite, 
úgymond, mane, tertia, sexta, nona, vespere et ad 
galli cantum". 

Szent Cziprián a többi imaóra mellet t még 
a nocturnust, matutinumot is a jánl ja . V. ö. De 
orat . domin. cap. 34., 35. 

Ugyanaz t teszi sz. Ambrus is. V. ö. De 
virginit. lib. 3. cap. 4.; in Psa lm. 118.; Sermo 
25. in die Cinerüm. 

Szent Ágoston m o n d j a : „Davidicum psal-
ter ium f r equen te tu r ; m a g n a m hujns inst i tut i 
u t i l i ta tem agnosco. Lib. 10. Confess, cap. 23. 
n. 50. Tom. I. pag. 187. F . 

L á t j u k tehát , hogy a szent zsolozsmát az 
ó-szövetségből, azon jámbor lelkektől, kik 
I s t en ígéretére támaszkodva , üdvüket Is tentől 
reményie t ték , ve t te á t az újszövetség, és e 
szövetségben Is ten kegyelmével felékesítve, az 
egyház gyakor la tában megerősödve, a keresz-
tény népnek szokásává le t t és mint nyilvános 
istentisztelet i cselekmény az egyházban kez-
det től fogva fennáll . H a valamely helyen a 
keresz tény hi te t elfogadták, hitközséget, egy-
háza t a lapí tot tak, o t t a szent zsolozsmát is 
azonnal megkezdet ték . Es minél jobban ter-
jedt a ker. egyház, annál több t anú igazolja 
a szent zsolozsma ter jedését is. 

* 

A szent zsolozsmát kezdetben nemcsak a papság, 
de a hivek is végezték, innen származot t , hogy 
az ős egyházban a hivő nép ma jdnem minden 
zsol tár t könyvnélkül tudo t t ; és ezen eljárás 
korántsem volt önkényes, hanem szokás által szentesí-
tett törvény. 

A szent zsolozsmának elvégzésére buz-
dí to t ták a szent a tyák a keresztény közönsé-
get. Szent Ignácz mondj a az effezusiakhoz 
irt levelében : Curate, u t saepe cum Episcopo 
conveniatis. a tque cum ipso easdem preces ofîé-
ratis . . . Szent Ágoston, mondja a ker. nép-
n e k : vAd Vigilius matur ius surgite, ad tertiam, 
ad sextant, ad nonam an te omnia conven i t e . . . " 
Sermo 35. de temp, szent Je romos megiegyzi, 
Marcellához irt levelében, hogy a mezei mun-
kások világi dalok helyet t a szent zsoltárokat 
zengedezik. 
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Tekinte t te l azonban ama veszélyekre, me-
lyeket a világi hivek elkövethet tek, az egyház 
fe lmente t te a nőke t az éjjeli zsolozsmázás 
kötelezet tségétől . Concil. Eliberit . can. 35. 
Későbben^ a m u n k á r a való tekin te tből ugy a 
nőket , min t a férf iakat fe lmente t te az egyház 
a hétköznapi zsolozsmázástól és csupán vasár-
nap és ünnepeken buzdí to t ta őket a szent 
zsolozsmának elvégzésére. 

Igen tévedne azonban, aki az t hinné, 
hogy a szent zsolozsmának végzését nem-
sokára az összes keresztény hivő nép egészen 
abbahagyta . 

Sok fejedelmi pa lo ta v isszhangozta t ta még 
azu tán is naponkin t a szent zsolozsmát. 

Sz. Ambrus m o n d j a : „Psa lmus can ta tu r 
ab Imperator ibus ." Prae f . in Psal . 

Ugyanezt olvassuk V. Károly császárról 
és fiáról, II. Fülöp, spanyol királyról. 

Az esztergomi káp ta l an „Acta visitatio-
nis-"-ban, 1397. évről olvassuk, hogy az Á r p á d 
törzséből származot t királyok annyi ra gyako-
rolták a szent zsolozsmának elmondását , hogy 
az esztergomi káp ta l an czimzetes kanonokjai -
nak nevezték magoka t . V. ö. Roskoványi, 
Coelib. et Breviar. Tom. Y. pag. 400. 

Szent I s tván király az éjjeli időben szent 
zsolozsmát végzők közzé vegyül t ott , a hol 
kápta lanra , vagy monostor ra akadt . 

Szent Imre lierczegről pedig a követke-
zőket olvassuk november 5-ére rendel t Offi-
ciumnak IV. lec t ió jában: „Nocturnis lioris . . . 
divinas laudes Psa lmosque Davidicos clecan-
tare magno devotionis fervore solebat." 

Gyönyörű és felemelő példát olvasunk 
Mária Teréziáról a szent zsolozsmának vég-
zését illetőleg, melyet Barkóczy Ferencz , esz-
tergomi érsek jegyze t t fel róla, és Roskoványi 
fennidézet t m u n k á j á b a n olvashatunk. 

Az t ir ja ugyanis az érsek a fejedelemnő-
ről, hogy, midőn Sasvárot t , Nagyboldogasz-
szonynapján, a szent Szűz szobrát az ó-tem-
plomból az ú jba helyezték át, ő felsége, fen-
séges gyermekével együtt , je len volt fennem-
lí tet t ünnepnek mindkét Vesperásán és a pap-
sággal együtt , pie, reverentei \ voce a l ta dist incta 
végezte el a szent zsolozsmát ugy a papságnak , 
mint a népnek nagy épülésére. V. ö. Roskoványi, 
Coelib. et Brev. Tom. V. p. 400. 

Ugyancsak Mária Terézia királyné 1763. 

évben egyebek közöt t a következőket ir ja 
fenneml í te t t érseknek : . . . quidquid prosperi 
domui Lothar ingiae accidit, m a g n a ex p a r t e 
studio psallendi amplius di la ta to adscribi tur-
V. ö. Roskoványi , Coelib. et Brev. Tom. V-
p. 435. 

És a papság hogyan állott a zsolozsma-kötele-
zettséggel szemközt? Ez m e g m a r a d t á l landóan a 
régi szokás-jognak ha t a lma alat t , mely őt a 
szent zsolozsmának e lmondására u tas í to t ta . A 
res teknek e l járásá t az egyház helytelenítette, , 
elitélte és bűn te t t e . 

A lefolyt 19 században az egyházi káno-
nok, konst i tu t iók és decre tumok egész özöne 
j e l en t meg, melyek azonban nem a szent zso-
lozsma e lmondásának u j a b b a n szentesí tet t kö-
te lmét t a r t a lmazzák , h a n e m igenis a régi jog-
szokást frissítik fel és a r ra törekesznek, hogy a 
szokás által behozott szent zsolozsmázást, ujabb, rossz 
szokás meg ne szüntesse! 

Miként az egyház első századaiban az> 
aki keresz tény volt, egyszersmint a szent zso-
lozsmának elvégzésére kö te l ez t e t e t t : ugy ké-
sőbben és manapság a papi állás egyúttal az Offi-
cium divinum kötelességszerű elvégzésével van egybe-
kapcsolva. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , márcz 19. Jelenségek az autonomia elő-

készítésének és vitatásának terén. — 
Az autonomia előkészítésének terén gondviselése» 

fordulópontot képez a nm. püspöki kar tavalyi tavaszi 
u. n. „Válasza",*) mely az autonomiai kérdés múl t j á t 
és jelenét megvilágítva, a kath. autonomia szervezésé-
ben szem előtt tartandó kath. irányelveket adja elő, 
kijelölve egyúttal kánonszerü határok közé helyezve 
mindazt, a mit a kath. iskola, a kath. közalapítvá-
nyok és a főpapok kinevezésének terén tenni lehet, 
illetve kell. 

Egyidejűleg e főpásztori tájékoztató irányítás 
megjelenésével figyelmeztetett a „Religio" sz. Ágoston-
nak ismeretes mondására: „Roma locuta, causa finita 
es t ; utinam fini atur et error." A püspöki kar nyilatkoza-
tában, nem is lehet másképp, Róma megnyilatkozása 
tisztelendő. Az ügy pedig, mely ezáltal befejezést nyert , 
a kath. autonomia eszméjének tisztázása és határainak 
szabatos megvonása vala. A tévedés végül, melyre vo-
natkozólag sz. Ágoston szavai szerint annak vége volt 
vala és volna Tnég most is kívánatos, az a különös 
téves vélekedés és magatartás, mely az autonomia ügyé-
ben 1870. óta jö t t divatba, a mely szerint nem is igazi 
autonomiai képviselő az, a ki legalább is egyszer 

!) Lásd a „Religio" 19C0. I. f. 84. sz.-nak mellékletét. 
23* 
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életében leczkét nem adott a püspöki karnak, vagy 
legalább egyszer életében bizalmatlanságot nem fejezett 
ki az autonomia ügyében azok iránt, kiket a Szentlélek 
állított az egyház kormányraclj a mellé. 

A püspöki kar eszmetisztázó „Válasz"-a után va-
lóban méltán lehetett volna elvárni, hogy a kath. egy-
házba egyáltalában nem illő ez az egyenetlenkedós, 
hogy ezt a legenyhébb szót használjuk, végre valahára 
megszűnjön. De nem szűnt meg. Hangadó katholikus 
világi féríiaink egynémelyike, mintha valami bűvös 
varázslat hatása alatt volna, nem tud öntudatára éb-
redni annak, hogy a Krisztus Urunk által szervezett 
alapokon a római pápa megerősítése alól kikerült egy-
házi kormánynyal való folytonos tusakodás lehet ug}^an 
külsőleges effektusaira nézve nagyon virtusos eljárás, 
de szellemére nézve bizony az nem egyéb, mint be-
csempészett protestáns elvi dugáru, melyet katholikus 
embernek kész igazság gyanánt árulgatni bizony nem 
dicsőség sem a XIX. századból átöröklött magyar 
katholiczizmusra, sem az illetők meggondoltságos eljá-
rásának hírnevére nézve. 

Hogy az autonomia újból napirendre készülődött 
kerülni, ez a fordulat négy feltűnőbb jelenségnek lett 
-szülőanyja. Megjelent a „Hiteles feljegyzés" a vallás-
és közoktatásügyi miniszter álláspontjáról. Megjelent 
a „M. A"-ban egy " czikksorozat, mely a püspökikar ál-
láspontjára igyekezett szorosabban összeterelni mindazo-
kat, kikre a „M. A."-nak hatása van. Hallatta szavát a ma-
gyar protestantizmus is a „Protestáns Szemle" márcziusi 
füzetében. Végül az Ugron-párti függetlenségi „Magyar-
o rszágában „katholikusok visszaesése" czimmel ismét 
riadót fu j t meg valaki a püspöki tekintély iránti tisz-
telet ellen, „visszaesést" látva abban, a mi tulajdon-
képpen kiemelkedés lenne az 1868 óta szőtt zsidó-pro-
testáns-szabadelvü antikatholikus szövetség apportirozó 
szolgaságából. 

Mit mutat e négy jelenség külön-külön és együtt-
véve ? 

Együttvéve azt mutatja, hogy, ha a kath. egyház 
tisztán emberi mű volna, az oly mozgalom, a mityen 
a mi kath. autonomiai mozgalmunk, az ő emberi nyo-
morúságainak sulyjával, már régen agyonnyomta 
volna a kath. egyházat. Külön-külön pedig ha veszszük ezt 
a négy jelenséget: az első, a minister álláspontjáról 
felvett „Hiteles feljegyzés" — mit mutat egyebet, mint 
hogy a ministeri álláspont megismerése végett a kon-
gresszust elnapolni bizony kár vol t ; a „M. A."-nak irt 
nemes szándékú és hatalmas logikájú czikksorozat, 
továbbá valamint a „Prot. Szemle" ugy az Ugron-fóle 
-„Magyarország" vezető czikkelyei — mind azt mutat-
ják, hogy tisztán emberi eszközökkel isten-emberi 
intézménynek, rnityen az egyház, oly életbe vágó dol-
gán, milyen az autonomia, — segíteni nem lehet. Az 
emberi észnek és szívnek lehetetlenségei, annyi vita, 
annyi felvilágosítás, annyi megnyerési kísérlet után — 
maradtak a régiek, — kormánynál, egyházunkban ura-
lomra törekvő világiainknál, a szent István örökségének 
liquidatiójára, leselkedő protestáns és zsidó polgár-
társainknál, szóval mindenütt. Legnagyobb csapás ma-

ga a katholikusoknak meg nem egyezése. 10 millió 
katholikusnak egyöntetű vészkiáltása megremegtetné a 
trónt és a legfőbbpatronus parancsszava egy szempil-
lantás alatt véget vetne minden nyuzakodásnak és 
huzavonának. 

Valaki azt mondotta : nem hitben szűkölködik 
korunk, hanem észben és gondolkodásban. Sokkal iga-
zabb, sajnos, a mindakettőben való ínséges állapot. 
Ily állapotban az emberi lélek önkéntelenül a végtelen 
bőség Urához fohászkodik segítségért. Mikor az apos-
tolok mint halászok egész éjjel dolgoztak és még sem 
fogtak semmit, azt mondta Krisztus Urunk Péternek : 
„Vidd a mélyre, és ereszszétek meg hálóitokat!" I t t 
nálunk is erre van most szükség. A hitélet mélységes tenge-
rére kell kivinni a prokátori formulák és jogfenntartá-
sok taktikájának sekély vizéről az autonomia hajóját. 
Ott bőséges lesz a halfogás, ugy hogy az autonomia 
szervezete el sem fogja birni a nagy fogást. ? '? 

Straszburg. Milyen az a hires „paritás* Elsasz-
Lotharirigiában ? — 

I t t fekszik előttem egy röpirat, mely VA paritás 
Elsasz-Lotharingiában. Statisztikai kutatás a birodalmi 
országbeli hivatalnokok vallására nézve" czim alatt itt 
Straszburgban jelent meg. Nem is egy ember irta ; 
többen álltak össze és vasszorgalommal kutatták fel és 
állították össze a statisztikai anyagot ehhez a nem 
könnyű munkához. Én ugy látom, hogjT a kik e mun-
kát végfezték, minden igénynek és kívánságnak meg-
feleltek. Nyugodtan és tárgyilagosan, távol minden 
gyűlölködéstől és szenvedélytől, a mint ezt dr V i l i is 
tanúsítja kritikájában, használták fel a rendelkezésökre 
feltárult számadatokat. Az összbenyomás, mely a röpi-
rat elolvasása után az olvasóban hátramarad, röviden 
előadva ez : A reiehslandban a protestantizmus tromf! Ezt 
régóta lehetett ugyan tudni, de határozottan kimon-
dani a panaszt csak most lehet. Sőt a füzetet olvasó 
minden aggodalmát csekélynek találja a valósághoz 
képest „A legkiáltóbb ellentétben, mondja a röpirat a 
bevezetésben, az ország népességének vallási arányai-
hoz a katholikusok, minden itt tekintetben vehető 
téren, a számra nézve sokkal utánok álló protestánsok 
mögött vannak. Jelen tanulmány a reichslandbeli hiva-
talnokok vallási paritásáról statisztikailag kétségtelenné 
teszi azt, hogy Elsasz-Lotharingia katholikusai a nyilvános 
életben minden paritást kigúnyoló állásba vannah lesülyeszt-
ve.u Más szavakkal: A 3

 4-nél nagyobb katholikus több-
ség felett túlnyomóan protestáns vallású hivatalnok-
világ uralkodik. 

Lássuk az adatokat ! 
Az elsasz-lotharingiai birodalmi és országos hiva-

talnokok összes száma — eltekintve a hadseregtől — 
4232. Köztük katholikus csak 1629, ellenben protestáns 
2505, zsidó 70. A 3/4-ed részénél nagyobb többségben 
levő katholikus népesség mellett a katholikus hivatal-
nokok száma körülbelül csak 2/s> a protestáns hivatal-
nokoké ellenben 3/5. Ha az alsóbb fokú hivatalnokok-
tól eltekintenénk és csak a felsőbb fokozatokat tekin-
tenek, a katholikusok számaránya még kedvezőtlenebbnek 
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tűnnék fel, mert hiszen tudvalevő dolog, hogy valamint 
egész Németországban, ugy itt is a protestáns közha-
talomnak maga felé hajlik a keze, szereti a főhivatalo-
kat protestánsokká! megtömni, ezeket „fensőbb lényeké-
nek tartván a katholikus oknál. 

A röpirat első része számokban mutat ja be az 
egyes kerületek viszonyait, e tekintetben tehát inkább 
helyi érdekkel bir. Sokkal jelentősebb a második rész, 
mely az egész országot felöleli és az egyes hivatal-
ágakat sorba véve tünteti fel a valóban kiáltóan sérel-
mes különbségeket a katholikusok kárára, a protestánsok 
javára. 

A postai kormányzás körében például valamennyi 
főigazgató számszerint 18 protestáns ; a postaigazgatók 
közt 10 katnolikus, 13 protestáns ; postamester 9 katho-
likus, 17 protestáns ; postakezelő 58 katholikus, 48 
protestáns, összesen 77 katholikus és 95 protestáns. 

A vasúti vezetőségnél van, és pedig a főigazga-
tóságnál 8 katholikus és 28 protestáns ; állomásfőnök 
és felügyelő kétszer annyi protestáns mint katholikus, 
összesen 171 katholikus és 249 protestáns. 

A helytartóságnál 1 katholikusra 19 protestáns 
esik, a ministeriumban 33 katholikus mellett 57 protes-
táns működik, a börtönöknél 16 katholikus és 39 pro-
testáns van alkalmazva, az erdészetnél 17 katholikusra 
61 protestáns esik stb. stb. 

Egy rövid zárószóban szerzők még az ily állá-
sokért versenyzőkről emlékeznek meg. Habár a katho-
likus iskolai tanulók száma tetemesen növekedett, ez 
nem annyira a felső, mint az alsó osztályokra illik. 
Feltűnően csekély a katholikus érettségiek száma világi 
pályák számára. A röpirat erre nézve ébresztőül szol-
gálhat. 

Végtelenül érdekes lett volna, ha szerzők kitün-
tethették volna még azt is, hogy a felsorolt katholi-
kusok közt tulajdonképpen hány az igazi katholikus, 
hány az olyan a ki lelkében már nem az, például ve-
gyes házasság stb. révén. Igy is azonban ez a röpirat 
komoly figyelmeztetés minden katholikus, de főleg a 
lelkipásztorok számára, hogy ébredjenek és résen legye-
nek, mert Elsasz-Lotharingia elprotestantizálásáról van 
a szó. Az osztrák „Los von Rom" mozgalommal pár-
huzamos protestáns akcziója a porosz államnak ez a 
protestáns hatalmaskodás a Francziaország felé eső 
Rajnamentén. A katholikus papságra nagy kötelességet 
ró ez a protestáns támadás. Minden igyekezettel azon 
kell lennie, semmi áldozattól sem szabad visszariadnia, 
hogy a katholiczizmus arányszámainak teljesen megfe-
lelő számban állítson és tereljen katholikus ifjúságot 
az uralkodó pályákra előkészítő közép- és felső isko-
lákba. *) 

*) Ez a tanulság Magyarországban is tanulság és minden 
•esperesi kerületben, minden püspöki kúriában megfontolandó 
•dolog. 

K A T H O L I K U S A U T O N O M I A . 

A 27-es bizottság márcz. 18 ik ülése. 

Az ülésen jelenvoltak: Szcipáry Gyula gróf, elnök 
Hoványi József dr előadó, Samassa József dr egri érsek, 
Hornig Károly dr veszprémi püspök, Ivankovics János, 
Vajda Ödön zirczf apát, Bita Dezső dr egyetemi tanár, 
Városy Gyula dr a közp. papnevelde igazgatója, Molnár 
János pápai prelátus, Bajnir Lajos dr pápai prelátus. 
Borsody Géza dr, Sághy Gyula dr, Bakonyi Elek dr, 
Zichy Nándor gróf, Apponyi Albert gróf, Günther Antal 
dr. Ugrón Gábor, Hortoványi József dr, Timon Akos dr 
JRakovszky István, Győrffy Gyula dr és Pásztélyi Jenőc!: 
A tanácskozás helylyel-közzel nagyon heves volt. 

Szápáry Gyula gróf elnök tárgyalás alá bocsátja az 
alapok és alapítványok kérdését. 

Sághy Gyula nem tar t ja teljesen kielégítőnek sem 
a püspöki kar, sem a kormány nyilatkozatát, de fölté-
telesen, ha különben életképes autonómia megalkotható 
lesz, hajlandó a huszonhetes bizottság formulázásának 
oly arányú enyhítésébe belemenni, a mely az elvi 
álláspontot nem adja föl és a jogigény fönntartását a 
katholikus alapok kezelésének átvételére kifejezésre jut-
tat ja . Több konczessziót nem javasol. 

Zichy Nándor grófnak nincs kifogása a püspöki kar 
nyilatkozata "ellen; olyannak tar t ja azt, mely megüti a 
mértéket, sőt a legmesszebb menő igényeknek is meg-
felel. A püspöki kar nyilatkozatában foglaltak lehetnek a 
kiinduló pont. A püspöki kar határozottan kimondja, 
hogy a katholikus alapok és alapítványok a katholiku-
sok tulajdona s ezt katholikus czélokra óhaj t ja fordí-
tani. Kívánja, hogy a püspöki kar eredeti formulázott 
nyilatkozatát megfelelően fogalmazzák meg, mert az 
jogilag helyes. Ha a 10. szakasz szövegezésében a püs-
pöki kar nyilatkozatát belefoglalják, vagyis hogy addig 
is, mig a katholikus alapok és alapítványok megfelelő 
kezelésben nem részesülnek, addig is ezek kezelésében 
megfelelő befolyást biztosít az autonomia, akkor e 
szakasz elfogadható. Különben ha nem volna vagyona 
az egj^háznak, de a tanítás szabadságával birna, na-
gyobb nyeremény volna, mint ha bármily vagyona van, 
de tanitó szabadsága nincs. 

Ugrón Gábor szerint a kérdés az, hogy a katho-
likus alapoknak és alapítványoknak csak tulajdonosa a 
katholikus egyház. Az 1791. 26. t.-cz. 12. §-a kimondja, 
hogy a katholikus alapok és alapítványok a katholi-
kusoké. A midőn 1860-ban az erdélyi státus követelte 
az alapok kiadását, ez megtörtént. Igaz, hogy ott az 
állampénztár, mint közeg kezeli, de ezért fizet a státus 
két állami tisztviselőt. Tehát a jószágokat és birtoko-
kat a státus kezeli. A papírjait az állampénztár, min 
megbízott kezeli, a melyért fizetik s a mely a leg-
olcsóbb kezelés, de joga van esetleg saját pénztárában 
is kezelni, joga van a papírokat eladni, birtokot venni, 
birtokot eladni, vételárát papirjáradékokba fektetni-
Magyarországon a katholikus egyház vagyonát a kul-
tusministerium, mely nem ért hozzá, kezeli. Az állam 
ezelőtt tizenöt évvel bejelentette, hogy nem tudja saját 
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vagyonát kezelni, tehát eladja, s most mégis a katholi-
kusok vagyonát akarja kezelni. Ha mi katholikus kul-
turális czélunknak meg akarunk felelni, akkor kétség-
telen, hogy az egyház vagyonát átvegyük, jövedel-
mezőbbé tegyük. De ezt csak ugy érhetjük el. ha a 
katholikus egyház megnyeri a saját vagyona kezelése 
jogát. Ez a jog nem tartozik kizárólag a püspöki 
omnipotenczia ( ! ) alá, hanem a világi hivekkel együtt 
kezeltessék. A kormány nyilatkozata fölháborító, de a 
püspöki javaslat 10-ik szakasza bátorította föl (?) erre a 
nyilatkozatra. Vagy legyen autonomia, de adják meg 
akkor az autonomia tartalmát, vagy ne legyen auto-
nomia. Ha a püspöki kar elfogadja az erdélyi autonó-
miát, fogadja el teljesen, mert az alapok kezelése nem 
az, hogy a kezelés ellenőriztessék, hanem az, hogy 
átadassék. A püspöki kar javaslata igen veszedelmes, 
mert joglemondást tartalmaz. Ha a katona lesz áruló, 
nem baj ; de ha a vezérek lesznek árulók, akkor elvesz-
tették a csatát. A püspöki kar vezessen bennünket, ők 
a vezérek, ezért megvárható a püspöki kartól, hogy az 
egyházat ne tekintse annak, hogy az csak a szép, nagy 
beneíiciumok pompájának kifejlesztésére adassék, hanem 
védje meg első sorban annak jogait. Ez a 10. szakasz 
fegyverletétel a kormány előtt. Az elődök soha sem vol-
tak hajlandók elismerni, hogy e javak a kormány ren-
delkezésébe bocsájtassanak. A ki ebből enged, árulója 
az egyháznak, ezt pedig a püspöki karról föl nem 
teheti, azért kéri, hogy a 10. szakaszt ugy a mint a 
27 -es bizottság elfogadta, változatlanul fogadják el. 

Hortoványi József dr hosszabb, heves hangú be-
szédben ismertette az egész kérdés történetét. Mi reánk, 
úgymond, az 1791-iki törvény czikk 12, §-a, mely 
kimondja, hogy a katholikusok vagyona a katholiku-
soké, mint szent örökség maradt, tehát végre kell haj-
tani s.mi ennek végrehajtásától el nem állhatunk soha. 
Az 1791. XXIII . törvényezikk kimondja, hogy a király, 
mint legfőbb kegyúr, mindennemű alapítványt, az. ala-
pítók intencziója szerint kezeltessen. E törvény köti a 
királyt, mint legfőbb kegyurat, köti a nemzetet. Tehát, 
az alapítók intencziója az volt, hogy a katholikus va-
gyon a kultusminister által kezeltessék ugy, hogy ott 
zsidó bérlök és társaik gazdagodjanak és a katholikusok 
kizárassanak? Az volt az intencziója az alapoknak, 
hogy azok jövedelme liberális politikai kortes szolgá-
latért adományoztassék ? Tehát a minister ur-e tör-
vénybe ütközött. De tekintsünk vissza a kormány egy 
másik titkos memorandumára, a melyben nyíltan ki-
mondá a minister, hogy a negyvenkét millió értékű 
alapok és alapítványok azért nem adhatók ki, mert ez 
sértené a protestánsok érzékenységét. Most pedig elő-
áll az 1848. III. törvényczikkel ? E ministeri nyilatko-
zatot komolynak, vagy tárgyalás alapjául elfogadhatónak 
nem tartja, hanem ragaszkodik Ugrón Gábor indítvá-
nyához, hogy az alapok és alapítványok kérdésében a 
szakasz változatlanul megtartassék. 

Apponyi Albert gróf konstatálja, hogy a 27-es 
bizottság mindkét elaboratumának a dolog lényegében 
egyező álláspontja és a ministeri, valamint a püspöki 
nyilatkozatok között mi a különbség. püspöki nyilat-

kozat teljesen egyezik a 27-es bizottság álláspontjával és az 
egyház jogával, azért is egyáltalán katholikus szempont-
bői csak sajnálhat minden támadást, mely a püspöki kar 
ellen irányul. A kormány egyfelől a 27-es bizottság mun-
kálatában az alapokra nézve követelt költségvetés meg-
állapítási jogot a költségvetésről való véleményadás 
jogával akarja devalválni. E tekintetben szóló ragasz-
kodik a 27-es bizottság eredeti álláspontjához. Másfe-
lől a kormány nemcsak formailag törvényes, de jogos 
állapotnak is mondja az alapoknak a kormány által 
való kezelését. Ebben sem osztja a kormány álláspont-
j á t ; de meddő konfliktusok elkerülése végett helj^esnek 
vélné, ha a kongresszus a katholikusoknak az alapok 
s alapítványok tekintetében a főkegyúri jog sérelme 
nélkül kétségtelenül fönnálló és alaptörvényeinken ala-
puló jogát kimerítőbben, mint a hogy a 27-es bizott-
ság munkálatában történt és pedig külön határozatban 
fejezné ki. Ez irányban indítványt nyújt be, hogy a 
jogfönntartó határozti javaslat szövegezésére szűkebb 
bizottság küldessék ki. 

Rakovszky István. A bizottság elhatározta, hogy a 
tárgyalás bizonyos részei bizalmasak. Azt hinném, hogy 
az országgyűlésen elmondott beszédem is befolyásol-
hatta a t. bizottságot elhatározásában. Kötelességem 
egy ügyet tisztázni. En, amint azt az országgyűlésen 
is mondtam, a diszkrécziót akkor tartom, ha egy lojális 
ellenféllel állunk szemben, de ha ugy, mint ez esetben 
egy fondorkodó, ravaszkodó, folyton nézeteivel bujdosó 
minister illojális eljárásával állok szemben, akkor meg-
szűnik a diszkréczió, mely bűn az ügy iránt. Ami magát 
a 10 §.-t illeti, Apponyi Albert gróf azt módja, hogy 
az sem jogfentartást, sem jogfeladást nem tartalmaz. 
Abban egyetértünk mind, hogy jogvédelemről akarunk 
gondoskodni. Hát mit tartalmaz, ha se jogfentartást, se 
jogfeladást? A tisztelt barátom ezzel szemben el akarja 
fogadni a 10. §.-t, de egy külön határozati javaslatban 
óvást emelni a kormány eljárásával szemben. Ez az a 
régi gravaminális politika, mely eredményhez nem vezet. 
Szóló Zichy Nándor gróf álláspontján van. 

G y őr ff y Gyula kijelenti, hogy a bizottságban az a 
kérdés sohasem volt vitás, hogy az alapok és alapítvá-
nyok kezelésének joga kit illet meg. A kormány ezt a 
jogot az 1848. évi III. t.-cz. alapján vindikálja a maga 
részére. Ebben az alkotmányjogi törvényünkben egy 
szó, egy betű sincs a vagyonkezelésről; csodálkozását 
fejezi ki, hogy a püspöki kar e jogról lemond és még 
inkább csodálkozik azon, hogy ehhez Apponyi Albert 
gróf hozzájárul. Különösen csodálatos a dolog akkor, 
a mikor a püspöki kar kiadta a jelszót, hogy az auto-
nómiai szervezetet az erdélyi mintára kell megalkotni. 
Ott ez a vagyonkezelés nem vitás. Összes alapjainkról 
és alapítványi vagyonúnkról magunk, a status, határo-
zunk, a kormány minden beleszólása nélkül. Megtörtént, 
úgymond, hogy a költségvetést és a zárószámadásokat 
az eddigi módon a kultusminister jóváhagyásával kap-
tuk meg. Ez ellen tiltakoztunk azon az alapon, hogy 
eh ez nincs joga a ministernek, hamm csak ő felségének és 
a minister kötelessége a számadást a királyhoz fölter-
jeszteni. Sok huza-vona után ez megtörténte a vallás-
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és közoktatásügyi minister előterjesztésére ő felsége 
jóváhagyta költségvetésünket s zárószámadásunkat s 
azóta igy van. A mi Erdélyben lehetséges, az a ma-
gyar katholikusok vagyona tekintetében itt sem lehet 
másként. Jpponyi indítványához nem járulhat hozzá. 
Ragaszkodni kell a 27-es bizottság által megállapított 
minimumhoz, mert különben a katholikusok előtt ve-
szítjük el minden komolyságunkat, a mi azután vég-
zetes lehet az állam és az egyház számára. 

Elnök a tárgyalás folytatását 19-ére halasztotta. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Meghívó a Budapesti Központi Oltár-Egyesü-

let hazai szegén}^ templomok fölszerelésére szánt egy-
házi készleteinek megtekintésére, melyek az oltár-egye-
sület helyiségeiben, (Budapest, belváros, Yáczi utcza 46, 
I. emelet) márczius 22., 23., 24. és 25-én reggel 8-tól 
este 6 óráig közszemlére tétetnek ki. A kiállítással 
kapcsolatban az istentisztelet a nt. angolkisasszonyok 
templomában következőképen tartatik meg : márczius 
22., 23., 24-én 6 és x/.8 órakor szent mise. Márczius 
25-ikén, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a Leg-
felségesebb Öltáriszentséget reggeli 6 órától este 6 
óráig nyilvános imádásra teszik ki. Este 5 órakor szent 
beszéd, utána litánia Jézus Szent Nevéről, mire a há-
látadó „Te Deum" eléneklése után a Legfelségesebb 
Öltáriszentséget visszahelyezik és a kiállítást bezárják. 
A bemenet szabad. 

IRODALOM. 
A katholikus intelligenczia nevelésének 

egyik irodalmi eszköze. 
— Zsebkönyvek az i f júság számára. — 

Qui vult íinem, debet velle etiam media ! Nincs 
kellő erejű katholikus intelligencziánk. Tehát nevelni 
kell. Ez nem megy másképpen. Mindenütt nagy gond-
dal és verejtékes munkával nevelik a kath. intelligen-
cziát. Kezdi az apa és az anya komoly, czéltudatos 
elhatározása, fegyelme és példája. Folytat ja a katholikus 
iskola mind a három fokon, a népiskolán, a gymnasiu-
mon, az egyetemen át. Igy nevelődik a belga, a német, 
a franczia, a hollandi, az angol katholikus intelligenczia, 
mely teljes erejével védi a kath. egyházat. 

Különösen Németország sajátszerüen szerencsés 
hazája a katholikus intelligenczia nevelésének. Katho-
likus egyeteme a szó szoros értelmében egyetlen egy 
sincsen. Es mégis a katholikus intelligenczia annyira 
erős, hogy az egyház védő centrumpárt ad elnököt is a 
német birodalom országgyűlésének. Ballestrem gróf, a 
jelenlegi elnök, tetotől-talpig katholikus ember, a hal-
hatatlan emlékű Mallinkrodt és Windhorst gárdájából. 
De hogyan lehet tulajdonképpeni katholikus tudomány-
egyetem nélkül hatalmas és befolyásos katholikus 
intelligencziát nevelni ! ? Ez a németek, a német ka-

tholikusok különleges, — nem titka — hanem napfén}^-
ben ragyogó mestersége, valódi művészete. Az apa és 
anya, mert ők is rendszerint meggyőző, katholikus 
nevelésen mentek át, megköveteli a fiától, hogy vallá-
sához hű, ahhoz ragaszkodó, értelmes ember igyekezzék 
lenni. A gymnasiumban magában pedig minden, hagyo-
mány, szokás, társainak nagyjában véve hasonló szelleme, 
a katholikus tanférfiak ébersége ós lankadást nem ismerő 
katholikus ' irányítása — ellenállhatatlan erővel szorítják 
az iijut, hogy katkolikus vallására sokat adjon és ahhoz 
tántoríthatlanul ragaszkodjék. Mikor az i f jú a közép-
iskolából az egyetemre kerül fel, már kész hitvalló és 
a katholikus ifjúsági egyesületekbe belépve nemkatho-
likus tanárainak befotyása ellen védve érzi és személyes 
igyekezetével maga is védi a maga szeplőtelen katho-
likus öntudatát és önérzetét. 

Nekünk magj^arországi katholikusoknak nincs tel-
jesen világos képünk a befolyás ama sokféleségéről, 
melylyel Németországban a katholikus if júságot a kö-
zép és felső iskolában, a kath. társadalom körülveszi, 
hogy öntudatos és önérzetes katholikus intelligencziát 
neveljen belőle. Én jelenleg bátorságot veszek magam-
nak hazám közép- és felső iskolai kath. tanárai és az 
ügy iránt érdeklő egyházi és világi értelmessége előtt 
bemutatni a katholikus if júság katholikus nevelésének 
egy különleges nemét, módját és eszközét. Az eszköz 
irodalmi. Kezébe adnak a g}Tmnasiumi és főiskolai kath. 
if júságnak egy-egy kalauzszerű, érdekes, az ő korának 
és ízlésének, az ő gondolkozásának és körülményeinek 
megfelelő könyvet, hogy abból és a szerint — maga 
igj-ekezzék a maga vallásos, katholikus életének men-
tora, őre, vezetője, oltalmazója, fejlesztője lenni. Isme-
rek egy ily pseudonym paedagogiai írót. Ernst Gradaus-
nak. nevezi magát. Már ez a név egy programm a vil-
lámgyorsan gondolkozó if júnak. Ez a férfiú az egye-
temi i f júság használatára „Kompasz für den deutschen 
Studenten, ein Wegweiser durch's akademische Leben" 
czim alatt irt eg}^ megbecsülhetetlen zsebkönyvet. De 
nem ezt, hanem azt a másik könyvét akarom tulajdon-
képpen bemutatni, melyet a gymnasiumi if júság szá-
mára irt ez a láthatatlan mentor, czime ennek 
a zsebkönyvnek ez : Der Primaner (Németország-
ban az, a ki a nyolczadik osztályt végzi) ein 
Appel von Ernst Gradaus. Tauberbischofsheim, Verlag 
von F. X. Bott, 1901. 8-r. IV., 124 lap. Tartalom-
jegyzékéből eléggé ki fog tűnni, hogy mit akar szerző ? 
Vezére, tanácsadója, útbaigazítója akar lenni a gym-
nasiumi i f júnak minden helyzetében, minden irányban, 
minden tekintetben. Három fejezetben összefoglalja 
mindazt, a mi a középiskolai tanulóra nézve tájékoz-
tató, döntő lehet. I. Fejezet: Salvete flores iuvenum. 
1. A szerencsés. 2. Tehetség. 3. Szorgalom. 4. Jellem. 
5. Vagyon. Mammon. II. Fejezet: A gymnasium, a) 
Különféle szakok : 1. Vallás. 2. Hézag (filozófia). 3. 
Német fogabffazás. 4. Német klasszikusok. 5. Latin és 
görög stil. 7. Az ujabb nyelvek. 8 Történelem és föld-
rajz. 9. Mathematika és természettudományok. 10. Ének 
és zene. b) A padokban : 1. Figyelmezni. 2. Pontosnak 
lenni. 3. Nyíltan és becsületesen. 4. Kegyelet, c) Isten 
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veled, gymnasium. 1. Az érettségi. 2. Hivatás. 3. Hű-
ség, ragaszkodás. I I I . Fejezet: Szabad órák. a) A 
munka. 1. Tanulás, 2. Olvasás, b) Üdülés és társalgás. 
1. Titkos társaságok. 2. Barátság, pajtásság. 3. Vígan 
becsülettel. 4. Udvariasság, c) A fiu. 1. Még egyszer 
kegyelet. 2. Szünidőben. 3. Takarékosság, d) Christia-
nus mihi nomen. 1. A megszentelt napi munka. 2. Élet-
közösség az egyházzal. 3. Szőlőtő és venyige. 4. Liliom 
tövisek közt. Ecce mater tua ! 

Ajánlom magyar kath. tanféríiaink szives figyel-
mébe. Adjanak hasonló magyar zamatu vezérkönyveket 
az ifjúság kezébe, hogy belőle megtanuljanak öntudatos, 
jellemes, kötelességtudó és teljesítő emberek, hazafiak 
és katholikusok lenni. Pedagógus. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület pályatételei. 
Az Országos Pázmány-Egyesület pályázatot hirdet egy 
irodalomtörténeti tanulmányra és egy kisebb történeti 
elbeszélésre a következő föltételek mellett : 

1. Az irodalomtörténeti tanulmány czime és tár-
gya : A Mária-kultusz a kuruczköltészetben. Terjedelme 
2—4 nyomtatott iv. A pályadíj 400 korona és 100 
korona tiszteletdíj a Magyar Szemle szerkesztőségétől. 

2. A történeti elbeszélés terjedelme lehet 2—3 
nyomtatott iv. A pályadij 200 korona és 50 korona 
tiszteletdíj a Magyar Szemle szerkesztőségétől. 

3. A pályamunkák beküldésének határnapja 1901. 
október 31. (Vidékről érkezett küldemények október 
31-iki postabélyeggel elfogadtatnak.) 

4. Pályázhat minden katholikus iró, ha nem is tagja 
az egyesületnek. 

5. A pályázó művek fűzve, lapszámozva és a szerző 
nevét rejtő jeligés levél kíséretében küldendők az Or-
szágos Pázmány-Egyesület czimére (Budapest, IV., Mol-
nár-u. 11., Katholikus Kör.) 

6. A nyertes művet a szerző közlésre a Magyar 
Szemlének tartozik átengedni a pályadíjhoz csatolt 
tiszteletdíj mellett. 

7. A pályadijat csak abban az esetben adja ki az 
egyesület, ha a kiküldendő biráló bizottság Ítélete sze-
rint a pályamunkák közt talált legjobb mű tartalmilag 
és alakilag kiváló irodalmi színvonalon áll. 

VEGYESEK. 

-f- Az egyetemi keresztmozgalom nagyobb jelen-
tőségű tünemény, mint a milyennek első tekintetre 
látszik. Ebben a mozgalomban jobbról és balról, pro 
és contra, Magyarorság közéletének összes fény- és 
árnyoldalai kavarodtak össze. Gordiusi csomónak lát-
szik az egész ; pedig hát keresztény újjászületés jelent-
kezik benne, persze hogy kínokkal és erőfeszítéssel. 
Eljő az idő, midőn ki fog tűnni, mennyire igaza van a 
szentírásnak, midőn az egymásra következő nemzedé-
kekről azt mondja : „Az atyák ették a savanyu szőlőt, 
és a fiak fogai vástak el." Midőn viharzik a szenvedély, 

a nap ragyogó tányérja elé sötét felhők vonulnak fel. 
Lesz idő, midőn felülkerekedik majd a költő igazsága : 

Uj nap fényié reánk 
Annyi viszály után! 

— A 27-es autonomia bizottság hétfőn és kedden 
letárgyalta az autonomia három kérdéséből az első 
helyre tettet, a vagyonkérdést. Erős nyilatkozatok tör-
téntek, a vélemények elágazása maradt a régi, többségi 
kisebbségi. Mintha azonban itt is kezdene utat törni az 
ellentétes elmékben is az a régi igazság : „vim temperatam 
dí quoque provehunt." Következik ma az iskola-kérdés. 
Ez az életkérdés. Mert a püspöki székek betöltése leg-
főbb fokban a pápa kezében, tehát jó kézben van. 

— Az angol katholikusok sikere. Abban az eskü-
mintában, a mely szerint az angol király trónfoglaláskor 
esküszik, sérelmes kifejezések fordulnak elő a katholikus 
vallás ellen. VII. Eduárd esküje napirendre hozta ezt 
az ügyet. Az angol katholikusok az alsó és felsőházban 
tiltakoztak vallásuk eme sérelme ellen s megsürgették 
az esküminta kijavítását. Igyekezetöket siker kecsegteti, 
mert Balfour minister a képviselőházban kijelentette, 
miszerint a kormány hajlandó ezt az ügyet megvizs-
gálni. Denique, kormányokat csak parlamenti akczióval 
lehet engedésre rábírni s esetleg ha kell, rákényszerí-
teni. Parlamenten kivüli akczióval, még ha esetleg 
ennek oly szép neve volna is, mint az autonomiáé, 
szabadelvű kormányt engedékenységre, a kath. alapok és 
iskolák - kiadására rábírni bizony akár az idők végéig 
is nehezen fog sikerülni. Adja Isten, hogy sikerüljön; 
de még a „B. H." is azt mondta, hogy kormány, mely-
valamit kezébe kaparintott, azt onnan csak parlamenti 
nyomás hatása alatt engedi kivétetni. Nálunk esetleg 
még, ha ráparancsolnának felülről. 

— Egy fejedelem az ő ministereinek. Luitpold 
bajor regens nerczeg 80 évi jubileuma alkalmából arcz-
képét adta minisztereinek ajándékba, evvel a sajátke-
züleg ráirt jelmondással: „Salus publica summa lex 
est." Felséges figyelmeztetés. Másutt ís elkelne. 

— Miről jó a kath. egyetem? Megmutatják a 
franczia katholikus egyetemek. Ezidén tar t ják fenn-
állásuk 25-ik évi jubileumát s valamennyi beszámol 
működésének eredményeiről. A franczia kath. egyete-
mek volt tanítványai a társadalmi életnek immár 
minden terén ragyogtat ják kath. hitéletüket, törhetet-
len hithűségöket. A lyoni egyetem 25 évi jubileumán 
például mily nagyszerű jelenet volt az, midőn felkelt 
Caire Cézár, hogy ő mint párisi városi tanácsos üd-
vözli az alma matert, mely őt nevelte s mond hálát a 
volt tanítványok nevében, kik mindannyian életök fel-
adatául tűzték kath. hitök megvallását minden körül-
mények között. 

— A „Csanádegj házmegyei Zarándoklat Velen-
czébe" czimű 4 műmelléklettel és 16 szövegbeli kép-
pel ellátott szép mű 3 koronáért kapható a püspöki 
irodában Temesvárott és dr Kiss János egyetemi tanár-
nál Budapesten, VII., Rottenbiller u. 5/a. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Bre;./iay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Paj .növelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, márczius 23. 24. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
(idlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. " 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Üdvözlégy Mária! Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : . 
A kath. egyház jogfenntartása a budapesti k. m. t. egyetem iránt. — S z o m b a t h e l y : Szegedy Béla autón, képviselő nyilt levele 
választóihoz. — P á r i s : XIII . Leo pápa levele. — Kath. Autonomia. A 27-es bizottság márcz. 19-iki, 20-iki, 21-iki és 22-iki ülése. -

Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és szónoki iskolái. A szombathelyi növ. papság sz. Ágoston egyletének gyűlése. — Vegyesek. 

Ü d Y Ö z l é g y M á r i a ! 

Legyen a te igécl szerint. Örökké emlékeze-
tes szavak, a megvá l tás tö r téne tében . Az an-
gyalok habár t iszta lelkek, k ikben a bűn 
homálya nem rú t í t ha t j a el a Te remtő ál tal 
a lkotot t eszményi t i sz taságot ; habá r az isteni 
felség közelségében szünte len hangoz t a t j ák is 
a sokszoros szent-szent imádságot : mégis félve 
és re t tegve vár ják mindenha az Urnák, Sabaoth-
Is tenének azon je lentőségtel jes intését , mely 
őket az embereknek teendő szolgála t ra liivják 
fel. Gábriel a rkangyal fényes küldetésben jár t , 
nagy t i toknak let t szóvivője: —Már iához , egy 
istenfélő szűzhöz küldete t t , hogy vele a meg-
testesülés csodás t i tká t közölje. "Rettegve száll-
ha to t t le a magas égből, a földön pedig m á r 
ő bátor í t ja a megrémül t szüzet. Ne félj Mária! — 
Hogyan lehet az, holott férfiút nem ismerek? — A 
magassdgbelinek ereje megárnyékoz téged, a szent, ki 
tölecl születik, Isten fiának fog hivatni. — Legyen a te 
igéd szerint. — S az Ige megtestesült! Boldog 
reménységgel eltelve indulj t ehá t Mária közeli 
rokonodhoz és tudasd velők az Is ten sz. aka-
ra tá t . Utada t , minden lépteidet eddigelé is az 
Úrnak őrangyalai kisérték ; — mostan tó l fogva, 
az angyalok dicső kara i fognak buzgólkodni 
abban, hogy benned, ki a legszentebb gyü-
mölcsöt re j ted szűz méhedben, a gonosz szel-
lem ármányai kár t ne tehessenek. 

Boldog voltál szűz anya és veled együ t t 
boldog le t t az emberiség, mely á l ta lad üdvöt 
nyerhe te t t . Gyümölcsoltó - Boldogasszony ünnepe 
évenkint á ldoza to t hoz, a megtes tesülés em-
lékére ; a „Hiszekegy" min t hi tval lomás — 
énekénél ha jo l jon meg t é rdünk mélyebben — 
m e r t ez a nap az, mely a p rófé ták ál tal előre 
megjövendöl t Megvál tónak egy szűz méhében 
— ecce virgo concipiet — fogan ta t á sá t a 
v i lágnak értésére adta . Amely világ sohasem 
lesz képes te l jesen megadni azon t iszteletet , 
mely Máriá t mé l t án megilleti , ki ezen önkén t 
való beleegyezése ál tal a világ megvá l tásába 
magá t a Mindenható t sokszoros hálára, t iszte-
letre, adósságra kényszer í te t te . Ekképpen i r 
Methodius is : „Üdvözlégy te, ki adósoddá 
t e t t ed mindnyá junk hitelezőjét . Aki i ránt mind-
nyá j an há lá ra vagyunk kötelezve, az t te, ma-
gad i ránt köte lez ted há lá ra" . A keresz ténység 
el ter jedése óta, minden időben fe lhangzot t a 
há lának szava a boldogságos Szűz iránt , m á r 
csak azér t is, mivel a Mindenható t segí tet te 
az embevinem megvá l tásá ra i rányzot t nagy 
muuká jában . Máriával é rhe tünk el minden 
nemes czélt, Mária nélkül mi t sem, mi szi-
vünk m e g n y u g t a t á s á t eszközölhetné. Főképp 
az á j ta tos női-nem — devotus femineus sexus 
— hozza meg kiváló módon hódola tá t Őneki, 
kiben pár t fogót , ol talmazót , az élet bármily 
körülményeiben, ta lá lha t és t isztelhet . H a oly 
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sokan kedvelik a Mária-eultust, akkor ezek 
sorában mindig túlszámmal látjuk a gyengéd 
nemet. Nem is csoda, hiszen az első nő átkot 
hozott, mig ellenben Mária áldást fakasztott 
lépten-nyomon. Mindaddig, mig csak meg nem 
csendült az angyali ajkon e szózat : áldott 
vagy te asszonyok között, a nők átokként 
viselték lealázó sorsukat. Becsületök, életök 
az élvsovár, testiség bűneibe elmerült férfiak 
lelketlen önkényétől függött ; szégyenére az 
akkori társadalomnak a szegény nők csak 
rabnőkként tar ta t tak . Mária nagy változást 
idézett elő. A keresztény szellemben nevelt 
női ivadék csak őreá tekint és megnemesbül 
általa. Példányképül veszi őt az ártat lan szűz, « 
nyomdokain indul a férjes nő, hozzá sóhajt 
az özvegy, mert mindnyájan érzik és tudják, 
hogy a női szépséget erényeivel csak Mária 
honosította meg a földön. Mely erények által 
kiemelkedve a megvetett helyzetből, embert 
megillető sorba helyeztettek. Bár minden nő 
őreá tekintene, őt választaná földi ténykedé-
seiben példányképül; mennyire javulnának az 
erkölcsök, mily nagy fokot érne a hitélet, 
megnemesbülnének a még most is elfajult 
családi szomorú viszonyok ! Lenne bár általá-
nos és a közóhajba átmenne a Mária iránti 
tisztelet, mint volt ha jdanta Mária országá-
ban! A megváltás sz. t i tka mellett, kiválóan 
leköti figyelmünket az isten-anya tisztelete. 
Zengjen tehát ajkunk dicséneket, köszöntse 
nyelvünk a názárethi liliomot, mert ő csak-
ugyan liliom, kinek hófehér tisztaságát az 
isteni magzat meg nem ronthatta, sőt ellen-
kezőleg a szeplőtelenség köntösével ajándé-
kozá meg az égi kegy. Egyházi irónk E. K. 
á térze t t szavaival végzem elmefuttatásomat : 

E liliom ma Te voltál, szép Szűz. 

Gábriel szavára, 
Ma az Isten hegy sugár a szállott 

Szűz szived havára; 
Oh belénk is oltsa be Isten-bimbód 

Egi drága szálát 
S költsd örökszép űdvtavaszra lelkünk 

Téli bús halálát! Breth 

Az elsó keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 
Magánjog. 

A házasság a kereszténység felléptekor egy kevéssé 
ünnepélyes szerződés volt, melyet a két fél puszta akarat-

egybehangzása (consensus) hozott létre, de sem polgári, 
sem vallási szertartás nem kivántatott e szerződés meg-" 
erősítésére. Augustus azt vélte, hogy honmentőnek hitt 
törvényével (a hires lex Julia et Papiával) az élvvágyó 
rómaiakat rákényszerítheti, a mitől már annyira idegen-
kedtek, a házaséletre és hogy majd útját állja a rohamosan 
elharapódzó erkölcshanyatlásnak. Csalódott. Már akkor 
bebizonyult, mint azóta számtalanszor, hogy az állam 
egymaga képtelen a közmorál általános megromlását fel-
tartóztatni, vagy éppenséggel polgárait erényes életmódhoz 
szoktatni, rendeleteivel erkölcsöket teremteni. A régi 
pogány vallásosság is jobb volt, mint a császári korszak 
vallástalan skepticzizmusa. Ebben a nézetben volt Tertul-
lianus is, midőn a laza erkölcsökről p a n a s z k o d o t t . A 
kereszténység tehát a házasság intézményét igen siralmas 
állapotban találta, mert az nem volt többé a polgári eré-
nyek tűzhelye, hanem az önhaszonleső szerelem, a piszkos 
érdekbajbászat, a nemi kicsapongások melegágya. Ezt a 
sülyedést nem nézhette nyugodtan a kereszténység, mely-
nek elvei szerint a házasság egy férfinak egy nővel köl-
csönös vonzalmon alapuló szabad egyesülése, de a kegye-
lem tüze által megtisztítva, a szentség méltósága által az 
égig felmagasztosulva. Ennek a felfogásnak okvetetlenül 
hódítania kellett, mert lehetetlen volt be nem látni, hogy 
az az egész társadalom újjászületésére vezet. 

Egy 371. évből származó constitutio hangsúlyozza, 
hogy a házasság megkötésénél a nőnek szabad választása, 
hogy több egyformán tisztességes és erkölcsös kérő közül 
kit óhajt férjének, tekintetbe veendő, 2) holott hajdanában 
a leányt bárkihez adhatták férjhez, a kiknek fölötte 
hatalmuk volt (az atya, a gyám, az agnatikus rokonok) 
és csak akkor vették ellenmondását figyelembe, ha a 
kiszemelt férfi egy teljesen elvetemült ember lett volna. 
Egy 380. évből eredő constitutio tiz font aranyt ró bir-
ságképpen a tartományi helytartókra azon puszta kisér-
letökért, ha hogy hivatalos hatalmukkal visszaélve, akár-

' milyen tisztességes nőszemélyt akarata ellenére való 
i házasság kötésére kényszerítenének.3) Azon körülmény 

pedig, hogy a házassági frigy egyházi megáldása a 
keresztényeknél kezdettől fogva divatozott,4) még inkább 
szilárdíthatta meg, még mielőtt a világi törvények ren-
delkezései közé fölvétetett volna, azon elvet, hogy a 
nőnek szabad akarata élettársának választásánál tekiatetbá 

i veendő. 
Még egy 428. évi constitutio mondja, senki se higyje, 

hogy az ünnepélyes nászmenet (pompa nuptialis) vagy 
egyéb ünnepélyes lakodalmi szertartások (aliaque nuptia-

1) Apologeticus adversus gentes czimü műve 6. fejezetében igy 
kiált fel : Circa feminas quidem etiam illa maiorum instituta eeci-
derunt, quae sobrietati patrocinabantur. Lbi est illa félicitas màtri- 
moniorum, de móribus utique prosperata, qua per annos ferme  
8excentos ab urbe condita nulla repudium domus scripsit? At  
nunc ? repudium votum est, quasi matrimonii fructus. A nők csak 
azért mentek férjhez, hogy ismét elváljanak. A legtermészetellene-
sebb állapot. 

2) Codex 3. könyv 7. czim 1. törv. 
3) U. o. 3. könyv 11. czim 1. törv. 
4) Különben nem mondhatta volna Tertullianus de pudicitia 

czimü müve 4. fejezetében a nem az egyház szine előtt kötött 
házasságokról, hogy occultae coniunctiones, moechia, fornicationes. 
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rum celebritas) mellőzésévei létrejött házasság érvénytelen, 
vagy az abból származó gyermekek törvénytelenek volná-
nak, ha csak a kit hasonrangu tisztességes személy egyet-
értő, semmiféle törvénybe nem ütköző (nulla lege impediente) 
akaratát a barátok (tehát nem idegenek) tanúbizonysága 
(amicorum fides) igazolja.5) Ezt arra lehetne magyarázni, 
hogy még a keresztény időszámítás ötödik százada harma-
dik tizedében változatlanul fennállott volna a régi polgár-
jogi elv, mely szerint csupán consensus facit nuptias, tehát a 
házassági frigynek egyházi megáldásáról ekkor még szó 
sem lett volna. Azonban világosan ott van a „semmiféle 
törvénybe nem ütközés" feltétele. A. codex pedig számos 
helyen Christiana lex-féle kifejezéssel jelöli az egyház 
parancsát, tehát ez is lex, az is lex, ugy hogy akkor, 
midőn nulla lege impediente-féle kifejezést használ, éppen-
séggel nem látszik kizártnak lenni, hogy a Christiana lex 
által megkövetelt egyházi áldás nem a külsőség (pompa 
nuptialis, alia nuptiarum celebritas), hanem a törvények 
által előirt és mellőzhetetlen lényeges kellékek sorába 
tartozik, a mennyiben a világi lex a házasulandók kölcsö-
nös beleegyezését, az egyházi lex pedig frigyöknek meg-
áldását kivánja a házasság érvényéhez (mellesleg legyen 
megemlítve, hogy az amici abban az időben ugyanazt a 
szerepet vitték, mint a későbbi tridenti zsinat által meg-
követelt két ünnepélyességi tanú). Ha ez az okoskodás 
megállhat, már jóval Justinianus előtt találtuk volna meg 
a keresztény ünnepélyesség fölemlítését a világi törvé-
nyekben. 6) Támogatni látszik pedig okoskodásunkat 
Theodosius és Valentinianus császároknak egy, fájdalom, 
csonka törvéoyök,7) mely csupán természetes gyermekeknek 
rendeli tekintetűi a sine honesta celebratione matrimonii 
nemzett gyermekeket, vagyis azokat, kik egy puszta con-
sensus által kötött házasságból származnak, miből az 
következnék, hogy tehát csak az ünnepélyes házasságból 
származó gyermekek voltak törvényesek. Persze nyilt 
kérdésnek kell hagynunk, vájjon at itt említett honesta 
celebratio alatt az egyházi áldást kell-e értenünk ? Lehe-
tetlennek ezt már azért sem tartjuk, mert a keresztény 
egyházi irók az egyházi áldás mellőzésével kötött házas-
ságot nem is tekintették házasságnak és mert a keresztény 
vallásnak államvallássá proklamálása után az egész világi 
törvényhozást is egyházias szellem lenge át. Ha már a 
császárok a teljes jogképességet is a keresztény valláshoz 
kötötték, akkor az egyháznak a házasság megkötésére 
vonatkozó követelménye úgyis csak egyik önkényt értetődő 
í'olyamánya volt a keresztény szellemben rendelkező világi 
törvényhozásnak. (Folytatjuk.) 

5i Codex 3. könyv 7. czim 3. törv. 
°) Közönségesen csak Justitianustól datálják az egyházi eske-

tés felemlítését a világi törvényekben. Ugyanis az ő codexe 5-
könyve 4. czime 24. törvénye ezeket a szavakat tartalmazza ; „nisi 
ipsa nuptiarum accedat festivitas," 74. novellája 1. §-a pedig elren-
deli, hogy a házasulandók imaházban 3—4 pap előtt kössék meg a 
házasságot, kiktől Írásbeli bizonyítványt kérjenek a megtörtént 
esketésről. 

"•) Codex 4. könyv 6. czim 7. törv. (426?) " 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
IJudapest, márcz. 23. A kath. egyház jogfenntartó.ta 

a budapesti k. m. t. egyetem iránt. — 
Mint minden évben, ezidén is felszólalt a püspöki 

kar a főrendiházban a budapest i k. m. t. egyetem ka-
tholikus alapítványi jel lege érdekében. A nyilatkozatot 
évek óta Császka György kalocsai érsek ur szokta 
megtenni . Tegnapi nyi la tkozatának szövege, a hozzá 
kapcsolódott ministeri és más nyilatkozattal egyetem-
ben a következő : 

Nagymél tóságú elnök ur, méltóságos főrendek ! A 
Pázmány Pé te r bibornok esztergomi érsek által az 
1635-ik évben alapított , később Losy Imre és L i p p r y 
György esztergomi érsekek által u j abb alapí tványokkal 
ellátott és végre a dicső emlékű Mária Terézia királynő 
által a földvári és pécsváradi apátságok javaival gaz-
dagítot t tudományegyetem kathol ikus eredetű lévén, 
amennyiben annak a fentnevezet t érsekek alapítványai-
ból és szintén katholikus eredetű ingatlan vagyonából 
származó évi jövedelmei ú jbó l az állami költségvetés 
rendes bevételei közé felvétet tek : erre nézve ugy, 
amint ez a múl t években is a költségvetési tárgyalások 
alkalmával mindenkor megtör tént , jelenlevő püspöktár-
saim nevében is ki jelentem, hogy midőn a jelen költ-
ségvetési törvényjavas la to t az országnak fedezetet 
igénylő szükségleteire való tekintetből elfogadjuk, ezt 
azon fentar tás mellett teszszük, hogy ezen szavaza-
tunkból magának a fentemlí tet t egyetemi alapnak ka tho-
likus természetére nézve semminemű hát rányos jog i 
következtetés le ne vonassék. 

Kérem a méltóságos főrendeket , hogy ezen fel-
szólalásunknak nyoma 'és emléke a jelen tárgyalás során 
megőriztessék és hogy ebbeli nyi la tkozatunkat ezen 
alkalommal is szíves tudomásul venni méltóztassanak. 

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minister : 
készséggel elismeri azt, hogy az egyetemi alapok közöt t 
vannak olyanok is, amelyek katholikus jel legűek, de 
ez semmiesetre sem pre judikálhat annak, hogy maga 
az egyetem tisztán állami intézmény és ez az 1848. 
X I X . törvényezikkben is kifejezésre ju t . Deák Ferencz-
nek e tá rgyban ta r to t t beszéde óta a kormányok szünet 
nélkül éppen ilyen felszólalásokkal szemben ezt hang-
súlyozták. 

Zichy Nándor ur : Nagyméltóságú elnök ur ! Mél-
tóságos főrendek ! Azt a kérdést vagyok bátor a tár-
gyaláshoz feltenni, hogy ez az általános vitába tartozik-e, 
vagy pedig egy külön nyilatkozatnak tekintendő, amely 
külön tárgyaltatik és amelyre nézve tehát a minister ur 
válaszára és az egéss ügyre vonatkozólag ezúttal is 
lehet megjegyzéseket tenni?! 

Az elnök: Császka György ur ő nagyméltósága az 
általános tárgyaláshoz jelentkezett szólásra, a minister-
nek pedig a házszabályok értelmében joga van bármi-
kor felszólalni. 

Zichy Nándor gróf: Tehát nem tekintetik inter-
pellácziónak, kivételes dolognak, hanem ugy a felszó-
lalásra, mint a válaszra nézve a további vita fenntar-
tatik. (Ugy van !) 
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Szombathely, márcz. 17. Szegedy Béla autón, kép-
viselő nyilt levele vulasztóihoz. —• 

Szegedy Béla, es. kir. kamarás ur ő méltósága, a 
rohonczi autonomiai kerület u j képviselője választóihoz 
a következő nyilt levelet intézte. 

Hálás köszönettel fogadtam Dr István V. felszentelt 
püspök, káptalani helynök ur ö méltóságának kezeiből a rolion-
ezi választó kerület kath. közönségének egyhangú bizalmát, *) 
melylyel engem — nagyérdemű kongresszusi képvise-
lőjének, gróf Erdődy Gyula urnák lemondása folytán 
— az országos kath. kongresszus tagjává megválasztani 
méltóztatott. 

Midőn ezen nagybecsű megbizatást elfogadom, 
teljes mértékben átérzem az evvel járó kötelesség 
súlyát, mely azt irja elém, hogy ón is közreműködjem 
arra, hogy a magyarországi kath. önkormányzat egy-
házunk javára és a katholikus hivek megnyugtatására 
elvégre megalkottassék. 

ígérem, hogy ezen czél elérésére, meggyőződésem 
minden erejével, és lelkesedésem teljes melegségével 
közreműködni fogok. 

Alig szükség felemlítenem, — hisz tudjuk azt a 
kath. kongresszus eddigi tanácskozmányaiból, — hogy 
a kath. önkormányzat kérdésének megoldása nagy kö-
rültekintést igényel ; nem azért, mintha a magyaror-
szági kath. egyház önkormányzati joga vitás lehetne, 
mert azt ma — egyházunk hazai közjogi viszonyának 
megváltozása folytán — nem tagadhatja senki: hanem 
beható megfontolást igényel ezen kérdés azon benső 
viszonynál fogva, mely a magyarországi kath. egyházat 
az apostoli királyhoz, mint főkegyurhoz köti és a kath. 
egyház hierarchikus szervezeténél fogva, mely iránt 
köteles tisztelettel**) kell hogy viseltessék a kath. egyház 
minden tagja. 

Miként köztudomásu dolog, ezen fontos érdekek-
nek mily módon leendő biztosítása, — másrészről annak 
a viszonynak megvitatása felett, mely egyházunkat a 
magyar állammal összefűzi, a tanácskozások — a kon-
gresszus küldöttsége és az illetékes tényezők közt — 
most vannak folyamatban. 

De bármilyenek legyenek is a kongresszus bizott-
sága által előterjesztendő javaslattal szemben a kon-
gresszus közvéleményének alakulásai, — arról biztosítom 
a t. választó közönséget, hogy meggyőződésemhez hiven azon 
állásponthoz fogok csatlakozni, mely a kongresszust összehívó 
királyi főkegyúri leiratban előirt tekinteteknek, jelesen : az 
apostoli király főkegyúri és felügyeleti jogának s a kath. 
egyház hierarchikus szervezetének érintése nélkül — az egy-
házunkat érdeklő világi vonatkozású ügyekben. — minden-
nemű egyházi és iskolai alapítványaink kézélésénél, — min-
den fokú isicoláink vezetésénél. — a törvények korlátai közt 

*) E z , a z igazi kathol ikus autonomiai képviselői álláspont. 
Igazán minta-szerű állásfoglalás. A megválasztot t autonomiai kép-
viselő a vá lasz tó hivek bizalmát az egyházmegye főpásztorának kezé-
böl — veszi á t hálás köszönettel . Mert csakugyan, választóknak 
és válasz tot taknak Iclkifejedelme és bírája a főpásztor. A püspökök 
delegat ióján és részben a legfőbb pa t rónus apostoli király sub-
delegatióján épülhet csak igazi, t. i. hierarchikus autonomia. 

Szeri;. 
**) E s engedelmességgel. Szerk. 

— megadja a kath. önkormányzatnak is ugyanazon hatás-
kört és befolyást, melyet a magyar közjog a többi hazai 
bevett hitfelekezeteknek egyházai részére biztosít. 

A kath. önkormányzat életképességenek egy ik 
feltételéül tartom azt, hogy a kath. választó közönség 
részére a közvetlen választói jog biztosíttassék s hog}^ 
az önkormányzat szervei ne csak a hitközségeknél és 
az országos központban, — hanem egyúttal az egy-
házmegyék keretében is szabályoztassanak, mert e 
nélkül olyan csonka önkormányzat létesülne, *) mely meg-
győződésem szerint nem szerezne megnyugvást a kath. 
közönségnél s a mely nem biztosítaná az egyház ügyei-
nek jogos védelmét a legfontosabb kérdésekben. 

Olyan önkormányzat alakításához tehát, mely ezen 
intézménynek a kongresszust összehívó királyi főkegy-
úri leirattal sem kifogásolható lényegét is nélkülözi, 
— hozzájárulni nem fogok. 

Váljon azon nemes lelkesedés s egyházunk ügyei 
iránti azon meleg érdeklődés és szeretet, mely a kon-
gresszus első időszakában tartot t tárgyalások alkalmá-
val oly egyetértőleg megnyilatkozott, fog-e megfelelő 
méltánylást találni az irányadó tényezőknél s váljon a 
szűkkeblű bizalmatlanság és hatalmi féltékenység nem 
fogja-e leszerelni ezen lelkesedést és érdeklődést most, 
midőn ezekre legnagyobb szükség lenne, — ezen kér-
dés eldöntésének sorsa azok kezeiben van, a kik állá-
suknál fogva hivatva vannak a mai bizonytalanság 
homályában világító irányt adni s minket az egyház 
egyik erős védfalának, az önkormányzatnak megalkotá-
sában vezérelni. 

Adja Isten, hogy reményeink teljesüljenek. 
Acsád, 1901. évi márczius 12-én. 

Szegedy Béla. 
a kath. kongresszus rohonczi kerületének 

képviselője. 

Páris . XIII. Leo pápa levele. — 
Az itteni Semaine Religieuse-ban a következő tudó-

sítás jelent meg: 
O emja a bíboros érsek úr f. hó 1-én, pénteken, 

miután a montmartrei nemzeti fogadalmi templomban 
a pápáért, Francziaországért és a szerzetes rendek 
ügyeért szentmisét mutatott be, levelet irt ő szentsé-
gének, melyben jelenté, hogy vele együtt a szerzetes 
rendek képviselői és a hivek nagy sokasága imádkozott 
a nemzeti fogadalom szentsziv oltára előtt. Egjutttal 
jelentette az érsek a pápának, miszerint lelkészei előtt 
azt az óhaját nyilvánította, hogy valamennyi templom-
ban mondjanak misét ugyanazon szándékra. XIII . Leo 
pápa külön levélben válaszolt. Most a bibornok ur ezt 
a levelet közli a papsággal és a hívekkel, megköszönve 

*) Egyházmegyei autonomiai kongresszus és tanács nélkül 
az országos kongresszus c s o n k á s á é t sehol senki sem tapasztal ja . 
Annál kevésbé lesz csonka az országos kath. iskolai és alapít-
ványi au tonom kezelés országos igazgatósága — egyházmegyei 
igazgatótanács nélkül« Az az igazi, a mit a pü pöki kar akar : 
hitközségi és országos autonomiai szervezet. Az erdélyi autono-
miai szervezet maga is tu la jdonképp eredetére nézve szintén 
országos szervezet , a volt Erdélyországnak országos r. kath. 
autonomiai szervezete. Szerk. 
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nekik, hogy az említett napon az ő óhaja és szándéka 
szerint imádkoztak. 

A pápa levelének szövege ez : 
Bibornok Ur ! 

Fiúi kegyelete önnek azt sugallta, hogy születé-
sünk és megkoronáztatásunk évfordulója alkalmából a 
Montmartrera menjen ós ott a mi szándékunkra szent 
miseáldozatot mutasson be az Istennek, s egyúttal, 
hogy papjait és hiveit és egyesítse magával e szent 
zarándoklatban. Az ön fiúi szeretetének ez az ujabb 
jele minket élénken meghatott s nagy megelégedé-
sünkre szolgált az is, hogy az ön imái a mienkkel 
egyesülnek a franczia szerzetes-rendek érdekében, mely 
annyira szivünkön fekszik. Ezért az ön levele nekünk 
kiválóan nagy vigasztalást hozott, és megköszönve 
önnek jókivánatait, újból esdjük önre, az ön egyház-
megyéjére és Francziaország szerzetes rendeire az 
isteni áldásokat. Zálogául e mennyei kegyelmeknek 
szivünk teljes kiáradásával adjuk önre, papságára és 
híveire apostoli áldásunkat. 

A Vatikánból márcz. 7-én. 
XIII. Leo pápa. 

KATHOLIKUS ATTTONOMIA. 

A 27-es bizottság márcz. 19-iki ülése. 

Jelenvoltak : Szapáry Gyula gróf, elnök Hoványi 
Gyula előadó, Samassa József dr egri érsek, Hornig Ká-
roly veszprémi püspök, Ivánkovics János, rozsnyói püs-
pök, Vajda Ödön zirczi apát, Rajner Lajos dr pápai 
prelátus, Bita Dezső dr egyetemi tanár, Városy Gyula 
dr papnöveldei igazgató, Bakonyi Elek dr, Pásztélyi Jenő) 
Sághy Gyula dr, Zichy Nándor gróf, Apponyi Albert 
gróf, Ugrón Gábor, Timon Ákos dr, Csekonics Endre gróf 
Hortoványi József dr, Győrfy Gyula dr, Günther Antal dr7 

és Rakovszky István. A bizottság folytatta a 10. szakasz-
nak a tárgyalását. A tárgyalásról a vPol. Éri." ezt 
jelenti : 

Szapáry Gyula gróf elnök megnyitván az ülést, 
tárgyalás alá vették a 10. szakaszt. 

Pásztélyi Jenő d r ' a jogfenntartás elejtését helyesli, 
mert Apponyi előadásából meggyőződött arról, hogy ha 
az autonómia a jogát fenntartaná az alapokra, alapítvá-
nyokra és jószágokra, akkor a kormány szervezeti sza-
bályok ellen foglalna állást. *) A püspökök sem kívánják 
a jogfenntartást ('?), ez okból csatlakozik Apponyi indít-
ványához. 

Hoványi Gyula dr előadó bizik Apponyi Albertben. 
A ki az alapok jogi természetéről már régen jeles 
munkát dolgozott ki, az csak nem fogja föladni régi 
álláspontját. Hogy valamelyes autonómia eléressék, bele-
egyezik abba, hogy a jogfönntartás a szervezeti sza-
bályból kihagyassék s csatlakozik Apponyi indítványá-
hoz, hogy a kongresszus külön határozati javaslatában 
energikusan nyilatkozzék a jogfönntartás mellett.-

Sághy Gyula dr a jogfönntartásnak hive és csak 
a kifejezésen kész enyhíteni, azt is csak azzal a föl-

*) Jogtalanii l tenné. Szcrk. 

tétellel, ha az autonómiai szervezet másképpen létre 
nem jön. 

Ugrón Gábor kifejti, hogy ő felsége a kongresz-
szust arra utasította, hogy az 1871-ki tervezetet két 
szempont figyelemben tartásával dolgozza át : a főkegy-
úri jog és a hierarkiai jog sértetlen megőrzésének 
szempontjai érintetlenül hagyassanak. A katholikus ala-
pok, alapítványok és jószágoknak az önkormányzattal 
kezelése nem érinti a főkegyúri jogot, mert csupán az 
a működés szállna az autonómiára, a melyet a ministé-
rium és közegei gyakorolnak. A király minden befolyása, 
joga változatlanul fönnmaradna. A hierarkia nem kezeli 
ezeket a javakat, tehát rá nézve csak haszon, ha a 
katholikus egyház külső szervezete kezeli a javakat s 
nem a ministeri közegeknek ismeretlen emberei. Az 
1871-ki szervezet 18. §-a megváltoztatásra nem szorul 
s azért a 27-es bizottság eddigi álláspontjának fönntar-
tását kéri. 

Samassa József érsek kijelenti, hogy a püspöki 
kar utolsó szövegezésében a 10. §. sem jogfönntartást , 
sem jogfeladást nem tartalmaz. Ezért jobban kedveli a 
püspökök első szövegét, mely némi jogfönntartást is 
involvál, ha nem is explicite — hanem implicite. A 
politikai atmoszféra ha változik, akkor majd a vélemé-
nyek is változni fognak. Addig inkább legyen az az 
állapot, a mely az egyház tulajdonjogát el nem dönti, 
mert veszedelmesebb volna, ha a tulajdonjogot a kor-
mány megtagadná. Az autonómiát nem akarja vesze-
delembe dönteni. Akármilyen kis autonómiát elfogad, 
csak legyen valami, s szeretné, ha azt a némi jogfönn-
tartást szövegeznék. 

Apponyi Albert gróf kéri, hogy az általa a hatá-
rozati javaslat szövegezésére kiküldendő albizottság az 
egri érsek véleményeinek considerácziójával is megbi-
zassék. 

Arra a kérdésre, kik akarják a jogfönntartást a sza-
bályzat szövegében kimondani, igennel szavaztak : Ug-
rón Gábor, Győrffy Gyula dr, Hortoványi József dr, Sághy 
Gyula dr és Bakonyi Elek dr, a többi ellene szavazott 
és ezek elfogadták Apponyi Albert gróf indítványát. 

Ezután a hetes albizottság tagjait választották 
meg. A bizottság tagja lett : Szápáry Gyula gróf elnök, 
Samassa József dr, Zichy Nándor gróf, Apponyi Albert 
gróf, Rajner Lajos dr, Günther Antal dr és Hoványi 
Gyula dr. 

Majd rátért az értekezlet a 115. és 119. §-ok tár-
gyalására, melyet a püspöki javaslat és Ugrón Gábor 
u j indítványának szövegével együtt később fognak tár-
gyalás alá venni. Az értekezlet elhatározta, hogy a tár-
gyalást 20-án délután 4 órakor folytatja. Tárgyalni 
fogják a katholikus oktatás és nevelés ügj 'ét és pedig a 
következő sorrendben : a katholikus népiskolák a katho-
likus középiskolák, a katholikus főiskolák. 

A 27-es bizottság márcz. 20-iki ülése. 

Jelen voltak Szapáry Gyula gróf elnök, Hoványi 
Gyula előadó, Hornig Károly dr veszprémi püspök, 
Ivánkovics János rozsnyói püspök, Vajda Ödön zirczi 
apát, , Rajner Lajos dr pápai prelátus, Bita Dezső dr 
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egyetemi tanár, Városy Gyula dr papnöveldei igazgató, 
Bakonyi Elek dr, Pásztélyi Jenő, Sághy Gyula dr, Zichy 
Nándor gróf, Apponyi Albert gróf, Ugrón Gábor, Petrovácz 
József, Timon Ákos dr, Csekonics Endre gróf, Hortoványi 
József dr, Győrffy Gyula dr és Günther Antal dr. 

A bizottság az iskola- és a nevelésügyet tárgyalta. 
Az ülésről a „Pol. Ert.u ezt je lent i : 

Szapdry Gyula gróf elnök megnyitván az ülést, 
tárgyalás alá bocsátja az iskola és nevelés ügyét, első 
sorban a népiskolák kérdését. 

Petrovácz József indítványa szerint a szabályzatba 
felveendő, liogy miként 1883-ig, a tanképesítés jogát a 
katholikusok önmaguk intézzék el, fennmaradván a kor-
mány ellenőrző joga. A nyugdíj kérdésben csak ott 
kell intézkedni, a hol külön nyugdíjintézetek vannak, 
s erre elég lesz az 1876. és 1893. évi törvényekre hi-
vatkozni. 

Sághy Gyula azt kívánja, hogy a képzőknél az 
autonómiának ugyanazt a hatáskört adják, mint a nép-
iskoláknál. 

Petrovácz József helyesnek tartaná, ha a népiskolai 
és a középiskolai tanárok fegyelmi ügye külön tárgyal" 
tatnék és szabályoztatnék. Ez idő szerint a különböző 
egyházmegyékben az eljárás különböző. 

Apponyi Albert gróf kifejti, hogy a létesült önkor-
mányzat föladata lesz a fegyelmi bizottság alakítása. 
Most arról van szó, hogy a fegyelmi jog miként gya-
koroltassék az autonomia által. 

Ugrón Gábor azt mondja, hogy a népiskolai taní-
tók, a gimnáziumi tanulók és tanárok részére kell fe-
gyelmi szabályzat. Az erdélyi státus maga készítette a 
javaslatot s ezt megerősítés végett kell a ministerhez 
küldeni. 

Az értekezlet elhatározta, hogy a 27-es bizottság 
javaslatának 89. §-hoz hozzáteendő, hogy az 1876. t.-cz. 
28. §-a és az 1893. évi XXYI . t.-cz. 13. §-a figyelembe 
veendő. 

A nyugdíj intézetre. vonatkozó intézkedésnél fölszó-
lalt Ugrón Gábor, Hornig Károly báró és Bajner Lajos 
dr. A bizottság elhatározta, hogy a nyugdíjügyről auto-
nomiai szabályrendelettel csak annyiban intézkedik, a 
mennyiben az 1875. évi X X X I I . törvényczikk és az 
1891. évi XLII I . törvényczikk szükségessé teszi. 

Ezután a középiskolák kérdését tárgyalták. Ugrón 
Gábor kijelentette, hogy ebben a kérdésben nem lehet 
engedni. Minden felekezet arra törekszik középiskolái-
ban, hogy minden hivője egyházának hitvallója legyen. 
Ezt minden felekezet megteheti, de a katholikus közép-
iskolákban az állam vezeti a közoktatást, ez pedig a 
felekezetlenség elveit hirdeti. Ezt tovább tűrni nem 
lehet. Ez ellen csak ugy küzdhetünk, ha középiskolá-
inkat kezünkben tar t juk s ugy rakjuk le a katholikus 
hitéletnek alapját. Adják meg a katholikusoknak azt e 
jogot, a mit a többi hitfelekezet bir s ezt minden tör-
vényváltoztatás nélkül megtehetik. 

Sághy Gyula szerint az autonomia kezéből a közép-
iskolák nevelését nem lehet kiadni. 

Apponyi Albert gróf Ugrón Gábor nézetén van. A 
minister argumentácziójából egyetlen egyet sem fogad 

el. Az 1883. évi törvényczikk módosítására nincs szük-
ség. A czél nem egy-két gimnáziumnak, hanem a katho-
likus tanügynek az átvétele. E czélt csakis a katholi-
kus autonomia szervezetével lehet elérni. Elismeri, 
hogy az állam is szervezett tanintézeteket, de ezek 
szelleme mégis más czélu, ha körülötte katholikus jel-
legű tanintézetek is vannak. Ezzel szakasztjuk meg azt 
az áramlatot, a mely a nevelés államosítását akarja 
elérni. Ha ezzel az áramlattal — úgymond — megküz-
deni nem tudunk, akkor jogaink megóvására kell szo-
rítkoznunk. Ezért ideiglenes átmeneti korszakot kell 
elfogadni s ez időben iparkodjunk iskoláink leghaté-
konyabb ellenőrzésének a biztos sikert megszerezni. 

Ugrón Gábor a szigorú elvi állásponttól nem tágít. 
A minister állásfoglalásának minden pontja tarthatatlan. 
Tanult és katholikus világnézettel biró férfiakat kell 
nevelni az egyháznak és ezért nem hajlandó semmit 
sem engedni. 

Győrffy Gyula dr ragaszkodik ahhoz az elvi állás-
ponthoz, hogy a katholikus autonomia a katholikus 
alapokból föntartott középiskolákat és ezzel a közok-
tatási autonomiát birtokába vegye. E nélkül az önkor-
mányzatnak czélja nincs és katholikus érdekeket nem 
szolgálhat. 

Hortoványi József dr konstatálja, hogy most már 
kettőről kell dönteni : vagy ragaszkodunk eredeti állás-
pontunkhoz s az alapok és alapítványok, s a tanügy 
tekintetében nem engedünk szerzett jogainkból, vagy 
pedig menjünk az alkudozás terére és keressünk alapot 
egy átmeneti időszakra, a mint Apponyi Albert gróf 
indítványozta. Kijelenti, hogy a törvényadta jogról le 
nem mond, a kultuszministerrel nem tárgyal, mert ha 
alkudozásról van szó, akkor az arra illetékes legfőbb 
kegyúrral vagy erre a czélra kiküldött biztosával kép-
zelhető csak a tárgyalás. Az 1883-iki X X X . törvény-
czikk megváltoztatására nincs szükség. 

A vita ezzel a fölszólalással megszakadt és az 
elnök a vita folytatását 21-én délután négy órakor tar-
tandó ülésre halasztotta. 

A 27-es bizottság márcz. 21-iki ülése. 

Jelen voltak Szapáry Gyula gróf elnök, Hoványi 
Gyula dr előadó, Samassa József dr egri érsek, Hornig 
Károly dr veszprémi püspök, Ivánkovics János rozsnyói 
püspök, Vajda Ödön zirczi apát, Bita Dezső dr, Bajner 
Lajos dr, Városy Gyula dr, Petrovácz József, Bakonyi 
Elek dr, Pásztélyi Jenő dr, Apponyi Albert gróf, Bakov-
szky István, Zichy Nándor gróf, Sághy Gyula dr, Ugrón 
Gábor, Hortoványi József dr, Günther Antal dr, Csekonics 
Endre és Timon Ákos dr. A tanácskozás rendje a Pol. 
Ert. szerint ez vol t : 

Bita Dezső dr a 27-es bizottság javaslata mellett 
van ; de a mai államjogi theoriák szerint nem hiszi, hogy 
egyhamar akadni fog kormány, a mely a katholikus 
egyháznak magától megadja a teljes jogú autonomiát, 
ezt tehát ki kellene vivni, de erre idő kell. Azért azt 
tartja, hogy legalább egy talpalatnyi tért kell meg-
szerezni, a melyen állva, ha most nem is egészben, de 
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részben ki lehet vivni a jogokat. Apponyi Albert gróf 
javaslatához járul. 

Pásztélyi Jenő Apponyi gróf álláspontjához csatla-
kozik. Hoványi Gyula is elfogadja Apponyi Albert gróf 
javaslatát, de ahhoz még egy nyolczadik pontot is sze-
retne csatolni. 

Sághy Gyula dr arra kéri a bizottságot, hogy elő-
ször elvi szempontból döntsön Apponyi Albert grót 
indítványa és az eredeti álláspont között. 

Szápdry Gyula gróf elnök erre fölteszi a kérdést, 
elfogadják-e a huszonhetes bizottság javaslatát a tanügyre 
nézve ? 

Ugrón Gábor. Zichy Nándor gróf, Bákovszky István, 
Hortoványi József dr, Sághy Gyula dr, Petrovácz József 
ós Bakonyi Elek dr az eredeti javaslatot, a többség-
ellenben Apponyi Albert gróf hét pontra osztott indít-
ványát*) fogadta el, a mely igy szól: 

1. A tanulmányi alapból fönntartott gimnáziumok 
igazgatója az önkormányzati igagatótanács hármas 
kandidácziója alapján nevezendő ki. 

2. A tanárok és tanulók fegyelmi szabályzata fő-
kegyúri jóváhagyással az önkormányzat által állapí-
tandó meg. 

3. A fegyelmi tanácsban az önkormányzat a tanács 
tagjainak felével legyen képviselve ; az elnökséget 
abban csak katholikus férfiú gyakorolhassa. 

4. Vallás elleni vétségek eseteiben a fegyelmi 
jogot az önkormányzat fegyelmi szabályzatában meg-
jelölt fegyelmi hatóság gyakorolja. 

5. Igazgatók, tanárok és tauulók ellen a fegyelmi 
eljárás az önkormányzati igazgatótanács indítványára 
föltétlenül megindítandó. 

6. A püspökök nemcsak a hit és erkölcstan taní-
tását intézik, de annak mily terjedelmű mértékére 
nézve is a vallás- és közoktatásügyi minister ut ján 
fölterjesztést intéznek a főkegyurhoz. 

7. Az önkormányzat által létesítendő középisko-
lák, vezetésük tekintetében az 1883 : X X X . törvény -
czikknek a felekezetek által fönntartott középisko-
lákra vonatkozó intézkedései alá esnek ", az önkor-
mányzat azokkal épp ugy rendelkezik, mint a feleke-
zetek autonom középiskoláikkal rendelkeznek. 

A részleteknél fölszólalt Samassa József, Vajda 
Ödön, Pásztélyi Jenő, Petrovácz József, Zichy Nándor 
gróf, Ugrón Gábor, Apponyi Albert gróf és Szápáry 
Gyula gróf. A fölszólalások után Apponyi gr. indítvá-
nyát változtatás nélkül fogadták el és kibővítették 
Hoványi Gyula dr előadó következő javaslatával : 

A katholikus tanulmányi alapból fönntartott, vala-
mint a főpapok és szerzetes-rendek által fönntartott 
vagy ellátott katholikus középiskolákban a jelent-
kezők közül első sorban a katholikus if jak veen-
dők föl. 

*) Ugy az alapok, mint az iskolák kérdésében Apponyi 
ál láspontja compromissumra fek te te t t „mixtum compositum." Ha 
beválik a compromissum, a mixtum compositumból, az autonomia 
és heteronomia keverékéből a jelenlegi heteronomia elpárologta-
tásával vagy leszűrésével t iszta kath. autonomia jöhe t létre. Tehá t 
aspet t iamo gli avvenimenti , mint IX. Pius mondá. Szerk. 

Az akadémiáknál és főiskoláknál az eredeti szöveget 
fogadták el. Ugrón Gábor azt indítványozza, hogy ha 
katholikus egyetem létesül, azon a teljes rendelkező 
szabályzat fönntartassék. 

A 114-ik szakasznál Sághy Gyula kifejti, hogy a 
katholikusoknak joguk van jogakadémiát alapítani, 
joguk van egyetemet is állítani. Elismeri, hogy a nyil-
vános jelleg elismerése szükséges és erről a törvény-
hozás intézkedik, de a belső szabályzatot s szervezetet 
magok a katholikusok állapítsák meg. 

Apponyi Albert gróf egyetért Sághyval, hogy a 
nyilvánossági jog elismertetése szükséges, de hogy a 
katholikus egyetem fölállításához törvény legyen szük-
séges, ezt nem érti. 

Günther Antal dr az eredeti szöveg alkalmazását 
kívánja. Ha — úgymond — állami pénzen létesül egye-
tem, mint Kolozsvárott, akkor a törvényhozásnak lehet 
szava, de igy nem. 

Ugrón Gábor csatlakozik Günther fölfogásához. Á 
kormány attól fél, hogy ha a katholikusok egyetemet 
akarnak alapítani, akkor a mai egyetem katholikus alap-
jának kiadását követelik. 

Szápáry Gyula gróf elnök erre az ülést berekeszti 
s a vita folytatását 22-én délután négy órára halasztja. 

A 27-es bizottság márcz. 22-iki ülése. 
Az ülésen Szápáry Gyula gróf elnökölt és Hoványi 

Gyula dr előadón kívül ott volt : Samassa József egri 
érsek, Hornig Károly veszprémi püspök, Bajner Lajos 
dr pápai praelátus, Városy Gyula szemináriumi igaz-
gató, Bita Dezső dr, Bakonyi Elek dr, Hortoványi József 
dr, Pásztélyi Jenő, Günther Antal dr, Petrovácz József, 
Sághy Gyula dr, Zichy Nándor gróf, Apponyi Albert 
gróf, Csekonics Endre gróf és Ugrón Gábor. Tárgy : az 
autonomia harmadik ügyköre. 

Hortoványi József dr szólalt föl elsőnek és azt 
bizonyította, hogy a kultusministernek az az állítása, 
hogy a főpapi javadalmak betöltésénél a kandidálás 
joga kizárólag a kultusministert illeti, téves. Példákra 
hivatkozott a kultusminister állításának megdöntésére. 
A görög nem egyesülteknek, úgymond, megvan az a 
joguk, mert van autonómiájuk, hogy ők választják 
főpapjaikat, helyesebben ők teszik meg a kultusminister 
ut ján a kandidálást; a szent Benedek-rend maga vá-
lasztja főapátját, megvan tehát a kandidálás joga, mert 
van szervezete. Ha a katholikusoknak megvan a szer-
vezetük, nekik is meg kell adni ezt a jogot. A kor-
mány kifogást tehet, vétót mondhat, de csakis a kath. 
kongresszus mondhatja meg, hogy katholikus szem-
pontból melyik jelölt a legalkalmasabb. 

Sághy Gyula után Zichy Nándor gróf ezt mondta : 
Rendkívül nehéz e kérdés, mert ő felsége jogát korlá-
tozni nem lehet. Tudjuk jól, hogy a püspöki szék 
betöltésénél első sorban az egyházi szempont jön figye-
lembe. Ha az autonomia teszi e felterjesztést s igényli 
a kandidáczió jogát, az által egy egyházkormányzati 
tényezővé fejlődnék. Tudjuk, hogy a püspökkinevezés 
a szentatya és a felség közös megegyezése által tör-
ténik. Ezért az óvatosság a kérdés fontosságánál fogva 
felette szükséges, s a püspöki kar véleményét tart ja 
elfogadandór^k. 

Ugrón Gábor a kérdést egyházjogi és politikai szem-
pontból fejtegette. A katholikus egyház, — úgymond, 
az autonómiában szervezetet nyer, a melylyel garancziát 
kell teremteni arra, hogy a nagyobb egyházi javadal-
mak betöltése ne protekczióval, illetéktelen befolyással 
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történjék. Ez a garanczia a világiaknak befolyása a 
kandidálásra, mert csak ők ismerik a jelöltek világi 
szereplését és csak ők tudják, hogy a jelölt korrekt 
katholikus-e a világi életben éppen ugy, mint az egy-
háziban. 

Ezután Samassa József mondott történelmi fejte-
getésekben gazdag beszédet, a melyben érdekesen is-
mertette, miképpen történt a püspöki szék betöltése a 
legrégibb időktől egészen a mai napig. Külösen beha-
tóan foglalkozott a Magyarországon Árpád óta kifej-
lődött gyakorlattal. Fejtegetésének az volt a veleje, 
hogy a világiaknak soha sem volt más joguk, mint a 
vetó joga, tehát most sem követelhetnek mást. A püs-
pöki kar tervezete teljes öszhangban van a tridenti 
zsinat ama rendelkezésével, a mely megszabja, hogyan 
kell püspököt kinevezni, a tridenti zsinat pedig azt 
mondta, hogy a világiaknak csak tanúskodó joguk van, 
de nem választójoguk. A püspöki kar javaslatát ajánlja 
elfogadásra. 

Petrovácz József, Városy Gyula dr és Günther 
Antal dr fölszólalása u t á n a bizottság a többségi javas-
lat 12. §-nak három első bekezdését nagy többséggel 
elfogadta és a negyedik bekezdést törölvén, a püspöki 
kar észrevételeiből a következő szöveget vette át : 

Az igazgatótanács kebeléből évenkint egy bizott-
ság alakítandó, melynek elnöke a herczegprimás, 
tagjai az igazgatótanács püspök-tagjai által saját ke-
belükből választott két püspök és a teljes igazgató-
tanács által választott két világi férfi. Az ország 
herczegprimás a az előző szakasz értelmében püspöki 
állásra méltónak talált férfiak névsorát bizalmasan 
közli a bizottsággal. E bizottság meghallgatása után 
az ország hgprimása a püspöki állásra méltóknak 
talált férfiak nevét a bizottság véleményével együtt 
a vallás- és közoktatásügyi ministerium ut ján ő fel-
ségének fölterjeszti. 

Szápary Gyula gróf elnök a határozat után esti 
fél nyolcz órakor berekesztette az ülést. A legközelebbi 
ülés márczius 26-án délután négy órakor lesz. 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 

EGYflÁZIRODALMl ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
— A szombathelyi növ. papság szt. Ágoston egy-

lete f. hó 17-én tartotta IX. rendes gyűlését. Az elnök 
jelentése után hosszas vita támadt a következő három 
gyűlés idejének megállapítása körül. — A mult gyűlés 
j eg}-zőköny vének hitelesítése után Fábián Gábor IV. é. 
hh. felolvasta ő szentségének a ker. demokrácziáról 
szóló encyklikáját szép magyar fordításban. Majd át-
tértünk a gyűlés főtárgyára, a kongresszusi hat. javas-
latok befejező tárgyalására. Elfogadtuk : Martonnak az 
értekezésekre vonatkozó hat. javaslatát alapszabályaink-
nak megfelelő módosítással ; továbbá Csáky Józsefnek 
a kath. irányú folyóiratokra vonatkozó javaslatát. Ez 
utóbbit Huber javaslatával együtt egy pontba foglaljuk. 
Ezzel elvégeztük a kongresszusi javaslatok tárgyalását. 
Óhajtandó volna, hogy a testvér Iskolák is mihama-
rább végeznének azokkal. Már most csak a gyakorlat 
van hátra, a szép határozatok végrehajtása. — Végül fáj-
dalommal kell megemlékeznem Pulay Lajos IV. é. hh., 
az egylet főkönyvtárosa gyászos elhunytáról. A boldo-
gultat. ki az Iskolának egyik legderekabb tagja volt, 
folyó hó 20-án helyezték nagy részvét mellett a kis-
unyomi temetőben örök nyugalomra. R I. P. K. A. 

VEGYESEK. 
— Pázmány Péter munkáinak kiadása, melyet a 

budapesti kir. magyar tudomány-egyetem tanácsának 
megbízásából a hittudományi kar rendez sajtó alá, 
külföldön nagy elismerést arat. A párisi „Etudes" czi-
mű folyóirat 1901. évi márczius 5-iki füzetében ismer-
teti a latin sorozat IV. kötetét, mely a nagy bibornok 
Theologia Scholasticájának elejét foglalja magában, és 
azt mondja, hogy az a kötet és a többiek „feltámasztják 
Pázmányt" a tudós világnak és nagy tiszteletére vál-
nak azoknak, kik „atyj oknak ezt e szilárd emléket" 
állítják. Alain Galliot de G. s. J . recensens különösen 
megdicséri a De Fide szóló tractatusát Pázmánynak, 
mint a melyben Pázmányunk sokoldalú aktiv szelleme, 
mint apostolé, szónoké, hitvitázóé és dogmatikus tudósé, 
kiváló fényben ragyog. 

— Pápai kitüntetés. 0 szentsége Kálmán Károly 
plébános, országgyűlési képviselőt, a magyar zsoltárost, 
ki a tavalyi jubileumi évben a befejező magyar nem-
zeti zarándoklatot vezette Rómába, a pápai érdemrend 
keresztjével tüntet te ki. 

— Kohl Medárd püspök ur első ordinatiója f. hó 
21-én volt a központi papnevelő intézetben. Ezen a 
napon adta fel ő méltósága a kisebb rendeket 26 növen-
déknek, hogy az oltári szolgálatban való részvevésük 
törvényszerű legyen. 0 mga az ordinatusokhoz intézett 
beszédében örömét nyilvánítá, hogy első ordinatiójával 
az ország valamennyi egyházmegyéjének tehetett szol-
gálatot. 

— A budapesti Oltár-Egyesület kiállítását fényes 
közönség jelenlétében folyó hó 20-án nyitották meg. 
A megnyitó beszédet Kánter Károly apát kir. palotai 
plébános, egyesületi igazgató mondotta. Az igazgató 
beszéde után Kohl Medárd dr fölsz. püspök ur meg-
áldván a kiállított egyházi szereket, négy úrnőnek, 
köztük Pallavicini Edéné őrgrófné elnöknőnek, átnyúj-
totta ő emja a hgprimás nevében a croce di beneme-
renze pápai érdemrendet, elismerésül buzgó működé-
sökért. A kiállítás 25-ig bezárólag lesz nyitva. Ezúttal 
208 templom kap segítséget. Isten áldja meg, kik az 
Ur házának érdekeit gondozzák ! 

— Tanítványok kegyelete. A kegyesrendiek vesz-
prémi templomát a gymnasium volt tanítványai restau-
ráltatni fogják. Az erre szóló lelkes felhívást Jánosi 
Ágoston cz. püspök, veszprémi kanonok adta ki. A 
püspök ur egyelőre értekezletre hivta össze márcz. 17-

j ére a gymnasium volt tanítványait. 
— Hős keresztények. Abyssiniából jöt t a hire 

Rómán át annak, hogy Agoz fejedelem (dedjaz) Alitiena 
város 3000 katholikus lakóját a szakadárságba akarta 
áttéríteni. A 3000 katholikus inkább kivándorolt, mint-
sem hogy Krisztus igaz egyházát megtagadja, és az 
olasz protektorátus területén egy magas sikságon u j 
ottliont alapított magának. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Brez/iay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagj^ Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 
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Budapesten, márczius 27. 25. 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1901. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.'' 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósitások. B u d a p e s t : A föpásztori székek betöltése és az autonomia. — P é c s i e g y h á z m e g y e : A paksi u j templom, 
építéséről. — Á g o s t a : Hogy állunk legújabban a kath. egyház elleni küzdelem dolgában? — Kath. Autonomia. Az eruélyi kath. 
autonomia. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és szónoki iskolái. Jegyzőkönyv a nyitrai püspöki nagyobb papnevelő intézet sz.. 

Lászlóról nevezett magyar e. i. iskolájának 1901. márcz. 18-án tartot t rendkívüli ünnepi gyűléséről. - Irodalom. — Vegyesek. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : Dr^**-
„Credamus, fratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum1'. S. Aug. in 
£v. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

III . 

Az e lmondot takból ki tűnik, liogy a szent 
zsolozsma ugy ta r t a lmát , mint a l ak já t il letőleg 
felnyúlik a ker. egyház legrégibb korá ig ; sőt, 
amint lá t tuk, az ó-szövetségből kölcsönözte 
azt nagyrészben az újszövetségnek ker. egy-
háza. Azonban a szent zsolozsma elmondásá-
nak rendjére és mód já ra nézve az egyház 
különböző részeiben, hosszú időn át, igen nagy 
eltérés u ra lkodo t t ; jelenlegi alakját pedig a szent 
zsolozsma hosszantartó fejlődésnek köszöni. 

A szent zsolozsmának rendezését , beosz-
tását , kifej lesztését sz. Damasus pápa idejében 
(366—84.) sz. Je romos kezde t te m e g ; folytat-
ták az t I. nagy, szent Leo pápa (440—61.) 
Szent I. Geláz pápa (492—96.), I. nagy sz. 
Gergely pápa (596—604.) egészen sz. VII. 
Gergely pápáig (1073—1085.) 

Megjegyzendő még, hogy a szent zsolozs-
ma ezen régi időben több könyvben volt leté-
teményezve ; ily könyvek va lának : 1. Zsol tárok 
(Psalterium), 2. Szentirás (Biblia), 3. Sz. a tyák 

liomiliái (Homiliaria), 4. Ant iphonák és respon-
soriumok (Antiphonaria et responsorialia), 5 . 
H y m n u s o k (Hymnaria) , 6. I m á k (Collectanea) 
és 7. Szen tek és vé r t anuk tö r t éne te (Marty-
rologia). 

Ezekhez j á ru l t ak még az utas í tások (Rubri-
cae), melyek szerint az éjjeli és nappal i szent 
zsolozsmát végezni kellet t . 

Az i t t fölsorolt könyvekből , a mai, nap i 
Officiumhoz viszonyítva, t e t emesen hosszabb 
részle teket végeztek ; gyak ran pedig egy n a p r a 
két Officium is esett , t . i. Officium de tem-
pore és Officium de aliquo Sancto, mikén t 
például maig lan ha lo t tak nap j án ké t Officiu-
mot kell végezni. 

Szent VII. Gergely pápa (1073—1085.) 
ezen ket tős Officiumokat megszünte t t e és az 
Officium egyes alkotó részeit , a régiekhez ké-
pest, megrövidí te t te . V. ö. C. 15. Dist. V. D e 
Consecr. Ezen megrövid í te t t szent zsolozsma 
csakhamar u t a t t ö r t m a g á n a k és a la te rán i 
egyházon kivül, melynek számára az t a p á p a 
rendelet i leg kiadta , R ó m á n a k más egyháza iba 
is e l ju to t t . 

Későbüen Haymo (1230. év körül) a szent 
Ferenczrendiek negyedik generálisa, némi tekin-
te tben módos í to t ta a szent VI I . Gergely pápa 
ál tal k iadot t szt. zsolozsmát a szent Ferencz-
rendiek számára és az t IX. Gergely pápa (1227— 
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1241.) megerős í te t te ; á l ta lánosan kötelezővé 
azonban ezen Officium sem lett . 

Még későbben (1535. év körül) Quignon, 
a jeruzsálemi szent keresztről (de sancta cruce 
in Jeruzsálem) czimzett kardinális, mint a 
szent Ferencz-rendiek ál ta lános főnöke, VII. 
Ke lemen pápa (1523 —1434.) buzdí tására , ameny-
nyiben a Haymo-féle Breviár ium lectioiba sok 
babona ju to t t , egy még rövidebb Breviár iumot 
szerkesz te t t : „Breviárium r o m a n u m ex sacra 
pot issimum Scr ip tura et probat is Sanc to rum 
liistoriis collectum et concinnatum czim a l a t t ; 
k ihagyta t. i. az eddigi Antipl ionokat , Respon-
sori uniókat , Capi tu lumokat , Homil iákat , de a 
l egendáka t jól megros tá l t a és a zu t án az t VII . 
Ke lemen pápa u tódja , III . P á l pápa (1534— 
1549.) elé té r j észté megerősí tés véget t . 

A párisi kath . egyetemnek, az u. n. Sor-
bonnak censurája (lásd: Roskoványi, Coelib. 
et Breviar. VIII . köt. 32. lap) igen lesúj tó 
volt eme Breviárium fe le t t ; amiér t is a pápa 
csak magánhaszná la t r a engedte meg e Bre-
viáriumot, lia az t valaki különösen kér te . 

Végre szent V. Pius pápa (1566—1572.), 
a t r ient i zs ina tnak (Sess. XXV.) megkeresé-
sére a Breviár iumnak jav í to t t k iadásá t eszkö-
zölte és „ Quod a nobis" kezdetű , 1568. jul . 7-én 
kiadot t bul lá jában meghagyta , hogy ezután 
valamennyi egyházban ezen Breviár iumot hasz-
nál ják, csupán azon egyházaka t véve ki, me-
lyeknek Breviár iumai keletkezésűk óta az 
apostoli szentszék jóváhagyásá t birják, vagy 
m á r 200 év óta haszná la tban voltak. 

A magyarok az V. szent P ius ál tal ki-
ado t t szent zsolozsmát az 1630. évben Nagy-
szombatban (Tirnaviae) t a r to t t , nemzet i zsina-
ton fogadták el. V. ö. Pé ter f fy , Notit . Concil. 
P a r s II. 

Amennyiben az V. szent P ius pápa által 
k iadot t Breviár iumba ismét több hiba csúszott 
be, VIII. Kelemen pápa (1602. évben) és VIII . 
Orbán pápa (1631. évben) u j abban átvizsgál-
t a t t a és k i jav í ta t ta azt. 

VIII. Kelemen pápa „ Cum in Ecclesia" 
kezdetű, 1602. évi május 10-én kiadot t és a 
Breviárium elején olvasható Bul lá jában ezeket 
m o n d j a : „Cum progressu temporis, typogra-
pliorum negligentia et incuria, et nimia alio-
r u m etiam, ea, quae ad ipsos non per t inent , 
t e m e r e sibi assiunentium, audacia et licentia, 

mul t i errores in illud (ér tsd: Breviárium Rom. 
a V. Pio editum) i r repser int : ac t um in Sacra 
Scr ip tura et Lect ionibus P a t r u m , t um in vitis 
Sanc to rum et Rubricis, aliisque locis, sine 
Nostra et Romanorum Pont i f icum praedeces-
sorum Nost rorum auctor i ta te , pro cuiusque 
arbitr io p leraque addi ta et i m m u t a t a fuerint , 
ita u t nul la iam reper ian tur Breviaria, quae 
a pr ima editione eiusdem Pii in multis non 
discrepent a tque dissentiant et al iqua recogni-
t ione indigeant . Nos . . . . mandavimus non-
nullis piis et eruditis viris . . . . u t idem Bre-
viár ium nova adhibi ta diligentia accurat ius 
inspicerent . . . et ea, quae deprava ta e s s e . . . 
adnimadver te rent , pro sua doctr ina et p ie ta te 
res t i tuèrent . Quod cum ab iis exacte . . . 
p raes t i tu tum sit . . . Nos illud imprimi et 
divulgari iussimus ". 

VIII. Orbán pápa „Divinam Psalmodiant" 
kezdetű , 1631. évi 25-iki j anuár iusban kel t 
Bul lá jában, mely ugyancsak a Breviárium ele-
jén olvasható, egyebek közöt t mondja : „. . . . 
Quae causae quondum impulere summos Poii-
tiíices, praedecessores nostros, filicis memoriae 
P i u m , ' h u j u s e e nominis quintum, u t Breviárium 
R o m a n u m incertis per earn ae ta tem legibus 
vagum, cer ta s ta taeque orandi metliodo inli-
garet , et Clementem VIII. u t illud ipsum lapsu 
temporis ac typographorum incuria deprava-
tum, decori pristino res t i tuere t : Nos quoque 
in eamdem cogitat ionem t raxere . . . . I t aque 
huic rei sedulam operám navavimus, et jussu 
nostro aliquot eruditi et sapientes viri suam 
serio curam contulerunt , quorum diligentia 
s tudioque per fec tum opus est . . . . siquidem 
in eo Hynmi (paucis exceptis) . . . ad carmi-
nis et lat ini tat is leges revocat i vel de integro 
condit i sunt. Res t i tu ta in Psalmis et Canticis 
in terpunct io editionis Vulgatae, . . . additis 
Asteriscis. P a t r u n i Sermones et Homiliae col-
la tae cum pluribus impressis editionibus et 
veteribus manuscript is . . . Sanctorum histó-
riáé ex priscis et probatis auetoribus recogni-
tae . Rubricae, detract is nonnullis, quibusdam 
adiectis, clarius et commodius explicatae". 

Végül a legújabb időben, napjainkban, 
XII I . Leo pápa is sokat javí tot t , módosí tot t 
és bőví te t t a Breviár iumon; legyen elég e 
tek in te tben csupán az ada toka t felsorolnom : 

Először is „Nullo nnquam" kezdetű 1882. 
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évi julius 28 án kel t apostoli Brevejével : 
„Rubricae generales et specialas Breviarii et 
Missalis Rom. re fo rmatae" czim a la t t közölve 
le t t a rubr ikák módosítása. 

Azu tán 1883. évben megje len t a liturgi-
kus könyveknek, közö t tük a Breviár ium Ro-
m a n u m n a k is, úgyneveze t t typica editiója, vagyis 
a Regensburgban, P u s t e t n é l nyomot t Breviá-
r iumot évenkint R ó m á b a n a S. Congregat io 
Ri tuum átvizsgálta és hi telesí tet te . 

Ugyancsak 1888. iul. 5. és 8-án je len t 
meg a S. R. Congregat io Dec re tuma folytán 
a Breviárium II. Noc turusának néhány módo-
sított o lvasmánya : „Lectiones historicae secundi 
Nocturni reformatae" czim alat t . 

Végül 1883. jul. 5-én engedélyezte a p á p a 
a S. R. Congregatio Dec re tuma ál tal az 
„Officia votiva per annum" , — votiv Officiu-
mokat . 

A Breviárium R o m a n u m n a k t a r t a lma tel iát 
manapság négy pápának tekintélyével dicsek-
szik, miként a-z a könyv czimlapján je lezve is 
van : S. Pi i Y. Pontif icis Maximi jussu editum, 
Clementis VIII . Urbani VIII. et Leonis XI I I . 
auctor i ta te recognitum. 

(Fo ly ta t juk ) 

Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 
Mayánjog. 

A közel rokonok közötti házasság szigorúan tilal-
maztatott. A fivérnek vagy nővérnek leányával való vér-
fertőztető viszony főbenjáró bűntett volt, s az ebből a 
viszonyból származó gyermekek törvénytelenek valának.1) 
Tilos volt a fivér nejét, vagy egymásután két nővért el-
venni, az ilyen összeköttetésből származott gyermekek is 
törvénytelenek valának.2) Vérfertőztető házasságban élő 
férfi sem házastársát nem tekintheti törvényes nejének, 
sem a vele nemzett gyermekeket törvényes gyermekéinek, 
vagyona csak élete fogytáig az övé, holta után törvényes 
rokonok hiányában a fiskusra száll.3) Azon nő, ki nővéré-
nek férjét amannak halála után elfogadja, vagy azon férfi, 
ki nejének halála után ennek nőtestvérét elveszi, infa-
misszá válik, a gyermekek törvénytelenek és az öröklésből 
kizárvák.4) Ezekben a törvényekben világosan mutatkozik 
az egyház befolyása, mely a közel rokonok közötti vér-
fertőztető báza9sa'gokat már azért sem tűrhette, mert 
szembe kellett szállania azon rágalmakkal, melyeket a 
pogányok a keresztények gonoszságáról, vérfertőztetéseik-

') U. o. 3. könyv 12. czim 1. törv. 
2) U. o. 3. könyv 12. czim 2. törv. 
3) U. o. 8. könyv 12. czim 3. törv. 
4) U. o. 3. könyv 12. czim 4. törv. 

ről, a közöttük divó nőközösségről terjesztettek. A ker< sz-
ténység szellemében nem szükséges ugyanazon csilal 
tagjait, kiket amúgy is a rokoni szeretet köteléke ki i , 
hogy egymáshoz fűzzön, azonfölül a házasság bensőség^'v- r 
is egymással meg szorosabban összekötni, de igeui-
különböző családok tagjait, mert csak igy remélhető i 
testvériség, a kölcsönös engedékenység, a szoros össz-ta<--
tozandóság érzetének terjedése és megerősödése, a me'yne'c 
Szt. Ágoston oly ékesen szóló védője volt.5) 

Hogy a barbárokkal való házasság is mint valóságos 
hazaárulás halálbüntetés terhe alatt tiltva volt, már fei -
tebb (96. 1.) érintettük. 

Az elválást illetőleg a régi jog azt tartotta, hogv 
valamint a házasság a két fél kölcsönös megegyezése által 
jön létre, épp ugy annak felbontása is merőben a házas-
felek tetszésétől függ ; ha ráuntak egymásra, szétmentek,, 
sőt utóbb már az egyoldalú felmondás (repudium) is elég-
ségesnek tartatott. A kereszténység mindjárt kezdettől a 
házasságot felbonthatatlannak hirdette.6) Ámde ilyen gyö-
keres reform egy olyan államban, melyben a concubinatus 
is törvényes oltalomban részesült, nem egykönnyen volt 
lehetséges. Igy is félreismerhetetlen azonban a keresztény-
ség elve felé való haladás. Ugyanis már N. Konstantin 
császár (331 évben) ekkép rendelkezik : bármely csekély-
ség miatt sem a nő férjének, sem a férj nejének nen> 
küldhet válólevelet pl. a nő azért, meit férje részeges, já-
tékos, csapodár, a férj azért, mert neje kaczérkodó. A nő 

"csak a következő három okból, u. m. gyilkosság, méreg-
keverés, sirrombolás miatt, mely esetekben magával viheti 
egész hozományát. De ha ezen három bűntényen kivül 
másféle okból küldötte férjének a vá'ólevelet, az utolsó 
hajtűig mindenét le kell raknia férje házában, ő maga 
pedig e?ért a vakmerőségéért deportálandó. A férj szintén 
csak hármas okból küldhet nejének válólevelet u. m. házas-
ságtörés, méregkeverés, kerítés miatt; ha pedig ezen bűn-
tettekben ártatlan nejét dobja ki a házából, ki kell neki 
adüja egész hozományát és nem szabad más nőt elvenni^, 
s ha mégis megnősül, előbbi nejének szabad az ő házába 
berontaria és a szenvedett bántalomért második nejének 
egész hozományát magával vinnie.7) Honorius, Theodosius 
és Constantius császárok pedig (421 évben) ekkép intézked-
nek : Azon nő, ki férjének válólevelet küldve őt elhagyja, ha 
semmiféle törvényes válási okot bebizonyítani nem képes, 
elveszti jegyajándékát és hozományát s azonfelül deportál-
tatik, sem újra férjhez nem mehet, sem vissszatérési jogot 
(ius postliminii) nem nyer. Ha csekélyebb vétségeket iga-
zol, melyekkel válását indokolni látszik, veszítse el hozo-
mányát, adja vissza jegyajándékát és ne legyen szabad 
újra férjhez mennie. Ha pedig férjét elhagyva, utóbb 
házasságtörést követ el, férje'nek a válás után is szabad e 
miatt ellene pert indítania. Ha a távozó nő férje ellen 
súlyosabb bűntetteket bizonyít, megtartja hozományát és 
jegyajándékát s a válástól számított öt év múlva újra 
férjhez mehet, akkor t. i. ugy látszik, hogy inkább férje 
iránti gyűlöletből, nem pedig abból a vágyból cselekszik, 

5) Troplong id. m. 195. 1. 
6) Tertullianus de monosamia czimü műve 9. fejezetében eze-

ket m o n d j a : „Solus ille (Deus) seperabit, qui et coniunxit . . . non 
per duritiain repudii, sed per debitum mort i s" 

7) Codex 3. könyv 16. czim 1. törv. 
25* 
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hogy más férjet kapjon. Ha persze a férj kezdte meg 
«lőbb a válást és nejét súlyos bűntettről vádolja, hadd 
folytasson ellene pert a törvény szerint és teljes bebizo-
nyítás esetén követelje elűzött nejének hozományát, vegye 
vissza jegyajándékát s ha tetszik vegyen el más nőt; ha 
azonban a bűntett nem bizonyos, hanem csak, miként tör-
ténni szokott, nejére viselkedése miatt ráunt, ám vonja 
vissza jegyajándékát, de adja vissza ő is, a mit tőle kapott 
s azután két év múlva vegyen el, ha tetszik, más nőt. De 
ha a viselkedés körül sem forog fenn hiba, hanem csupán 
egyenetlenség, az ártatlanul elűzött nő tartsa meg mind 
jegyajándékát, mind hozományát és mig férje örökös 
magánéletre kényszeríttetik, maga, ha tetszik, egy év múlva 
ismét férjhez mehet.8) 

A kereszténység nem ellenezte oly mereven a több-
szörös házasságot (az előbbi házasságnak az egyik fél 
halála következtében történt felbontása után), ámbár Sz. 
Pál is tisztességesebbnek tartotta, ha a fiatal özvegy meg-
elégszik az első házassággal. Ellenben a pogány római 

jog a gyászidő (10 hónap) meg nem tartásával újra férj-
hez menő nőt becstelenséggel büntette, a második házasság 
pedig váratlau örökség megszerzésére szolgáló eszköz volt. 
A keresztény felfogás különbséget tett a parancs és a 
tanács, a társadalmi kötelességek és az asceticus tökéle-
tesbedés között, kinek-kinek szabad vagy világi érzelmeit 
követni, vagy vallási meggyőződését. Szerencsés vegyüléke 
ez az erkölcs, a család, a fajszaporodás biztosításának. 
Theodosius császár (381 évben) a tiz havi gyászidőt egy 
évre terjesztette ki (ámbár még ezt is rövidnek tartotta) 
s kimondotta, hegy az ezen időn belül újra férjhez menő 
özvegy nő becstelenséggel, rendje összes jogai- é3 kivált-
ságainak, valamint a korábbi férjétől szerzett mindennemű 
vagyoni előnyeinek elvesztésével sújtandó.10) A gyászév 
leteltével újra férjhez menő özvegynő a korábbi férjétől 
bármi czimen rászállott vagyonának csupán haszonélvezé-
sét tartja meg, tulajdona az előbbi házasságból származó 
gyermekeket illetvén, s ha ezek közül valamelyik meghal, 
ennek a részét is a többi (t. i. az előbbi házasságban 
született) gyermekeknek tartozik hátrahagyni, harmadik 
személy javára semmit sem rendelhet belőle. Csak ha az 
előbbi házasságból gyermekek nincsene1-', tarthatja meg a 
korábbi férjétől rászállott vagyont teljes tulajdonként és 
rendelkezhetik róla szabad tetszése szerint. Ugyanezen 
szabályok állanak a férfira nézve is, ha második házas-
ságra lép, a mennyiben elhalt nejének vagyona annak 
saját gyermekeit illeti,11) Ekként tehát a törvényhozás 
vezérelve lett a létező családnak conserválása, hogy a va-

gyont részére biztosítsa és elejét vegye az egyenetlensé-
geknek, melyeket a különböző házasságból származó 
gyermekek érdekei támasztottak. Ugyanezen szempont 
volt irányadó Theodosius császárnak egy másik (392. évi) 
rendeletében, melylyel a korábbi féri által nejének hátra 
hagyott haszonélvezést, ha özvegye újra férjhez menne, 
hasonlag a korábbi házasságból származó gyermekekre 
haladéktalanul visszaruháztatni parancsolta.12) 

8) U. o. 8. könyv 16. cziin 2. törv. 
Troplong id. m. 185—187. 1. 

10) Codex 8. könyv 8. czim 1. törv. 
u ) U. o. 3. könyv 8. czim 2. törv. 
l2J U. o. 3. könyv 9. czim 1. törv. 

A ki álnokul kicsalt fejedelmi dispensatio alapján 
(azon ürügv alatt, hogy a leánynak beleegyezését birja) 
nősül, vagyonának elkobzása után deportáltatik, gyermekei 
pedig törvénytelenek.13) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 26. A főpásztori székele betöltése 

és az autonomia. — 
Tisztelettel és hálával tekintünk azokra a férfiakra, 

kik az autonomia 27-es bizottságában az egyház jogai 
érdekében fáradoznak és dolgoznak. Csak egyet lehet 
sajnálnunk : azt, hogy e nagyérdemű férfiak nyilatko-
zatai vagy ismeretlenek maradnak, vagy sokkal hiá-
nyosabban ju tnak tudomásunkra, hogy sem azokat 
kellőleg lehetne honorálnunk. A 22-iki ülésről ugyanis 
annyira hiányos értesítés je lent meg a „Pol. Ért ." u t ján, 
hogy például Samassa József egri érsek ur „történelmi 
fej tegetésekben gazdag beszédéről" csak 13-adfél sovány 
sor számolt be, az is szembeszökő összetévesztésével a 
vetó- és a tanúskodó jognak és e két jog különböző 
alanyának. Petrovácz, Yárosy praelátus és dr Günther 
felszólalásairól már egy árva szó sem je lent meg a „P. 
E." sovány tudósításában, pedig azok a felszólalások 
bizonyára szintén gazdagok voltak eszmékben, és igy 
bizonyára jó tékonyan ha tha t tak volna a főpásztori szé-
kek betöltése kérdésének tisztázására. 

Mert a főpásztori székek betöltésének ügyköre 
nagyon különbözik az u. n. autonomiai kezelés keretébe 
uta l t másik két ügykörtől, t. i. a kath. közalapítványi 
és közoktatásügyi körtől. Ebben a két utóbbi jogkör-
ben ugyanis a mai megrögzött eljárás szerint a dolgok 
lényege, t. i. az illető, körben való intézkedés jogának a 
veleje, a felekezetlenné lett kormány kezére já tszódott 
át, ós az autonomia feladata ezekre az ügyekre nézve 
éppen abban áll, hogy a kath. iskolai és közalapítványi 
ügy lényege onnan, a hol van, kiszabadíttassék ; mig a 
főpásztori székek betöltésének a lényege, az institutio 
canonica, ott ^an, a hol lennie kell, az apostoli szent-
szék, az egyház feje, a római pápa kezében, ki a maga 
saját közegével a nuntiussal végezteti a processus in-
formativus praeviust extra curiam, valamint szintén a 
maga autonom, bíbornoki közegével végezteti Rómában 
az u. n. processus informativus definitivust is, a melyek 
alapján azután teljes egyházi autonom szabad elhatá-
rozással adja meg személyesen a jelölteknek, a történ-
tek megerősítésével kapcsolatban, a püspököket meg-
illető egyházi hatóságot. A püspöki székek betöltése 
tehát a dolog lényegét tekintve autonom egyházi, mert 
pápai kézben van. I t t nem a dolog lényegét kell kisza-
badí tani egy idegen, nem egyházi hatalom usurpatiója 
alól, hanem a nunt ius által végezni szokott extra curiam 
próbát megelőző apostoli királyi próbánál kell a szeméty 
kijelölésében érvényre emelni azt, hogy itt esetről-
esetre nem a felekezetlen kormány tetszése, hanem a ma-
gyarországi kath. egyház illetékesen nyilvánult véle-
ménye van hivatva alapul szolgálni az apostoli király-

13) U. o. 3. könyv 10. czim 1. förv. 
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iiak az ő elidegenithetetleii személyes jogának gyakor-
lásában a főpásztorok kinevezésénél. 

Minthogy evvel az elvi állásponttal a 27-es bi-
zottságnak f. hó 23-án hozott többségi megállapodása 
teljes összhangzásban van. azt az autonomiai kon-
gresszus bátran kimondhatja, a püspöki kar nyugodtan 
megerősítheti, az apostoli király pedig köszönettel 
fogadhatja, — mert azt Róma elvből semmi esetre 
sem fogja ellenezni. ? ? 

Pécsi egyházmegye. A paksi új templom építésé-
ről. •— 

Az 1901-ik év mintegy félszázados forró óhaj tel-
jesedését hozta meg a paksi kath. híveknek. 

A ki a paksi viszonyokat ismeri, jól tudhatja , 
hogy a jelenlegi templom sem a felszaporodott hívek 
számának, sem lángoló buzgalmának, sem pedig egyál-
talán a hitközség tekintélyének meg nem felelt. Hisz 
nagyobb ünnepeken a hívek nagy része kénytelen volt 
a templom ajtai körül sürün csoportosulva az Isten-
tiszteletben részt venni, minthogy a templom belsejé-
ben már mozdulni sem lehetett, és jó, ha a miséző pap 
az oltárhoz juthatot t , de már a közönséges vasárnapo-
kon is szük volt a templom, fölöttébb kényelmetlenné 
vált, s a helyzetet csak az tette némileg is tűrhetővé, 
hogy a közönség három szentmisére megoszlott. 

Lát ta ezt méltóságos Püspök atyánk is a 2 évvel 
előbb lefolyt bérmálás alkalmával, azóta a paksi hit-
község ebbeli szükségletét is különösen szivén hordta 
s legutóbb bőkező adományával lehetővé tette s ke-
gyesen engedélyezte, hogy a hitközség uj templom 
építéséhez fogjon, főpásztori áldását adván a nagy 
műre. 

Nem lesz érdektelen ezúttal a jelenlegi régi tem-
plomra vonatkozó némely adatot Streicher József plé-
bánosnak a körben tartott felolvasása alapján ismer-
tetnünk. 

A jelenlegi templom alapja 1722-ben, tehát 179 
év előtt tétetett le. Szalmafödeles kis kunyhónak lehetne 
inkább ezt a templomot neveznünk, mel}" még az akkori 
viszonyoknak is, habár a hitközség csupán 700 lelket 
számlált, alig felelt meg. 1729-ben kis fatornyot kapott 
a templom, 1749-ben boltív alá vették, mit azonban 
csakhamar lebontottak ; 1776-ban újra átépítették a tem-
plomot, 1789-ben, tehát 112 éve épült a mostani torony; 
1805-ben, a templom leégett, de helyreállíttatván, azóta 
változatlanul áll. Hogy ezen legutóbb említett alkalom-
mal a templom méreteit nagyobbra nem szabták, annak 
egyszerű oka abban keresendő, mert a lakosság főkép 
az elmúlt század folyamán szaporodott fel. Hisz 100 
évvel ezelőtt a hitközség még csak 2500 lelket szám-
lált, ellenben 1828-ban már 6000 volt a katholikusok 
száma, mig ma a 8000-et meghaladja s az anyakönyvek 
évenkint százon felüli szaporulatot tüntetnek fel. 

Nem csoda tehát, ha egy uj, tágas, Isten dicső-
ségének, a hívek számának és buzgalmának megfelelő 
templom építése réges régi és közohaj volt. 

Az utóbbi időkben gyakrabban váltakozó paksi 
jeles plébánosok azügj-gyel mind foglalkoztak s a paksi 
hivek előtt felejthetetlen Spiesz János jelenleg pécsi 

apátkanonok ur idejében az ő buzgólkodása folytán 
országos gyűjtésből mintegy 1500 fr t össze is jö t t a 
Pakson építendő Jézus-Szive templomra. Ámde a körül-
mények még nem értek meg, hogy a nagy műbe ered-
ményesen bele lehetett volna kapni. 

Időközben azonban az u j templom építésialap 
felszaporodván s a tágasabb templom szükségessége is 
mind akuttabbá válván, a jelenleg buzgolkodó plébános 
Streicher József elérkezettnek vélte az időt, hogy a rég 
táplált óhaj testet öltsön. Felvilágosítván híveit, hogy 
egy uj, tágas, díszes templom most már minden túlságos 
anyagi megerőltetés nélkül létesülhet, azok az eszmét 
a legnagyobb lelkesedéssel tették magukévá. 

Schlauch Imre hírneves pécsi építész megkerestet-
vén, egy terv készítését, illetőleg, a plébánostól adott 
irányelvek szerint oly tervet mutatot t be, mit az egész 
hitközség köztetszéssel fogadott. E terv szerint az u j 
templom mintegy háromszorosa lesz a réginek. Hossza 
46 méter, szélessége 22.5 méter, belső magassága 13 
méter, torony magassága 41 méter. A régi templomból 
csupán a toronymarad meg, de az is magasbittatik és 
a templommal összhangba hozatik. A templom három 
hajós román basilika sty Iben épíilend. Jobbára a helyi 
viszonyoknak, az építőanyag nagymérvű olcsóságának, 
nemkülönben az építész szolidságainak tudható be, hogy 
a nagy mű 88.080 koronáért létesülhet. Ehhez fedeze-
tül szolgál az úgynevezett templom-építési alap, mely 
ma kitesz 32.000 kor.-t. Ennek létesüléséről is érdemes 
röviden szólanunk. 

Boldog emlékű Girk György pécsi püspöknek egy 
jó lelkű komornyikja, névszerint Maguri József 10.683 
forintot hagyományozott egy a pécsi püspök által 
meghatározandó jótékony czélra, mégis oly kikötéssel, 
hogy az adományozásnál figyelembe vétessék a neve-
zett püspök unokaöcscsének, Girk Alajosnak, néhai 
pécsi kanonoknak óhaja, szándéka is. A jelenlegi plé-
bános Streicher József, akkorában paksi káplán cz ügjr 
mikénti állásáról tudomást szerezvén, felhívta a nevezett 
Girk Alajos kanonok, előbb paksi plébános figyelmét 
a paksi hitközség körében megindult mozgalomra, mely 
apáczák vezetése alatt leány-iskola létesítését czélozta. 
Girk Alajos kanonoknak tetszett az eszme és az ő köz-
benjárására sikerült az egész összeget Paks hitközség 
számára biztosítani. Fele mindjárt a leányiskola felé-
pítésére fordíttatott, a másik fele pedig, mint u j tem-
plom építési alap gyümölcsözés végett elhelyeztetett ; 
ezen összeg szaporodott fel más kegyes adományok 
hozzájárultával 32.000 koronára. 

Püspök urunk ő méltósága kegyes engedelmével 
ez összeghez az u j templom építése czéljára a régi 
templom tőkéjéből 8000 korona csatoltatott, nemkülön-
ben ő méltósága, a paksi hívek örök hálájára a kegy-
uratlan templomok alapjából a pakson építendő uj 
templomra 10.000 azaz tízezer koronát engedélyezni 
kegyeskedett; Ezenkívül gyűjtés is indult meg a liivek 
között, mely minden várakozáson felül eddig mint egy 
17.000 koronát tesz ki. 

Méltó, hogy a nevezetesebb adományokat e helyütt 
is megemlítsük. Özvegy Nebether Györgyné adomá-
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nyozott 2000 koronát, Bán család 2000 kor., Kurtz 
nővérek 1300 kor., AVeisz Bálint paksi polgár lOCOkor., 
Flórián János és neje 1200 kor., Szeifritz István pécsi 
kanonok 1000 kor., Szeifritz Antal és neje 500 kor., 
Schmidt János taksonyi esperes plébános 400 kor., 
Wolf János, Malatinszky Sándor, Vaj ér Márton 
200—200 koronát, A még ezután hiányzó összeget a 
hitközség kivetés ut ján kész örömmel pótolja. 

A régi templomtól a hitközség f. évi márczius 
hó 15., 1<>. és 17-én búcsúzik el megható ünnepségek 
között ; az első nap a szent kereszt tiszteletére lesz 
szentelve, a melynek különös oltalma alatt a régi tem-
plom állott ; a második nap a bold. Szűz tiszteletére, 
vasárnap pedig megtart ja a hitközség ez évi szentség-
imádását, s imádja Jézus Szivét annál is inkább, mert 
az újonnan Isten szépségével felépítendő templom 
Jézus imádandó Szivének lesz szentelve. 

Paks hitközsége lehetőleg a templom építéssel 
egyidejűleg, amennyire anyagi ereje engedi, a már 
elodázhatatlan u j iskola építést is szeretné elintézni. 
Tervben van, hogy a jelenlegi fiúiskola emeletre épít-
tessék s megfelelő átalakításon menjen át ugy, hogy a 
zárda ide legyen áttelepíthető, mig ellenben, a fiúiskola 
a számára elég tágas leány-iskolát foglalná el. Már 
fenndicsért Schlauch Imre jeles pécsi építész már erre 
nézve is készített igen csinos és czélszerü tervezetet. 

Adná az a szent Sziv, mely tisztelőinek minden 
áldást igér, hogy a kath. hitéletbe annyira belevágó 
iskolaügy is szerencsésen rendeztessék, valamint áldaná 
m e g a nagy művek minden intézőit és jótevőit. 

M. L. 

Agosta. Hogy állunk legújabban a kath. egyház elleni 
küzdelem dolgában ? — 

A bonni kath. nagygyűlésen dr Lieber képviselő, 
a Centrum-párt vezére, ünnepélyesen kijelentette, hogy 
uj kulturharcz küszöbe előtt állunk, és figyelmeztetett 
arra, vigyázzunk, hogy az ellenség meg ne lepjen. 
Valóban, nem kell csak egy pillantást vetni a katholi-
kusellenes, a szabadelvű ~ sajtóra, hogy ezt az ébresztő 
hangot okosnak és alaposnak ismerjük el. Oly gyűlö-
lettel és vakbuzgósággal, annyi lelkiismeretlenséggel és 
álnoksággal támadják itt és üldözik a kath. egyházat, 
hogy hasonló jelenetek még a 70-es évek kulturhar-
czának legvadabb idejében is ri tkít ják párjukat. 

Jelenleg más utat választottak az óhajtott czél 
elérésére, a mely nem egyéb mint a kath. egyház meg-
semmisítése. A 70-es években, bízva a vaskanczellár 
vakmerő természetébe és hatalmába, azt hitték, hogy 
állami karhatalommal fog lehetniök a kath. egyházat 
agyonüttetni. Ebben a reményben jöttek létre a kath. 
egyház ellen azok a törvények, melyek örökös szé-
gyenfoltok lesznek a német birodalom történetében-
Püspököket és papokat, szerzeteseket és apáczákat 
elűztek a haza földjéről, vagy börtönbe vetettek, mert azok 
inkább engedelmeskedtek Istennek, mint az emberek-
nek s nem akartak jogosoknak elismerni azokat a tör-
vényeket, melyeket pokoli gyűlölet sugallt a kath. 
egyház ellen. Az egyház ellenségei azonban nagy csa-
lódásban éltek, midőn azt hitték, hogy a kath. egyházat 

ilyen eszközökkel megtörni vagy kiirtani lehet. Nem 
tanulták meg az egyháztörténelemből azt, hogy üldözé-
sek és sanyargatások az egyházat nemcsak nem irtják 
ki, de sőt belé uj életet és uj erőket visznek be. A követ-
kezmény tehát itt is bekövetkezett és az volt, hogy az 
egyház ellenségei fogcsikorgatva voltak kénytelenek 
visszavonulásukat megkezdeni s az egész vonalon lep-
lezni. Győzött a német katholikusok hitbeli hűsége és 
buzgósága, s a kik vesztesek voltak, az a liberalizmus 
és a páholy, a honnan a kulturharcz szelleme kiáradt. 

Ámde a liberalizmus és a páholy nem mondtak 
le szándékukról, habár a fegyvert kénytelenek voltak 
is a 70-es évek csataterén lerakni. Most újra elérke-
zettnek látják az időt, hogy a harezot u j fegyverekkel 
felvegyék. Igenis, a liarcz a régi, a fegyverek azonban 
ujak. A kath. egyház ellenségei ugyanis jelenleg min-
denekelőtt lemondanak arról az előbbi igényökről, hogy 
az állami hatalom tegye tönkre a kath. egyházat. Most, 
saját erejökből vállalkoznak erre ; az állami hatalomtól 
egyelőre r jóakara tú" semlegességet várnak csupán. Majd 
idővel, azt hiszik, az állami hatalom is újra le fog 
sújtani a kath. egyházra, ha sikerült jól felheczczelniök 
ellene a „közvéleményt." (Folytatjuk.) 

KATHOLIKUS AUTONOMIA. 

— Az erdélyi katholikus autonomia. A katholi-
kus autonomiai kongresszus 27-es bizottságának 12-es 
albizottsága felkérte az erdélyi katholikus Státus igaz-
gatótanácsát, hogy adjon hiteles tájékoztatást az erdé-
lyi örkormányzatról. A Státus igazgatótanácsát, hogy 
adjon hiteles tájékoztatást az erdélyi önkormányzatról. 
A Státus igazgatótanácsa megküldte a hiteles tájékoz-
tatást, melynek veleje a következő : 

Az erdél3Ti katholikus Státus autonómiájának ha-
tásköre alapjaira, alapítványaira, iskoláira és nevelő-
intézeteire, a király legfőbb kegyúri jogának és az 
államkormány felügyeleti jogának tiszteletben tartásá-
val, teljes. Alapjai ugyan a kolozsvári kir. adóhivatal-
nál vannak, mint alapítványi főpénztárnál, az állam 
felelőssége mellett, de azokból a kiadásokat a Státus 
saját belátása szerint maga utalványozza. Az alapok 
közül a vallás-, tanulmányi- és ösztöndíj-alapnak négy 
uradalma van, egy ősi és három vásárolt birtok, e bir-
tokok kezelése korlátlanul a Státus kezében van, a 
tiszti személyzetet az alkalma ZZäij El gazdálkodás mene-
tét az állapítja meg, a kezelésből megmaradó jövedel-
met az utalja be a tulajdonos alapba. Az alapokról 
való számadást a kolozsvári kir. adóhivatal, az uradal-
makról szólót a tisztség a státus igazgatótanácsának 
terjeszti be, mely azt érdemileg felülvizsgálja és szám-
viteli megvizsgálásra felküldi a vallás- és közoktatás-
ügyi ministerium számvevőségének, mely a státus fize-
tet t számvevősége is. Az alapok évi költségvetési 
előirányzatát a ministeri számvevőség, az uradalmakét 
az illető tisztség állítja össze, azokat a Státushoz be-
terjeszti, mely megvizsgálja, elfogadja és jóváhagyásra 
fölterjeszti a királyhoz. Az iskolák és nevelőintézetek 
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fölött a Státus a főhatóság, de csakis a középiskolák 
és az azok mellett levő nevelőintézetek, meg a nagy-
szebeni Teréz-árvaház vannak autonom főhatósága alatt, 
az elemi iskolák egyedül a püspök főpásztori kormány-
zósága alatt vannak. A Státus főhatósága alatt levő 
iskolák dolgában a Státus és a magyar kormány közt 
levő viszonyt a királytól 1893. november 4-én jóvá-
hagyott szabályzat határozza meg és az iskolákra nézve 
az 18Ő3. X X X . törvényczik 43-ik szakasza mindazokat 
a jogokat érintetlenül hagyja, melyeket addig a katho-
likus Státus azok fölött gyakorolt. 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 
EGYHÁZIRODALM1 ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 

Jegyzőkönyv 
a nyitrai püspöki nagyobb papnevelő inlézet sz. Lászlóról 
nevezett magyar e. i. iskolájánali 1901. márcz. 18-án tartott 

rendkívüli ünnepi gyűléséről. 
Tárgysorozatunk első pon t j a : Filkorn Ferencz IV. 

é. hh., mint a kör elnökének megnyitó beszéde. „Illik 
— úgymond — a hazafias és a szabadság után vágyó 
kebelhez, hogy 1848. márcz. idusának emlékét ragyogó 
betűkkel vésse be emlékezetébe, mert hisz' e nap a 
szabad sajtó diadalünnepe, e napon szavalta el az ön-
zetlen és rajongó hazaszeretet érzésétől áthatva koszo-
rús költőnk a „Talpra magyart", mint a szabad sajtó 
első termékét. Es e nemzeti dal felpezsdítette az igaz 
hazafiak vérét, mert mihelyt elhangzott, mintegy varázs-
ütésre ezer és ezer torokból tört elő az eskü vissz-
hangja : 

„A magyarok Istenére esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk !" 

Majd élénk sziliekkel festi, miként ragadott fegy-
vert iíju, férfi a haza szabadságának kivivására, elvetve 
a félelmet s megvetve a halált. De fájdalom, a gyarló 
ember olykor visszaél a legjobb eszközökkel, a legnagyobb 
vivmányokkal, igy most is a szabad sajtó „nem neme-
síti a sziveket, hanem megtámadja a boldogító keresz-
tény elveket; a sima gun}^, az édeskés érzékiség 
frázisaival elragadja a hitet s az ártatlan szivekből 
kitépi az erkölcsök s erények virágait. A felelős kor-
mány többé nem a nép akaratának hódol, az egyházzal 
nem fog barátságos kezet, hanem széthúz. De minket 
ez nem csüggeszt el, mi jól felvértezve tömött sorok-
ban lépünk ki a küzdőtérre, hogy közreműködjünk a 
vallásos irodalom megteremtésében s a népbe Krisztus 
szellemét öntsük. Végre igy fejezi be rövid, de lelkes 
beszédét: „Ha a mai gyülésünk a lelkesedés csak egy 
szikrájával is felbátorította szivünket, akkor ez lesz a 
mai napnak legbecsesebb emléke." S ezzel az ünnepi 
gyűlést megnyitottnak nyilvánította. 

Nagy éljenzés volt az őszinte lelkesedés első jele. 
Ezután Bóna János I. é. hh. elszavalta Jakab 

Ödön „Álmatlan éj" cz. alkalmi költeményét még élénkebb 
páthosszal s jeles taglejtéssel. Még nagyobb éljenzés 
volt jutalma. 

Tárgysorozatunk harmadik pont ja : Alkalmi beszéd, 
mondta Hatala István III. é. hh. Virágos nyelven buz-

dított az elhunyt névtelen hősök kegyeletes tisztele-
tére s buzgó utánzására az önfeláldozó hazaszeretetben. 

Majd Duboss Géza I. é. hh. a „Talpra magyar"-t 
szavalta el nag}" lelkesedéssel. Végül Szőke József III . 
é. hh. alkalmi értekezését olvasta fel, melynek czime 
„Széchényi és Kosuth szerepköre a márcz. 15-ki viv-
mány okban." Mindkettő szive egyformán dobogo f t a 
haza jóléte és felvirágozásáért, de az eszközök megvá-
lasztásában különböztek. Széchényi békés utón remélte 
elérni a czélt ; Kossuth ellenben már nem hitt, nem 
tudott hinni az udvar biztatgató szavainak, mert az 
ármány emberei tovább szőtték titkos terveiket hazánk 
vesztére; azért Kossuth már csak a kardban bizott. 

Ismét lelkes éljenzés! . . . Ezután Franciscy Lajos 
dr vezérelnök ur emelkedett fel a szólásra. Együt t 
örültem s lelkesedtem Önökkel — úgymond — mert 
szivemben mélyen vannak beirva az 1848-i vívmányok. 
Tiszteljük> hazánk szabadságát, s igy megvédjük egy-
házunk jogait is. A protestánsok tudtak alkalmazkodni 
a korviszonyokhoz. Innen van, hogy vallásukat magyar 
vallásnak tekintették, pedig hazafiságuk szembe sem 
állítható katholikusaink hazaszeretetével. . . . Meg kell 
mutatni jelen törekvéseinkkel is, hogy a jogokat védeni 
és fejleszteni fogjuk. . . . Mindig nemzeti irányban 
fogunk haladni. . . . Én hiszem és bizom abban, hogy 
ez lesz a legtermékenyebb talaj a mi jogaink kivivá-
sára is. Autonomiánk is csak igy lesz. . . . Küzdjünk 
tehát főleg az autonómiáért. S ha ez meg lesz, akkor 
oly magaslaton leszünk, milyenen más felekezet nem. 
Legyünk mindenkor a magyar alkotmány őrei. . . . 
Becses nekem ez emléknap. Igen örülök, hogy igy lel-
kesülnek. 

Ityféleképen hangzottak a lelkes beszéd főbb részei > 
melynek végén hármas éljenzés jelentette ünnepi gyű-
lésünk végét. 

IRODA LOM. 
-f A keresztben az üdv. Nagyböjti konfercnczia-

beszédek. A győri székesegyházban 1899. évben mon-
dotta Schlegel Péter prépost-kanonok. A győregyház-
megyei hatóság engedélyével. Győr, 1901. 8-r. 53 1. 
Ára bérmentve 1 korona. 

Éppen jókor jött . Hét beszéd van benne, a kö-
vetkező sorrendben : I. A kereszt a hegyeken. II. A 
kereszt a völgyeken. III . A kereszt a czellában. IV. A 
kereszt az iskolában. V. A kereszt a koronán. VI. A 
kereszt az oltáron. VII. A kereszt a sirokon. Gazdag, 
fegyelmezett lélek alkotásai, telve fönséges tanulságok-
kal. Tolle, lege — és használd fel, nyájas olvasó. 

— Ruschek Antal uj könyve. Ismét u j könyvvel 
lép Ruschek a közönség elé. A kedvelt, országos hirü 
szónok, kinek beszédeit az élvezetes festői nyelven kivül 
magvas tartalom, eszmegazdaság jellemzik, kiadja alkalmi 
egyházi szónoklatait és ezt a következő felhívásban adja 
az olvasó tudtára : 

Alkalmi egyházi beszédek czim alatt bocsátom 
közre előkelőbb és egyszerűbb alkalmakkor elmondott 
egyházi beszédeimet. 
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Ez alkalmak : a budavári nemzeti ünnep (Szent 
Istvánkor), templomszentelés (2), plébánia jubileuma, 
indulás Lourdesbe, a lourdesi bazilikában: keresztelés 
(2), első áldozás, esketés (3), lelkipásztor beiktatója és 
beköszöntője, áttérés, szerzetesi fogadalom, ezüst- és 
aranymise, ezüstmenyegző, legény egyesületi zászlószen-
telés, Szentségimádás, halottak estéje, év utolsó estéje, 
a magyar kereszténység jubileuma, csodakép ünnepe, 
Kálvárián (3) stb. ; függelékül : tanítóegyleti ünnep. Az 
utóbbit kivéve, valamennyi katholikus prédikáczió : pap-
társaimnak használható anyag a szónoklásra, a világi 
hiveknek pedig : épületes olvasmány. 

A könyv alakját, czímképót,papírját,maga az értesítő 
mutat ja meg. Ra j t az egy lapnyi szöveg inkább csak a 
szedés formájáról, mint a beszédek nyelvezetéről vagy 
szónoki értékéről kinál tájékozást. 

Az úgynevezett amateur puha papirboritékba kö-
tött, czimképes, több mint 400 lapos könyv ára 6 ko-
rona ; (diszes vászonkötésben 7 korona 50 fillér) de a 
Szent-István-Társulat nyomdájánál (Stephaneum igaz-
gatósága, Budapest, VIII . ker. Szentkirályi-utcza 28.) 
vagy a kinek alkalmasabb, a szerzőnél, (Ruschek Antal 
esperes Győr) megrendelve bérmentes küldéssel 5 ko-
rona. (Vászonkötésben 6 kor. 50 fillér.) 

A kötetet a megrendelők húsvét körül gézhez 
kapják. 

Győr, a postabélyeg kelte. 
Ruschek Antal, 

esperes-plebános, szentszéki ülnök, 
a Ferencz József-rend lovagja , 

a Szent - I s tván-Társu la t Tud . és í rod. 
Oszt. tag ja . 

— Isten kertje. A fáradhatatlan tevékenységű 
p. Soős István, kármelrendü áldozópap, füzetes vállala-
tából, melynek czime Isten kertje, ismét megjelent 
négy füzet, melyekben zamatos, népies magyar nyel-
ven megírva találjuk assziszi szent Ferencz, páli szent 
Vincze, magyar szent Erzsébet és szent Alajos életét. 
Egy füzetke 32 oldalból áll és ára 20 fillér. Kapható 
a Kármeliták zárdájában, Budapesten és minden könyv-
kereskedésben. 

VEGYESEK. 
-f- Per cruceni ad lucem. Istenben boldogult 

Mallinkrodtnak, a német katholikusok Centruma első 
vezérének ez a jelmondása, mint életelv, nem csnpán 
azt jelenti, hogy a keresztet külsőleg használjuk min-
denre, hanem főleg azt jelenti, hogy azt a küzdelmet 
és szenvedést, melyet a keresztfa jelképez, kiki a maga 
véges mértéke szerint végig küzdje és szenvedje magá-
ban. Nem a puszta jelvény, hanem ez a küzdelem és szen-
vedés vezet világosságra. Azért, mindenesetre boldogok 
már azok is, a kiknek ebben a mi keresztmozgalmunk-
ban osztályrészül pusztán a nézés és az az öröm jutot t 
ki ; boldogabbak ezeknél természetesen azok, kik a 

küzdelem munkájában is részt vesznek; legboldogab-
bak azonban mindenesetre azok, kiknek az örömön és 
küzdelmen kivül a kereszt szenvedéseiből is jutot t 
bármi kis rész. 

— HÓ mából érkezett tudósítás szerint az ápril 
15-én tartandó titkos consistoriumban ő szentsége azt 
a 12 főpapot fogja bibornokká kreálni, a kikről már 
hírt adtunk, tehát 10 olasz és 2 osztrák bibornokot 
fog ezúttal kreálni. 

— Hidasy püspök hagyatékát f. hó 21-én árve-
rezték el Gaár Frigyes kir. közjegyző, Illés Ferencz 
kanonok, jószág-felügyelő, és dr Marinovics Imre kincs-
tári ügyész jelenlétében. Az árverés iránt nagy volt 
az érdeklődés s az összes tárgyak a becsértéken 
felül keltek el, ugy, hogy az árverési ár 1591 koroná-
val haladta tul a becsértéket. Az árverezésből 5929 
korona folyt be. Megjegyezzük, hogy a díszhintó és 
egy landauer-kocsi, melyek szintén fel voltak véve az 
elárverezendő tárgyak közé, a kultusminister rendele-
tére visszatartattak az utód számára, és hogy a meg-
boldogultnak egyházi ruháit és ékszereit a székes-
káptalan vásárolta meg. 

— Királyi kitüntetés. A szent Benedek-rend álta-
lánosan tisztelt és szeretett tagját, Oiling er Alkuint 
királyi kitüntetés érte. A hivatalos lapban a következő 
legfelsőbb kéziratot olvastuk: Személyem körüli ma-
gyar ministerem előterjesztése folytán Ollinger Alkuin 
György, a pannonhalmi szent Benedek-rend kismegyeri 
jószágkormányzójának, a mezőgazdaság terén szerzett 
érdemei elismeréseül, Ferencz József-rendem lovag-
keresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi már-
czius hó 7-én. F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. Gr. Széchenyi 
Gyula, s. k. 

— Vilmos császár panasza. A porosz képviselő-
ház elnökségéhez, midőn ez felgyógyulása alkalmából 
nála tisztelgett, keservesen panaszkodott, hogy az ifjú-
ság demoralizálva van, hogy ebben a társadidom minden 
rétege különbség nélkül bűnös, hogy a korona tekintélye 
nagyon (stark) sülyedt. Boldog ország, a hol a hatalom 
maga sürgeti a ker. ideálokhoz való visszatérést ! 

— Szombathelyi hölgyek a kath. egyetemért. A 
Szent Domonkos-rend harmadrendjének szombathelyi 
nőtagjai 200 koronát tettek le a szombathelyi növen-
dékpapság Szent Ágoston-egyletének kezelésébe a fel-
állítandó u j katholikus egyetem alapjának javára, elis-
meréséül ama dicséretes buzgóságnak, melyet kifejtett 
a szombathelyi egyetemi ifjúság is Budapesten az egye-
temi kereszt tiszteletének és jogainak kivívásában. A 
keresztény vallás és a magyar haza érdekében áldozatra 
kész úrhölgyek eme megtisztelő bizalmáért legmélyebb 
köszönetét fejezi ki a szombathelyi növendékpapság 
Szent Ágoston-egylete. 

f Három gyászjelentés érkezett hozzánk e napok-
ban, három nagyérdemű egyházi férfiúról. Az első Lajos 
József cz. kanonok nagyhantosi esperes plébános, a 
másik Balaton zalaegerszegi apát-plebános, a harmadik 
Bognár Márk atya, sz. fer. r. áldozár, nyug. rendfőnök • 
és tényleges kormánytanácsos halálát jelentette. Emlé-
kezetüket áldás kiséri. R. i. p. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Breauay Béla , hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagj^ Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 



Megjelenik e lap heten- ï 
ként kétszer : § 

szerdán és szombaton, j 
Előfizetési dij : \ 

félévre helyben s posta- \ 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : | 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., I 
hova a lap szellemi § 
részét illető minden Ï 

küldemény czimzendő. § 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

\ Előfizethetni 
: minden 
I kir. postahivatalnál : 
î Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
E IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiókis, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendök. 

Budapesten, márczius 30. 

, DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1901. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem foce, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok, Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósitások. B u d a p e s t : A „Religio" programmjának megvalósulása az autonomia szervezetében. — V e s z p r é m : A tanítványok 
hálája. — Kath. Autonomia. A 27-es bizottság márcz. 26., 27. és 28-iki ülése. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. Budapesti 

katholikus kör. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : Dr^*^. 
„Credamus, fratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

IV. 

Lássuk most a következő kérdések meg-
oldását. . . 

I. Kik kötelesek a szent zsolozsmát el-
imádkozni ? 

II. Mely időben kell a szent zsolozsmát 
elvégezni ? 

III. Minő rendben kell a szent zsolozsmát 
elvégezni ? 

IV. Mily módon kell a szent zsolozsmát 
elvégezni ? 

V. Minő okok men tenek föl a szent zso-
lozsma elvégzésének kö te lmétő l? 

* 

I. Kik kötelesek a szent zsolozsmát el-
imádkozni? 

A szent zsolozsmát el imádkozni kötelesek, 
— hacsak fizikailag vagy erkölcsileg annak 
elvégzésében megakadályozva nincsenek, ami-
ről a lantabb, a kimentő okok felsorolásakor 
lesz említés, és pedig in mater ia gravi sub 
gravi peccato : 

1. Mindazok, kik a nagyobb, egyházi rend-
ben vannak (titulo ordinis), ha esetleg a fel-
ve t t r endnek gyakor lásá tó l fel is vannak füg-
gesztve, (suspensi) vagy az egyházból ki v a n n a k 
közösí tve (excommunicati) . V. ö. Cap. Presby-
ter 1. és Cap. Dolentes 9. de célébrât . Missar. 
(III. 41.) továbbá Cap. Si quis presbyter. 9. Dist. 
XCII . és Concil. Basiiiens. a. 1485. Sess. 21. 
Quoscunque beneficiatos, sive in sacris (ér tsd: 
ordinïbus) consti tutos, cum ad horas canonicas 
t enean tur , admone t haec s. synodus, u t . . . 
d iurnum n o c t u r n u m q u e Officium reveren ter 
verbisque distinctis p e r a g a n t " . 

H a valaki az éppen idézet t , bázeli zs inat 
h a t á r o z a t á t nem venné kötelezőnek, akkor a 
nagyobb egyházi r endben lévőknek, különösen 
a subdiaconus és d iaconusnak zsolozsma-
mondás i kö te leze t t ségé t il letőleg idézem a Cap. 
Cam dilectus 8. De consvetudin. (I. 4.), mely 
k imond j a a szokásjog kötelező erejét . 

Ide tar tozik m é g V. szent P ius p á p á n a k 
1568. jul ius 7-én kelt „Quod a nobis" kezde tű 
bullája , melyben a pápa , t á r g y u n k a t i l letőleg 
k imondja , hogy azok, kik a szent zsolozsmá-
nak elvégzésére köte lez te tnek, az ál ta la ki-
ado t t Breviár iumot használ ják, különben nem 
tesznek eleget kötelességüknek. 

A szent zsolozsmának elmondási k ö t e l m e 
azon órától fogva kezdődik, midőn valaki a 
subdiaconatus t fe lvet te ; az ant ic ipando mon-



2 0 2 . R E L I G I O . L X . é v i . 1 9 0 1 . 

dással a subcliaconus nem tesz eleget kötele-
zet tségének. V. ö. Müller E. Theol. Moral, 
lib. I. §. 61. n. 5. 

2. Kötelesek, ugyancsak sub gravi peccato 
in mater ia gravi, a szent zsolozsmának elmon-
dására azok, kik egyházi j avada lma t élveznek 
(titulo just i t iae commutat ivae) , legyen ezen 
javada lom (beneficium) u. n. curatum, mint a 
püspökök, lelkészek javada lma , vagy non cura-
tum, mint a kanonok, káp lán és más egyházi 
j avada lmat élvező, de a lelkészkedéssel nem 
foglalkozó, nagyobb egyházi rendben lévők-
nek, péld. tlieolog. t a n á r n a k javada lma . 

Amennyiben pedig, ha a kölcsönös igaz-
ság megsértet ik, beáll a kártér í tési kötelezet t-
ség, (obligatio restitutionis,) : ennélfogva, lia 
valaki egyházi beneficiumot élvez, legyen az 
cura tum vagy non cura tum, de a szent zso-
lozsmát, — anélkül, hogy törvényesen meg-
akadályozta tnék . — nem végzi, köteles az 
elmulasztot t , e lhanyagol t zsolozsmának ará-
nyában, a beneficium elnyerésétől számíto t t 
ha t hónap eltelte után, a kártér í tésre . í gy pél-
dául, ha valaki, akinek évi jövedelme 1460 
korona (730 forint,) — elmulaszt ja valamely 
napon az előirt egész Officiumot, az ilyen 
egyén az azon n a p r a esedékes, összes jöve-
delmét, a feláll í tott példa szerint 4 koroná t 
tar tozik visszatéríteni, mivel az 1460 koroná-
ból egy nap ra annyi jövedelme van.*) 

De lássuk magának a törvényhozónak Y. 
szent P iusnak rendelkezését , mely vEx proxi-
mo" kezdetű 1571. szept. 20-án kel t bu l lá jában 
foglal tat ik és igy szól: „Ex proximo Latera-
nensi Concilio (Y. a. 1514.) pia et salutaris 
sanctio emanavit , u t quicunque hab ens bene-
ficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, 
si post sex menses, quam illud obtinuerit , divi-
n u m Officium, legitimo cessante impedimento, 
non dixerit, beneficiorum suorum f ruc tus pro 
r a t a omissionis Officii et temporis suos non faciat , 
sed eos, t a m q u a m injuste perceptos in fabricas 
ipsorum beneficiorum vel paupe rum eleemosynas 
erogare teneatur . Ye rumtamen mul to rum ani-

*) Ehhez megjegyzendő az, a mit Lehmkuhl Theol. 
mor. ed. 9. p. 451. így fejezi k i : „Pro diversis ad-
iunctis sufficit, ut tertia vel quarta pars omnium fru-
ctuum pro recitatione divini officii computetur ; imo si 
beneficium sat tenue est, et alia onera magna, etiam 
solum quinta vel sexta pars : v. Laym., S. Alph. 1. 3. 
n. 673 cum Sanchez, Soto, aliis". Szerk. 

mi suspensione tenentur , cujusmodi ra tae prae-
dictae ratio sit habenda . Nos huic rei evi-
dentius a tque expressius providere volentes 
s ta tu imus : u t qui horas omnes canonicas uno 
vel pluribus diebus intermiserit , omnes bene-
ficii seu beneficiorum suorum f ruc tus qui illi 
vel illis diebus responderent , si quotidie divi-
de ren tu r ; qui vero Matu t inum tan tum, dimi-
diam ; qui caeteras omnes horas, aliam climi-
diam, — qui l iarum singulas, sextam par tem 
f ruc tuum ejusdem diei ami t t a t ; tametsi aliquis 
Choro addictus non reci tans omnibus horis 
canonicis cum aliis praesens adsit, f ructusque 
et distr ibutiones for te aliter assignatas sola 
praesent ia j u x t a s ta tu ta , consvetudinem, fun-
dat ionem, vel alias sibi lucrifecisse prae tenda t , 
is e t iam prae te r f r uc tuum et distr ibutionum 
amissionem, i tem ille, qui primis sex mensi-
bus Officium non dixerit, nisi legi t imum im-
pedimentum ipsum excusaverit , grave peccatum 
intelligat admisisse. Déclarantes , praest imonia, 
praest imoniales port iones et qual iacunque alia 
bénéficia e t iam nul lum omnino servitium lia-
bent ia obt inentes in praedict is par i ter con-
t ineri" . Bullar. E . ed. Luxemb. Tom. 2. 

Fenn idéze t t pápai bulla t a r t a l m a : Nagy 
bűnt , halálos bűn t (grave peccatum) követ 
el az, ki az egész szent zsolozsmát, vagy 
annak egyik, vagy másik órá já t e lmulasz t ja ; 
áll ezen sanctio azokra, kik a nagyobb egy-
házi rendekben vannak és a szent zsolozsmá-
nak e lmondására (titulo ordinis) köte lezte tnek. 

Továbbá nagy bűnt , halálos bűn t (grave 
peccatum) követ el az, ki, mint egyházi java-
da lmat (beneficium ecclesiasticum) élvező, el-
mulasz t j a a szent zsolozsmát, melynek elvég-
zésére (titulo justi t iae commutat ivae) kötelez-
tet ik ; beneficium enim da tur propter officium ; 
és ezen esetben egyszersmint beáll az illető 
egyénre a kártér í tési köte lezet tség (onus resti-
tutionis) azon axiómánál fogva : Non dimitt i tur 
pecca tum, nisi res t i tua tur abla tum. 

Ez t t a r t a lmazza az idézet t Y-ik la teráni 
egyetemes zsinat, igy értelmezi az t annak 
hiteles magyarázó ja V. szent Pius pápa a 
hivatol t bullában, ez az egyháznak aka ra t a a 
nagyobb rendben lévő, vagy egyházi javadal-
m a t élvező, de a szent zsolozsmát elhanyagoló 
egyházrendeli férfiakról. 

Mily czélokra fordít tassék az elmulasztot t 
szent zsolozsmának megfelelő rész az egyházi 
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javadalomból, arról fennidézett bulla mondja : 
„in fabricas ipsorum beneficiorum vel paupe-
rum eleemosynas". A törvénynek ezen sanctió-
já t eg}res, gyakorlati esetekben szabatosan meg-
állapítani a gj^óntató atya fogja, tekintettel 
a poenitens életkörülményeire. 

3. El kell végezniök a szent zsolozsmát 
mindkét nembeli, fogadalmat tett , szerzetesek-
nek, ha alapszabátyaik, a házirend és jogszo-
kás alapján erre köteleztetnek. Ezen kérdés 
bennünket közelebbről nem érdekelvén, arról 
többet nem szólok. 

(Foly ta t juk ) 

Az első keresztény kodiíikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 

Magánjog. 
A no jogainak lehető biztosítása c/éljából a keresz-

tény császárok igen czélszeríi rendeleteket bocsátottak ki. 
Csak a legfontosabbakat lássuk. 

Konstantin (319) a jegyajándékot csak abban az 
esetben jelentette ki érvényesnek, ha közokiratba foglal-
tatik. 0 Ünnepélyesen tett s átadással már foganatosított 
jegyajándék a férfi által akkor sem követelhető vissza, ha 
utóbb a házassá» megkötésétől elállana is, sőt ha valami 
ezen egyszer már ünnepélyesen átadott dolgok közül nála 
találtatnék, azt is az arának azonnal átadni köteles.2) 
Serdületlen korában férjhez adott leánynak tett jegyaján-
dék, habár nem szerkesztetett volna is felőle közokirat, 
mindamellett fennáll.3) Ki valamely leánynak házasságot 
igér, de két éven belül a házasságot megkötni elmulasztja, 
a leányt pedig azután más férfi veszi el, nem tehet neki 
szemrehányást, a miért a házasságot sürgetve a neki tett 
Ígéretet kijátszatni nem engedte.4) a késlekedő csak önön-
magát okolhatja.5) Ha a vőlegény menyasszonyának, kit 
megcsókolt (interveniente osculo) ajándékot adott s az egyik 
vagy a másik fel még az esküvő előtt meghal, az aján 
déknak egyik fele a túlélő, másik fele az elhalt jegyes 
örököseié legyen (tekintet nélkül a rokonság fokára és az 
öröklés rendjére), ugy, hogy az ajándékozás fele részben 
fennállónak, fele részben megszűntnek tekintendő. Ha a 
menyasszony nem lett megcsókolva, az ajándékozás bár-
melyik jegyes halála következtében érvénytelenné lesz és 
annak tárgya az ajándékozó vőlegénynek vagy örököseinek 
visszaadandó. Ha pedig a menyasszony, akár kapott légyen 
csókot, akár nem, maga adott volna (mi egyébiránt rit-
kán történik) ajándékot a vőlegénynek, bármelyik jegyes-
nek az esküvő előtt bekövetkezett halála esetében az egész 
ajándékozá3 érvénytelen és az odaajándékozott dolgok 

1) U. o. 3. könyv 5. czim 1. törv. E szabály egyéb ajándéko-
zásukra is kiterjesztetett. 

2) U. o 3 könyv 5. czim 2. törv. 
3) U. o. 3. könyv 5. czim 3 törv. 
4) U. o- 3. könyv r>. czim 4. törv. 
5) U. o. 3 könyv 5. czim 5. törv. 

tulajdona visszaszáll a menyasszonyra s illetőleg örökö-
seire. 6) Ha a jegyes kiskorú arájának, mint leendő nejé-
nek, közbejött stipulatióra, italiai vagy tartományi fek-
vőséeret ajándékoz, ezen bőkezűsége megáll, habár nem 
történt volna is meg az átadás, de okirat ez esetben 
miudenképen szerkesztendő.7) Jóllehet egy másik (csonkán 
maradt) törvény szerint az ajándék érvényéhez elégséges, 
ha a meghívott tanuk előtt történt.8) Theodosius császár 
rendelete s?erint az, mit az eljegyzés biztosítására adtak 
(arrha sponsalitia), ha időközben egyik-másik jegyes elhalt, 
visszaadandó, kivévén, ha az elhalt még halála előtt okot 
szolgáltatott arra, hogy a házasság meg ne köttessék.9) 
Ha az atya leányának férjhez adása iránt szerződött, de 
meghalt, mielőtt a házasság létrejött volna, még is az 
atyának akarata dönt, és nem a gyámé, mert nem lenne 
méltányos, hogy egv, talán megvásárolt gyámnak az a t̂  â" 
rata döntsön az atya akaratával szemben, hisz' a nők 
elhatározása gyakran saját érdekökkel ellenkezik.10) Kis-
korú nőkről, kik atyjok támogatásától megfosztva elmu-
lasztották a házasság előtt javukra tett ajándékozás felől 
birói okiratot készíteni, akként történik a gondoskodás, 
hogy az ajáodékozás érvényesnek nyilváníttatik. u ) Ha a 
tartomány kormányzója, vagy valamelyik hozzátartozója 
adott volna jegyajándékot, a kiktől a szülőknek, gyámok-
nak, gondnokoknak, vagy magoknak a férjhez menendő 
nőknek okuk van félniök, a vőlegény mit sem követelhet 
vissza, ha utóbb szándékukat megváltoztatták volna. l2) 

A hozományra vonatkozólag férj és feleség között 
létrejött s a törvénynyel nem ellenkező házasulási egyez-
vények megállanak. l3) Ha a férj a házasság alatt meghal, 
a hozomány, mely nejének vagyonából rendeltetett, vagy 
igértetett, ismét visszaszáll a nőre s az elhaltnak örököse 
semmit sem tarthat meg magának belőle. Ha pedig a férj 
a hozományt még a házasság tartama alatt nejének már 
visszaadta volna, a mi a törvények szerint érvénytelen 
ajándékozás számba megy, a nő halála esetén ennek örö-
kösei azt a visszaadás napjától húzott hasznaival együtt a 
férjnek visszaadni tartoznak, de a tulajdon a vele nemzett 
gyermekeket illeti, miért is a férjnek azt elidegeníteni 
nem szabad. 14) Nehogy a hozomány visszakövetelése bár-
mely ürügy alatt meghiúsítható legyen, Theodosius csá-
szár (428.) rendelete szerint az esküvő alkalmával a férjnek 
átadott hozomány megáll, habár az Ígérőnek formális sti-
pulatiója s a szokásos jogi kifejezések használása nélkül 
adatott volna is.15) Figyelemre méltó újítás, hogy Theo-

R) U. o. 3. könyv 5. czim 6. törv. Annak okát, bogy miért 
viszonoztatik az adott csók az ajándék felével. Perez ekkép magya-
rázza m e g : Osculum quoddam initium consummationis nuptiaruin 
esse videtur, et fruitio sponsae quodammodo. Praecedat autem oscu-
lum, an subsequatur praedictam donationem, non refert, modo inter-
venerit post sponsalia. 

7) U o. 3. könyv 5. czim 8. törv. 
8j U. o. 3. könyv 5. czim 7. törv. Er, hihetőleg c*ak ingó 

dolgokra vonatkozott. 
9) U. o. 3. könyv 5 czim 10. törv. 
in) U. 0»-3. könyv b. czim 12. törv. 
n ) U. o. 3. könyv 5. czim 13. törv. 
I2i U. o. 3. könyv 6. czim 1. törv. 
13) U. o. 3. könyv 13. czim 2. törv. 
u ) U. o. könyv 13. czim 3. törv. 
'•') U. o. 3. könyv 13. czim 4. törv 

26 '' 
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dosius es Arcadius császárok (392) miodazokat, kik a ho-
zomány iránti igény teljesítésére nézve a nőért kezességet 
vállaltak, kötelezettségök alól fölmentették.16) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 29. A „Religio" programmjának 

•megvalósulása az autonomia szervezetében. — 
Jan . 18-a óta huszadik éve folyik immár annak, 

h o g y itt a „Religio"-ban, rámuta tva az 1870—1. auto-
nómiai tervezet gyökeres hibájára, kimondot tam azt, 
hogy csakis e hibának, t. i. a püspöki lelki hatalom 
tervbe vet t autonomiai szavazattá való lefokozásának 
kijavítása alapján indulhat meg új ra egészséges egyház-
autonomiai mozgalom hazánkban. A husz év előtti 
figyelmeztetés szerény kis mustármag volt, mely nem-
csak kikelt, de szakadatlan, opportune importune foly-
ta tot t ápolásunk alatt terebélyes fává növekedett , a 
melynek árnyékában immár Magyarország egész kath. 
közvéleménye készül pihenőre és békére térni, abban a 
meggyőződésben, hogy végre-valahára mégis csak sike-
rülni fog az autonomiai mozgalmat az egyház hierar-
chiai szervezetével összhangzásba hozni. 

A liuszévelőtti mustármagszerü figyelmeztetés meg-
érdemli talán azt a figyelmet, hogy a maga mustár-
magszerű csekélységében — megtekintsük, most, midőn 
belőle a hierarchiás autonomia terebélyes fá ja egész 
Magyarországra készül ki terjeszteni gyökerei t és ágait. 
A „Religio" 1882. évi első felének „Sursum corda!" 
czimű vezérczikkében *) ezt mondot tuk : „Magában a 
többség által elfogadott autonomiai szervezetben is ta lálunk 
jelenségeket, melyek autonomiai törekvéseinknek eddigi 
meddőségét okozták. Hogy egyebeket mellőzzünk, ott 
v a n a II. fej . 7. §-a, mely igy szól: „A magyarországi 
katholikus egyházat általában érdeklő ügyekre nézve 
legfőbb önkormányzati liatóscig az országos kath. kon-
gresszus", melynek a 8. §. a) pont ja szerint az érsekek 
és megyés püspökök csak tagjai. Akárhogy csűrj e-csa-
varja valaki e szó értelmét, a tag magában csak tagot 
jelent , nem pedig fejet j e l en t ; már pedig főpásztoraink 
Magyarországban nem egyszerűen tagjai, hanem fejei 
a kath. egyháznak, akár szétszórtan tekintessék az, 
akár autonomiai kongresszusban legyen összegyüle-
kezve. Magyarországban legfőbb önkormányzati hatóság — 
a pápa vezérfőnöksége alatt és az apostoli király apos-
toli szellemű fővédnöksége mellett — a főtisztelendő 
fŐpásztori kar, quos Spiritus Sanctus posuit regere eccle-
siam Dei. Ezen az alapon, de csakis ezen és nem máson, 
ha Is ten is ugy akarja, ismét megindulhat a kath. 
autonomiai mozgalom". 

Hogyan ápoltuk, hogyan védtük az autonomiai moz-
galom katholiczitásának ezt a mus tármagjá t 20 éven át, 
az részben fel van jegyezve a „Religio" lapjaira, rész-
ben magába az Is ten a n g y a l a i által vezetet t „liber 
scriptus"-ba, mely csak az Ítélet napján fog felolvasás 
alá kerülni. 

'16) U. o. 8. könyv 1". czim 1. törv. 
*) 1882. I. f. 35. 1. 

De hát rosszul beszéltünk. Nem a „Religio" pro-
grammja, — ez semmi: a keresztény kinyilatkoztatás 
dogmája az egyház hierarchiájáról, vagyis az Isten 
ítélete ik ta t ta tot t be az autonomia tervezetébe az 
1870—1-iki elaboratum antikatholikus, protestáns szel-
lemű, meggondolat lanságban született új í tása helyébe 
— a 27-es bizottság márcz. 27-iki ülésében, mel}' ki-
mondot ta azt az elvet, hogy a püspökök nem paritásos 
tagja i az autonómiának, hanem a püspöki kar az auto-
nomia minden ágazatának legfőbb hatósága az országban. 

A hierarchiának ez a jogaiba való visszahelyezése az 
autonómiának nevezet t ügykör keretében — Isten aka-
rata, Isten műve. Legyen érte áldott az ő neve ! = 

Veszprém. A_ tanítványok hálája. — 
E czim alatt i t t mozgalom indult meg, a melynek 

a czélja az, hogy a helybeli főgymn. volt tanulói gyűj-
tésükkel j á ru l janak hozzá a kegyesrendiek helybeli 
templomának restaurálási költségeihez. 

Az előkészítő-bizottság meghívására szép szám-
mal jö t tek össze a volt taní tványok márcz. 17-én délután 
a megyeház kis gyüléstermében. 

Az értekezletet Jánosi Ágoston cz. püspök, kanonok 
a következő beszéddel nyi tot ta meg : 

Igen Tisztelt Uraim ! 
Szivem egész melegével üdvözlöm önöket uraim, 

I a kik kérésemre ezen órában i t t megjelenni szívesked-
tek, hogy a meghívónkban érintett szent czél megva-
lósítása végett gondolatainkat kicseréljük s megbeszél-
jük bizalmasan a módokat és eszközöket, melyek 
annak elérésére legalkalmasabbnak látszanak. 

Mindenekelőtt kötelességemnek ismerem, a mint 
ez a meghívóból is kivehető, a szép eszme érdemét 
magamról el s azon lelkes világi férfiakra hárítani, a 
k iknek agyában, vagy inkább hi tbuzgó szivében az 
megfogamzott , a kik áthatva a zsoltáros szavaitól : 
„Uram szeretem a te házadnak ékességét s a te dicső-
ségednek lakóhelyét" : a meghívó kibocsátására fölszó-
lí tottak. Nevüket elhallgatom ; de legyen szabad érette 
nekik, az önök nevében is, forró köszönetet mondani. 

E n ugy érzem magamat e helyen s e pillanatban 
s talán ugy érzik magukat önök is, a hogy érzi magát 
minden egyes tagja egy ki ter jedt családnak, a melynek 
tagja i hosszú távollét után összegyűlnek, föltalálják 
egymást a családi tűzhely körül, engesztelő lángjánál 
fölmelegednek, ünnepet ülnek s a múlt édes emlékein 
elandalognak. Tes tvéreknek érezzük magunkat , a kik 
egyazon gondos nevelőanyának, egyazon Musának 
emlőin táplálkoztak s most azon töprenkednek, hogy e 
gondos második édesanya iránt, hogyan mutassák ki 
ragaszkodásukat , hogyan róhassák le fiúi hálájukat . Az 
eszmét erre megadja néhány testvér, kik igy szólnak 
fölhívásunkban : „A kegyesrendiek veszprémi temploma, 
hol első tudatos fohászunk szállt a mindenek Urához, javí-
tásra, díszítésre szorul." 

I t t értsük meg egymást s értessük meg magunkat 
másokkal is. Nem könyöradomány gyűjtésről van szó. 
Az érdemes kegyesrend. bár hazánkban a legtöbb 
főgymnaziumot tar t ja fenn s bár tanitórendjeink közt 
aránylag a legcsekélyebb anyagi erővel rendelkezik : a 
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patronátusa alatt álló templomok Isten házaikhoz méltó 
karban és diszben tartásáról mindig gondoskodott s 
gondoskodnék most is bizonyára. Mi tehát, mikor ezen 
czélra magunk közt gyűjtést rendezünk, csak önma-
gunknak akarunk lelki örömöt szerezni; a saját lelkünk 
égő vágyát akarjuk kielégiteni ; i f jukorunk kegyeletes 
emlékének akarunk áldozni ; kedves és hálás köteles-
ségünknek akarunk megfelelni, midőn a tehetősb forint-
jaiból, a szegény filléreiből összerakott adományokból 
Isten házának fölékesítéséről gondoskodunk, a hol bol-
dog gyermekkorunkban az ima és ének szárnyain lel-
künk, szivünk az Egek Urához szállt; hálánkat akarjuk 
egyszersmind leróni azon érdemes rend iránt, a melynek 
tudós és hitbuzgó tagjai megjelelték az irányt, a melyen, 
előre is megnyugodva az élet szenvedéseiben és csaló-
dásaiban, egy jóságos és igazságos Istenbe vetett hittel 
és az örök élet reményével, tanítványaik egykor a köte-
lesség és becsület u t ján haladhatnak. 

Szerény, de szent emlékművet akarunk állítani a 
nyomunkba lépő nemzedék szemei elé, hog}' a mikor 
szent Imre palástja és oltalma alatt, Isten oltára előtt 
leborulva kezüket imára kulcsolják: maga ez a szent 
oltár és szent hajlék is tegyen tanúbizonyságot a 
fiaknak és unokáknak, hogy abban a korban a melyet 
nekik ugy fognak talán lefesteni, mint a hideg, önző 
materializmus korszakát, — apáik tudtak nemes és 
szent ideálokért hevülni, Isten dicsőségéért, hitért, hazá-
ért lelkesülni. 

Megköszönve szives megjelenésüket az értekezletet 
megnyitom. 

E szép s mindenkit lebilincselő beszéd után Koller 
Sándor vármegyei főjegyző indítványozta, hogy válasz-
szon az értekezlet egy végrehajtó-bizottságot, a mely 
ez ügyben intézkedni és eljárni fog. Nagy lelkesedés-
sel választatott meg a végrehajtó-bizottság elnökéül 
Jánosi Ágoston cz. püspök, kanonok ; titkárrá szintén 
nagy helyeslések között Csete Antal dr választatott 
meg. Pénztáros lett dr Csolno^y Ferencz, ellenőr dr 
Kőszeghy József, ki az értekezlet jegyzőkönyvét is 
vezette. 

Ezután megválasztatott még a jegyzői kar, és a 
végrehajtó-bizottság 23 taggal. 

A végrehajtó-bizottság megválasztása után beje-
lenti az elnöklő cz. püspök ur, hogy dr Ováry Ferencz 
országgyűlési képviselőtől levelet kapott, melyben 
kimenti távolmaradását, mert sürgős ügyek elszólították 
városunkból s egyúttal a levélben 100 koronát küldött 
e szép czélra. Az értekezlet éljenzéssel vette tudomásul 
az első ajándék bejelentését. Ugyancsak mindjárt beje-
lentetett a második ajándék is, Nemes Antal hajmáskéri 
plébánosé, ki 1 drb cs. és kir. aranyat adományozott. 

Az értekezleten felszólalt Sándorjfy Miksa dr járás-
orvos is, s kijelentette, hogy ők, mint zsidók, szintén 
hozzá akarnak e szép czél eléréséhez járulni. Az érte-
kezlet ezt helyeslőleg vette tudomásul s egyúttal elha-
tározta, hogy a czél eléréséhez szükséges összeghez való 
hozzájárulásra az összes volt tanítványók valláskülönb-
ség nélkül felkérendők. 

Az értekezletet ezután Jánosi cz. püspök ur szép 
szavakkal bezárta, mire az az elnököt lelkesen éljenezve 
szétoszlott. 

KATHOLIKUS AUTONOMIA. 

A 27-es bizottság márcz. 26 iki ülése. 

Elnökölt gróf Szapáry Gyula. Jelenvoltak : dr 
Hoványi Gyula előadó, dr Samassa József egri érsek, 
b. Hornig K. dr veszprémi püspök, Molnár János pápai 
praelátus, dr Bajner Lajos pápai praelátus, dr Városy 
Gyula papnöveldei igazgató, Bita Dezső dr, gróf Zichy 
Nándor, dr Bakonyi Elek, gróf Apponyi Albert, Fásztélyi 
Jenő, dr Sághy Gyula, dr Günther Antal, Ugrón Gábor, 
dr Timon Ákos és gróf Csehonics Endre. A bizottság 
tárgyalás alá vette a 27-es bizottság munkálatának 1. 
§-át és nagy többséggel elfogadta a püspöki kar észre-
vételeiből a proponált szöveget a Samassa érsek által 
javasoh szórendi és stiláris módosítással. A 2. §. tár-
gyalásánál többek hozzászólása után a bizottság elfo-
gadta püspöki kiküldöttek javaslatba hozott szövegét 
s gróf Apponyi Albert indítványára elhatározta, hog}7  

a kiküldendő szövegező bizottság tegye megfontolás 
tárgyává, váj jon az autonómiának a szervezet különös 
részébe foglalt hatáskörét, valamely összefoglaló kife-
jezésekben nem lehetne-e tömöríteni és az általános 
határozatokba bevenni. A 3. §-t a 27-es bizottság 
munkálatai szerint változatlanul elfogadta a bizottság. 
A püspöki karnak e 3. §-hoz proponált szövegét szin-
tén változatlanul elfogadták, azonban ezt a toldalékot 
az 5. §-hoz illesztik a következőkben : 

. . . ennélfogva az általános érvényű határozatok, 
melyek a püspökök egyházmegyéiknek jogkörét érin-
tik, csak a püspöki kar hozzájárulásával válnak jog-
érvényesekké. 

Ezzel az ülés véget ért. 

A 27-es bizottság márcz. 2 -iki ülése. 

Ennek és az előbbi ülésnek tárgyalása örökké emlé-
kezetes marad azért, mert az autonómiának a hierarchiai 
kormányformához való illeszkedése a püspöki kar világos 
és határozott állásfoglalása következtében nagy ará-
nyokban megindult. A vBeligiou programmja győzött. A 
püspöki kar plénuma az 177Ö/l-iki elaboratummal szem-
ben, mely a püspöki lelki souverain hatalmat lesülyesz-
tette alattvalóinak a színvonalára s kitette azt az alatt-
valók által való leszavaztatás esélyeinek, — a 27-es 
bizottság által is elfogadott megállapodás szerint felet-
tes lelki hatósága marad az autonomiai kongresszusnak 
és az ez által kiküldött igazgató tanácsnak. A hierar-
chiai kormányformához való illeszkedés kérdése ezzel 
nagyjában meg van oldva. Voltak, például Sághy, 
Győrffy doktorok, stb., a kik sehogysem akartak a 
hierarchiának meghódolni, Hortoványi doktor követte 
ugyan Apponyi Albert gróf nemes példáját, de duzzogva. 

Az ülésről kiadott jelentés, itt-ott kibővítve, 
igy szól: 

Elnökölt gróf Szapáry Gyula. Jelen voltak : Hová-
nyi Gyula dr előadó, Samassa József dr egri érsek, br. 
Hornig Károly dr veszprémi püspök, lvánkovics Józsei 
rozsnyói püspök, Bita Dezső dr apát, Bajner Lajos 
dr pápai praelátus, Városy Gyula dr papnöveldei igaz-
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gató, Molnár János pápai praelátus, Apponyi Albert gr., 
Zichy Nándor gróf, Hortoványi József dr, Sághy Gyula 
dr, Pásztélyi Jenő, Günther Antal dr, Győrffy Gyula dr, 
Timon Ákos dr és Cselconics Endre gróf. 

A bizottság tárgyalás alá vette a 27-es bizottság 
munkálatának 4. §-át és elfogadta a kiküldöttek által 
javasolt szöveget, a melyhez Hoványi Gyula dr előadó 
indítványára a fökegyur szót ezzel pótolta : ő felsége. 
Ezután elfogadta a bizottság az 5. §-t is, a mely igy 
szól : 

Ha az országos katholikus gyűlés oly határozatot 
hozna, melyre nézve a püspöki kar kimondja, hogy 
az önkormányzatnak ezen szervezet 3. §-ában, az 
egyházjogára vonatkozólag megszabott hatáskörét túl-
lépte : az ily határozat érvénytelen. Ha valamely hatá-
rozatról azt tartaná a püspöki kar, hogy az egyház 
érdekeit sérti, ez esetben aggályait vagy a gyűlés tar-
tama, vagy berekesztésétől számítandó 15 nap alatt 
a gyűlés elnökével közölje. Az ily határozat végrehaj-
tása ujabb határozathozatalig függőben tartandó. 

Ehhez a szakaszhoz Apponyi Albert gróf indítvá-
nyára még a következő, a kiküldöttek által a 3. §-hoz 
javasolt pótlás kerül t : 

Oly általános érvényű határozatok, melyek a püs-
pöki kar egyházmegyei kormányzatának jogkörét 
érintik, csak a püspöki kar hozzájárulásával válnak 
jogérvényessé. 

A 12. és 13. §-nak a püspöki kar által javasolt 
módosítás szerint történt elfogadása után az 51. §-ra 
került a sor, a mely szakasz a katholikus nagygyűlésről 
szól. A szakasz, a püspöki kar módosítása szerint igy 
hangzik : 

Az országos katholikus nagygyűlés tagjai : a) a 
püspöki kar által az igazgatótanácsba választott öt 
püspök és tizenkilencz, szintén a püspöki kar által 
választott egyházi férfiú ; b) a zirczi apát, a jászói 
és csornai prépostok és a kegyes tanítórend főnöke, 
széküresedés esetén a kormányzó perjel, illetve az 
eddigi helyettes-rendfőnök ; c) (az eddigi b) pont) az 
esztergomi, kalocsai, egri, gyulafehérvári érseki tar-
mányokhoz tartozó káptalanok által, érseki tartomá-
nyonként, a káptalan tagok közül választott két-két 
tag ; d) az egyházmegyék részéről negyvennégy egy-
házi képviselő. 

Zichy Nándor gróf szólt legelőször ehhez a kér-
déshez, miután a hatos küldöttség tagjai közül senki 
sem vállalkozott (! ?) a püspöki javaslat megokolására. 
Zichy Nándor gróf saját szempontjából fejtegette és 
okolta meg a javaslatot. Miután a püspöki kar — már 
egyházjogi helyzetéből kifolyólag is — külön testület-
ként fog szerepelni és a nagygyűléshez észrevételeket 
küldeni s esetleg a hozott határozatokat hatályon kivül 
is helyezni, természetesnek tar t ja szóló, hogy a püs-
pöki kar ebben a testületben helyet nem foglalhat és 
nem szavazhat, melylyel szemben egy felsőbb hatósá-
got képvisel. Ehhez járul, hogy a püspöki karnak az 
autonómiai nagygyűlésen a többi tagokkal egyenlő 
jogosultsággal való felruházása és ott történő esetleges 
leszavazása egyrészt nem látszik helyesnek azért, mivel 

a püspököknek mégis kiváló és különleges állásuk van 
az egyházban, másrészt azoknak esetleges leszavazása, 
sőt az ellenük való szavazás, nem egy katholikusnak 
és magának szólónak is érzésére kellemetlen helyzetet 
idézne elő. 

Ehhez járul, hogy a püspökök a nekik adott teret 
az autonómiában vajmi gyakran, részint koruk, részint 
kötelességszerű elfoglaltságuk miatt, be sem töltnetik. 
Már pedig nem volna helyes, ha a püspökök elmara-
dása által az egyháziak képviselete csorbulna és hogy 
az összes katholikusok közt egyedül a püspökök fosz-
tatnának meg ama joguktól, hogy képviseletük legyen. 

Mindeme nehézségek szerencsés megoldását látja 
szóló a püspöki javaslatban, mely lehetővé teszi, hogy 
a püspökök maguk helyett püspöki képviselőket is 
küldhessenek s a mely a különböző nézeteket élükre 
nem állítva, a kérdésének egy kielégítő megoldását 
találta. 

Zichy Nándor gróf fejtegetéseit mindenben ma-
gáévá tette és a kérdést újra megvilágította Hornig 
báró veszprémi püspök; Sághy Gyula dr és Győrffy 
Gyula dr az ellenkező álláspontot védték. *) Hivatkoztak 
arra, hogy a püspöki kar 1870—71-ben semmiféle ne-
hézséget nem talált (?) abban, hogy a püspöki kar az 
autonomiai nagygyűlésen mint annak tagja szerepeljen 
és esetleg leszavaztassék ; továbbá, hogy katholikus 
autonomiai képviselet legjobban a püspökök közremű-
ködése mellett képzelhető, a püspökök jelenléte növeli 
az autonomia diszét és nyomatékát. Szerintök csak az 
felelhet meg a katholikus autonomiai szervezet lénye-
ges követelményeinek, ha a püspökök mindenben közre-
működnek és ha mi sem történik beleszólásuk nélkül. 

Samassa József dr egri érsek terjedelmes és ala-
pos előadásban az egyház szervezetére hivatkozott, 
mely szerint minden egyháztartományi és országos zsi-
naton a püspökök nem szavazók, hanem kizárólag 
határozó tényezők ós mindemellett is a püspökök e 
megállapodásai is a római szentszék bírálata alá kerül-
nek és ott nyerik végleges megerősítésüket. Igy 
tehát minden okoskodás, mely a püspököknek az 
autonomiai nagygyűlésen szavazattal való jelenlétét az 
egyházi szervezetből igyekszik igazolni, alapjában 
téves és az egyházi szervezettel ellenkezik. A püs-
pöknek nem lehet oly állást elfoglalni, melyben az ő 
szavazata akár az alsó papság, akár a világiak szava-
zatával egyenlőnek vétetik. Az autonomia súlya és 
tekintélye tévesen helyeztetik a püspökök jelenlétébe: 
ezt a súlyt és tekintélyt az autonomia tényleg abban 
lelné, ha az egyháznak szervezetét és a katholikus-
jelleget minden intézményében s igy gyűlései szer-
vezetében is érvényesíti. Világi szempontból is hely-
telen dolog, egy elsőfokú megállapodás létrejötté-
ben közreműködést adni azoknak, kik mint felsőbb 
hatóság amannak megállapodásait felülvizsgálni hiva-
tottak. 

Azok érvelésére, kik akár egyik-másik püspöknek,, 
akár az egész püspöki karnak a múltban tanúsított meg-

*) Fu rcsa egyházjog az, mely az ily szereplést inspirálja 
Szerk. 
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nyugvására vagy egj^esek mostani megnyugvására utal-
nak, azt feleli, hogy egy ország egész püspöki kara is 
tévedhet és ezen megnyugvása a püspöki karnak az 
egyház szervezetének elvét meg nem döntheti. Rámutatot t 
szóló a keleti egyházszakadásra és a mult időben ha-
zánkban is történt némely püspöki intézkedésekre és 
állásfoglalásokra, (például a vegyes házasságok kérdé-
sében) melyeket utóbb a római Szentszék kénytelen 
volt téveseknek nyilvánítani. 

Sumassa érsekkel szemben Sághy Gyula dr igye-
kezett álláspontjának helyessége mellett érvelni. Győrffy 
Gyula dr arra utalt, hogy ha 1870—71-ben tévedhettek 
a püspökök, ugy az érsek ur és a püspöki kiküldöttek 
is tévedhetnek, és mig ez ügyben az egyház legfőbb 
hatósága nem döntött, az érsek ur nyilatkozata szólóra 
elhatározó nyomatékkal nem birhat. 

Samassa József dr érsek czáfoló megjegyzései után 
Apponyi Albert gróf hivatkozott arra, hogy az egyház 
leghűbb fiaiban is a lefolyt harminez év alatti elhallgatása *) 
az egyház valódi és szóló által is — az érsek ur előadása 
folytán — elfogadott álláspontjának teljes mentségeid szol-
gálhat. Szóló a püspöki kar, illetve a 6-os bizottság-
javaslatát elfogadja. 

Hortoványi József dr azt mondja, hogy ha a tisztán 
világi vonatkozású ügyekre nézve is elfogadják a püs-
pöki kar küldötteinek korlátlan vétójogát, akkor az 
autonómiában, a melynek úgyis elvonatik már az 
egész tartalma, nem lesz semmi, mert tanácskozása is 
mindig attól függ, vájjon a kizárólagos világi vonat-
kozású ügyekben a püspöki kar kiküldöttei hozzájárul-
nak-e vagy sem. 

A bizottság elfogadta a püspöki kar javaslatát, 
mire Szapáry Gyula gróf elnök bezárta az ülést. 

A 27-es bizottság márcz. 28-iki ülése. 

Jelen voltak Szapáry Gyula gróf elnök, Hoványi 
Gyula dr előadó, Samassa József dr egri érsek, br. Rom ig 
Károly dr veszprémi püspök, Molnár János praelátus, 
Bita Dezső dr, líajner Lajos praelátus, Városy Gyula dr 
papnőveldei igazgató, Bakonyi Elek dr, Apponyi Albert 
gróf, Günther Antal dr, Sághy Gyula dr, Hortoványi 
József dr, Pásztélyi Jenő dr, Zichy Nándor gróf, Győrjfy 
Gyula dr, Timon Ákos dr és Csekonics Endre gróf. 

Szapáry Gyula gróf elnök megnyitván az ülést, 
tárgyalás alá vették az egyházmegyei gyűlés kérdését. 

Sághy Gyula meggyőződése, hogy egyházmegyei 
gyűlés nélkül csak egy csonka autonomia létesülhet. A 
kisebbségi véleményben indokolt alapelvekhez ragasz-
kodva, annak fenntartását kéri. Nem áll az, hogy az 
egyházmegyei gyűlés a püspöki jogkört nem érinti, 
épp ugy, mint az egyházmegyei tanács. Továbbá döntő 
kérdés az, van-e erre szükség vagy nincs, pótolja-e 
ezek hiányát a katholikus nagygyűlés? Ha azt akarjuk, 
hogy a magyar társadalom katholikus elemeit egyesít-
sük, azokat a katholikus egyház jogai kivívására tömö-
ríteni akar juk: akkor azt csakis az egyházmegyei 
gyűlések által érjük el. I t t neveljük, ott edzzük a 
világi katholikus intelligencziát a gyakori érintkezés 
által, fejlesztjük továbbá a katholikus öntudatot, ennél-
fogva kéri, hogy az egyházmegyei gyűlés eszméjét ne 
ejtsék el. 

*) A „Religio" minden alkalommal opportune, importune, 
fennhangon hirdette, hogy 7 püspöki fennhatóságot sér tet lenül 
kell megőrizni. Szerk. 

Zichy Nándor gróf: Mindig ellene volt az egyház-
megyei gyűlésnek. Ez technikailag se vihető ki. Nincs 
ok arra, hogy összehívjunk egy nagyszámú gyűlést, 
amelynek tennivalója nincsen. Az egyházmegyei tanács 
ennek teendőit appro bálja ugy is. Az egyházmegyei 
gyűlés a püspök vétójogánál fogva amúgy is tárgytalan. 
Tehát az ily gyűlésnek, melynek teendője nincsen, tag-
jai ugy sem jönnek össze, mert nincs miért, ha pedig 
összejönnek is, nincs mi fölött határozni. Ha pedig más 
térre megy át, ami reá nem is tartozik, akkor csak 
rekriminácziók lehetnek s inkább bomlasztólag hatnának 
ezek, mintsem az említett összetartozás érzetét fejlesz-
tenék. De itt van például az esztergomi egyházmegye. 
Ez kiterjed öt megyére s ennek az egyházmegyének 
legalább 300 tagjának kellene lenni : már most miért 
vonjuk össze egy ily nagy tömeget azért, hogy az 
hatáskör hiányában csak beszéljen. Ezt gyakorlatilag is 
kivihetetlennek tart ja. 

Elnök szavazás alá bocsájt ja a kérdést. Sághy, 
Hortoványi, Győrffy, Bakonyi szavazatai ellenében a 
többség az egyházmegyei gyűlés szervezetét nem fo-
gadja el. 

Következett a közvetlen vagy közvetett választás 
kérdésének tárgyalása. 

Sághy Gyula : A közvetlen választás mellett érvel. 
Molnár János a közvetlen választást óhajt ja. 
Samassa érsek : 0 felsége 1895-ben engedte meg, 

hogy egy szervező kongresszusb n tanácskozzanak. Erre 
nézve egy útmutatás is volt a választásra, vonatkozó-
lag, hogy e tekintetben is módosítást vár. 0 a közvetett 
választás mellett van, mire két tekintet vezeti. Először 
meggyőződésének szilárdsága, mely ha nem is ju t ta t ja 
diadalra, de mert meggyőződését mondja ki nyíltan 
mindenki, azért ő is meggyőződését követi, midőn ezen 
állásponton van. Másodszor a czélszerüség és az ésssze-
rüség vezeti e kérdés elbírálásánál. Az, hogy e kettős 
választás ismeretlen nálunk, ez még nem ok s nem 
tudja elképzelni, hogy mi lehet oka annak, hogy a köz-
vetlen választáshoz ragaszkodnak ? 

Zichy Nándor gróf: A közvetlen választásra azért 
van ok, mert a parochia vezetése alatt jobban biztosítva 
van a tiszta katholikus érdek győzelme, mint a köz-
vetett választásnál. I t t már jobban belejátszik a hatalom 
érdeke s igy a kath. választók kezeiből átruháztatik a 
községi biró, jegyző stb. kezébe, kiket inkább a poli-
tika vezet, mint a katholikus érdek. Ily módon olyan 
autonomia lehet, melyben alig lesz központ. 

Győrffy Gyula : Eleinte a közvetett választás mel-
lett volt, mert Erdélyben is ez van, de ott ez igen 
bevált, mert ott nem csak a választók által küldöttek, 
de helyet foglalnak honorácziorok is. Igy tagjai a fő-
ispán, polgármester stb. Ez itt nem lévén kivihető, csat-
lakozik Zichy Nándor gróf javaslatához. 

Pásztélyi Jenő : Eltekintve attól, hogy a közvetett-
választás költséges is, de a legfőbb indok a közvetlen 
választás mellett az, hogy a többség e választás ut ján 
soha sem lesz kitudható a közvetett választásnál, az 
arány sem helyes s mindenkor igazságtalan eredmény 
jönne ki. Pártol ja a közvetlen választást. 

Apponyi Albert gróf szintén a közvetlen választás 
mellett van. 

Samassa érsek : Midőn e kérdés tárgyaltatott, csak 
az a kérdés volt felvetve : suffrage universelle legyen-e 
vagy közvetett választás ? Szóló a suffrage universelle-
nek nem barátja semmi téren s igy nem járul ahhoz, 
hogy a katholikus egyház adja az úttörő szerepet a 
suffrage universelle-ben. Hosszasan szól azon egyete-
mes jogokról, melyektől megfosztani senkit sem lehet. 
Szól aztán a politikai jogokról, melyekhez képességek 
kellenek a világi és egyházi téren is s azért van az 
emberiség nagy része e jogokból kizárva. 
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Mindenütt a világon e jogokhoz bizonyos feltételek 
vannak kötve. Arra nézve, hogy e jogok az államér-
dekben gyakoroltassanak, itt az egyházi téren az egy-
ház érdeke az, amelynek biztosításáról van szó. Akik a 
politikai téren emellett küzdenek, azok a társadalom 
alapfogalmait zavarják össze. Ezen szempontok mellett 
tárgyalva az elvi kérdést, más világításba látjuk annak 
kihatását, ugy az egyházi, mint a társadalmi téren. A 
tapasztalás is azt mutatja, hogy ez volt a légveszélye-
se bb tannak terjesztése. Francziaországban ez volt ami 
őket Sedánig vezette. Ez a demokráczia alapeszméje, 
mely mindazon elveket, melyek a tekintélyt biztosítják, 
lerombolja s a tudatlanság, a gyűlölet s nem a józan 
ész dönti el az államnak sorsát. Ahol a szeszély, szen-
vedély, tudatlanság erősebb, ott a suffrage universelle 
aggodalmas. Az ember kétségtelen joga saját vagyona 
felett szabadon rendelkezni, de ha azt el akarja paza-
rolni, akkor zárgondnokság alá kerül. A polgári téren 
is szabadon gyakorolja e jogát s ez által résztvesz a 
kormányzásban, de ehhez képesség kell, hogy megis-
merje és mérlegelni tudja szavazatának eredményét. 
Az alsóbb rétegben élő népeknél a kettős szavazás 
elejét veszi a visszaélésnek. A kettős választás megtar-
tását kívánja. 

Pásztélyi Jenő fentar t ja eredeti álláspontját, 
Apponyi gróf: A Samassa által fejtegetett eszmék 

az általános szavazati jogra nézve itt eliminálandók és 
az autonomia szervezetéből a suffrage universelle-re 
következtetni nem lehet, midőn közvetett és közvetlen 
választásról van szó. Az általános szavazati jog el van 
fogadva, itt csak arról van szó, hogy ez direkte 
vagy indirekte alkalmaztassék. A közvetlen választást 
óhajtja. 

Samassa érsek : Amerika elnökválasztásáról az mon-
datott, hogy sok visszaélésre adott alkalmat. Az egész 
világon el van ismerve, hogy Amerikának van egy 
testülete, mely azért funkczionál jól, mert közvetett 
uton választatik s ez az ottani szenátus. Nálunk minő 
választás az, midőn az ország egyik részéből annak 
másik részébe visznek jelöltet, hol sohasem látták s 
mégis megválasztatnak, mert a vezetők reá szavaztat-
ják a népet. Mit gondolnak, az ily választásnál melyik 
jelölt győz, az-e, aki túlvilági boldogságot igér, vagy 
az-e, aki a földi boldogságot? Bizony arra szavaz, aki 
a földi boldogságot igéri. Ez tehát azután a népakarat. 
Fentar t ja véleményét a közvetett választásra. 

Zichy Nándor gróf azon közvetítő indítványt teszi, 
hogy válaszszanak az egyház-községi tanács tagjai. 

Samassa érsek elfogadja ezt a javaslatot. 
ElnöJc feltevén a kérdést, a többség a közvetlen 

választás rendszerét fogadja el, t. i., hogy községenkint 
válaszszanak. 

A tanácskozás folytatása pénteken délután 4 
órakor. 

KATtí. EGYESÜLET] ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Budapesti Katholikus Kör. 

Értesítés. 
A Budapesti Katholikus Körnek folyó hó 28-ra 

hirdetett XII . évi rendes közgyűlése közbejött akadá-
lyok folytán nem ezen a napon, hanem folyó évi már-

czius hó 31-én. vasárnap, d. u. 5 órakor fcg megtartatni a 
kör dísztermében (IV., Molnár-utcza 11. szám), a közzé-
tett napirend mellett. 

Budapest , 1901. márczius hó 23-án. 
I t j . Zichy János gróf, 

elnök. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a szatmári székeskáptalanban Szabó Norbert 
olvasó kanonoknak a nagypréprostságra, Kádár Ambrus 
éneklő kanonoknak az olvasó kanonokságra, Hámon 
József Őrkanonoknak az éneklő kanonokságra, Hehelein 
Károly székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra 
és Pemp Antal mesterkanonoknak a székesegyházi fő-
esperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, 
az ekként megüresedő mesterkanonokságot dr. Lessenyey 
Ferencz czimzetes kanonok és theologiai tanárnak 
adományozom. Kelt Münchenben, 1901. évi márczius 
hó 13-án. F E R E N C Z JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

VEGYELEK. 
4- Rómából érkezett tudósítás szerint ő szentsége 

f. hó 24-én nagyobb audiencziát adott, melyen hazánk-
ból Szapáry grófnő neve említtetik. 26-ikán volt a S. 
Rit. Congr. ülése, melyben Colonibiére Kolozs J . t. atya 
erényeinek hősi fokát tárgyalták. Szomorú dolog, hogy 
az olasz képviselőház balpártja e napokban tüntető-
leg helyeselte egy képviselőnek a pápa ellen inté-
zett sérelmeit — nyilt ülésben. A római kérdés ugyan-
csak nincs megoldva. 

— Örömhír. Országszerte bizonyára öröm kel a 
kath. hivek lelkében arra a hirre, hogy Vaszary Kolos 
bibornok, hgprimás, esztergomi érsek úr egészsége már 
tökéletesen helyreállt. 0 emjának a téli zord időjárás 
makacs torokbajt okozott, mely már annyira javult, 
hogy ő emja a nagyhét két napján és húsvét első 
napján maga fog pontifikálni a budavári királykoronázó 
templomban. 

— Gyulafehérvárott f. hó 21—25-éig a főgymna-
sium tanári kara és ifjúsága együttes lelki szentgyakor-
latokat tartott Andor György dr pápai kamarás, hgpri-
mási szertartó vezetése alatt ; ugyanott április 7., 8. és 
9-ik napjain az ottani közp. oltáregyesület kiállítja a 
templomoknak készített szereket. 

— A kereszt ügyében, ha megvalósul a doctorok 
kérelme, az ezt az ügyet az elragadtatás teréről ismét 
a rendes kerékvágásba terelné vissza. 

— Szobrot Nzabókynak ! Az Orsz. Közp. Kath. 
Legény egyesület 1901. jan. 27-én kelt elhatározásával 
felhívást intéz szervezkedésre és gyűjtésre, hogy dr 
Szabóky Adolf, a ki első lobogtatta meg a tisztes ipar 
zászlaját a fővárosban, érdeméhez méltó szobrot kapjon. 
Az O. K. K. L. erre a czélra hálával vesz és nyugtáz 
minden adományt. 

— Hir a nyitrai egyházmegyéből. Dr. Puchovszky 
Bálint szentszéki jegyző, eddigi állásának megtartása 
mellett, kineveztetett püspöki szertartóvá. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla , bi t tudor , k. m. tud. egyetemi nj*. r. tanár . 

Budapest , 1901. Nagj^ Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 
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: Megjelenik e lap heten- i 
ként kétszer : 

i szerdán és szombaton. § 
[ Előfizetési dij : \ 
: félévre helyben s posta- ; 

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : ï 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., | 
ï hova a lap szellemi § 
: részét illető minden i 
\ küldemény czimzendő. Ê 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
őnél, és Nagy Sándor 
könyvnyomdájában, 

V., Papnövelde utcza 
8. sz. alatt, hova a 
etaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, április 3. 27. 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

,,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Fulget crucis mysterium. — Az első, keresztény kodifikáczió. — A kereszt győzelme, — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Katholikus társadalmunk nagy eseménye. — Á g o s t a : Hogy állunk legújabban a kath. egyház el leni 
küzdelem dolgában? Kath. Autonomia. A 27-es bizottság záróülése márcz. 29-ikén. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A B. 

K. K. közgyűlése márcz. 31-én. — Hivatalos. — Vegyesek. 

F u l g e t crucis mysterium. 

Az Ur J é z u s keresz tha lá lának nagy jelen-
tőségét, á l ta lánosságát és erejét je lezte , midőn 
szenvedése előtt eme nagyfontosságú szavaka t 
monda : Ego, si exaltaius fuero a terra, omnia tra-
il am ad meipsum. *) Az isteni Megváltó tanai-, 
példája-, szent á ldozatával á t a lak í to t t a a vilá-
got és megvál tás i m u n k á j á t az egyházban sza-
kada t l anu l folyta t ja . Magához vonzza az em-
ber összes működését , kegyelmével á rasz t ja el 
a lelket, magához vonzza, megnemesí t i a csa-
ládot, a tá rsadalmi és állami életet, a tudo-
m á n y t és művészetet , magához vonzza az 
jegész emberiséget. Ki volna képes leirni egy 
á r ta t l an lélek felmagasztosul t , benső é le té t ; 
ki ecsetelheti a kegyelem t i tkos u ta i t ; ki figyel-
heti meg a szentségekből kifolyó kegyelem 
á r j á t ; k i í r h a t j a le, mily t i tkos u t akon a lakul t 
át a pogány családi élet és a családdal az 
egész tá rsadalom. Is ten mindenha tó és fenn-
ta r tó ereje árad szét az egész természeten, ezt 
sugározzák vissza a te rmészet i tünemények . H a 
valamely szorgalmas k u t a t ó uj felfedezéssel 
áll elő, lelki öröm töl t i el a keresztény szivet, 
nem azon öröm, mely a mater ia l is ta vagy 
rat ionalis ta tudós arczát p i l lanat ra felvidítja, 
hanem azon öröm, mely a t e remtményeknek , 
mint Is ten alkotásainak szemléletéből ered. 

l) Ján . 12, 32. 

De micsoda ehhez képes t az ember t e rmésze t -
fölött i élete ; mily magasz tos az egyház műkö-
dése, Kr isz tus élete t á ru l fel itt . Miként a 
tavaszi n a p uj életre t á m a s z t j a a te rmésze te t , 
ugy az Üdvözitő is, az igazság napja , meg-
t isz t í t ja az ember t és u j te rmészet fö löt t i é letre 
ébreszti . Az igazság e dicsőséges nap j a r agyog 
felénk szenvedésében, ha lá lában és f e l t á m a -
dásában . Ez a kereszt t i tka, fu lge t crucis m y -
sterium. A keresz ten függő Megváltó mérhe-
te t len fá jda lmában is á ldólag ter jesz t i ki 
kar ja i t az egész világra, hogy szenvedésének 
és ha lá lának gyümölcseiben mindenki része-
süljön. Legyőz te a bűn t és halált , á ldása inak 
és kegyelmének bőségét szent ke resz t j ének 
jelével n y ú j t j a nekünk a szentségekben, quia 
crux tua omnium fons benedictionum, omnium est 
causa gratiarum. A szent kereszt tő l nyerünk erőt 
küzdelmeinkben, ha lá lunk u t án örök életet és 
dicsőséget. 0 admirabilis potentia crucis, o ineffa-
bilis gloria passionis, in qua et tribunal Domini et 
judicium mundi et potestas est crucifixi !2) 

De a szent ke tesz t mélységes t i tká t csak 
a szenvedés és önfeláldozás követésével ér t -
he t jük át valóban. Qui autem sunt Christi, car-
nem suam crűcifixerunt cum vitiis et concupiscentiis.*) 
Akik a kereszt zászla ja a la t t küzdenek, meg-

2) S. Leo M. De passione Domini VIII. 
3) Gal. 5, 24. 
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feszí t ik tes töket , nemcsak a vé tke t és bűnös 
v á g y a k a t kerülik, hanem azok gyökerét , a 
testet , hódí t ják meg, caro est radix vitiorum; 
Krisztushoz igyekeznek hasonlókká lenni a 
szenvedésben, önfeláldozásban. A szenvedés 
u t j án haladva a Krisztus tanából áradó igaz-
ság vi lágánál t isz tán l á t j ák a dolgokat a ma-
guk való mivolta és ér téke szerint, és ez ismeret 
segélyével, lia követik a megismer t igazságot, 
e l ju tnak oda, ahol már nem az anyag ural-
kodik az emberen, hanem az ember ural-
kodik az anyagon ; ahol nem az ér telem a 
szenvedélynek, hanem a s z e n v e d é s e k hódol-
n a k az ér telemnek s a bűnnek összetört rab-
ságán tul föllelik a legeszményibb szabadsá-
got. 4) — Megismerik az igazságot, és az igaz-
ság megszabadí t j a őket. 

H a azonban az ember értelmi működésé-
ben csak sa já t eszének gyenge vi lágosságát 
követ i és az igazság nap j á r a nem t ek in t ; ha 
cselekedeteiben szenvedélyeit tekint i zsinór-
mér téknek és nem Is ten törvényei t ; ha összes 
működésére nem kéri le az isteni szeretet 
á ldása i t : ily le lkiál lapotban nem él Krisztus-
sal, nem érthet i meg a kereszt t i tkát , hanem 
a veszedelembe rohan, fe l forgatni igyekszik a 
természetfölöt t i r ende t és Is ten a k a r a t a helyet t 
sa já t aka ra t á t érvényesíti . S a természet fölöt t i 
r endnek eme t agadása u t a t tör m a g á n a k a 
napi lapokban, regényekben, a tör ténelmi mű-
vekben, a t e rmésze t tudománj 'ok tárgyalásánál , 
a színpadon, a művészet minden ágában és 
lé t re hozza a modern pogány szellemet. 

E pogány szellem ellen kell küzdenünk a 
szen t kereszt erejével, a szenvedések kereszt-
jének békés elviselésével. A szent kereszt tit-
ka iba kell beha to lnunk elmével és szívvel, s 
akkor visszetér a keresz tény szellem a társa-
dalomba, elnémul az osztályok liarcza egymás 
ellen s mindegyik fél t isztelni fogj a a másik jogát. 
Ha Krisz tusra hallgat , te l jes í tenifogia kötelessé-
gé t a szegény és gazdag egyaránt , s tudni fogja 
egyik is másik is, hogy üdvösségének föltételei 
vannak, s amint egyiket az igazság és szere-
tet , ugy köt i a másikat az önmegtagadás és 
mérséklet . Biztosan áll a család, lia a paran-
csot és t i lalmat osztó Is ten félelme őrködik 
felet te . Vissza kell térni Ahhoz, a ki az ut, 

4) Leo PP. XIII. Epist. Encycl. de Jes. Chr. 
IRedempt. 

az igazság s az élet, és pedig nemcsak az 
egyes embernek, de vissza kell térnie a társa-
dalomnak is. Oda kell hatni , hogy az Ur 
Krisztusból áradó életet magába szívja a tár-
sadalom minden tagja , az állam minden része, 
a törvény szelleme, a népintézmények, az isko-
lák, a házasság, a család, a gazdagok palotái 
és a munkás műhelye. És senki se feledje, 
hogy ettől függ a nemzeteknek annyira sür-
ge te t t művelődése, a melyet nem annyira az 
anyagiak, a kényelem és bőség táplálnak, 
emelnek, hanem azok, amik lelkiek, a t iszta 
erkölcs és az erény. 5) 

Az eg3Tház a szenvedések közepet te is 
lelkesen halad fenséges czélja felé; lát ja , 
taj:>asztalja a gonoszság ura lmát , tá rva vannak 
előtte az emberi elme tévedései, a felforgató 
törekvések t i tkos rugói, t á rva van előtte a 
mul t szomorúsága és a jövő küzdelme, de 
soha sem csügged el, mer t a Kalvár ia hegyén 
az élet forrása nyil t meg és a keresz t fán 
függő isteni Megváltó biztató szavai hangza-
nak felé á l l andóan: Covfidite, ego vici muudum") 
S e mennyei szózat visszhangra talál az egy-
házban, minden hivő lelkében, minden intéz-
ményében. és a szeret et, alazat , szenvedés, 
lelkesedés, önfeláldozás éneke hangzik szét a 
v i lágon: 0 Crux, ave, spes unica! 

Dr Kádár Ambrus. 

Az első keresztény kodiíikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr Bozólcy Alajos. 

Magánjog. 

A gyámság és gondnokság körül rendelkező s már 
fentebb érictett császári constitutiókon liivül vannak még 
mások, melyek a régi jognak szabályait több irányban ki-
egészítették és tökéletesbítették. Mindjárt 319. évben el-
rendeli Konstantiu, hogy serdült kiskorú semmiféle pere* 
ügyben se léphessen föl a biróság előtt, hacsak erra 
hatóságilag fel nem hatalmaztatott, vagy korengedélyt nem 
nyert, vagy számára a pervitelre gondnok nem rendeltetett, 
hogy a törvény követelményei szerint megindított per 
kellően tárgyaltassék és szabályszerűen befejeztessék. 
Kiskorú nők fölött ne utasítsa vissza az atyai nagybátya 
a törvényes gyámságot.2) Yalentinianus, Arcadius és 
Theodosius császárok (389. évben) rendelete szerint a fő-
városban a városi praefectus gondoskodni tartozik, hogy 

5) Leo PP. XIII. 1. c. 
«) Ján. 16. 33. 

U. o. 3. könyv 17. czim 1. törv. 
') U. o. 3. könyv 17. cziui 2. törv. 



I . F é l é v . 2 7 . sz . R E L I G I O . 2 1 t 

a gyámhatóság élén álló praetor és tiz senator meghall-
gatása mellett azon illustris és clarissimus rangú kiskorúak 
részére, kiknek sem végrendeleti, sem törvényes gyámjuk 
nincs, mindenkép derék és becsületes gyámok vagy gond-
nokok, állásukra való tekintet nélkül, rendeltessenek ; a 
tartományokban a decuriók saját vagyonukksl felelősek 
minden kárért, melyet a kiskorúak a nekik kirendelt gyá-
mok vagy gondnokok hibájából szenvednének. 3) Az anya, 
férjének halála után, csak akkor kérheti a saját fiai fölött 
való gyámságot, ha előbb eskü alatt megígéri, hogy má-
sodik házasságra lépni nem fog. Mindazáltal a gyámság 
átvétele, vagy egy ujabb házasság megkötése között való 
választás az özvegy szabad tetszésére bizandó. Ha az 
utóbbit választja, a gyámság reá nem bizható A ki pedig 
a fiai fölött való gyámságot kezelő özvegy nőt elvenni 
készül, saját vagyonával felelős a kiskorú árvák vagyonának 
helyes kezeléséért, nehogy azok gondatlanság vagy csalás 
következtében kárt szenvedjenek. Egyébiránt a teljeskoru 
anya csak akkor kívánhatja a gyámságot, ha sem vég-
rendeleti, sem törvényes gyám nincs, vagy ha volna ugyan, 
de az a gyámság alól fölmentetett, vagy alapos gyanú 
miatt elmozdíttatott, vagy testi s illetőleg szellemi fogyat-
kozása miatt még a saját vagyonát sem képes kezelni. Ha 
az anya a gyámságtól visszavonulni ? ujabb házasságra 
lépni kívánna, a gyámrendelésre nézve a fentebbi szabályok 
követendők. 4) 

A nagyatya és nagyanya kötelesek gyámot kérni, ha 
serdületlen unokáiknak sem végrendeleti, sem törvényes 
gyámjuk nincs, még ped'g örökjoguk elvesztésének terhe 
alatt.5) Ha pedig az anya fiainak törvényes képviselőt 
kérni elmulasztott, vagy ha a gyám a kiskorunk vagyo-
náról fösvénységből, vagy könnyelműségből leltárt nem 
készített, e miatt becstelenséggel sújtatnak, valamint aján-
dékozási és végrendelkezési képességöktől megfosztatnak.6) 
Itt a codexben egy nagy hézag következik, nevezetesen a 
19—29. czimek teljesen hiányoznak. Hogy pzek a hiányzó 
czimek is a gyámságról rendelkeztek, abból lehet követ-
keztetni, hogy a harmadik könyvnek 30—32. czirmi is a 
kiskorúakról szólanak.7) 

Hathatós biztosítékot adott Konstantin a kiskorúak-
nak ama rendeletével, melylyel kijelentette, hogy a gyám 
vagy gondnok vagyona, ha kitűnik, hogy a vagyonkezelés-
ből a kiskorúak adósává lesznek, ez utóbbiaknak törvényes 
zálogként van lekötve; erős garanczia volt ez különösen 
íekvőségeik csalárd vagy könnyelmű elidegenítése ellen 
is.&) Ha a kiskorúak javára történt ajándékozásoknál az 
ő törvényes képviselőjük valami hibát követett el, az 

U. o. 3. könyv 17. czim 3. törv. Tehát mindenkép derék 
és becsületes gyámok és gondnokok kirendelőiéiől kell a hatóság-
r.ak gondoskodni, de még akkor is maga a hatóság felelős ezeknek 
hibájáért. 

4i U. o. 3. könyv 17. czim 4. törv. 
5) U. o. 3. könyv 18. czim 1. töiv. 
c) U. o. 3. könyv 18. czim 2. törv. 
) Ennek a hézagnak a kitöltését Haenel sem kisérlé meg, 

mert Justinianus kompilatorai a codex Theodosianusszal nagyon 
önkén-esen bántak s igy biztonsággal meg sem állapítható, mely 
czimek et és ezeknek miféle constitutióit vették át belőle. 

8) Codex 3. könyv 30. czim 1. törv. Troplong id. m. 122. 1. 

ebből eredő kárért a maga vagyonával felelős a kisko-
rúaknak. 9) 

Fölötte érdekfs, mert ama korbeli családi életbe pil-
lantanunk enged, Konstantin császárnák 326. évi, az összes 
tartományi lakosokhoz intézett constitutiója, melylyel 
eltörli az addig fennállott azon régi törvényt, mely a 
gyámok és gondnokok kötelességévé tette volt, hogy az 
aranyat, ezüstöt, drágaköveket, ruhákat és egyéb értékes 
ingó dolgokat, továbbá a városi ingatlanokat a hozzájuk 
tartozó rabszolgákkal, a házakat, fürdőket, raktárakat, szó-
val minden a város belterületén lévő vagyont eladván, 
pénzzé tegyék és csak a falusi jószágokat tartsák meg a 
hozzájuk tartozó rabszolgákkal együtt. Ez az eljárás — 
úgymond a caászár — fölötte káros a kiskorúakra nézve. 
Ugyanazért elrendeli, hogy a gyám vagy gondnok ezentúl 
a fent elősoroltakat többé el ne adhassa, kivévén, ha oly 
körülmények forognának fönn, melyek miatt ezelőtt is sza-
bad volt egy falusi jószágát a hozzátartozó rabszolgákkal 
együtt eladni, elzálogosítani, házasság kedvéért elajándé-
kozni, vagy hozományul rendelni, t. i. előleges vizsgálat 
alapján kibocsátandó hatósági végzés értelmében, hogy 
semmiféle csalás ne történhessék. Mindenekelőtt meg kell 
tehát tartani a város belterületén levő fekvőségekhez tar-
tozó rabszolgákat, kiknek az összes házi felszerelésről tudo-
másuk van; mert jó rabszolgák minden csalást meg fognak 
akadályozni, rossz rabszolgák szükség esetén kínpadra feszi-
tendok, hogy a teljes igazság napfényre jusson, s ekkép 
mindenre ügyelni fognak, ugy hogy a gyám a hagyatéki 
leltárt sem meg nem rövidíteni, sem abból bármit is 
elhallgatni vagy elsikkasztani nem lesz képes; erre a vi-
gyázatra pedig feltétlenül szükség van a ruháknál, gyön-
gyöknél, edényeknél és a házi felszereléshez tartozó többi 
tárgyaknál. De még a rabszolgákra nezve is jobb, hogy» 
ha a sors igy hozza magáv&l., uraiknál haljanak meg, 
semhogy idegeneknél kelljen szolgálniok; szökésök inkább 
a gyámnak lesz tulajdonítandó, akár a fegyelmet hanya-
golta el, akár keményen bánt velők, éheztetvén és vesszőz-
tetvén őket. Mert a rabszolgák nem átkozzák, hanem 
inkább szeretik uraikat, ugy, hogy az uj törvény ebben a 
tekintetben is jobb a réginél. Mert azelőtt azáltal, hogy 
a rabszolgák éberségét eltávolították, gyakran a kiskorúak 
életét is veszélyeztették. Ne legyen szabad a . házat sem 
eladni, melyben an apa szemét lehunyta, a kiskorú felser-
dült, s melyben az ősök képeit felakasztva nem látni, vagy 
pedig leszaggatva szemlélni nagyon szomorú dolog. Ezért 
ugy a ház, mint minden egyéb ingatlan dolgok a kiskorúak 
tulajdonában maradjanak és semmiféle épületnek, mely az 
örökség megnyíltakor jó karban volt, uem szabad a gyám 
gonosz szándékából összeomlania és elpusztulnia. Még 
abban az esetben is, ha az apa, vagy az, kinek a kiskorú 
örököse, egy rozzant épületet hagyott volna hátra, köteles 
a gyám, mihelyt a saját és mások véleménye szerint a 
javítás halaszthatatlan, a helyreállításról gondoskodni; 
mert ezen az uton a kiskorúak évi jövedelme többet fog 

9) U. o. 3. "könyv 30. czim 2. törv. A gyám hibája itt vagy 
abban állhat, hogy az ajándékozáshoz csatolt föltétel ő miatta telje-
sítetlen marad, vagy abban, hogy a kiskorú javára történt ajándé-
kozásnál a törvényes alakszerűség megtartását elmulasztji , vagy 
abban, hogy egy előnyös ajándékozást elfogadni vonakodott, vagy 
egy hátrányosat elfogadott. 

27« 
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&ozni, mint a gonosz szándékból levert vételár. Azok a rab-
szolgák pedig, kik valamely művészethez értenek, folytas- ! 
sák foglalkozásukat a kiskorúak hasznára, mig a többi 
rabszolgák, kiket kiskorú urok nem használhat s a kik 
nem értenek semmiféle művészethez, részint munkájok, 
részint a számukra megszabott naponkinti élelem által 
tartassanak fenn. Mert a törvény a kiskorúakat nemcsak 
gyámjaik, hanem a mértéktelen és kicsapongó asszonyok 
ellen is vette védelme alá, a kik uj férjöknek gyakran 
nemcsak gyermekeik vagyonát, hanem életét is feláldozzák. 
Ehhez járul, hogy a pénz, melybe a régiek a vagyon 
-egész erejét helyezték, alig adható ki tartósan félbeszakí-
tás nélkül és biztosan kamatra, miért is akárhányszor 
elvész s a kiskorúnak vagyona semmivé lesz. Ezentúl tehát 
a gyám semmit sem adhat el előleges hatósági engedély 
nélkül, kivévén olyan ruhákat, melyek használat által 
elkopnak, vagy tönkre mennek, és megőrzés által sem 
tarthatók épségben. A kiskorúaknak fölösleges marháit is 
szabad eladni. 10) 

Ugyancsak Konstantin (331) rendelete szerint, azok 
a gyámok és gondnokok, kik valamely per utján követelt 
dolognak tulajdonostársait megnevezni vonakodnak, vagy ] 
álneveket mondanak be, mert a serdületlen vagy serdült 
kiskorúnak, bármint dőljön is el a per, amúgy is vesztenie 
kell, sajátjokból tartoznak a kincstárba befizetni annyit, 
mint a mennyi előrebocsátott becslés alapjáa (ily eset-
ben) harmadrészben a kincstár számára lefoglaltatnék, s 
faa erre szegénységök miatt képtelenek volnának, polgár-
joguktól fosztandók meg, a kiskorúak igénye pedig épség-
ben maradjon. u ) 

Ha a kiskorúaknak esetleges örökbérlete, melyet a ' 
szülők bármilyen ellenszolgáltatás mellett a fiskustól nyer- • 
itek, a gyámnak hanyagsága vagy árulása következtében 
.megcsökkent, vagy éppenséggel teljesen elveszett (t. i. azért, 
mert az öröklést a fiskusnak megfizetni elmulasztotta), az 
ebből származó kárt a gyám a magáéból köteles a kis-
korúnak megtéríteni 12) 

Mihelyt a gyám kirendeltetett, köteles a bíróságot 
•megkeresni, hogy hivatali személyek jelenlétében a kis-
korúnak összes vagyonáról közhitelű leltár készíttessék. Az 
arany, ezüst és minden, a mi az idő folyamán meg nem 
változik, amazoknak pecsétjével megjelölve gondos őri-
zetbe veendő. Mindazáltal szabad az ingóságok árából, ha 
alkalom kínálkozik, jól jövedelmező fekvőségeket sze-
rezni, ha pedig erre alkalom nincs, a kamatokból kell a 
vagyont növelni, melyeknek kellő időben való behajtásáért 
a gyám felelős.13) (Folytatjuk.) 

A kereszt győzelme. 
(Papi zsolozsma.) 

Zengjen nyelvünk dicséneket, 
A kínzó véres harcz felett ; 
A szent kereszt diadalát, 
Mi befénylé a Golgotát ; 
Hol Megváltónk mint áldozat, 
Legyőzte a bűnt s poklokat. 

10) U. o. 3. könyv 30. czim 3 törv. 
") U. o. 3. könyv 30. czim 4. törv. 

'12) U. o. 3. könyv 30. czim 5 törv. 
13) U. o. 3. könyv 30. czim 6. törv. 

Első szülőink bűnestét , 
Hogy látta, bántá szent szivét ; 
A t i l tot t alma volt oka, 
Mely ránk örök halált hoza : 
Jézusnak kelle halnia, 
S üdvünket úgy meghoznia. 

Örök üdvünk miatt tette, 
Hogy irgalomra ge r j ede ; 
H o g y a gonosz hazugságot, 
Mely ránk hozá a nagy átkot ; 
Le tö r j e azt a hatalom, 
S vérző sebünkre irt adjon. 

A mint az Ur megígérte, 
E l jö t t az idők szent t e l j e : 
Szűz Mária Is ten Eiát, 
Megszülte nékünk magzatát : 
Ki megváltá a világot, 
S meghozta a boldogságot ! 

Könyez az isteni gyermek, 
Ki t anyja szive melenget ; 
Szent tagja i t szelid anyja, 
Gyengéd szívvel t aka rga t j a ; 
Kezét , lábát szorongatják, 
Fehé r gyolcs és vászon polyák. 

Dicsőség az egy Istennek, 
Atya, F iú Szentléleknek ; 
Örök imádás, hódolat, 
Szivünkből nyú j to t t á ldozat : 
Hirdesse' a Három nevét. 
E g y szent valóság Istenét. 

Balassi) István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril. 1. Katholikus társadalmunk nagy 

eseménye — az az elnöki beszéd, melylyel i f jabb gróf 
Zichy J ános a Budapest i Katholikus Kör vasárnap 
délután tar to t t X I I . évi rendes közgyűlését megnyi-
totta. Hatalmas tükör ez a beszéd, melyben minden 
magyarországi katholikus hű képben lá that ja meg magát, 
avval a kötelezettséggel, hogy ha kell, igazítson — 
magatar tásán a közéletben. A nagyhatású beszéd szö-
vege ez : 

Tisztelt közgyűlés ! 
A Budapest i Katholikus Kör évi közgyűlései min-

den egyes alkalommal a katholikus társadalom életnyil-
vánulását jelentik. Valamint a Budapesti Katholikus 
Kör a magyar katholikus társadalomnak — hogy ugy-
mondjam — eszencziája, éppúgy minden életnyilvánu-
lása azt jelenti , hogy a magyar katholikus társadalom 
él és szive hangosan dobog. Ez a hangos szívdobogás, 
mely m a i s megnyilvánul, azt jelenti, t. közgyűlés, hogy 
megszűnt végre a letargikus álom, melyben el voltunk 
merülve és helyét egy energikus létérti küzdelem vál-
tot ta fel. A magyar katholikus társadalomnak ezentúl 
alárendelt szerepet játszani többé nem szabad. Mi ka-
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tholikusok, számarányunk, társadalmi állásunk, vagyo-
nunk, anyagi és erkölcsi erőnkben rejlő befolyásunk, 
történelmi nagy multunknál fogva, hivatva volnánk 
vezető szerepet játszani ez országban. Ezt a vezető szere-
pet, t. közgyűlés, nem ugy értem, hogy a katholicziz-
mus ismét dominálni akar, a vallások viszonosságában 
rejlő egyenlőségi elv ezt nem engedi : — vezető szerep 
csak a magyar társadalmi életre vonatkozik, melyben 
nekünk katholikusoknak — a mondott okoknál fogva 
— előljárni nemcsak jogunk, hanem kötelességünk. 

Azt mondják, hogy nem tudunk erőt kifejteni, 
mert nincsen elég összetartás a katholikusok közt. 
Elismerem ; de mi ennek az oka ? A katholikusok közt 
egy az égboltig terjedő skálája van a meggyőződések-
nek, úgyannyira, hogy azok, akik a legalsó fokon álla-
nak, például azt mondják, én jó katholikus vagyok, 
mert még a Szentháromságban is hiszek, de a vallásom 
magánügy és az semmiféle életnyilvánulásomra nem 
vonatkozható ; az pedig, aki legfelül áll, ugy nyilat-
kozik, én minden életnyilvánulásomban csak ugy 
érezhetek, gondolkozhatom, cselekedhetek, mint ahogy 
azt vallásom tanai diktálják, az én lényemet a katho-
likus vallási meggyőződés tölti el. — Már most mutassa 
meg nekem valaki azt a kapcsot, mely ezt a két katho-
likust a meggyőződés alapján egyesithetné. Már pedig 
az is, ez is katholikus, az első és az utóbbi is a kath. 
társadalom tagja. Képzelhető-e ily elemek közt egy 
erkölcsi összetartás? S nem bénitja-e meg az egyiknek 
cselekvése a másiknak működését? 

Igy állunk mi katholikusok egymástól gyakran 
egy egész világ által elválasztva, névleg egy táborban, 
tényleg sokszor egymással szemben. Pedig, de másként 
kellene ennek lenni ! A katholikus egyháznak isteni 
rendeltetése van, ebből a katholikus társadalomnak egy 
nagy ethikai hivatása származik, tagjainak pedig egy 
nagy erkölcsi kötelessége : összetartani. Ez világos. 
Most azt kérdem, melyik az a mérték, melylyel — ha 
ugy szabadna kifejezni — meggyőződésünket mérni 
kell? Minden emberben megvan 2 törekvés a tökélete-
sedés felé, ebből kifolyólag erkölcsi tulajdonaink mér-
legelésének nem a legalacsonyabb, hanem lehetőleg a 
legmagasabb mértéket kell használnunk. Ha mindnyá-
jan egj-aránt tisztában volnánk az egyház isteni ren-
deltetésével, a katholikus társadalomnak ebből folyó 
missziójával és e tekintetben azonos volna meggyőző-
désünk, azért, mert aránylag egyenlő magas mértéket 
alkalmazunk, ugy köztünk ily különbségek nem lehetné-
nek. A különbségek oka tehát nem annyira a meggyőző-
dések mélységének különbségében, mint inkább abban a 
szomorú tényben rejlik, hogy egyrészt az erős meg-
győződés, másrészt a meggyőződésnek majdnem teljes 
hiánya állanak egymás mellett. Ezek között azután 
természetesen erkölcsi egyesítő kapocs nem képzelhető. 

Már most, t. közgyűlés, hogy egységes katholikus 
társadalmi akczió keletkezhessék, az azonos erők. és 
irányzatok tömörítésére van szükség. Ennek elérésére 
csak egy mód van, és ez az, hogy mindazon katholiku-
sok, kik az egyház isteni rendeltetéséről és ebből 
folyólag a katholikus társadalom erkölcsi missziójáról 

meg vannak győződve, tartsanak össze fokozott erőve 
és az összetartásuk által kifejtett erő segítségével igye-
kezzenek először odahatni, hogy a katholikus társada-
lom többsége a meggyőződéssel birók táborában legyen, 
másodszor kimutatni azt, hogy a bennük rejlő érték 
oly erkölcsi tartalommal bir, hogy az ellensúlyozni képes 
a másik tábor passzivitásában vagy agresszivitásában 
rejlő káros hatást. Ha ezt az eredményt elértük, akkor 
gondolhatunk még csak arra, hogy energikusan meg-
kezdhetjük társadalmi tevékenységünket a létért való 
küzdelemben. 

A magyar katholiczizmus olyan, t. közgyűlés, mint 
a puhaságban, kényelemben, jólétben fölnevelt férfi, a 
létért való küzdelemben erőt kifejteni alig képes. A 
katholiczizmus Magyarországon még a régmúlt dicsőség 
emlékeiből él, még magán hordja a hajdani nagyságú 
idejéből eredő régi köntöst, de az izmok nem fejleszt-
tet tek ki a múltban munkára, soha czéltudatos tevé-
kenységre az energia nem neveltetett, s most egyszerre 
benn vagyunk a létért való küzdelem rettenetes tusá-
jában, és sokszor éppen a régi nehéz köntös az, mely 
az erő kifejtésében akadályoz. Az if jú generácziót ne-
velni kell e küzdelemre, mert múlik az idő s vele 
együtt azon emlékek varázsereje is, mely a katholi-
kus társadalom energiájának ma még alapját képezi. Ha 
a többi keresztény felekezetek kötelességüknek tart ják 
irányadó szerepet játszani a társadalomban, magukat 
szervezni és erőiket gyarapítani : ugy a katholiczizmus-
nak, mely az összes keresztény felekezeteknek ősanyja, 
e téren nemcsak tudnia kell, hog}*- el nem maradhat, hanem 
kötelessége a vezető szerepet kezébe venni. Es itt ismét 
nem versengésről van szó, t. közgyűlés, hanem arról, 
hogy primus inter pares elvénél fogva elől kell járni 
annak, akit koránál, tekintélyénél, erkölcsi súlyánál 
fogva az elsőség nemcsak, hogy megillet, de akinek a 
prioritást, követelni kötelessége. 

Első és fő feladatunk tehát az adott viszonyoknál 
fogva a katholikus társadalmat szervezve, erőinket aczé-
lozni, magunkat a nagy munkára, a létért való küzde-
lemre előkészíteni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy 
ma már egyedül saját erőinkre vagyunk utalva, másban, 
mint saját magunkban támaszt nem találunk, és tekin-
tetbe kell vennünk azt a fontos körülményt is, hogy 
minden oldalról ellenséggel vagyunk körülvéve. 

Ez ellenség pedig a hitetlenek tábora, kik filozó-
fiájuk és anyagi hatalmuk által rést akarnak ütni bás-
tj^áinkon azért, hogymegsemmisítsenek. A hitetlenségnek, 
t. közgyűlés, az a tulajdonsága, hogy éppen nem pasz-
sziv, hanem a legnagyobb mértékben agresszív. Mind-
azon viadalok, melyek folyamányai a művelt államokban 
végig küzdött harczoknak ott, ahol a keresztény szel-
lemet az állami és társadalmi életből kiszoríttatni látjuk, 
mi lenne más, mint a hitetlenek diadala a hivők felett. 
Ott, ahol a materializmus legyőzi az idealizmust, ott a 
hitetlenség a" győztes. Ott, ahol az erkölcsök helyébe 
a szenvedély lép, a felebaráti szeretetet kiszorítja az 
önző haszonlesés, ott mindig újra és újra a hitetlenség 
győzedelmeskedett. A hitetlenség nyomában elhervad 
a jövőbe vetett remény, az emberi lélek illatos virága; 
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kiapad a szivekből a szeretet forrása, kiégeti a szen-
vedély az emberi ész legnemesebb szárnyalásában nyi-
latkozó gondolatait — s megmarad az ember a maga 
ijesztő tökéletlenségében, megfosztva éppen attól, ami 
benne Istenhez hasonló. 

Ilyen monstrumokból álló had küzd a egész vilá-
gon a katholiczizmus ellen, azért mert az a pozitiv 
hitnek egyedüli letéteményese. Vértezni kell tehát ma-
gunkat egy erős pánczélba, s ez viszont nem lehet más 
mint a vallási meggyőződés, mely a legerősebb hata-
lom azért, mert az emberi lélek legnemesebb szülöttje. 

A katholikus körök, melyek a meggyőződés alap-
ján egyesítik a katholikusokat, képezik azon szerveze-
tet, melynek szükségességét jeleztem. Magyarországon 
még csak pár év előtt alig voltak katholikus körök ; 
ma már 1077 keresztény katholikus intézmény létezik. 
Lát juk tehát, t. közgyűlés, hogy a katholikus társadalom 
felismerte a veszélyt és felfogta a helyes módot, mely 
által létét biztosíthatja. Ezúton tovább kell haladnunk. 
A haladás azonban ne csak abban álljon, hogy a katho-
likus társadalmi intézmények számát szaporítsuk, ha-
nem abban, hogy az egyes intézményekben rejlő erkölcsi 
erőket fokozzuk. 

A Budapesti Katholikus Körnek is ez a legfonto-
sabb feladata. Azért, mert egy erkölcsi rendeltetéssel 
biró egylet főfontossága és üdvös befolyása nemcsak a 
tagok számában, hanem mindenekelőtt a tagok erkölcsi 
értékében rejlik. 

Azok tehát, t. közgyűlés, akiket a fővárosban fogva 
tart azon meggyőződés, hogy a katholikus társadalom-
nak erkölcsi missziót kell teljesíteni; akik érzik, hogy 
a katholiczizmus erkölcsi befolyásának hanyatlása a 
magyar társadalom erkölcsi nívójának sülyedését jelenti : 
lépjenek be e Körbe és tartsanak össze egybeforrva 
ezen szent meggyőződés által. Ha ez igy lesz, t. köz-
gyűlés, akkor lassankint elenyésznek azok az óriási 
különbségek, melyek ma még a meggyőződések között 
fennállanak, akkor minden katholikus előtt mindinkább 
egyaránt kibontakozik az a nagy czél, melyért küzdeni 
akarunk s a mely nem más, mint szeretett hazánk er-
kölcsi boldogulása, mely a katholikus egyház nagysá-
gától, fényétől, a katholikus társadalom hatalmától el-
választhatatlan. 

Ezen erős meggyőződéstől teljesen áthatva, üdvöz-
löm önöket, t. uraim, és közgyűlésünket ezennel meg-
nyitottnak nyilvánítom. 

Agosta. Hogy állunk legújabban a kath. egyház elleni 
küzdelem dolgában? — (Vége.) 

Különfélék az utak, melyeken jelenleg az egyház 
ellenségei járnak. Czélom ezeknek az utaknak — lelep-
lezése. 

Az «Evangelischer Bund" és a „Gustav Adolph-
Verein" két kedvelt jelszóval ijesztgeti a protestáns 
kedélyeket a legújabb időben. Latin szóval a vád a 
német kedélyekre nagyobb benyomást tesz. Azt mond-
ják, Róma telhetetlen az ő proselytáskodásában, sőt any-
nyira megy, hogy „evangéliumi vidékeken" is űzi a 
propagandát. Minél kevesebb bizonyítékot lehet felhozni 
Róma „mértéktelensége" mellett, annál több bizonyíték 

halmozódik össze a mellett, hogy a német protestan-
tizmus tervszerűen végzi a katholikusok közt a lelkek 
elfogdosásának és elcsábításának műveleteit. Elég lenne 
tulajdonképpen az osztrák „Los von Romu mozgalomra 
hivatkozni. Azonban teljes erejű bizonyítékok feksze-
nek előttünk arra nézve is, hogy a lelkek fogdosását 
a protestantizmus a német birodalomban is nagyban 
űzi. Mert a czél az, hogy az Ausztriában megindított 
„Los von Rom u mozgalom ide nagy Németországba is 
átpalántáltassék. Igaz, hogy oly lármát nem csapnak 
vele mint Ausztriában, ámde a mi a lármából hiányzik, 
azt a mozgalomnak mindent átható, jól szervezett tervé-
vel busásan kipótolják. 

1900. évi május 19-én kelt 19-ik számában a 
„Das Evangelische Kirchenblatt für Württemberg", ez 
alatt a czim alatt : „Németország katholikusainak evcinge-
lizácziója", világosan kimondotta, hogy: „oly intézmény 
("Werk) van tervbe véve, a melynek alapgondolatát és 
czélját szivünk teljes rokonszenve és öröme fogadja, a 
melyre nézve azonban mindenek előtt álljon itt és szól-
jon maga a következő felhívás" : 

„Evangélikus keresztények ! „Az éj elmúlt, a nap fel-
jö t t !" Ezt mondják nekünk, kik az egyedül Krisztus 
által való hitben igazultunk meg, az idők jelei. Azok 
a népek, melyek a római szellemhez (an das römische 
Wesen) vannak bilincselve, jelenleg érzik, hogy léte-
zésök alapjai nagyrészt meg vannak ingatva. (??) Es a 
hol a mindenható Isten karja*) (?) az alapokat megin-
gatja, * ott a szívekben ez a kérdés visszhangzik: „Mit 
kell tennem, hogy üdvözüljek?" Oly egyház után 
vágyakoznak az emberek, mely még őrzi magában a 
tiszta evangélium kincsét, az egy közvetítőről szóló igét". 
(Igazán megható !) 

Igy folyik ez — a felhívásban — jó hosszadal-
masan. A veleje a dolognak az, hogy megalakult egy 
„Német evangelizáló társaság Isten országának terjesztésére, 
melynek czélja lehetőleg tervszerű és átható evange-
lizáló munkát kezdeményezni a katholikus lakosság 
körében", még pedig „épp ugy Németországban, mint 
Ausztriában." 

Ennek a „munkának" következő utai vannak tüze-
tesen kijelölve: 

„1. Terjesztése írásban és élőszóval annak a tudat-
nak, hogy minden hivő evangelikus keresztény az ő katho-
likus környezetéért felelős, és azért igyekeznie kell megta-
nulni, hogy az evangelium tanúsításának minden alkalmát 
bölcseséggel és szeretettel használja fel. 

2. A szeretet e kötelességének teljesítésére kezet 
kell fogni különösen a lelkipásztorokkal és vegyes vidéken 
a belmissió munkásaival. 

3. Megerősítése vegyes házasságokban a evangelikus 
félnek. 

4. Részvevés az egyházi és iskolai szükségletekről 
való gondoskodásban, különösen pedig a diasporában 
lakók számára elégséges theologusi gyarapodás szerzé-
sében. 

5. Emelése a belmissió és a keresztény egyesülés ügyé-

"•) A szabadkőmivesség c ak nem „Isten ka r j a? ' ' 
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nek az illető vidékeken, hogy igy megbizliató támpon-
tokat nyerjünk munkánküoz. 

6. Terjesztése a szent Írásnak és más evangelikus 
könyveknek a katholikus lakosság körében, valamint gon-
doskodás megfelelő irodalomról. 

7. Külön evangélisták, biblia-hirnökök és terjesztők 
kiküldése. 

8. Áttért katholikusok lelki gondozása, kivált pedig gon-
doskodás áttért lath, papokról, az egyes esetek külön-
félesége szerint." 

íme a „czél" -— és az „utak"." 
A felhivás Barmenben kelt „Luther születése nap-

ján", 1899-ben. A felhívást többen aláírták, lelkészek, 
tanárok és más prot. előkelőségek. 

Tehát jól átgondolt és szervezett tervvel állunk 
szemben, melynek czélja protestáns agitácziót és propa-
gandát indítani és folytatni katholikusok között, vagyis 
a „Los von Rom" mozgalmat Ausztriából a német 
birodalom területére is átültetni. Mi ez egyéb mint 
háború a kath. egyház ellen, „törvényes eszközökkel," 
a mint a haditanács maga mondja. Vájjon van-e arra 
törvény, hogy a hitvallások közt a polgári békét meg-
bontsák? Világos, hogy erre nincs törvény. Ez prot. 
elkapatottság és önkény. Mik lesznek a következmé-
nyek? Mert támadás ellen az önvédelem teljesen jogo-
sult; és mi katholikusok evvel a jogunkkal élni akarunk 
és fogunk. Videant consules ! 

KATHOLIKUS AUTONOMIA, 

A 27-cs bizottság záróiilése márcz. 29-ikén. 

Az ülésen Szapáry Gyula gróf elnökölt. Jelen 
voltak : dr Iloványi Gyula előadó, Samassa József dr 
egri érsek, br. Hornig Károly dr veszprémi püspök, 
Ivánkovits János rozsnyói püspök, dr Rajner Lajos pá-
pai praelátus, Bita Dezső dr, Városy Gyula dr pápai 
praelátus, szemináriumi rektor, Pásztélyi Jenő, Zichy N. 
gróf, A pponyi Albert gróf, Hortoványi József dr, Sághy 
Gyula dr, Csekonics Endre gróf, Günther Antal dr és 
Timon Ákos dr. 

Samassa József dr egri érsek és Rajner Lajos 
felszólalásai után, Hortoványi József dr indítványára 
azzal adatik ki a hármas püspöki bizottságnak, hogy a 
plébániai, templomi, kántortanitói javadalmak külön 
meghatározásával, ezekre a hitközségi tanácsnak csak 
ellenőrző joga legyen, de azok felett nem rendelkezhetik 
— elfogadtatik. 

Timon Akos dr az autonómiának a püspöki vag}ronra 
való felügyelete tárgyában messzebb menő igényeket 
támasztott. A püspöki vagyont — ugy szintén a káp-
talani s általában az összes egyházi vagyont — az 
autonomia folytonos felügyelete alá (!) kívánta helyezni : 
másrészt azt a befolyást, melyet ő Felsége eddig kul-
tuszminiszteri vagy más kir. megbízottak ut ján gyako-
rolt, kizárólag az autonomia részére követelte. 

A 27-es bizottság azonban nem talált elegendő 
okot, hogy e tekintetben változtasson a már letárgyalt 
szövegen. 

Sághy Gyula dr többrendbeli szakszerű szövege-
zési módosításai elfogadtattak. 

A javaslatba hozott módosítások eszközlésére 
szövegező bizottság küldetett ki. 

Hortoványi József dr indítványozza, hogy* ugy 
a fővárosra, valamint minden olyan egyéb városra, 
hol egynél több plébánia van, az egész javaslat 
átdolgozandó, illetőleg ezek tekintettel külön hely-
zetükre, külön szabályzattal az autonomia keretébe 
beillesztendők, mert ezekre a javaslat nem alkalmaz-
ható. A főváros nagy terjedelménél fogva egy hitköz-
ségbe nem egyesíthető, itt külön minden egyes plébánia, 
külön hitközséggé alakítandó, sőt itt is a hitközségi 
tagok is más választás u t ján alkothatják a hitközséget, 
mert a plébániák területén oly nagyszámú tagok vannak, 
hogy azok hitközségi gyűlésbe nem is egyesíthetek, 
hiszen nem is ismerjük, hogy a kerületben kik a katho-
likusok. 

Továbbá a fővárosban, hogy a főváros egysége 
is kifejezésre jusson, kell egy közös tanács s kell hogy 
a főváros, mint kegyúr, ezen gyűléseken részt vegyen. 
Igy e szervezet ugy létesíthető, ha kimondjuk, hogy 
minden egyes plébánia területén a katholikusok meg-
választják a hitközségi küldötteket, pl. 60 tagot. Ezek-
hez küld a főváros, mint kegyúr 10 katholikus tagot, 
lehetőleg a fővárosi bizottsági tagokból. Mivel ezen 
hitközségi kerületek a belső ügyeiket intézik, ugy mint 
a szervezetben kontemplálva van, szükséges, hogy egy 
második fórum alkottassék, mely az egyházmegyei 
tanács jog- és hatáskörébe utalt iig}7eket tárgyalná 
s nevezzük azt a katholikus autonomia központi vá-
lasztmányának. Ez a testület ugy alakul, hogy minden 
plébániai hitközség kiküld e központi bizottságba bi-
zonyos számú tagot, például tiz tagot s ezek a kerü-
leti kiküldöttek képeznék a központi választmányt, 
melybe a főváros, mint kegyúr, szintén kiküld például 
tiz tagot. 

E központi választmány egyházi elnöke legyen a 
püspöki helynök s a főpolgármester, ha katholikus. Ez 
a szervezet volna keresztülviendő azon városokban is, 
ahol egynél több katholikus plébánia van. 

Az indítványt elfogadják és Hortoványi József dr-t 
bizzák meg e javaslat kidolgozásával, hogy azt terjeszsze 
rövid időn belül a 27-es bizottsághoz, hogy midőn a 
bizottság a tervezet szövegezésére összeül, addig el is 
intéztessék. 

A 27-es bizottság a teljes javaslat megszerkeszté-
sével megbízza Iloványi Gyula dr előadót azzal, hogy 
a munka elkészítése után a szövegező bizottság elé ter-
jeszsze, a melynek tagjai Szapáiy Gyula gróf elnöklete 
alatt Rajner L. dr, pápai praelátus és Günther Antal dr. 
Felkéretett a szövegező bizottság illetve az előadó, hogy 
lehetőleg gyorsan teljesítse a reá bizott feladatot. 

Az ülés -végén Samassa József dr egri érsek a bi-
zottság nevében Szapáry Gyula gróf elnöknek köszönetét 
tolmácsolja bölcs és tapintatos vezetéseért. Az ülés az 
elnök éltetésével ért véget. 
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KA TB. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Ii. K. K. közgyűlése márcz. 31-én. 

Az ülés a kör dísztermében szép lá togatot tság 
mellett iíj. Zichy János gróf elnök megnyitó beszédével 
kezdődött, mely fentebb került t. olvasóink szeme elé. 
Hatalmas ébresztő beszéd, méltó, bogy minden katho-
likus ember elolvassa és — kövesse. 

Az elnöki beszéd u tán Gyiirky Ödön dr t i tkár 
olvasta fel Pintér Kálmán k. r. tanár s rendfőnöki t i tkár 
lemondó levelét a Kör ügyvivő alelnökségéről. Lévay 
Imre u tódjá t hálás elismeréssel bocsátotta ki az alelnök-
ség terhe alól a B. K. K. A K. tagja inak érzelmeit 
meleg szavakkal if j . Zichy János gróf elnök tolmácsolta, 
mi a jegyzőkönyvben is kifejezést nyert . 

Az évi jelentésből és számadásokból kitűnik, hogy 
a Körnek 1059 tag ja van, kiadása pedig 1900-ban 21,052 
korona 50 fillérre rúgott , mit a bevételek fedeztek. 

Azután 30 rendes és 7 pót választmányi tagot vá-
lasztott meg a közgyűlés. 

A pápának és bíboros hgprimás ő emjának kül-
dött elnöki táviratokra a következő válaszok érkeztek : 

0 szentsége nevében Rampolla államtitkár a 
következőkben válaszolt : 

Comiti Joanni Zichy juniori. 
Beatissimus páter sodalibus circuli catholici fausta 

apprecatur et apostolicam benedictionem amatissime 
impertit . M. Card. Rampolla. 

A herczegprimás válasza pedig ez : 
I f j . gróf Zichy János urnák -

Budapest . 
Kathol ikus Kör helyisége. 

A Budapest i Kathol ikus Kör közgyűléséből kül-
dött szives üdvözletért hálás köszönetet mondva a 
kör hasznos működésére Is ten bő áldását kérem. 

Vaszary Kolos, 
bibornok herczegprimá?. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére Csávolszky József telkii czimzetes apát és 
váczi székes káptalani kanonokot ozerói czimzetes 
püspökké kinevezem. Kel t Bécsben, 1901. évi márczius 
hó 22-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-
terjesztésére Kny Antal békési esperes-plebánost a 
nagyváradi latin szertartású székeskáptalan tiszteletbeli 
kanonokjává kinevezem. Kel t Wallseeben, 1901. évi 
márczius hó 15-én. F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Dr Wlas-
sics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
Rómából érkezet t tudósítás szerint ott már 

megalakult egyháziakból és világiakból az a bizottság, 
mely XI I I . Leo pápaságának 1903-ra eső negyedszáza-
dos jubi leumát van hivatva előkészíteni. 

— Vaszary Kolos b íbor , ok hgprimás érsek ur 
zöld csütörtökön 12 öreg emberen fogja végezni a láb-
mosást, kiket ő emja ez alkalomból gazdagon meg-
ajándékoz. A 12 öreg éveinek együttes száma 941. 

— Ez sem tréfa. 600 korona pályadijat tűzött ki 
nemrég a bernriedi plébános Bajorországban annak, ki 
bebizonyít ja, hogy a mit Groszmann röpirata lig. szent 
Alfonz tanítására ráfog, az az ő könyveiből csakugyan 
bebizonyítható. Bírálatra a pályatétel t kihirdető plébá-
nos a müncheni egyetem jogtudományi karát kérte fel. 

— Ugy mint Krisztus Urunk, kigúnyolva ellensé-
gei által halt meg dr Deckert József Weinhaus-kíilvárosi 
plébános Bécsben. E sorok Írójának iskolatársa volt 
a bécsi egyetemen. A bécsi seminariumból ő és Seywald 
voltak a legkiválóbb theologusok. A lelkipásztori mű-
ködés terére ki lépvén ret tenthetet lenül védte az egy-
házat. Kemény, éles modorával sok ellenséget szerzett, 
kik még halálos ágyán is ostromolták, kárörömmel kül-
dözgetve neki a gúnyira tokat halálos ágyára. I lyen a 
világ Krisztus nélkül. Nincs emberség benne. 

— Királ.uié, a ki menekül. H o n n a n ? Névleges 
katholikus fér je pogány lelke elől. Ez a királyné Amália, 
Portugál ia királynéja. Fé r j é t elragadta a kath. egyházat 
szerzeteseiben üldöző u j pogány szellem s az ily u j 
pogány fé r j elöl maga is zárdába kívánkozik elzárkózni-
A X X . század ugyancsak jól kezdi. Egyházüldözéssel. 
Ennek mindig az egyház felmagasztalódása lett az ered-
ménye. 

— Harniincz kiadást ért el egy hónap alatt dr 
Keller praelatus röpirata, melyet lig. sz. Alfonz védel-
mére irt a hírhedt Grossmann-féle piszkos röpirat ellen. 
Az eladott példányok száma 3 hónap alatt meghaladta 
a 350,000-et. A vehemens protestáns támadással ily 
óriás védelmet tud a katholikus német nép szembe 
állítani. Lelkileg ki tűnően van gondozva. 

— Óriás méretű pasztoráczió. Márcz. 25-én feje-
ződött be Kölnben egy 10 napi népmissió, a melyet 14 
plebánia-templomban tar to t t egyszerre 50 szerzetes a 
dömések, redemptoristák, ferencziek, kapuczinusok, ben-
czések és oblátusok rendjéből. Mindennap mind a tizen-
négy templomban 3 szentbeszéd volt, tehát naponkint 42 
szentbeszéd, tiz nap ala^t 420 szentbeszéd. Egész Köln 
mozgásba jö t t . Az óriás dómban prédikáló Bonaventura 
atya szentbeszédeire még a másvallásuak is csak ugy 
özönlöttek. Az óriás pasztorácziónak hatása leírhatatlan. 

— Felhívás a Sztnt-Píncdek-rendbe való belépésre. 
A pannonhalmi főmonostori konvent e réven is föl-
hívja a főgymnasiumok azon VI., VII. és VIII . osztá-
lyú if jait , kik Szt .-Benedek-rendjébe lépni óhajtanak, 
hogy kérvényöket az első és második harmadról szóló 
iskolai értesítővel és orvosi bizonyítvánnyal fölsze-
relve május hó végéig küldjék be a főmonostori per-
jeli hivatalnak Pannonhalmára (Győr-Szt.-Márton). 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brei;/iay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagj^ Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, április 6. 28. 

, DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
ÉVFOLYAM. 

sz. I. Félév. 1901. 

,,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Megváltás nagysága. — Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. Az első keresztény 
kodifikáczió. — Egyházi Okmánytár. Kath. egyetemi tanárok irodalmi kötelességéről. — Egyházi Tudósítások. V á c z : A hivek hálá ja 
és köszönete a lelki gondozásért. — L o n d o n : XIII . Leo pápa levele a westminsteri érsekség főpásztoraihoz a rationalizmusról. 

és liberalizmusról. — Irodalom. L'année de l'église. — Hivatalos. — Vegyesek. 

A MEGVÁLTÁS NAGYSAGA. 
„Qui (Jesus Christus) traditus est 

propter delicta nostra, et resurrexit 
propter iustificationem nostram." Rom. 
IV, 25. 

Azok közt az emberi leg lehetetlen dolgok 
közt, melyeket I s ten i rgalma és mindenható-
sága az egész világ szeme l á t t á ra és az embe-
riség j avá ra megvalósított, a legeslegelső helyet 
foglalja el a mi, i t t e földön Is ten F ia megtes-
tesülésének nagy t i tkával kezdődöt t s az ő 
kereszthalálával és fe l támadásáva l beteljese-
dett , is tenemberi megváltásunk. 

Ennek a mi is tenemberi megvá l t á sunknak 
nagysága, röviden szólva, végtelen, és azér t 
emberi erő, ész és aka ra t által egyál ta lában 
megmérhetet len. Már eredete abban az örök 
elhatározásban, mely nemünk isteni m e g valta-
sát örök isteni végzéssé ava t ta , oly m a g a s a n 
fekszik felet tünk, hogy odáig ju tn i csak az 
isteni hit sejtelmével lehetséges : h a t á sának és 
eredményeinek végkifejlődése pedig, szintén, a 
puszta emberi ész és aka ra t által be já rha ta t l an 
végtelenségben, az örök boldogságnak belátha-
ta t l an mélységében já tszódik le. 

De mi ennek a végtelen ér tékű és hatás-
körű istenemberi megvál tásnak mintegy magva 
és dereka, mely javarészt már i t t e földön ter-
mészetfölött i észleléseink és élvezeteink körébe 
esik ? 

Megmondo t t a szent P á l apostol, ünnepé-
lyesen kihirdetve a rómaiakhoz in téze t t fent-
idézet t v i lágtaní tásában, apostoli fenséggel és 
rövidséggel : J e sus Christus traditus est propter 
delicta nostra , et resurrexit p ropter iustificatio-
n e m nos t ram. Ugyanez t hirdet i az anyaszent-
egyház isteni megvá l tásunk magasz t a l á sá r a 
szerzet t dicsőitő énekében, a húsvét i praefa t ió-
ban, Kr isz tus Urunk ha lá lá t és f e l t ámadásá t 
egybekötő magas fe l fogással : „Qui mor tem 
nos t ram moriendo des t ruxi t et v i tám nos t ram 
resurgendo reparavi t . " 

Mindent, a mire a megvál tás ál tal gyenge 
emberi n e m ü n k képesül, a fogadot t isteni fiú-
ság mél tóságától fel egész az Is ten örök bol-
dogságában való megdicsőülésig, minden t 
Krisz tus Urunk halálának köszönhetünk . Ez 
t ehá t a mi megvá l t á sunknak alapvető létesitő-
oka. Azonban viszont, mindent , a mire Krisz-
tus Urunk keresz tha lá la ál tal képesül tünk, 
mindent sa já t h i tünk és közreműködésünk által 
kiván és akar az i rgalmas Is ten velünk közölni 
és megvalósítani . H i tünk és közreműködésünk 
megnyerésére pedig, ugyancsak szent P á l apos-
tol t an í t ása szerint, Krisz tus Urunk fe l táma-
dásának dicsőséges t énye a legfőbb isteni bizo-
nyi ték : ennélfogva Urunk f e l t ámadása a mi 
is tenemberi megvá l tásunknak mintegy fogana-
tosító és végrehaj tó létesítőoka. 

Igy fogva fel is tenemberi megvá l t á sunk 
28 
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t i tkát , annak önmagában és kihatása iban való 
nagyságával édes lelki anyánk, az anyaszentegy-
ház, mintegy hivatalból, a nagyszombat és 
húsvét nap ja közé eső éjjelre szabot t liturgiá-
j á b a n foglalkozik tüzetesen. Ennek az éjnek 
é j fé lután eső* virradás-előtti idejében eset t 
meg ugyanis a pá ra t l an dicsőségű és diadalmu 
is tenemberi fe l támadás . Erről az éjszakáról 
énekli az egyház az ő csupa nagyszerűségekből 
összeállí tott P raecon ium Pascha le jában : „Haec 
nox est, in quo, destruct is vinculis mortis, 
Christus ab inferis victor ascendit ." Ebben a 
végtelen fénynyel megte l t é jszakában a kate-
chumenok, vag}Tis h i tu jonczok megkeresztelését 
megelőző 12 profecziából, vagyis inspirált 
praedicat ióból álló t an í t á sában és imádkozásá-
ban többször és többféleképpen nyilatkozik 
a mi is tenemberi megvál tásunk nagyságáról. Le-
gyen elég ez a lka lommal csak két nyilatkoza-
t á t figyelembe ajánlani . Az egyik a megvál tás 
benső méreteinek, a másik a külső ha tása inak 
nagyságára vonatkozik. 

Az egyház első praeconiumos nyi la tkoza ta 
megvál tásunk nagyságáról a nagyszombat i első 
profeczia u t án következő collecta vagyis gyűj tő 
imában foglal tat ik és ekkép szól: Deus, qui 
mirabiliter creasti l iominem, et mirabilius rede-
mist i" stb. Mi van ebben mondva? Az, hogy 
a megvál tás nagyobb isteni mű, mint a terem-
tés volt, és pedig annyi ra nagyobb, hogy, 
mint ugyancsak az anyaszentegyház a má r 
idézet t P raecon ium Pascha le ban dicsekvőleg 
énekli : „Nihil enim nobis nasci profui t , nisi 
redimi profuisset ." *) 

Másik praeconiumos, ünnepélyes istentisz-
teleti nyi la tkozata az eg}^háznak a megvál tás 
nagyságáról, a mint már je leztük, a megvál tás 
külső hatáskörére vonatkozik s a profecziákhoz 
kapcsol t nagyszombat i imákban töbszörösen 
és többféle a lakban fordul elő. Igy a negyedik 
profeczia u t án az t kéri az egyház, hogy „a ki-
választot t nép mél tóságába az egész világ tel-
jességgel men jen át ," „ut in Abrahae filios et 
in Israeli t icam digni tatem totius mundi transeat 
plenitudo." Mi egyéb ez, mint az, hogy a ke-
reszténység — nem zug-, nem felekezeti, nem 

*) A 9-ik profeczia után ezt mondja az egyház, imád-
kozva : „Intelligant redemti tui, (Deus), non fuisse excel-
lentius, quod initio factus est mundus, quam quod in 
line (plenitudine) saeculorum Pascha nostrum immola-
tus est Christus.u 

párt-, nem nemzeti , hanem egyetemes emberi-
ségi, valóságos és pá ra t l an világvallás. Mint isteni 
eredetű és szervezetű vallás nem is lehet egyéb 
és más. Még vi lágosabban és tel jesebben 
dombor í t ja ki az egyház Krisztus val lásának ezt 
az egyetemes emberiségi jel lemző és kötelező 
voltát a tizedik profeczia u t á n következő gyűj tő 
imában, m o n d v á n : „Deus, qui diversi tatem 
Gentium in confessione tu i nominis adunas t i : 
da nobis et velle et posse, quae praecipis; u t 
populo ad ae te rn i t a tem vocato, una sit fides 
ment ium, et pietas act ionum." Mi van ebben 
kimondva, ha nem a hitegység kötelező volta, az 
összes nemze tek számára, és az, hogy nincs 
nép, nincs nemzet , nincs állam, a melynek 
kénye-kedvére volna hagyva az „una fides men-
t ium" és az „una pietas act ionum," hogy akar-
ja-e, vagy nem. Vagyis a keresztény vallás nem 
pusz tán egyéni érdek, hanem állami kötelessége 
minden népnek, a mely az Isten akara tábó l 
és aka ra t a szerint akar élni. 

Is ten a k a r a t a ellenére élni akarni — me-
ne t a halálba nemzetekre épp ugy mint egye-
sekre nézve. Ez t ép észszel nem lehet akarni. 

Azér t há t — hitünk, r eményünk és szerete-
t ü n k egész erejével védjük a szent keresztnek 
boldogságot szétárasztó dicsőségét a szent 
korona felet t — ma és mindörökké ! 

Mert Krisz tus meghal t ugyan ; de fel is 
t á m a d t és él! 

Alleluja ! * * 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : Dr 
„Credamu-J, f ra t res , quantum quis-

que amat Ecclesiam Chri&ti, t an tum 
habet Spir i tum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract . X X X I I . n. 8. 

IV. 

Az a egyházi férfiak, kik a szent zsolozs-
mának elvégzésére kötelezte tnek, eme kötele-
ze t tségnek részint magán lag (privatim), részint 
nyilvánosan, illetőleg a templomban, publice, 
tesznek eleget. 

Magánlag (privatim) végezhetik el a szent 
zsolozsmának el imádkozását : 

1. A püspök. 
2. Az a kanonok, ki indokoltan van távol 

lakásától . 
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3. A nagyobb rendben lévő minden egy-
házi egyén. 

4. Az egyházi j avada lma t (beneficium) 
élvezők, ha nincsenek is a nagyobb rendekben ; 
ezen utóbbi eset azonban ná lunk nem gya-
korlati , nem szokásos. 

Nyilvánosan (publice) a t emplomban és 
pedig mint mondan i szokás ka rban (in Choro) 
kötelesek végezni a Breviár iumot a kanono-
kok. A tr ient i zsinat ugyanis Sess. X X I Y . 
cap. 12. (circ. fin.) igy szól: „Omnes vero (sc. 
Canonici) divina per se, et non per substitu-
tos, compel lantur obire officia, et Episcopo 
celebranti au t alia pontificalia exercent i assi-
stere et inservire, a tque in Choro ad psallendum 
instituto hymnis et canticis Dei nomen reverenter, 
distincte devoteque taudare . . . 

Cetera, quae ad debi tum in divinis officiis 
regimen spectant , deque congrua in his canendi 
seu modulandi ratione, de certa lege in Clioro con-
veniendi et perma,nendi, s imulque de omnibus 
ecclesiae ministris, quae necessar ia erunt , et 
si qua hujusmodi , synodus provinciális pro cujus-
que provinciáé ut i l i tate et moribus certain 
cuique formulám praescribet.íí 

Lásd még Lucius Fer ra r . P r o m p t a Biblioth. 
sub Verb. Offic. divin. Artie. IV. n. 26. „ O f f i -
cium divinum in Cathedralibus . . . ecclesiis . . . 
recitaridum est publice in ecclesia seu Choro; Cap. 
1. De célébrât . Missar. et Clement . 1. eod. 
t i t ." — Ismét n. 28. „Canonici tenentur recitare 
Officium in Choro, nec ipsis potest Episcopus con-
cedere, ut officient in sacristia. S. Congr. Episcop. 
in Segnin. 12. Jan. 1604." I s m é t : n. 29. „Potest 
tarnen aliquando ex causa, veluti ob frigus, vel 
nimium calorem, extra Chorum arbitrio Episcopi 
recitari divinum Officium in diebus ferialibus, in 
diebus vero festivis omnino recitandum est in Clioro. 
S. R. Congr. in Lumen. Sarzanen . 5. Mart . 
1688. 

Végül megjegyzendő, hogy a kanonokok 
az egész napi Officiumot, t ehá t mind a hé t 
órát együttesen, ka rban (in Choro) t a r toznak 
elvégezni; ennélfogva, ha a kanonok a szent zso-
lozsmának valamely részét magánlag (privatim) végzi, 
imádkozik ugyan, de, miként a S. H. Congr. 1602. 
ápril. 20-án kijelentette, kötelezettségének nem tesz 
eleget. 

A napi Officiumon kivül ha lo t tak nap j án 
az Officium defunctor . cum tribus Noctur. et 

Laudib . ; szent Márk nap ján és keresz t já ró 
napokon a Mindenszentek l i tániá ja stb. sub 
gravi pecca to kötelező. 

A Psalmi Gradual , et Poeni ten t . az Offic. 
defunctor . egy-egy Noct. a hónap vagy hé tnek 
első szabad nap j án és az Offic. parv. BMV. a 
m a g á n zsolozsmázásnál nem kötelező ; a kar-
ban pedig csak azon esetben, ha jogszokáson 
alapul. S. R. C. 11. J u n . 1629. H a azonban 
valaki a fenneml í te t t zsol tárokat , vagy Officiu-
m o k a t elvégzi, V. sz. P ius és XI I I . Leo pápák 
ál tal engedélyezet t búcsúkban részesül. 

II. Mely időben kell a szent zsolozsmát 
e l imádkozni? Az ős keresz tény egyházban a 
szent zsolozsmát a következő időben végezték : 
a Matu t iumot éjfél u t án (post mediam noctem), 
a Laudes t ha jna lban (sub aurora), a P r í m á t 
napke l te u t á n (post solis or tum), a Ter t i á t a 

i mostani reggeli 9 órakor (ad horam nonam 
! matu t inam) , a Sex tá t a mostani déli 12 órakor 
; (circa meridiem), a Noná t a mos tan i d. u. 3 
! órakor (ad ho ram te r t i am pomeridianam), a 
I Vesperá t napnyug tako r (ad solis occasum), a 
j Comple tor iumot lefekvés előtt (sub noctis cre-
j pusculum.) 

Magasztos, je lképes ér te lmezését adj a a 
! szent zsolozsma je lze t t időben való elmondá-
: sának a ranyszá jú szent J á n o s , midőn igy i r : 

„Optimi quique viri ac p ie ta te praedi t i quovis 
die s ta t ionem ad D e u m septies faciunt . Pri-
m u m scilicet noctu vigilantes, quod etiam 
diluculum (ér tsd: a Matu t inumot és Laudes t ) 
appel lamus. Deinde ad solis ortum (ér tsd: a 
P r imâ t ) Deo, qui diem invexit, gra t ias a g u n t ; 
hora tertia, cum Spiritus Sanc tus ad Apostolos 
accessit ; sexta, cum Christus Deus noster carne 
cruci affixus est, et chirographum illud, quod 
nobis contrar ium erat , delevi t ; nona, cum 
craorem effudit, ac Spiri tual tradidit , nosque 
a diaboli dominatu l iberavit ; ad solis occasum, 
(ér tsd: a Vesperát) , quod et iam lucernar ium 
appellamus, quia t u n c ob diei t rans i tum Deo 
grat ias agimus ; pos t remo cum ad somnum nos 
conferimus, (értsd : a Completor iumot) ; quae 
quidem omnia in unum collecta septenar ium 
efficiunt". Ho mil. ad Ps . 118. 

A szent zsolozsmának fennje lze t t időkben 
való, szokásos elvégzését gyakran még magá-
nak a zsolozsmának szövegében is kifejezve 
ta lá l juk ; igy például : 
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Egyház i Okmánytár. 
Kath. egyetemi tanárok irodalmi kötelességéről. 

Ex S. Congregatione Studiorum. 
Decretum : oportet id ad S. Congregationem studiorum 
mittatur exemplar eujusvis operis, quod publieetur a per-

sonis, universitatibus eatholicis addictis. 

Illme ac Revme Domine. 
Summopere laetanclum in eatholicis Athenaeis vel 

Facul ta t ibus canonice erectis viros adesse, qui, editis 
-operibus, sacras praesertim disciplinas illustrant et ab 
insectatorum erroribus, nimis hoc aevo effrenate disse-
minatis, strenue vindicare satagunt, ut inde catholica 
Veritas, omnium scientiarum amica, magis magisque 
splendescat. 

Quum autem quidquid praeclarum in lucem pro-
fer tur ex praedictis Facultatibus, in decus ac solatium 
quoque cedat huj us S. Congregationis, studiis regundis 
praepositae, facile comperitur, quam maxime intersit, 
ut eadem S. Congregatio cognoscat, quae evulgantur 
opera ab iis, qui eisdem Facultatibus sunt addicti. Ne 
horum opera in posterum manibus aliorum et praeser-
tim discipulorum versentur, quin perspecta sint huic 
S. Congregationi, quod prudenti consilio cautum fuit 
in percelebri Constitutione felic. record. Leonis XII., 
•quae incipit „Quod divina Sapientia", in mentem om-
nium revocandum censuimus, videlicet, ut quique vel 
docendi vel alio munere funguntur apud Athenaea vel 
Facilitates, quae iure ad nos pertinent, unum exemplar 
cujusque operis quod ediderint, ad Sacram Congrega-
tionem, veluti argumentum obsequii, mittere teneantur. 

Cum de re agatur hand levis momenti, Cancel-
"larii cujusque Facultatis, ea qua par est sedulitate, 
curabunt. ut hujusmodi lex omnibus innotescat atque 
insuper ut mittantur etiam ephemerides quaecumque 
stato tempore prodeunt. 

Datum a Secretaria Sacrae Congregationis Stu-
diorum die 10. Februarii 1900. 

Franciscus Card. Satolli, Praefectus. 
Ascensus Dandini, a Secretis. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Yácz. A hívek hálája és köszönete a lelki gondo-

zásért. — 
A hivek hálája a lelki gondozásért, melyben a pap-

ság részesíti őket, mindig megszokta hozni gyümölcseit. 
Az a mód azonban, melyen itt a hívek, nők és férfiaknak 
külön rendezett ezidei lelki szentgyakorlatokba fekte-
t e t t lelkipásztori gondozás oly gyorsan megérlelte a 
hála és elismerés gyümölcseit, megérdemli, hogy külön 
is felemlítsük és feltüntessük. 

0 méltósága a megyés püspök ur ugyanis ezidén 
külön lelki szentgyakorlatokat tartott maga a székes-
fegyházban a nők részére ; a nagyhét első napjaiban 
pedig szintén lelki szentgyakorlatokat tartatott Komárik 
Is tván J . t. atya által a férfiak számára. 

A lelki gondozásnak mindakét ténye nyomán hála 
kelt a hivek szivében és annak valamint a nok ugy a 
férfiak is nyilvános kifejezést adnak. 

A lelkigyakorlatokon résztvett hölgyek virágva-
sárnapja előtt való szombaton délelőtt 11-kor tiszteleg-
tek ő méltóságánál, a megyés püspök urnái, hogy 
köszönetet mondjanak a főpásztor fáradhatatlan buzgó-
ságáért és jóságáért, a mely a lelkigyakorlatok folya-
mán oly szép kifejezést nyert. A nagyszámban meg-
jelent hölgyeket dr Galcsek György oltáregyleti igazgató 
vezette ő méltósága elé, hosszabb beszédben tolmá-
csolva a lelkigyakorlatokon résztvevő úrnők tiszteletét, 
háláját és szeretetét jóságos főpásztoruk iránt. 

0 méltósága könnyezve válaszolt az üdvözlő be-
szédre, felhozva egy lengyel gróf történetét, a ki be-
kerülvén ártatlanul e sötét börtönbe, szörnyű elhagya-
tottságában ugy védezett a lelkében emelkedő sötét 
gondolatok ellen, hogy a 3 gombostűt, melyet magánál 
talált, eldobta s meg-megkereste ismételten. A mikor 
kiderült ártatlansága s viszontlátta nejét, emlékül a 3 
gombostűt, mint életének megőrzőjét adá neki, a ki azt 
melltüjébe foglalva legdrágább ereklyeként hordta min-
denkoron. Legyen e 3 emlék-gombostű mondá a főpász-
tor, jelképe a lelkigyakorlatok folyamán lelkükbe csepeg-
tetett 3 isteni erénynek, a hit, a remény és a szeretet-
nek. Mint lelkiéletök és örökboldogságuk fönntartóit 
és őrzőit őrizzék azokat hűen és odaadón. Legyenek 
apostolnői saját körükben a tanult fenséges elveknek, 
hogy érezhető legyen szent befolyásuk kedves férjeik, 
gyermeik és ismerőseiken. A miben föpásztori áldása 
segítse őket. 

A városunk férfiai számára Komárik István jézus-
társasági atya által tartott szentgyakorlatokat az ott 
jelenvoltak, mint értesülünk, jövő csütörtökön egy 
monstre-tisztelgéssel akarják szintén megköszönni. A 
gyülekezés a püspöki palotában lesz április 11-én dél-
előtt 11 órakor. 

London. XIII. Leo pápa levele a westminsteri érsek-
ség főpásztoraihoz a rationalizmasról és liberalizmusról. — 

„Tisztelendő testvéreinknek Vaughan Herbertnek, 
a római szentegyház áldozár-bibornokjának, westmins-
teri érseknek, és a westminsteri érseki tartomány többi 
püspökeinek. 

XIII. Leo pápa. 

Tisztelendő Testvérek ! Üdvözlet és apostoli áldás. 
Igen komoly foglalkozásaink és mindenféle keser-

veink közepette, mi mindenkor hathatós vigasztalódást 
találtunk a püspökök állhatatos ragaszkodásában az 
apostoli szentszékhez. Hogy e tekintetben ti, tisztelendő 
testvérek, nagy dicséretet érdemeltek, ezt mi jól tudjuk 
és már a legutóbbi időben is elismertük, akkor, midőn 
szemünk elé terjesztettétek azt a közös föpásztori levelet, 
melyet püspöki hatóságtokból kifolyólag népetekhez 
intéztetek és a mikor értesítést kaptatok, vájjon az a 
levél megfelel-e a mi érzelmeinknek. 

Mi azt a ti leveleteket bölcs, komoly nyilatkozat-
nak találtuk. Ti valóban, kiket a Szentlélek állított oda, 
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1. Dominica I. Quadrages imae az Invita-
torium a Matnt inum előtt igy szól: „Non sit 
vobis v a n u m mane snrgere ante Incém : Quia 
promisit Dominis coronam vigilantibus". 

Ab Octava Epiplianiae usque Dominicain 
I. Quadrages. ad Matu t inum szóló, „Pr imo die 
est" kezdetű Hymnusnak második versszaka 
igy szól: 

„Pulsis prociil torporibus, 
Surgamus omnes ocius, 
Et node quaercimus Deum, 
Prophe ta sicut praeeipit . 

2. Tempore vernal. Dominica Quadrages . 
ad Laudes előirt H y m n u s első versszaka igy 
szól : 

„ 0 sol salutis, intimis 
Jesu refulge mentibus, 
Dum node puisa gratior 
Orbi dies renascitur 

Ugyancsak ezen időszakban húsvét tól 
Urunk mennybemenete lé ig a vasárnapi Lau-
desben a H y m n u s igy szól : 

„ Aurora coélum purpur at. 
Aether résultat lauclibus, 
Mundus t r iumphans jubilât , 
Horrens avernus infremit .u 

3. Ad Pr imani az Officiumban mindennap 
a Hymnus első versszaka ig}' szól : 

T Jam lucis orto siclere 
Deum precemur supplices, 
Ut in diurnis artibus 
Nos servet a nocentibus." 

(Folytatjuk.) 

Az első keresztény kodiíikáczió. 
(Codex Theodo9Íanus). 

Irta: dr Bozóky Alajos. 

Magánjog. 
Az öröikjog gyökeres reformját csak Justinianus vitte 

ugyan keresztül, de az alapot hozzá már a 4. és 5. szá-
zadbeli keresztény császárok rakták le. 

Az örökhagyó végakaratának lehető fenntartása czél-
jából Konstantin császár (326) nagymérvű könnyítéseket 
hozott be. Azt rendelte ugyanis, hogy örököst necsak fő-
végrendeletben, hanem magában álló, de hét vagy legalább 
öt tanú előtt fiókvégrendeletben is lehessen kinevezni, és 
hogy a végrendelkező igazi akaratát ne fürkészszék ki 
hiábavaló szavak elrendezéséből. Ez nagy concessio volt a 
régi joghoz képest, melynek értelmében fiókvégrendeletben 
egyáltalában nem lehetett örököst kinevezni. Ha persze 
az örökhagyó előbb rendes fővégrendeletet s azután pótlás-
képen még fiókvégrendeletet is készitett, melyben mást 

nevezett ki örökösének, mint a kit a fővégrendeletben ki-
nevezett, az uj császári jog szerint is az kapta az öröksé-
get, ki a fővégrendeletben volt kinevezve s nem az, ki a 
fiókvégrendeletben. *) Regenten szokás volt a fő- vagy 
fiókvégrendeletben egy helyet üresen hagyni a pogány 
császár számára, a keresztény császárok uralma alatt pedig 
divatba jöttek az ájtatos rendelkezések, a hivők kötelessé-
güknek tartották, hogy az egyház iránt ájtatosságuk 
emlékét hagyják hátra, hódolatukat akarván kifejezni az 
utolsó pillanatban a mindenség Ura iránt, kitől minden jó 
származik.2) 

Jellemző Yalentinianus és Theodosius császárok (389) 
constitutiója, melynek értelmébeD, ha valaki halálos ágyán 
a fejedelemnek, vagy hozzátartozóinak vagy barátjainak 
fiókvégrendeletben, vagy levélben kíván valamit hátra-
hagyni s ezt kötelességérzetből teszi, rendelkezése ne legyen 
érvényes; ha ellenben magánszemélyeknek hagyna valamit 
olyanformán (t. i. nem rendes végrendeletben) s az efféle 
irás fölött per támad, a biró döntse el, megállhat-e a fel-
mutatott irás, vagy sem ? Egyébiránt bármit hagyjon is 
valaki akár Írásbeli akár szóbeli végakaratában a császár-
nak vagy hozzátartozóinak, ez csak ugy álljon meg, ha a 
köztörvény szerint megállhat, mert a császár ebben a 
tekintetben nem különbözik a magánörökösöktől (130. I.).3) 
Fölösleges, habár csupán óvatosságból véghezvitt intézke-
dések nem teszik a végrendeletet érvénytelenné (superflua 
non nocent) p. ha az örökhagyó nyolcz tanút alkalmaz, 
vagy ha azt az óhaját fejezi ki, hogy a különben is hibátlan 
végrendelete megálljon, vagy hogy a tanuk kétszer irják 
alá, két helyen pecsételjék meg, s több eff.4) 

Honorius és Theodosius császárok (416) megnyug-
tatják az összes alattvalókat, hogy ne féljenek attól, hogy 
jogérvényesen alkotott végrendeletek lerontatnának olyan 
későbbi bizonyítékok által, melyek szerint az örökhagyó 
utólagosan szóval kijelentette volna, hogy vagyonát a 
császárra kívánja hagyni. Senkinek sem szabad, legyen az 
akár magánszemély, akár köztisztviselő, az okirathamisí-
tásra szabott büntetés terhe alatt jogérvényesen alkotott 
végrendelettel szemben ilyesmit megkisérlenie, a kinevezett 
vagy törvényes örökös pedig ne tartson attól, hogy a 
császár, vagy valamely hatalmas egyén őt a fentebb érintett 
ürügy alatt jogaiból kiforgathatná.5) Tehát a császárok 
minden örökséghajhászó fondorlatot erélyesen megakadá-
lyozni törekedtek, az örökséghajhászás is mélyen meggyö-
kerezett társadalmi betegség volt a rómaiaknál. 

(Folytatjuk ) 

U. o. 4. könyv 4. cziin 1. törv. és az interpretatio. 
2) Troplong id. m. 123. s. k. 1. 
3; Codex 4. könyv 4. czim 2. törvény. — Augusztus császár 

túltette volt magát a törvény rendeletén, midőn udvaronczai egy 
hátramaradt (sőt tán hamis) levélkéből kisütötték, hogy Lepidus őt 
örökösének nevezte s legfeljebb a jövőre (s nem a múltra) nézve 
rendelhette el ilyen fiókvégrendeletek érvényességét. Ellenben a ke-
resztény császárok, még ágkor sem kívántak a köztörvényektől el-
térni, midőn az ő saját hasznukról volt szó. 

4) U. o. 4. könyv 4. czim 3. törv. 
5) U. o. 4. könyv 4. czim 5. törv. 
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hogy kiki az Isten egyházából neki ju tot t részt kor-
mányozzátok, ti jobban tudjátok mint bárki más, hogy 
mit kiván a ti népetek üdvössége, és hogy mit kell 
tenni, azt ti találóan és nagy előrelátással mondjátok 
meg. Nagyon is jól ismerjük azt a csapást, mely ott 
nálatok pusztít, mely veszedelemmel is fenyeget és a 
melynek eredete teljesen téves véleményekben rejlik, 
melyeknek összegét általában szabadelvű katholiezizmus 
névvel szoktuk nevezni. Ti nem túloztok, midőn ezt a 
tévedést jelzitek, hanem ugy adjátok elő a veszedelem 
nagyságát, a mint az a katholikus vallást Angolország-
ban a jelen időben tényleg fenyegeti. Támaszkodva az 
egyház tanítására és parancsaira, a ti beszédetek nem 
lépi át semmiben sem az igazság határait. Mindazt, a 
mire rendeleteitek és buzdítástok kiterjeszkedik, a mi 
elődeink gyakran tárgyalták, a vatikáni zsinat atyái 
világosan meghatározták, és mi magunk is nem egyszer 
kellő világosságba helyeztük, részint beszédeinkben, 
részint leveleinkben. 

Híveiteknek igen bölcs tanácsot adtatok, midőn 
szívökre kötöttétek, hogy Őrizkedjenek az ész túlbecsü-
lésétől, a rationalizmustól, melynek eljárása fortélyos és csa-
lárd, és a mely minden más méregnél veszélyesebb az 
isteni hitre nézve. Az eszmék ugyané rendjében igazán 
mi lehetne helyesebb, mint hivatkozástok arra az isteni 
parancsolatra, mely a püspökök iránt való engedelmes-
ségre vonatkozik? Valóban, meghajolni a püspöki te-
kintély előtt és annak engedelmeskedni, ez nem kinek-
kinek kényére hagyott jogosultság, hanem föltétlen 
kötelesség, és egyúttal főfő alapja az egyház isteni 
alkotmányának. 

Ennélfogva mi titeket ebben a dologban fennen 
dicsérünk. A mi azokat a bajokat illeti, melyeket fáj-
dalommal említtek és a melyeket a józan itéletü embe-
rek számára kerülés czéljából kijelöltök, azoknak első 
forrása a világ szellemének nagy hatalmában, a szenvedé-
sek keresztényi elviselésének kerülésében és az élet élvei 
iránt való túlságos élénk érdeklődésben rejlenek. Mert 
tény, hogy senki sértetlenül nem bírja megőrizni a 
hitet és nem képes harczolni Krisztus ügyéért, hacsak 
nagy állhatatossággal nincs felruházva, mely a nehéz-
ségektől nem riad vissza. Vajha mindeki, a lá magát 
katholikusnak mondja, mennél nagyobb buzgalommal lásson 
hozzá lelkének gondozásához, míveléséhez. Őrizze mindenki, 
az okosság és éberség fegyvereivel, az isteni hit nagy-
szabású jótéteményét ! Szenteljen mindenki mind nagyobb 
és nagyobb buzgalmat a keresztény erények szerzésének 
és gyakorlásának ! Szokja meg mindenekfelett mindenki 
különösen a szeretet, az önmegtagadás, az alázatosság 
gyakorlását és a mulandó dolgok megvetését ! 

Mi más alkalommal buzdítottunk benneteket, hogy 
állhatatosan kérjétek az Istent, vezesse vissza az angol 
fa j t ősei hitéhez egészen, és akkor azt mondottuk, hogy 
erre nézve malasztot nyerni csak ugy lehet, ha az 
imákhoz jó erkölcsöket s az élet feddhetetlenségét 
csatoljuk. 

Most is erre figyelmeztetünk s erre kérünk ben-
n e t e k e t . E czélból nagyon, de nagyon óhajtjuk, hogy az 

az ájtatos társulat, melynek czime „Mária, a szenvedők 
anyja," nagy elterjedésnek induljon. Mert illik nagyon 
is, hogy minden katholikus, a ki másnak lelkiüdve 
érdekében fáradozik, egyidejűleg tőle kitelhetőleg igye-
kezzék maga is eljutni az életszentség tisztaságába. „Ugy 
ragyogjon a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsöitsék az Atyát, 
ki mennyekben vagyon." (Sz. Máté V, 16.; 

Utolsó ajánlatom: hogy a római pápaság iránt 
való hódolat tinálatok szent dolog legyen. Hogyha az 
ellenfelek részéről kicsinyíteni igyekszenek ezt az isteni 
intézményt vagy rágalmazni, ne féljen senki belemenni 
a czáfolásba és velők szembe állítani Venerabiiis Beda, 
az egyház Tanítójának nyilatkozatát: „Szent Péter, ki 
Krisztust igazi hittel vallotta meg és igazi szeretettel 
követte, kiváló módon kapta meg a mennyország kul-
csait és a legfőbb lelki hatalmat, a végett, hogy az 
egész földön minden hi vőnek megérthetővé tegye azt, 
miszerint bárki legyen az, aki a hit egységétől és Péter 
társaságától elszakad, nem szabadulhat ki a bűn köte-
lékeiből s nem lépheti át a mennyország küszöbét." 
(Horn. 1. 16.) 

Az isteni kegyek zálogául és atyai jóindulatunk 
bizonyítékául, forró szívvel adjuk rátok, tisztelendő 
testvérek, és a ti népetekre apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, szent Péter mellett, febr. 11-én 
1901-ben, pápaságunk 23-ik évében. 

XIII . Leo pápa." 

IRODALOM. 
L'année (le l'église. 1900. Par Ch. Égremont. Troisième 

année. Paris. 1901. Leeofre, VIII'. 512. lap. 

Harmadik évfolyama jelent meg azon életrevaló 
vállalatnak, a mely évről-évre a kath. egyház neveze-
tesebb eseményeit ismerteti. 

Első fejezete a szentszéknek van szentelve. 
Ügyes csoportosítással, röviden bár, de elég ki-

merítően tár ja fel mindazokat a kiemelkedőbb mozza-
natokat, amelyek a sz. atya körül az örök városban a 
sz. év folyama alatt történtek. 

Kiindulva a sz. év megnyitásából, ismerteti a zarán-
doklatokat ; szól a sz. atya nagyszabású körleveleiről és 
kiterjeszkedik mindazokra a tényekre, amelyek az egy-
ház munkásságának tanúságait képezik. 

Róma után Európa államai következnek. 
Francziaország, Németország, Ausztria, Belgium. 

Dánia, Spanyolország, Nagybritannia, Magyarország, 
Olaszország, Norvégia, Portugália, Svédország, Svájcz 
és Törökország mind terjedelmesebb fejezetekkel sze-
repelnek. 

A többi világrészből : Amerika Canadával és az 
Egyesült-Államokkal fordul elő. 

Ezek után a Missiók tevékenysége következik. 
Hazánk mult évi eseményei a 266 -303. lapokat 

foglalják el. 
A legelső helyen a sz. István-Társulat mult évL 

közgyülése és uj palotájának beszentelése áll. 
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Bőven ismerteti a bíboros herezeqprimás ő eminen-
cziájának gyönyörű megnyitó beszédét ós egyes helyeit 
szép fordításban is közli. 

Majd a római magyar zarándoklatot ismerteti, 
kiemelve Fehér Ipoly főapátnak a lateráni bazilikában 
tartot t beszédét. 

Részletesen és lelkesen irja le azután a kereszténység 
behozatala és a magyar királyság megalapítása alkal-
mából 1900. aug. 15-én Esztergomban ós 20. Budapes-
ten lefolyt ünnepségeket. 

A hazánkkal melegen rokonszenvező, kitűnő tollú 
iró, Hom Emil, aki a magyarországi fejezetet szerkesz-
tette, nem téveszt szemei elől egyetlen nevezetesebb 
eseményt sem. 

Szól a kath. nagygyűlésről, az eucharisztikus kon-
gresszusról és a velenczei zarándoklatról. Ezek után a 
párisi kiállítás magyar osztályát ismerteti, melyről a 
leghizelgőbb hangon nyilatkozik. 

Az év történetét azokkal a változásokkal fejezi 
be, amelyek a váczi, székesfehérvári és szombathelyi 
püspöki székeken történik. 

Az egész közlemény félreismerhetlen bizonysága 
azon élénk érdeklődésnek és figyelemnek, amelylyel a 
t. iró hazánk egyházi életét kiséri, és annak a buzgó 
törekvésnek, amelylyel a történtek iránt a legszélesebb 
körökben hasonló érdeklődést kelteni igyekszik. 

Az évkönyv mint hatalmas egyháztörténeti munka 
meleg pártolást érdemel. 

A hazánkra vonatkozó rész írója pedig meg lehet 
győződve arról, hogy őszinte elismeréssel és köszönet-
tel adózunk nemes fáradozásainak. 

— Műremekek az iskolákban. Hogy a lelkészkedő 
papság az iskolák falait műremekekkel díszíthesse, 
megszereztük a következő, közel méter nagyságú ké-
peket : Velasquez : „Jézus a keresztfán." Rafael : „A 
szeplőtelen." Deschwanden : „Jézus szive" és „Mária 
szive." Schoncherr : „Jézus a kisdedek közt." E műre-
mekek darabja 8 korona, gyönyörű arany rámában 28 
korona. Minden öt példány után a hatodikat ingyen 
mellékeljük, s kérjük a rámás képeknek a vasút v. 
hajóállomás pontos jegyzését. Szent MissióJc Gondnoksága 
Bpest. II., Kapuczinus-zárda. 

— A magyarországi káptalanok megalakulása és 
szent Chrodegang regulája. Ir ta Békefi Rémig dr Buda-
pest, 1901. 8-rét, 49 lap. Ez érdekes és nagybecsű tör-
ténelmi tanulmány a Szent-István-Társulat Tudományos 
és Irodalmi Osztályának kiadásában látott napvilágot. 
A tudós szerző fölveti benne a kérdést, miként jöt tek 
létre a magyarországi káptalanok? Fejtegetése szerint 
a káptalanok európaszerte Chrodegang regulája sze-
rint szervezkedtek. Ennek a forrása meg szent Benedek 
regulája, a mely ennélfogva nemcsak a szerzetes, hanem 
a világi papság jórószének is törvénykönyve lett. Ná-
lunk is már szent István idejében virágoznak a szer-
tes életmódot követő kanonokok kolostorai. Szent Gel-
lért kanonokjai egy házban élnek, együtt éneklik a 
zsolozsmát s a püspök őket testvéreknek hívja, mint 
a szerzeteseknél az apát a rendtagokat. A káptalant 

eleinte konventnek nevezik. Szent László korában a 
kanonokoknak kolostorukban és a királyi Kúriában latinul 
kell beszélniök. A káptalan viszonya a püspökhöz olyan, 
mint a szerzetes konventeké az apáthoz. Nincs akkor 
még külön birtoka a püspöknek és a káptalannak, 
hanem a birtok a püspökségé, az egyházé. Szent 
István nem alapított a püspökségek mellett még külön 
káptalanokat is ; hanem megalapította a püspökséget s 
ezt látta el birtokkal. A püspök ezután a szókhelyén 
élő papságot Chrodegang regulája szerint szervezte. 
Igy jöt tek létre a székeskáptalanok közös életmóddal, 
ellátásukat a püspökségtől nyervén. Sőt királyaink nem 
püspöki egyházakat is megadományoztak nagyobb birtok-
kal. I t t azután nagyobb számú papságot lehetett tartani 
s létrejött a társaskáptalan, vagy a prépostság, mint 
Székesfejérvárott, Pozsonyban, Aradon és Ó-Budán. A 
káptalanok csak később alakulnak a püspöktől külön 
testület té; a birtokot a püspöktől kapják. Ekkor a 
káptalanok szegények ; Esztergomban még vacsorára 
valójuk sincs. Szegénységüknek több oka van : a püs-
pöktől kevés birtokot kapnak ; a IV. lateráni zsinat 
megtiltotta, hogy az egyes kápolnák jövedelmét a kano-
nokok prebendáihoz csatolják; egyes hatalmasok nem 
egyszer lefoglalják a káptalan birtokát és jövedelmét. 
A püspök a XII . század végén még a kanonokkal 
együtt zsolozsmáz. Osztalékot csak olyan kanonok kap, 
a k i helyben lakik és zsolozsmázásra a templomban megje-
lenik. A dömösi prépostság tagjai 1138-ban még kolostor-
ban laknak, egy hálószobában alusznak s együtt étkeznek. 
A XII I . század első tizedében a káptalanokat már nem 
találjuk közös életmódban; sőt a székesfejérvári kano-
nokoknak ekkor már a birtokaik is külön vannak. 
Csázmán már a káptalan alapításakor (1232) nem közös 
asztalnál étkezik. Szent Gellért kanonokjai talárban 
jártak. A kóruson karinget, künn meg nagy kerek gal-
lért öltöttek még magukra. Lábbelijök a saru. A káp-
talanok szegénysége okozta, hogy a kanonokok létszá-
mát megszabták. Igy Székesfejérvárott 1234 óta neg3^ven 
kanonok lehetett, a kik között tizenhét miséspap. A 
káptalanok szegény sorsán a királyok, püspökök és 
világiak adományokkal segítettek; u j káptalanok alapí-
tásánál meg vigyáznak rá, hogy helyzetüket anyagi és 
jogi tekintetben is biztosítsák. Esperesekkel (archidia-
conus) — a kiket ma főesperes néven ismerünk — már 
szent Gellért korában találkozunk. Ezek sokáig künn 
laktak a falun s itt lelkészkedtek. A házassági kérdések 
elbírálása az ő joguk ; miért is az egyházjogban jár-
tasnak kellett lenniök. Prépost, éneklőkanonok, gram-
matikus (tanár), őrkanonok, dékán, udvarbíró hivata-
lokról XII . századi okleveleink beszélnek. Van a ka-
nonokok között ispán (comes) is, meg kiskorú gyermek 
is. A káptalanok kiváló közjogi szerepe a hiteleshelvi 
működés volt. Az egyszerű kanonokok a káptalan hiva-
talos kiadványát nem igen szokták aláírni, hanem csak 
a prépost, az olvasókanonok, éneklőkanonok, őrkano-
nok és a dékán. A kanonokokat a püspök szemeli ki. A 
kanonokoknak segítségére voltak a preeendások és a kar-
beli papok. Ezen utóbbiak közül kerültek ki az oltár-
és kápolnaigazgatók. 
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A füzet ára 1 korona 20 fillér. Megrendelhető a 
Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában : Budapest, 
VIII., Szentkirályi-utcza 28. szám. 

— A Hittudományi Folyóirat 1901. I. márcziusi 
füzete megjelent 232 oldalnyi terjedelemmel, a követ-
kező tartalommal : I. Értekezések. Jónás próféta könyve, 
Dr Hám Antal. — A házasság szentsége, dr Réz bá-
nyai József. II. Hittudományi mozgalmak, vegyesek. A 
Tárkányi-féle magyar szentirásról dr Kovács Sándor. 
— A pap-nevelés reformja és az u j Pázmáneum. 
Nitseh Árpád János. — Felhivás szűz Mária tisztelői-
hez. Krasznyánszky János. IV. Irodalmi értesítő. Dr 
Csiszárik János : Az üdv ó-szövetségi történelme. Huber 
Lipót. — Guil. Wilmers : De religione revelata libri 5. 
Dr Kovács Sándor — Folyóiratok. A folyóirat négy 
füzetének megjelenési napjai márcz. 15., junius 15., 
szeptember 15. és deczember 15. Ára egy évre 5 frt . 
= erga sacra 17. A szerkesztő kiadó dr Kiss János 
czime : Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. Ezt a 
tudományos folyóiratot pártolásra melegen ajánljuk. 

HIVATALOS. 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a beszterczebányai székeskáptalanban Hulé-
nyi Istvánnak a nagyprépostságról történt lemondását 
tudomásul vévén, Vissnyovszky László éneklő kanonok-
nak a nagyprópostságra, Gürtler József őrkanonoknak 
az éneklő kanonokságra, Havrán János székesegyházi 
főesperesnek az őrkanonokságra és Takács Kálmán mes-
terkanonoknak a székesegyházi főesperességre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyom és az ekként meg-
üresedő utolsó mesterkanonokságot dr Sztanyák Ferencz 
papnevelő intézeti igazgatónak adományozom. Kel t 
Bécsben, 1901. évi márczius hó 21-ón. F E R E N C Z 
JÓZSEF, s. k. Wlassics Gyula, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Csekó Gábor hevesi főesperesnek és 
kaáli plébánosnak a Sz. Jakabról nevezett móriczhidai 
czimzetes prépostságot, Hován József patai főesperesnek 
és pásztói plébánosnak pedig a Bold. Sz. Máriáról 
nevezett ábrahámi, másként ábrámi czimzetes prépost-
ságot adományozom. Kelt Bécsben, 1901. évi márczius 
hó 21-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
*** Rómából érkezett tudósítás szerint a titkos 

consistorium napja ápril 15-ére a nyilvánosé 18-ára 
van megállapítva. 

— A budavári koronázó templomban Kolii Medárd 
drfölsz. püspök ur végezte zöldcsütörtökön és nagypén-
teken a szent szertartásokat, a hivek nagy lelkiépülé-

sére. Nagypénteken ugyanott Soós karmelita atya mon-
dott szentbeszédet. 

— A hitszóuoklás terén a lefolyt nagyböjti idő 
alatt a legnagyobb tevékenységet Budapesten a jezsuita 
atyák fejtették ki. Ahányan csak vannak, Tomcsányi, 
Esterházy, Bóta, Riesz, valamennyien fáradhatatlanul 
és mesterien végezték az apostolság alapvető munkáját. 
Kánter apát predikácziói is nagy vonzó erőt fejtettek 
ki a vizivárosban. Az egyetemi templomban Bundala 
lelkiigazgató prédikált nagypénteken Krisztusról a 
kereszt szellemében. Isten fizesse meg ! 

— Az autonomiai kongresszus, az ügykezelés leg-
újabban tapasztalható serény menetéből következtetve, 
május hó közepe táján már összeülhet és végre-valahára 
bevégezheti a félszázadon túlra kinyúlt előkészítő moz-
galmat. Adja Is ten! 

— Püspöki konferenczia. Nemcsak nem lehetet-
len, de sőt valószínű is, hogy az autonomiai kongresz-
szussal kapcsolatosan kegyelmes főpásztoraink értekez-
letet fognak tartani, a melyben a többi közt a budapesti 
egyetem hitszónoki állásának már nagyon megérett betöl-
tése a hittudományi kar tanfolyamának öt évre való 
kibővítésével kapcsolatosan fog végre-valahára dűlőre 
kerülni. 

— Passió-játék Komáromban. A komáromi római 
katholikus műkedvelők háromszor hozták színre az 
utolsó időben Krisztus kínszenvedéseinek oratóriumát. 
A városi színkör minden alkalommal zsúfolásig meg-
telt és a közönség áhítattal hallgatta az énekkar szép 
énekét s gyönyörködött a tizenhárom élőképben, a 
melyet Merva Sámuel káplán rendezett. Az előadások 
kezdője Kucsera József plébános volt, az énekkart Molecz 
Tivadar tanította be. 

— Papszentelés Yáczon. Jung János fölszentelt 
püspök ur húsvét vasárnapján, hétfőjén és keddjén fogja 
Fehér András s Koncz István végzett theologusoknak 
a kisebb rendeket, a subdiaconatus és diaconatus rendjét 
föladni. Megyés püspök úr őméltósága a nevezetteket 
fehérvasárnap az ünnepélyes szt. misén fogja áldozárokká 
szentelni. 

— A tábori püspök Nagyváradon. Dr Belopotoczky 
Kálmán tábori püspök ur, nagyváraüi kanonok, Bielik 
Imre titkára kíséretében Nagyváradra érkezett, hogy a 
nagycsütörtöki és a szombati szent szertartásokat a 
székesegyházban végezze. 

— Ministeri köszönet. A vallás és közoktatásü-
gyi m. kir. minister köszönetét nyilvánította dr Mohi 
Antal győr-belvárosi plébános, püspöki helyettesnek, a 
miérta mult évben a győri kir. kath. tanítóképző-inté-
zetnél 4000 korona alapítványt tett. Dr Mohi Antalnak 
nem ez az első adománya, melyet a tanügy iránt való 
szeretetből tett, és valóban megérdemli nemcsak a mi-
nister köszönetét, hanem az egész társadalom tiszteletét 
és háláját is. 

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

Budapest, 1901. Nagj^ Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 
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Perqe alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
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Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. Egyházi Okmánytár. Roma locuta, causa finita. 
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méltóságához. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : Dr^^. 
„Credamus, fratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

Y. 

Je len időben a napi szent zsolozsma egyes 
részeinek ily megszabot t időben való elvégzése 
nincsen kötelezővé téve. 

A főbb elvek, melyeket je lenleg a szent 
zsolozsma elvégzésének idejét il letőleg fig}7e-
lembe kell vennünk, a köve tkezők: 

a) Eleget tesz a szent zsolozsmának el-
végzésére köte lezet t egyén, lia a napi Officiu-
mot éj féltől-éj félig eső időközben el imádkozza. 

b) Aki misézik, szent mise előtt végezze 
el legalább (saltern) a Matu t inumot és Laudes t . 
A Missale R o m a n u m b a n ugyanis : Ri tus ser-
vandus in celebrat ione Missae : Tit . I. De 
praepara t ione sacerdotis celebraturi n. 1. ezek 
m o n d a t n a k : „Sacerdos ce lebra turus Missam, 
praevia confessione sacramental i , quando opus 
est, et saltern Matutino cum Laudïbus absoluto etc. 
(értsd, p raepare t se.) 

Ugyancsak a Missaléban : De defect ibus 
circa Missam occurrent ibus, Tit . X. De defe-
ctibus in ministerio ipso occurrent ibus u. i. 
monda t ik : 

„Possunt et iam defectus occurrere in mi-
nisterio ipso . . . ut , si celebrans sa l tem Matu-
t inum cum Laudibus non dixerit etc." 

A mi t e h á t h iánynak (defectus) tuda t ik 
be, az n e m tanácskén t (de consilio) monda t ik . 

A Matu t inumot és Laudes t conventual is 
szent mise e lőt t sub pecca to gravi köteles 
elvégezni a miséző ; lia azonban Missa pr iva ta 
vagy Missa parochiálisról van szó, akkor min-
den, véletlenül, t e h á t előre nem látot t , közbe-
jö t t , észszerű ok fe lment a n n a k az illető idő-
ben való elmondásától . V. ö. Liguori sz. Alfonz, 
Theol. Mor. lib. VI. n. 347. és főleg Benedic tus 
XIV., De Sacrosancto Missae Sacrifie, lib. III . 
cap. XII I . n. 8., 4., ahol hosszas, kimerí tő u ta -
sítás fogla l ta t ik e kérdés t illetőleg. 

Szent mise u t á n végzendő a négy kisebb 
Mora, mintegy há laadásképen ; ha azonban va-
laki későn misézik, sz. mise előt t az emlí te t t 
kisebb ho ráka t is elvégezheti . Dé lu tán vég-
zendő a Vesperas és Completor ium. 

A Matu t inumot és Laudes t a m a g á n zso-
lozsmázás (privata recitatio) a lkalmával , ( tehát 
csak ext ra Chorum,) szokásjog alapján, melyet 
az egyház is helyben hagyot t , szabad antici-
pando is elvégezni, t. i. az Officium elvégzé-
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sére k i tűzöt t napo t megelőző délutáni időben 
és pedig azon órában, mint a S. Congr. Rit . 
16. Mart . 1876. mondja , mely a dél és nap-
n y u g t a közöt t van ; vagy mint a Congregat io 
szószerint m o n d j a : „Privata recitatio Matut ini 
cum Laudibus incipi potest , quando sol me-
dium tene t cursum inter meridiem et occasum." 

A Ri tuum Sacror. Congregat iónak eme 
decretuma, amennyiben csak a privata recitatio-
ndl engedi meg a Matu t inumnak és Laudesnek 
ant ic ipando való elmondását , ellenkezik a 
tr ienti szent zs inatnak Sess. X X I V . cap. 12. 
fin fine) eme rendele tével : „Cetera, quae ad 
debi tum in divinis officiis regimen spectant , 
deque congrua in his canendi seu modulandi 
ratione, de certa lege in Choro conveniendi et per-
mancndi, s imulque de omnibus ecclesiae mini-
st lis, quae necessaria erunt , et si qua hujus-
modi, synodus provinciális pro cujusque provinciáé 
îitilitate et moribus certain cuique formulám prae-
scrïbet". 

Különben t a r tományi zsinat h iányában, a 
kanonokok által f en ta r t andó Chorus fegyel-
mének szabályozása a püspökök canonica visi-
t a t ió jának körébe tar tozik, amennyiben ez ál tal 
az egyetemes törvénynek nem derogál tat ik . 

Az anticipatio Matut ini cum Laudibus, 
min t kiváltság, (privilégium,) nem kötelező ; 
f igyelembe veendő azonban i t t Hugo a S. 
Victore (apud Sporer, torn. III . Trac t . Append. 
De lioris canon, cap. 2. sect. 4. num. 146.) 
eme mondása : „Ante horam orare, providen-
t iae est, post horam, negligentiae, in liora, 
•obedientiae.u 

Amennyiben az évszakok vál tozásával a 
n a p n a k lenyugvása is változik, szükségesnek 
lá tszot t megál lapí tani azon időpontot , melyben 
fennemlí te t t anticipatio egyes hónapokban vé-
gezhető. P . L a Croix szemi t Közép-Európa 
óráit véve iranyadóul, végezhető az antici-
pat io : 

ó r a k o r . ó r a k o r . 

20. Januártól fogva : 2'A 1. Auguszt.-tól fogva : 3 % 

18. Febr. ri 2'/i 21. August. V 3 V, 
1. Márcz. V 2'A 7. Szept. n 3 7 4 

18. Márcz. V 3 24. Szept. r> 3 

4. April. V 3 7 4 11. Októb. V 274 
•20. April. n 20. Októb. V 2 7 2 

10. Május TI 3 3 / 4 18. Novembr. V 2 7 4 

8. Junius ri 4 15. Deczembr. T> 2 

Behozatván 1893. évben az u. n. zóna-
idő (tempus legale), kérdés t te t t a trieri püs-

pök (Korúm Mihály, Felix) Rómába, melyet 
igy foga lmazot t : Possuntne Clerici sequi tempus 
legale (ér tsd: a mostani u j időbeosztást , az 
u. n. zóna-időt) in persolvenclo Officio divino, tam 
anticipantes privatim Matutinum, quam recitare 
Vesper a s ?" 

A válasz erre Rómából igy szólot t : vI)ie 
22. Julii, 1893. S. Congr. Conc. respondit : Affir-
mative." 

Oly papokat , kik lelkipásztori vagy egyéb 
hivatalos foglalkozásuknál fog va a Matutinu-
mot és Laudes t nem ant icipálhatnák, lia a 
rubr ikák által fennebb emlí tet t kiszabott időt 
kellene bevárniok, az egyházmegyei ha tóság 
u t j á n R ó m á b a fe l ter jesz te t t kérelmökre azon 
kedvezményben részesíti a S. Congr. Conc., 
hogy már délutáni 2 órakor kezdhetik a szent 
zsolozsma neveze t t részeinek anticipál ás át. 

A trieri püspöknek ily ügyben való fel-
ter jesz tésére ugyanis a következő leirat érke-
ze t t R ó m á b ó l : „SSmus D. N. audi ta relatione 
infrascript i Secretari i S. C. C. suprascriptis 
Episcopi Trevirensis oratoris precibus annuens 
eidem benigne induisit, u t praemissa de causa 
cum * sacerdot ibus suae dioecesis per mod-um 
tamen actus et non liabitus, pro suo arbitrio et 
conscientia grat is dispensare possit et valeat 
j u x t a pet i ta . P . Card. Caterini, Praef . 15. Nov. 
1869." 

Ezen engedményben előforduló megszorí-
t á s t ugyanazon Congregatio Concilii 1870. 
febr. 11-én hitelesen igy mag3Tarázta : „Sensus 
illius clausulae hujusmodi est, ut sacerdotes in-
dultarii nequaquam semper, sive occupationibus 
det ineantur , sive non, Matut inum anticipare 
valeant , (h. e. liora 2. pomeridiana,) sed Ulis 
tantum diebus, quibus actu occupati sint, ac tem-
pus deficiat, u t h or a débita hanc Officii divini 
pa r t em possint absolvere ; quod profecto con-
scientiae indul tar iorum in ac tu ipso practico 
rel inquitur" . 

III. Minő rendben kell elvégezni a szent 
zsolozsmát? Figyelembe kell venni a napi 
zsolozsmáknak rendjé t és az egyes zsolozsmák 
óráinak egymásutánjá t . 

I. A mi a napi zsolozsmáknak rendjé t 
illeti, szabályszerüleg valamely napon az ille-
tékes egyházmegye egyházi nap tá ra (Directo-
rium) szerint azon napra előirt sz. zsolozsma 
végzendő. 
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H a a sz. zsolozsma végzésére köte lezet t 
egyházi személy sa já t egyházmegyéje te rü le tén 
kivül tar tózkodik : 

3. Azon esetben, ha kanonok vagy bene-
íiciatus, mindig sajá t egyházmegyéje Directo-
r iuma szerint tar tozik végezni a napi Officiu-
mot, S. C. R. 10. Jul . 1677. és 12. Nov. 1831. 

2. H a a sz. zsolozsma végzésére kötele-
zet t egyén nem tar tozik az 1-ső szám alatt iak-
nak kategóriájába, midőn idegen egyházmegye 
területén tar tózkodik, akár verum, akár quasi-
domiciliuma van ot tan, végezze a sz. zsolozs-
m á t ezen idegen megyének Director iuma sze-
rint. S. C. R„ 14. Maj. 1672. 

3. H a a 2-ik szám a la t t emlí tet tek egy-
házmegy éj ök terüle tén kivül csak ideiglenesen 
járnak-kelnek, de sajá t egyházmegyéjükbe mi-
előbb visszatérnek, azon egyházmegye Dire-
ctoriuma szerint, melyben éppen ta r tózkodnak, 
végezhetik ugyan, de nem ta r toznak végezni 
az Officiumot. S. R. C. 12. Nov. 1831. Ezen 
utóbbi esetben helyesebben cselekesznek, ha 
sa já t egyházmegyéjök Director iumát követik. 
V. ö. De Herdt , Sacrae Liturg. Praxis , Tom. 
II. n. 231. 

H a valaki tévedésből az előirt napi zso-
lozsma lietyett más zsolozsmát végzett , eleget 
t e t t kötelességének azon axióma szerint : Offi-
cium pro Officio. Tanácsképen azonban ajánl-
tatik, hogy a tévedésből nem mondo t t zsolozs-
mának saját lagos részeit (propria Officii omissi) 
csatolja az elmondott Officiumhoz. 

H a azonban ter jedelemre nézve nagy kü-
lönbség van a tévedésből e lmulasztot t és 
elvégzett sz. zsolozsmák között , péld. ha va-
laki a vasárnapi Officium helyet t t a lán egy 
szentről szóló duplex Officiumot végze t t : ily 
esetben, pótlékul, e lmondandók a vasárnapi 
Officiumból az első Nocturnus zsoltárai. V. ö. 
Lig. sz. Alfonz, Theol. Moral, lib. Y. n. 161. 
qu. 3. 

H a zsolozsmázás közben veszi észre va-
laki, hogy nem a napra előirt Officiumot végzi : 
fo ly ta that ja a már nagyobb részben elvégzett 
Officiumot, vagy még helyesebben á t té rhe t 
arra, melyet végeznie kellet t volna, ezen 
axióma szer int : Error corrigitur,- ubi debre-
henditur. Y. ö. Lig. sz. Alfonz, Lib. Y. n . 
161. qu. 5. 

H a valaki például ma j anuá r 31-én elvé-
gezte a holnapi napra, február 1-ére előirt 

Officiumot, holnap, február 1-én nem végez-
heti el a mait , a j anuá r 31-it, hanem végeznie 
kell az előirt, február 1-én mondandó Officiu-
mot. Axióma : Error errore non corrigitur. S. 
R. C. 17. J u n . 1674. 

II. A mi pedig az egyes Officium ok órái-
nak egymásu tán já t illeti, az t észszerű ok nél-
kül felcserélni nem szabad. Y. ö. Lig. sz. 
Alfonz, lib. Y. sz. 169. 170. 

I lyen észszerű ok lehet pé ldául : 1. ha 
valaki elkésik a Chorusról, a hol má r előre 
ha ladtak , a későn érkező együt t fog imádkozni 
a Chorussal, az e lmulasztot t órát pedig pót lólag 
fogia elvégezni ; 2. lia valaki ot thonról távozván, 
tévedésből a kisebb l iórákat t a r t a lmazó köny-
vet veszi magához, végezheti azokat , és ha-
zajővén ma jd el fogia végezni a Matu t inumot 
stb. Y. ö. Lig. sz. Alf. lib. Y. n. 170. 

(Fo ly ta t juk ) 

Egy\h.ázi Okmánytár. 
Roma locuta, causa finita. 

A „Religio-Vallás" czimű folyóiratnak folyó 1091. 
évi február 20-án megjelent, 15. számában kijelentet-
tem, hogy ama vitás kérdést : „Szabad-e latin szertar-
tású áldozópapnak Antimension felett misézni?u — főtisz-
telendő egyházmegyei hatóságom utján, eldöntés végett, 
Rómába fogom felterjeszteni ós annak idejében közlöm 
a választ pro bono communi. 

A vita alatti kérdés következő módon szövegezve 
lőn Rómába felterjesztve: 

Dubium. 
Rubricae general. Missalis puncto XX. praescri-

bunt : „Altare, in quo sacrosanctum Missae Sacrificium 
celebrandum est, debet esse lapideum et ab Episcopo 
consecratum ; vel saltem ara lapidea, similiter ab Epi-
scopo consecrata, in eo inserta." 

De defectibus in celebratione Missarum occurren-
tibus puncto X. sz. 1. dicitur: „Possunt etiam defectus 
occurrere in ministerio ipso, si aliquid ex requisitis ad 
illud desit, ut si celebretur . . . in altari non conse-
crato". 

In Constitutione Benedicti XIV. P. M. „Etsi 
pastoralis" ddto. 26. Maji, 1742. §. VI. De Sacramento 
Eucharistiae et Missae Sacrificio n. 17. dicitur : „Si 
Graeci velint accipere altaria portatilia ab Episcopis 
latinis consecrata, bene erit ; sin minus, tolerentur 
eorum Antimensia;u n. 19. autem: „ L a t i n i s presbyteris 
latino ritu in Jorraecorum Catholicorum Ecclesiis cele-
brantibus, si careant altari portatili lapideo, super 
Antimensiis Graecorum sacrum facere non licet." 

S. Congr. S. Offic: ddto. 7. Jun. 1726. ad quaesi-
tum : „An sacerdotibus latinis liceat in Ecclesiis et 
altaribus Graecorum celebrare juxta suum quidem 

29., 
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ritum, sed absque altari portatili lapideo, utendo tela 
ab Episcopo Graeco unetionibus et reliquiis consecrata, 
sicut Graeci libere in Ecclesiis et altaribus lapideis 
Latinorum celebrant? Resp. Non licere". 

Denique Episcopi Latini juxta quinquennalem 
facultatem, n. 15., possunt dare presbyteris suis licen-
tiam : „Celebrandi etiam si Altare sit fractum vel sine 
reliquiis Sanctorum, si aliter celebrari nequit." 

His praemissis nihilominus quidam graeci ritus 
Catholici in Hungaria provocant ad Constitutionem 
Benedicti XIY. „.Imposito Nobis" ddto. 29. Martii. 1731. 
(Tom. HI . Bullar. num. XLIII .) vigore cujus Consti-
tutionis, §. 7., latinis presbyteris in Ecclesiis Graecorum 
super Graecorum Antimensiis sacrum peragere liceret-

Queritur itaque l-o, mim in Hungaria et Trans-
sylvania liceat latinis presbyteris Missam celebrare in 
Ecclesiis Graecorum super Antimensiis eorum, vel 
solummodo super Altari lapideo seu sic dicto portatili 
ab Episcopo latino consecrato ? Item 

queritur 2-o, num in iisdem regnis supranuneu-
patis Graecis presbyteris liceat Missam celebrare in 
Ecclesiis Latinorum super Altari ab Episcopo latino 
consecrato vel solummodo super Antimensiis propriis ? 

A tiszteletteljesen felterjesztett kérdésekre a vá-
lasz Rómából megérkezett a főtisztelendő egyházme-
gyei hatósághoz és méltóságos püspökömnek kegyes 
engedelmével, Ígéretemhez képest, közlöm azt a „Re-
ligio-Vallás" czimű folyóiratnak tisztelt olvasóival: 

„S. Congregazione de Propaganda Fide Per Gli 
Aífari di Rito Orientale. Illmmo ac Rmmo Domino 
Julio Meszlényi Eppo Szathmárini. Szathmár. 

Protocollo N. 12459. Roma 15. Martii 1901. 
Illme ac Emme Domine. Diligenter perpensis 

dubiis expositis ab Amplitudine Tua in epistola die 
27. mensis p. e. pro generali norma retinendum est : 

1-o quod attinet ad sacerdotes latinos missam 
celebrantes in Ecclesiis graecorum unitorum, non licere 
eis absque altari portatili lapideo celebrare super Anti-
mensiis Graecorum. 

2-0 Constitutionem f. r. Benedicti XIV. „Imposito 
Nobis" latum esse dumtaxat pro sacerdotibus latinis 
Apostolicas Missiones exercentibus in Polonia Russica, 
quibus concessa fuit facultas celebrandi missam in casu 
necessitatis, et servato proprio ritu in Ecclesiis Ruthe-
norum Unitorum super illorum Antimensiis. 

„Si vero eosdem (decernitur) in aliqua latina 
Ecclesia ceu iis domesticis latinorum oratoriis, quae 
forsan auctoritate apostolica in hujusmodi latinorum 
privatis domibus cum licentia celebrari faciendi, quae 
adhuc vigeat, erecta fuerint, sacrosanctum sacriíicium 
offerre contigerit ; illud vel super altari consecrato, vel 
super lapidea consecrata tabula, quae etiam altare por-
tatile appellatur, non autem super antimensiis hujusmodi 
omnino debeant." 

3-0 Presbyteros Graeco-Catholicos posse celebrare 
Sacram Liturgiám super altari ab Episcopo latino con-
secrato, dummodo ipsi utantur antimensiis propriis. 

In sup er Deum adprecor, ut Te quam diutissime 
sospitet. 

Amplitudinis Tuae Addictissimus Servus M. Card. 
Ledochowski, Ant. Sacelli Spinola Secrius." 

Róma döntött, az ügy be van fejezve! 
Szatmáron, 1901. április 4. 

Dr Lessenyey Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 9. XIII. Leo negyedszázados pápai 

jubileuma. — 
A „Comitato pei festeggiamenti del Giubileo Pon-

tificio di Nostro" Signore Leone XIII ." a következő 
körlevelet küldte szét a kath. sajtó körében: 

I. t. Uram ! 
Örömmel tudatom, hogy ő emja, Respighi bibor-

nok, ő szentsége általános helynökének elnökségével 
Rómában bizottság alakult a végett, hogy ő szentsége, 
XII I . Leo pápának, kit az Isten sokáig éltessen, 25 
éves pápaságát megünnepeljük. 

Ennek a bizottságnak tagjaivá felkérettek mint 
alelnökök: nions. Radini-Tedeschi Jakab praelatus. Ser-
lupi-Crescrenzi Károly őrgróf, Acquaderni János gróf, 
Pericoli Pál lovag ügyvéd ; mint általános titkárok : Simo-
netti Attilio lovag ügyvéd, Rampolla Campobello Fe-
rencz hg ; mint pénztáros Ambrosini Attilio commenda-
toré. Bizottsági tagok : mons. Deila Chiesa Jakab, Möns. 
Gazzoli Ferencz, Dr Folchi Pius lovag, Persichetti 
Ágost tanár lovag, Rospigliosi Kamill hg, Rossi de 
Gasperis Lajos lovag, Ruffo della Scaletta Antal hg, 
Sacchetti Gyula őrgróf, Santucci Károly gróf ügyvéd) 
Soderini Ede gróf, Sterbini Gyula comm., Tolli Fülöp 
comm. 

Márczius 20-án tartott ülésében a bizottság, ko-
moly megfontolás után, a következő határozatokat 
hozta : 

1. Felhivatik a kath. sajtó minden országban, 
hogy minden lap minden számának czimlapján kitegye a 
következő imára-hivást : „ Oremus pro Pontifice nostro 
Leone." 

2. A főtiszt, egyházmegyei főpásztorok elé ter-
jesztetik, miszerint Rómában a biboros általános helynök 
elrendelte, hogy a sz. olvasó záradékául elmondassék 
a fent jelzett ima a pápáért „Oremus" stb., azzal a ké-
réssel, hogy ugyanezt egyházmegyéikben elrendelni 
kegyeskedjenek. 

3. Ugyanaz a felhívás közöltetik minden katholikus 
társulattal ós körrel, hogy gyűléseik kezdetén vagy 
végén ugyanezt az imát „Oremus" stb. végezzék. 

4. Közhírré tétetik, hogy a bizottság közérdekű 
közleményeinek kihirdetésére rendesen a „Voce della 
Veritá"-t fogja használni. 

Azután különféle javaslatok kerültek a bizottság 
ülése elé, hogyan lehetne amaz örvendetes esemény 
megörökítésére valami állandó emléket alapítani. Ennek 
az ügynek megvizsgálásával az elnökség bizatott meg, 
hogy legközelebb jelentést tegyen róla. 
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Abban a reményben, bogy ön. lapja ut ján, közölni 
fogja a jelen sorokat és fel fogja hivni a hiveket a 
szeretett pápáért való imádkozásra, 

bálás tisztelettel maradok 
Az általános titkár. 

Yácz. Főpásztori buzdítás a papi végrendeletek egyhá-
zi as szelleme ügyében. — 

Venerabiles Fratres ac Filii in Christo Dilectissimi! 
„Hominis christiani est, ut in condendo testa-

mento non solum attenclat, quid sit iuris, sed etiam 
quid rationes conscientiae et Ecclesiae spiritus dictent, 
suacleantque. Praesertim autem omnis atfectus improbus 
secludatur. Yae illis, qui in hoc gravissimo negotio vel 
animuni implacabilem ostendunt, vel inordinatum amo-
rem produnt. 

Sacerdotes autem eo maiori studio et zelo reli-
gionis in condendo testamento utantur, quo sanctior 
est substantia, de qua disponunt, graviorque ipsis incum-
bit obligatio post mortem etiam aedificationem corpo-
ris Christi continuandi, bonum Ecclesiae promovendi. 

Novimus quidem, leges Ecclesiae circa testamenta 
variis temporibus ob hominum improbitatem et legum 
civilium in testamenta Clericorum iniluxum varias subi-
visse mutationes : spiritus tamen Ecclesiae idem sem-
per manet, bonaque et proventus ecclesiasticos consi-
derare oportet, ceu vota fidelium, pretia peccatorum et 
Patrimonium pauperum. 

Hinc sacrum Concilium Tridentinum Episcopis 
aliisque bénéficia ecclesiastica obtinentibus interdixit : 
„ne ex reditibus Ecclesiae consanguineos, familiares-
que suos augere studeant, cum et Apostolorum Cano-
nes prohibeant, ne res ecclesiasticas, quae D E I sunt, 
consanguineis donent, sed si pauperes sint, iis ut pau-
peribus distribuant, . . . imo monet idem Sacrum Con-
cilium, ut omnem humánum hunc erga fratres, nepotes, 
propinquosque carnis affectum, unde multormn malorum 
in Ecclesia seminarium exstat, penitus deponant." 

Haec sunt, quae in Decretis tit. 4. Concilii provin-
ciális Strigoniensis habentur. 

Quibus e parte mea sequentia addere j uven t : 
Anno propius evoluto valenter nimis immisit dira 

mors falcem suam in aciem Commilitonum meorum, 
magnamque fecit vastationem inter vineae Domini in 
Dioecesi nostra operarios. Super tristi hoc eventu 
paternum meum cor persentiebat omnino luctum „Rachel, 
plorantis filios suos et nolentis co^isolari super eis, quia 
non sunt" (Jer. X X X I . 15.); ast quod amplius adhuc 
moerorem meum auxit, erat illa experientia non parum 
dolenter animum afficiens, quod in testamentis eorum 
iiaud invenerim documentum studii illius et voluntatis, 
qua sicut Yos Venerabiles Fratres et Filii in Christo 
Dilectissimi omnes una mecum, ita absque dubio etiam 
memorati Fratres nostri denati charae„ nostrae Dioe-
cesi adhaerebant ; quod tamen studium in Dioece-
sim in eo postissimum conspicuum fieri potest, si Sa-
cerdos adminus tunc, dum terminum vitae in terra 
adpropinquare cognoscens, deque quattuor novissimis 
meditans, ad dispositionem de rebus possessis procedit, 

in ultimae voluntatis suae tabulis, praeter alios pios 
fines, in specie Seminarii Cleri Junioris, fundi emeri-
torum Parochorum, ac fundi Dioecesani, velut princi-
palium vitae dioecesanae arteriorum, Ecclesiae item 
oui inserviverat, — iuris etiam praescriptioni confor-
miter — singularius memor fit. 

Non rnirum quidem Venerabiles Fratres et Filii 
in Christo Dilectissimi ! si temporibus nostris, dum pia 
Vestra liberalitas per tot tantosque patrioticos et eccle-
siasticos, humanitarios item ac charitativos fines in 
censum vocatur, notabiliorem substantiam coacervare 
nec melius dotatis Beneficiatis succedit : et quidem 
tanto minus, quod magnopere experiri cogamur quo-
tidie divini illius Salvatoris nostri effati veritatem : 
„Semper pauperes habetis vobiscum" (Math. XXVI . 
11.) casu autem, quo pauperes gravi necessitate labo-
rant, ad viva Christi templa sustentanda, ad pauperes 
quippe alendos converti iubet regula morális id, quod 
secus de superfluo honestae sustentationis ad cultum 
templorum, erigendam piam fundationem, aliave opera 
religiosa perficienda reservatum fuisset. Quid dicam de 
pauperibus consaguineis, quos non solum charitatis 
ordo aliis pauperibus praeferri postulat, sed saepe ipsius 
iustitiae titulus alendos urge t? Non raro etenim fit, 
quod parentes in modestiore conclitione constituti, e 
prolibus suis filiolum unum caeteris praeferendo, cum 
virium adstrictione, et neglectu quasi reliquarum pro-
lium, .omnem curam, sumptum, et sacrificium in edu-
cationem praeelecti filioli impendant ; caeteros suos 
liberos ea consolatione placando, quod ipsorum germa-
nus cum tempore retributurus sit ipsis omnia. 

Si penes omnia haec prudenti oeconomiae, stu-
diosaeque frugalitati tamen compendium aliquod repo-
nere succédât, idque concernens vir ecclesiasticus pro 
futuris contingentibus sibi reservare decernat, anxius 
de sorte sua casum in eum, si fors ipsum senio et 
laboribus fractum a cura animarum relevari, diuturnave 
cum infirmitate luctari contingat, — absit a me, ut 
banc providam eius agendi rationem damnem, quin 
imo omnium, quae superius adtuli onerum, obligatio-
num, justorumque affectuum humanorum condignam 
rationem habeo. 

Verum, quum statutum sit hominibus semel mori 
(Haebr. IX. 27.) citius tardius praesentat se temporis 
momentum, consignation em rerum terrestrium faciendam 
urgens, monensque nil aliud nos ad iter aeternitatis 
nobiscum sumere valere, nisi opes eleemosynarum ulti-
marum ; nil aliud e ruina omnium rerum liberare posse, 
quam solam animam ! In hoc saltern supremo vitae 
articulo meminerimus naturales nostros haeredes — 
quantum ad bona in munere ecclesiastico acquisita 
attinet, — casibus extraordinariis demptis esse praeter 
alios pios fines ac religiosa instituta, imprimis pauperes, 
ecclesiam, sejninarium Cleri Junioris, Insti tutum eme-
ritorum Sacerdotum, fundumque generalem Dioecesa-
num ! In hac suprema saltern vitae periodo conemur 
per pias eleemosynas, condendumque — si id nondum 
fecerimus — ss. Canonibus, spirituique ecclesiastico 
conforme testamentum redimere peccata acquisitarum 
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vel dispensatarum substantiarum ! In hoc minimum sum-
mo vitae momento, dum ultima nostra ad circumstan-
tes Fratres evolare pergit de pallidis labiis supplicatio : 
„Ah miseremini saltem vos amici mei!u — documen-
temus amorem et adhaesionem nostram erga Fratres 
ac charam nostram Dioecesim, per magnanimam in tes-
tamento nostro memoratorum superius Dioecesis Insti-
tutorum ! „Quo modo potueris, ita esto misericors. Si 
multum tibi fuerit, abundanter tribue, si exiguum tibi 
fuerit, etiam exiguum libenter impertiri stude" (Tob. 
IV. 8—9.) 

Equidem quae relate ad haec tria Insti tuta Dioe-
cesana stricte iuris sunt, ea ad effectum Intimatorum 
Reg. hoc in merito emanatorum, et Juris etiam Eccle- ! 
siastici auctoritate roboratorum, in Dioecesi nostra, Sta-
tutis suo tempore cum concursu repraesentationali 
totius Dioecesis conditis, adcuratius regulata ac stabi-
lita existunt. Yigore enim Statutorum horum (vide 
Epitome pp. 87—88. et Cire. 27/1884.) universi Dioe-
ceseos huius testandi facilitate pollentes Presbyteri, in 
ultimae voluntatis suae tabulis, e remansura pura sua 
substantia, a singulo centum florenos sex Seminario 
Cleri Junioris, Instituto Deficientium, et fundo Dioe-
cesano ex aequo applicandos legare, respective expres-
sis verbis cedere tenentur. Attamen dolendum ! e pos-
teriorum annorum-, quae inspexi testamentis, vix in ali-
quo fit ad praelibata Statuta attentio, respective 
Institutorum deutralium mentio. 

Tristium Seminarii adiunetorum abstineo hac occa-
sione fusiorem iacere mentionem, quum vix aliquot 
ante menses, octava quippe Nativ. B. M. V. die anni 
praet. dimissis ad Dioecesim circularibus adumbraverim 
statum eius minus solatiosum, una Vos Ven. Fratres et 
Filii in Christo Dilectissimi ! suppliciter accedens, ut 
inopiae dictae symbolis charitativis succurrere velitis ; 
ad quam supplicationem meam plurimi Vestrum ma-
gnanimis, et gratissimo per me animo aeeeptis, in 
emolumentum huius Insti tuti oblationibus responderunt ! 
meritorum utilis et fruetuosae operae, quam succre-
scentia nostra Levitica, ope requisitorum mediorum in 
sufficiente numero, in firmos corpore et spiritu opera- ; 
rios educanda olim in vinea Domini exertura est, coram 
Deo et Ecclesia omnino iustam partem habituri. 

Quod fiscum emeritorum Sacerdotum concernit, in 
h une quidem universus Dioecesis huius Clerus inde a 
quinque iam Lustris, honoranda cum generositate pro-
mit stabilitam tributi sponte suseepti, annuam ratam 
subsidionalem ; attamen summe comprobatum est eventu, 
quod magni animi meus in Sede Episcopali penultimus 
Praedecessor, prophetico quasi spiritu — dum ornne 
Studium ad creandum auxiliarem emeritorum Sacerdotum 
fundum conferret, — futurum esse praevidit ; sie in 
sua, vero íiliorum suorum amore plena exhortatione, 
ex ea occasione ad Dioecesim dimissa, anxium tollens 
suspirium: „Nec est praevidere futurum, ut numerus 
emeritorum Sacerdotum subseque multum imminuatur; j 
nam multae, quae Clerum Curatum aevo nostro fatigant 
molestiae, inamoenitates, adversitates ac sollicitudines 
n animum Cleii Curati, licet patientia christiana, et 

resignatione in Dei voluntatem armatum, illum iniluxum 
exerunt, ut ante tempus vigore corporis et animi 
amisso, contabescant, senio et laboribus fracti Confra-
tres nostri a curanda iidelium salute se retrahere et 
honestam quietem exoptare cogantur.a E t re ipsa magnus 
omnino rude donatorum Sacerdotum numerus, qui a 
tempore illo ultra proportionem accrevit, est causa, 
quod pensum annuum Emeritorum per praehonoratum 
meum piae memoriae Praedecessorum in annuis 600, 
subseque 700, imo etiam 800 finis animo conceptum 
nondum ultra primum gradum processerit; quin tamen 
quaestionem de annua liberi tributi rata elevanda agi-
tare, opportunum. et menti Yen. Cleri Dioecesani con-
sentaneum mihi vide'retur. 

Quod tandem generalem fundum Dioecesanum, in 
sublevamen Sacerdotum dioecesanorum, Ecclesiarum 
item misere dotatarum aut Patrono destitutarum, et 
generatim ad sarciendas, tegendasque quasvis Dioecesis 
necessitates destinatum adtinet, quis non agnosceret 
fontis eiusmodi incrementum summe exoptabile, Insti-
tutumque idmodi omni succollatione dignissimum esse ! 

Stabiliti quidem a singulo centum sex floreni, 
Statutis consentanee in singulo quovis casu desumun-
tur a pura substantia posthuma, etiamsi nulla fuerit 
facta mox memoratorum trium Insti tutorum in testa-
mento mentio ; nihilominus — quum in casibus iis, dum 
e parte haeredum consanguineorum eatenus difficultas 
poni tentatur, probatio legitimitatis usus idmodi per 
producenda coram foro caducitatem pertractante docu-
menta relativa, longius semper exigat tempus, sicque 
finem ipsius pertractationis diutius retardet, — quod 
vix fuerat in intentione testatoris — consultius est e 
necessitate lege imposita virtutem facere; et ideo ab 
illis Yen. Fra t rum Filiorumque meorum DD., qui sive 
ob exiguitatem substantiae, sive ob alios pios fines i:i 
testamentum assumptos, vel e quacunque demum causa 
ultra quantitatem illius, quae e procentuatione resulta-
tura est summae, saepius memorata Instituta Dioece-
sana caducitatis suae participia reddere haud possunt, 
id unum saltem peto, ut in ultimae voluntatis suae 
tabulis, cum expressa deutralium trium Institutorum 
dioecesanorum mentione p o s t u l a t o praeallatorum etiam 
Statutorum conformiter, obvenientes a singulo centum 
purae caducitatis suae adminus sex fiorenos, in emo-
lumentum Institutorum horum sponte offerant, seu 
obtutu cedendae, respective desumenclae procentuatio-
nis talis promptum suum assensum expresse declarent; 
qua ratione pertractatio massae posthumae facilius et 
citius ad finem perduci poterit, ipsi autem Testatores 
per piam suam in implenda hac obligatione prompti-
tudinem mérita sua augebunt Deo, qui „Hilarem da-
torem diligit" (II. Cor. IX. 7.) et „retribuet unicuique 
secundum iustitiam suam" (I. Reg. XXVI. 23.). 

Quibus propositis concludo iisdem verbis, quae 
in calce citati decreti Concilii Strigoniensis inveniuntur : 

„In nexu horum oramus et per sanctimoniam 
status sacerdotalis obtestamur, hortamurque omnes in 
Sanctuario Domini servientes, ut concessa libertate 
testandi in spiritu duntaxat Ecclesiae et iuxta sacros 
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Canones utantur ; inhibemus proinde, lie unquam tes-
tamenta contra Sacros Canones, ant reditus ecclesias-
ticos congruae suae sustentationi superflues, in usus 
manifeste profanos, vel sanctitati et bonae famae status 
clericalis adversos, relinquant." 

Datum Vacii, die 19-a Martii 1901. 

KATHOLIKTJS AUTONOMIA. 

Az erdélyi róm. kath. Státus igazgatótanácsának 
jelentése az erdélyi püspök ur ő méltóságához.*) 

Méltóságod méltóztatott f. évi 2346. szám alatt 
kelt becses átiratával ide áttenni a magyarországi róm. 
kath. autonomiát szervező kongresszus 12-es albizottsá-
gának átiratát arról, hogy közöljük, hogy minő terje-
delmű az erdélyi autonomia hatásköre ugy az alapok és 
alapítványok, mint az egész iskola- és nevelésügy tekin-
tetében és különösen, hogy közöljük nemcsak az irott 
jogforrásokat egész teljességükben, hanem a törvényes 
jogszokások ós joggyakorlaton nyugvó hatáskör terje-
delmét és körét is. 

Megvalljuk, Méltóságos Püspök Ú r ! hogy teljesen 
meglep bennünket azt kívánni, hogy mindezeket mi-
hamarább közöljük, mintha itt olyan kicsiny és telje-
sen kéznél levő dolgokról volna szó. — Hiszen a mi 
itt tőlünk ezen néhány sorban kívántatik, az az egész 
autonomia — jogalapjában és életében. Mindazon által 
megadjuk rá az idő i'övidségéhez képest a feleletet az 
alábbiakban. 

A mi autónomiánk hatásköre alapjainkra, alapít-
ványainkra s tan- és nevelőintézeteinkre, ő felsége leg-
főbb kegyúri jogának és az államkormány felügyeleti 
jogának tiszteletbentartása mellett, teljes. 

Alapjaink ugyan a kolozsvári m. kir. adóhivatal-
nál, mint alapítványi főpénztárnál vannak az állam 
felelőssége mellett, de azokból a kiadásokat saját be-
látásunk szerint magunk utalványozzuk, és utalványo-
zásunkra föltétlenül fizet mindenik m. kir. adóhivatal 
bárhol. 

Alapjainkat nagy veszély fenyegette 1873-ban az 
által, hogy az akkori pénzügyminister 45.107—872. szám 
alatt elrendelte, hogy általában a kolozsvári m. kir. 
adóhivatalnál kezelt alapok a budai m. kir. közpénz-
tárnál összpontossíttassanak, minek következtében a mi 
alapjainkat is föl akarták a budavári összpénztárba 
szállíttatni. Azonban 83—873. szám alatt tet t azon fel-
terjesztésre, hogy az erdélyi róm. kath. Státusnak auto-
nómiája iskolai, alapítványi és egyházi ügyeinek keze-
lésére nézve az erdélyi régi törvények által biztosítva 
van, azok továbbra is itt hagyattak. 

Az alapok ezen kezeléséért az államkincstárnak 
évenkint meghatározott összeget fizetünk. 

Az alapok közül a vallás, tanulmányi- és ösztön-
díj-alapoknak négy uradalmuk van, a melyek közül 

* ) Ez t a nevezetes okmányt az erdélyi egyházmegye iro-
dalmi közlönye, a „Közművelödéi" , a következő megjegyzésse l 
kisérve te t te közzé : 

egy ősi, három pedig vásárolt birtok. Ezek a nevezett 
alapoknak telekkönyvi tulajdonaik ily bejegyzéssel : Az 
erdélyi róm. kath. Státus tulajdonát tevő tanulmányi-
vallási-, esetleg ösztöndíj-) alap kolozsmonostori (nagy-
almási, radnóthi vagy alsó-bajomi) uradalma. 

Ezen birtokoknak a kezelése korlátlanul a mi 
kezünkben van. A tiszti személyzetet mi alkalmazzuk, 
a gazdálkodás menetét mi állapítjuk meg, a kezelésből 
megmaradó jövedelmet mi utaljuk be a tulajdonos 
alapba. 

A számadásokat az alapokról a kolozsvári m. kir. 
adóhivatal, az uradalmakról az illető tisztség ide ter-
jeszti be, mi azokat érdemileg felülvizsgáljuk s azután 
számviteli megvizsgálás végett felküldjük a vallás- és 
közoktatásügyi ministérium számvevőségének. Ezen 
ministeri számvevőség a mi számvevőségünk, a mely-
nek munkálatáért az államkincstárnak évenkint megha-
tározott összeget fizetünk. 

Az alapok évi költségvetési előirányzatát a minis-
teri számvevőség, az uradalmakét az illető uradalmi 
tisztség állítja össze, azokat ide terjeszti, mi azokat 
megvizsgáljuk és elfogadjuk. 

Az általunk elfogadott költségvetéseket és zárszá-
madásokat fölterjesztjük ő felségéhez, mint legfőbb 
kegyurunkhoz jóváhagyás végett. 

Hogy ezen eljárásunk min alapszik? erre vonat-
kozólag nem tudunk más feleletet adni, mint azt, hogy 
a tuladonjog természetén. Irás ezen eljárásunkat nem 
szabályozza. 

Tan- és nevelőintézeteink fölötti is mi vagyunk a 
főtanhatóság. I t t azonban az a megjegyzendő, hogy 
csakis a középiskolák és az azok mellett levő nevelő-
intézetek, meg a nagyszebeni Teréz-árvaház állanak a 

: mi autonóm főhatóságunk alatt ; az elemi iskolák tény-
leg mind egyedül méltóságod főpásztori kormányzása 
alatt állanak, de ez Méltóságod és Státusunk között 
egészen kebli ügy. 

Iskoláink fölött (a mi főtanhatóságunk alatt álló 
iskolák fölött) a viszonyt köztünk és a magyar állam-
kormány között ő felsége által 1893. évi november 
4-én jóváhagyott azon szabályzat határozza meg, a mely 
1894. évi jelentésünk XIII . pontja alatt van közölve, 
amely jelentésből egy példányt ./• alatt van szerencsénk 
mellékelni. 

Megjegyzendő, hogy iskoláinkra az 1893. évi X X X . 
t.-cz. 41. §-a mindazon jogokat érintetlenül hagyja, 
melyeket addig a kath. Státus azok fölött gyakorolt. 
Csakhogy ugy véljük, hogy az I. T. 12-es albizottság 
nem autonomiánk jogalapja felől kérdezősködik, mert 
ebben a tekintetben utalnók a biboros herczegprimáshoz 
1897-ben tett felterjesztésünkre. 

Egyéb jogforrást közölni nincs módunkban, hanem 
hivatkozhatunk státusgyülési jegyzőkönyveinkre 1866 
— 1899-ig, a miből egy-egy példányt kívánatra készség-
gel bocsátunk a 12-es bizottság használatára. Autono-
miánk történetét rövidletben éppen magukból a forrá-
sokból, közvetlen a valóságnak megfelelően állította 
össze előadónk, a mi Szemnecz : „Katholikus Autono-
miau czimü könyvének 179—186. lapjain van közölve. 
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Különben a netalán még szükséges felvilágosítá-
sokat részletesebben és közvetlenül tudják megadni 
egyházmegyénkből az országos kongresszusnak tagjai. 

Van szerencsénk Méltóságodat tiszteletteljesen fel-
kérni, hogy a 12-es albizottságnak a választ ily irány-
ban személyesen megadni méltóztassék. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletünk nyilvá-
nítását. 

Kolozsvárott, 1900. junius hó 30-án. 

az elnök helyett : 
Bocskor M't 11 ál y s. k., Balázs András dr s. k. 

ig. tan. (H. P.) .jegyző. 

..Közöltük e történeti fontosságú okmányt, mely-
ben az erdélyi róm. kath. Státus szevezete rövid de 
markans vonásokban le van irva. Ez okmány alapján, 
ha összevetjük az erdélyi autonomia szervezetét az 
országos autonomia szervezettel, melynek tervezete a 
27-es bizottság eddigi tárgyalásai alapján ismeretes, lát-
hat juk a kettő között való nagy külömbséget főleg va-
gyonkezelés, iskolai igazgatás tekintetében. Ez össze-
hasonlítás után kettőt következtetünk : a püspöki kar-
nak utalása az erdélyi autonomiára mint mintára csak 
jámbor óhajtás maradt, a másik pedig az, hogy az 
erdélyi kath. Státus jogfeladás nélkül nem léphet be az 
országos autonomiába." 

IRODALOM. 
— A „Bölcseleti Folyóirat" 1901. I., márcziusi 

füzete megjelent, 192 oldalnyi terjedelemben, a követ-
kező tartalommal : XII I . Leo pápa a keresztény demo-
krácziáról. Értekezések. Az eszméről Kozáry Gyula. — 
Az árképződésről. Dr Stuckner János, Bölcseleti moz-
galmak, vegyesek. Sensista és subiectivista e Locke ? 
P. Seb. — Kiállítási kongresszusok. Dr Vetési József. 
Irodalmi értesítő. Ranschburg P . és Décsi K. : Lelki 
gyógymódok, dr Szilvek Lajos — dr Lehmann A : 
Babona és varázslat a legrégibb időktől a jelen korig. 
Dr Szilvek Lajos — Engelbert Lorenz Fischer : Der 
Triumph der christlichen Philosophie. Hariby Ravérius. 
— Folyóiratok. — A folyóirat négy füzetének megje-
lenési napjai ; márczius 15., junius 15., szeptember 15. 
és deczember 15. Ara egy évre 5 f r t = erga sacra 17. 
A szerkesztő-kiadó dr Kiss János, czime : Budapest, 
VII., Rottenbiller-utcza 5. a. Ez a kitűnő szakközlöny 
minden pártolásra érdemes. 

VEGYESEK. 
— Vaszary Kolos bibornok, hgprimás és eszter-

gomi érsek ur dr Kold Medárd fölsz. püspök ur kísé-
retében húsvét keddjén Balatonfüredre utazott, a honnan 
ápril 24-én tér vissza Budapestre. 

— A hol akadémiai hitszónok van, ott még a 
fiatal jogászság is elvégzi a tanári karral egyetemben 
húsvéti gyónását és áldozását. Igy történt ez mult héten 
Kassán. A hol akadémiai hitszónok van, ott van az 
ifjúságnak lelkipásztora, a hol hitszónok nincs, nincs 
lelki gondozó. Éljenek a kassaiak! Az egykori katholi-
kus, most állami jogakadémia ifjúsága és tanári kara 
vallási kötelességét teljesítve kiválóan érdemesült min-
den idők és jók elismerésére. 

— A legnagyobb zsidóhitközségek a világon: a 
new-yorki 4—500,000 lélekkel, a varsói 213,678 lélekkel, 
a budapesti 166,000 lélekkel. Legfényesebb templomuk 
a zsidóknak Budapesten lesz, a parlamenti épület 
közelében. 

— A nagyhét Iludapesteu vallásilag a hivek emel-
kedésben levő templomkedvelésével folyt le. Sőt ismét 
és újból kitűnt, hogy 427,000 katholikus hivő rengeteg 
arányához kevés a templom és csekélyek templomaink 
öblei és terei. A budapesti kath. nép szeret templomba 
járni. Ennél az áldott jó lelkületénél kell őt fogva tar-
tani az ő Istenhez való ragaszkodásában; s módját kell 
ejteni annak is, honnan van az, hogy bár a katholikus 
hivek száma, a legújabb statisztikai adatok szerint, 30 
év alatt több mint kétszeresére emelkedett az akkori 
számnak, mégis a katholikusok számaránya 12" M-al 
sülyedt, t. i. 72-30/0-ról 60-7%-ára az összes lakosságnak, 
mig a reformátusok számaránya 4-8'/„-ról 8-9'/„-ra, a 
zsidóságé pedig 16-6%-ról23 6ü/u-ra emelkedett? Vagyis, 
ho :nan van az, hogy Budapesten 1870-ben minden 
100 lakos közt 72 volt katholikus vallású, 4 református 
és 16 zsidó, míg most 100 ember közt már csak 60 a 
katholikus vallású, 8 a református és 23 zsidó ? Érdekes 
probléma. 

— Francziaországban győzött a szabadkőműves-
ség. A szerzetesek-elleni törvényjavaslatot az első forum, 
a képviselőház, 303 szavazattal 224 ellenében elfogadta. 
Következik a senatus. Az „Univers" azt mondja, hogy 
a „nagy bizalom" hiba lenne. Igaz. De az Isten soha 
sem alszik ám. Habár az is igaz, hogy a franczia sena-
tus még „szektáriusabb", mint a kamara. 

— Bécsben a „Los von Rom" czégérje alatt lap-
pangó protestáns agitáczió hatása a katholikusok öntu-
datra való ébredésében kezd feltűnően nyilatkozni. A 
császárváros legbefolyásosabb egyházi szónoka, nt. Abel 
jezsuita atya, a sz. Ágoston-templomban tartott böjti 
konferenczia-beszédeire hatalmas arányokban özönlött 
Bécs lakossága. Egyik leghatásosabb beszédében a 
Rómába vezető főbb utakról beszélt. Egyelőre hármat 
irt le tüzetesebben : a papi rend szentségét, Jézus ímá-
dását az Oltáriszentségben, és a katholikusok hithű 
tevékenységét. Ezek vonzzák a protestánsokat Róma 
felé s tart ják a katholikusokat hűségben Rómához. 

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

Budapest, 1901. Nagj^ Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 
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H A T V A N A D I K 

Budapesten, április 13. 30. 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietàtem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo svffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.4 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Nemzetközi kulturharcz. — G y ő r : A kath. tanítóképző internatusa — G y u l a f e h é r v á r : Húsvéti 
lelkigyakorlatok az erdélyi róni. kath. Státus intézeteiben. — Irodalom. A kath. világirodalom könyvespolczáról néhány könyv. — 

Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 

LEONE. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : DrJ*^ 
„Cíjedamus, fratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet S pirit um Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

IV. Mily módon kell elvégezni a sz. zso-
lozsmát? 

A mi a szent zsolozsma elvégzésének 
mód já t illeti, ez m a g á b a n a sz. zsolozsmát tar-
ta lmazó imakönyvben foglaltatik, amennyiben 
a mindennapi Officium előtt a következő imát 
kell e lmondanunk : 

„Aperi, Domine, os m e u m ad benedicen-
dum nomen sanctum tuum : m u n d a quoque 
cor meum ab omnibus vanis, perversis et alie-
nis cogitationibus : in tel lectum illumina, affe-
ctum inflamma, u t digne, attente ac devote hoc 
Officium reci tare valeam, et exaudiri merear 
an te conspectum divinae Majestat is tuae . P e r 
Christum Dominum nost rum. Amen." 

„Domine in unione illius divinae intentionis, 
qua ipse in terris laudes Deo persolvisti, has 
tibi horas persolvo." 

A t r ient i szent zsinat szerint : Sess. X X I Y . 
cap. 12. a szent zsolozsma reverenter, distincte 
et devote végzendő. 

A negyedik la teráni zsinat (1215.) pedig 
igy szól : „Districte praecipientes in vir tute 
obedientiae, u t divinum Officium, noc tu rnum 
par i te r et d iurnum, q u a n t u m eis dederi t Deus, 
stúdiósé ce lebrent et devote. 

Az éppen felsorolt módok közöl vegyük 
i rányadóul a negyedik la teráni zsinat paran-
csát, mely elrendeli, bogy a szent zsolozsma 
stúdiósé, gondosan, figyelemmel és devote, áj ta-
tosan végzendő. A mi a stúdiósé, gondosan, 
f igyelemmel, módha tá rozó szót illeti, ennek 
je lentése a következő ké t eszmét t a r ta lmazza , 
hogy t. i. 

1. A szent zsolozsmának elmondása legyen 
szószerinti (recitatio vocalis), vagyis minden 
egyes szó kie j tendő ; nem szükséges azokban, 
hogy az imádságot végző önmagá t hall ja. S. 
Alphon. lib. V. n. 163. 

2. A szent zsolozsmának egyes óráit félbe-
szakítás nélkül (recitatio continua) kell elmon-
dani ; kivéve, ha észszerű ok jön közbe, mely 
az imádság félbeszakí tását indokolja. 

A mi ped ig a devote, á j t a tosan szónak 
je len tésé t illeti, ez a la t t é r t jük az a t tent io 
religiosat, vallásos áh í t a to t ; és ez felosztatik 
attentio externa, külső áhí ta t ra , és attentio interna, 
belső áhí ta t ra . 
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Az első t. i. az attentio externa, külső áhí-
t a t , abban áll, hogy a sz. zsolozsmát végző 
kerül i mindazt , a mi az imádsággal incompa-
tibilis, összeférhetet len. 

A második pedig t. i. az attentio interna 
belső áhi ta t abban áll, hogy ér te lmünket , 
eszünket ar ra i rányít juk, a mit cselekszünk. 
Ez ismét háromféle lehet, u. m. a) midőn csu-
pán a szavak helyes kiej tésére figyelünk ; b) 
midőn egyszersmint a szavaknak jelentésére, 
<i monda toknak ér te lmére is gondo lunk ; c) 
midőn le lkünkben Is tennel foglalkozunk, ille-
tő leg az éppen végzet t sz. zsolozsmában foglalt 
valamely hit vagy erkölcsi igazság felet t el-
mélkedünk. 

Kétségenkivül i dolog, hogy az u. n. at ten-
tio externa, külső áhitat , a sz. zsolozsma vég-
zésénél megkívánta t ik . 

Kétségenkivül i dolog ismét, hogy az at ten-
tio interna, belső áhi ta t há rom foka közöl 
legalább az első helyen emlí te t t okvetlenül 
megkívánta t ik ; helyesebb a második, legjobb 
a harmadik helyen emiitet t . 

Igen előmozdít ja az a t ten t io internât , 
belső áh í ta to t az, ha a zsolozsmát végző érti 
a sz. zsolozsma t a r t a l m á t ; melynek megérté-
sére te rmészetesen a sz. zsolozsmának végzé-
sén kívüli időben kell t a n u l m á n y t fordítani. 

A szent zsolozsmát magán l ag (privatim) 
minden tisztességes helyen és állásban, hely-
zetben el lehet végezni, csak gondol jon arra 
az Officiumot végző, hogy helyzete, ál lása 
Is tennel szemközt • mél tó legyen. 

V. Minő okok men tenek fel valaki t a sz. 
zsolozsma elvégzésének köte lmétő l? 

7. A fizikai lehetetlenség (impossibilitas phy-
sica) fö lment a sz. zsolozsma végzésének kö-
telmétől , mivel ax ióma: A d impossibilia nemo 
tene tur . Ily fizikai lehete t lenség: a) a svlyos 
betegség, de még a lábadozás (reconvalescentia) 
ál lapota is, ha visszaeséstől lehet t a r t an i ; b) 
a vakság; c) ha valakinek, sa já t h ibá ján kívül, 
nincs Breviariuma és nincs közelében valaki, a 
kinek v a n Breviar iuma és igy a kivel elvégez-
he tné azt. 

2. Az erkölcsi lehetetlenség, (impossibilitas 
morális), mely beáll, ha a sz. zsolozsmának 
•elmondását más, magasabb kötelességek tel-
jesítése akadályozza meg, péld. a betegápolás, 
egész napon t a r to t t g j 'ónta tás , bo t rány nélkül 

el nem mulasz tha tó szent beszédre való ké-
szülés és ennek elmondása stb. Ily esetek azon-
b a n r i tkábban fordulnak elő, mer t ezeknek 
elejét lehet venni vagy anticipálással, vagy 
mindig f ennmarad még a napi 24 órából any-
nyi idő, hogy kiki elvégezheti, minden nagyobb 
önmegeről te tés nélkül, az illető napra esedé-
kes sz. zsolozsmát. 

8. A felmentés, (dispensatio,) melyet egy-
szer s mindenkorra a pápa adha t meg ; egyes, 
megha tá rozo t t esetekben és rövid időre a püs-
pök is ad felmentést . A quinquennalis facul tas 
18-ik pont ja ugyanis igy szól: „Recitandi 
rosarium, vei alias preces, si breviárium secum 
deíerre non poterunt , vei divinum Officium ob 
al iqued legit imum impedimentum reci tare non 
v a l e a n t " . (Folytatjuk.) 

Az első keresztény kodiíikáezió. 
(Codex Tneodosianus). 

Irta: dr Bozókij Alajos. 

Magánjog. 

Azokban a zavaros időkben akárhányszor megtör-
ténhetett, hogy valaki évek múlva hozakodott elő valamely 
végrendelettel, midőn már-már azt hitte, hogy nincs senki, 
a ki azt megtámadhatná. A hol a törvények az okirat-
hamisítókat üldözik, okvetetlenül kell okirathammtóknak 
is lenniök, már pedig hamis végrendelet készítése, ha 
a körülmények is kedvezők, nem is lehetett rossz ü/.let, 
kivált mert a törvényesség látszatával birt. Visszaélések 
megelőzése végett ugyancsak Honorius és Theodosius 
(418) törvényt hoztak, melynek értelmében a végrendelet 
érvénytelennek tekintendő, ha az, a ki alkotta, utána még 
tiz esztendeig élt.1) 

Befejezetlenül maradt végrendeletnek semmiféle ér-
vénye sincs, még csak fiókvégrendeletnek sem tekinthető. 
A ki örökjogát érvényesíteni akarja, mindjárt a kereset-
támasztás alkalmával tartozik kijelenteni, vájjon mint 
végrendeleti, vagy mint törvényes örökös, vagy pedig csu-
pán mint hitbizományos akar-e föllépni s mihelyt az 
egyik jogezimet választotta, a többiekre már nem nyúlhat 
v i s s z a . E n n e k a szabálynak a ratiója az, hogy minden 
furfangnak az örökösödési perek körül eleje vétessék, mert 
egy ravasz felperes egy gyámoltalan alperest vajoii könv-
nyen kiforgathatna a maga jogából, ha a körülmények 
sondirozása után minden nehézség nélkül megmásíthatná 
keresetének alapját. 

Kegyeletlen végrendelet (inofficiosum testamentum) 
miatt egyáltalában nem perelhetnek az ugyanazon anyá-
tól, de különböző atyáktól származó (fél-)testvérek fi- vagy 
nőtestvéröktől hátramaradt végrendelet alapján, ellenben 

*) U. o. 4. könyv 4. czim 6. törv. Ezt Justinianus eltörölte 
(saját codexe 6. könyv 23. czim 27. törvényévelj. 

2) U. o. 4. könyv 4. czim 7. törv. 
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az ugyanazon atyától, de különböző anyáktól származó 
(fél-)testvérek legalább annyiban perelhetnek fi- vagy 
nőtestvérök kegyeletlen végrendelete miatt, a mennyiben 
helyettök valamely ocsmány (becstelen, rosszhirü) személy 
neveztetett ki örökösül.3) Azon gyermekeknek, kik szülőik 
kegyeletlen végrendelete miatt perelnek, be kell bizonyí-
taniok, hogy szülőik iránt mindenkor a tartozó engedel-
mességgel viseltettek, tehát mellőztetésöket vagy kitagad-
tatásukat meg nem érdemelték, hacsak a kinevezett 
örökösök nem kívánják inkább bebizonyítani, hogy a 
gyermekek háládatlanok voltak szüleik iránt. Ha pedig 
az anya perel fiának kegyeletlen végrendelete miatt, tü-
zetesen meg kell vizsgálni, vájjon a fiu a nélkül, 
hogy oka lett volna magát anyja részéről sértettnek te-
kinteni, ezt mégis megsértette végrendeletében az által, 
hogy még azt a nyomorú törvényes (köteles) részt sem 
hagyta neki, s ha valóban igy áll a dolog, a végrendelet 
megsemmisítése mellett az anya kioáltatik meg az örök-
séggel. Ha azonban az anya gyalázatos cselekvények vagy 
illetlen fondorlatok által fiát hatalmába kerítette és őt 
titokban vagy nyiltan üldözte, vaay ellenségeivel szövet-
kezett és egyéb tekintetbea is ugy viselte magát, hogy 
inkább fia ellenségének, mintsem édes anyjának kellett őt 
tartani, akkor fiának végső akaratába, akár tetszik neki, 
akár nem, bele kell nyugodnia.4) A kegyeletlen végren-
delet miatt öt év alatt kell perelni;5) a ki azonban a 
végrendelet alapján bármit elfogadott, már nem perelhet 
többé.6) A (köteles részt megcsonkító) szerfölötti aján-
dékozások miatt épp ugy perelhetni, mint a kegyeletlen 
végrendelet miatt.7) Ha az anya vagyonát a leányának 
rendelt szerfölötti hozománya által teljesen kimerítette, a 
jogaikban megrövidített fiuk e miatt épp ugy perelhetnek, 
mint a hogy anyjoknak kegyeletlen végrendelete miatt 
perelhettek volna.8) 

Ámbár a vagyon felosztása élők között jogtalan, 
mégis, ha az anya még életében vagyonának felosztását 
fiainak meghagyta és megengedte, és ha ezen akarata 
mellett haláláig megmarad, a fiuk között történt felosztás 
megáll.9) 

A mi vagyont a nő férjéhez hoz, ki még atyai hata-
lom alatt áll, vagy a mi vagyont a férj még atyai hatalom 
alatt álló nejének bármi jogczimen juttat, ahhoz az apák-
nak semmiféle igényök nincs. 10) 

A lex Julia et Papia a keresztény szellemmel merő-
ben összeférhetetlen lévén már Konstantin (320) eltörölte 
mindazokat a vagyoni büntetéseket, melyekkel a pogány 
törvényhozás a nőtlen férfiakat, a hajadon nőket s a 
gyermektelen házastársakat sújtotta.11) Theodosius (410) 
törvénye szerint a házastársak, ha gyermekeik nincsenek, 

:!) U. o. 2. könyv 19. czim 1. törv. 
'-) U. o. 2. könyv 19. czim 2. törv. Ezen 321. évben kelt ren-

delet Claudiushoz, Dacia tartomány helytartójához van intézve. 
'') U. o. 2. könyv 19. czim 5. törv. 
6) U. o. 2. könyv 19. czim 7. törv. 
7) U. o. 2. könyv 20. czim 1. törv. 
8) U. o. 2. könyv 21. czim 1. törv. 
9) U. o. 2. könyv 21. czim 2 törv. 
10) U. o. 8. könyv 19. czim 1. törv 
u ) U. o. 8. könyv 16. czim 1. törv. 

annyit hagyhatnak egymásnak, a mennyit tetszik.12) Igy 
tehát mindezen személyek már teljes öröklési képességgel 
birtak. Másfelől azonban ujabb megszorítást hoztak be a 
vallási törvények a hithagyók, eretnekek és felségsértők 
tekintetében, a melyről már másutt volt szó. 

A törvényes öröklésnek a vérrokonságra alapítására 
vonatkozólag a keresztény császárok nagyban előkészítették 
a talajt. 

Régibb jog szerint az anyának csak akkor volt tör-
vényes örökjoga, ha Rómában 3, Italiában 4, vagy a tar-
tományokban 5 édes gyermeke volt (u. n ius liberorum). 
Konstantin (321) a csak egy fiúval bíró anyának is adott 
amannak végrendelet nélkül történt elhalálozása esetén 
Y3 részt, a többi 2/3 részt pedig az elhalt fiúnak nagy-
bátyái vagy az ezektől leszármazók kapták. Ez volt az 
anyaság természetes jogának első szentesítése a törvény 
által. lb) Ha azonban az anyának ius liberorumj* volt, ő-
kapott 2/3 részt, s a nagybátyák vagy az azoktól leszár-
mazók Y3 részt .u ) A végrendelet nélkül elhalt örökha-
gyóval ugyanazon atyától leszármazó, vagy általa örökbe-
fogadott fitestvér Valentinianus és Valens császárok (369) 
rendelete szerint az anyát kizárják az öröklésből. 15) Gra-
tianus és Theodosius (383) rendelete szerint emancipált 
leány után, szüleinek kizárásával, a saját fiai örökölnek, 
habár az elhalt a ius liberorummal nem birt volna is . l l i) 
Valentinianus és Theodosius (389) törvénye azt határozta, 
hogy végrendelet nélkül elhaltnak hagyatékában ennek 
fiai és leányai fejszerinti egyenlő részekben örököljenek, 
már elhalt leánytól származó unokák anyjok utáni osztály-
részüknek Ys'dát veszítsék el anyai és atyai nagybátyjaik 
javára. Ha csak az örökhagyó leányától származó unokák 
maradtak, de fiuk nem, s azonfölül fivér és nővér, amazok 
3/4 részt, az utóbbiak 1 / í részt örököljenek. Végrendelet 
nélkül elhalt atyai vagy anyai nagyanya után, ki fiukat 
s illetőleg már elhalt fiától vagy leányától származó 
unokákat hagyott hátra, az unokák vagy unokaleányok 
hasonlókép veszítsék el Ys'dát az atyai nagyanya vagyo-
nából atyai nagybátyjaik és nagynénjeik, ellenben az anyai 
nagyanya vagyonából az anyai nagybátyjaik és nagynénjeik 
javára.17) A kapott hozomány beszolgáltatására s illetőleg 
betudására (collatio dotis) még a leány unokái is kötelesek 
a nagyapa végrendelet nélküli halála esetén, különben 
meg kell elégedniök avval, a mi abból a kérdéses hozo-
mányból részökre megmaradt.18) A nagyanya utáni tör-
vényes örökösödés esetében az atyának vagy anyának 
közbejött capitis deminutiója (a törvény interpretatiója 
szerint önjoguságának elérése emancipatio következtében) 
nem azt az unokáknak, hanem Ys r®sz elvesztésével örö-

12) U. o. 8. könyv 17. czim 2. törv. Hajdanában csak '/IO ré-
szét szerezhették meg az örökségnek. Ezentúl nem is kellett senki-
nek a ius l iberarumért folyamodnia, mert az mindenkire kiterjesz-
tetet t . U. o. 3. törv. 

13) Troplong id. m. 334. 1. 
1J) Codex 5. könyv 1. czim 1. törv. Ezt a rendelkezést Just i-

nianus saját codexe 6. könyv 56. czim 7. törvénye által eltörölte. 
15) U. o. 5. könyv 1. czim 2. törv. 
16) U. o. 5. könyv 1. czim 3. törv. 
17) U. o. 5. könyv 1. czim 4. törv. 
1S) U. o. 5. könyv 1. czim 5, törv. 
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kőinek.19) Ivs liberorummal biró anya, fiának vagy leá-
nyának halála után, ha még más leányai is vannak, de 
több fia nincs, akként örököl, hogy ő kapja a hagyaték-
nak egyik felét, a leányok a másik felét, s ha nem megy 
újra férjhez, a maga részéről szabadon rendelkezhetik ; 
ellenben ha újra férjhez megy, azt, a mit az elhaltnak fia 
vagy leánya máshonnan szereztek, követelheti ugyan, de 
az atyáról származott vagyon tulajdonát át kell engednie 
az elhunyt fivéreinek, maga csupán a haszonélvezést tart-
hatja meg. A korábbi férjéről rászállott vagyont pedig, 
melyet az elhalálozott fia örökségéből szerzett volt, ha ő 
is (t. i. az anya) meghal, az elhalt fitestvérek nővérei 
követelhetik. Ha végre az elhalt fiu vagy leány ius libe-
rorummai biró anyát és nőtestvéreket hagytak volna hátra, 
de még fiaik is vannak, ezek öröklik az atya vagy anya 
teljes hagyatékát, ugy, hogy az anya vagy a nőtestvérek 
kizárva maradnak. S ugyané szabály az unokákra és 
másodunokákra is megfelelően alkalmazandó.20) 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest , ápr. 12. Nemzetközi kulturharcz. — 
Benne vagyunk a nemzetközi kulturharczban. Nem 

egy ország, nem egy nemzet körében támadják rend- j 
szeresen az egyházat ; egész Európában, a hol a szabad-
kőművességnek szava és befolyása van, megindult , még 
pedig egyöntetű terv szerint a kath. egyház elnyomá-
sára irányuló mozgalom. 

Ennek az ügynek a német katholikusok egyik 
legélénkebb lapja, a „Köln. Volkszeitung" külön, figye-
lemreméltó czikkelyt szentelt, válaszul a radikális 
„Frankfur ter Zei tung"-nak. Ez az utóbbi lap ugyanis 
elismerte, hogy az egyház ellen Francziaországban, 
Spanyolországban, Por tugál iában indítot t harcz szem-
látomást egy programm szerint s egyöntetű irányítás 
mellett történik. De szerinte, ebben a dologban a sza-
badkőművesség ártatlan. Forrása mindennel a „kleri-
kális mértéktelenség." Ugyanazon okok ugyanazokat az 
okozatokat szülik mindenütt . A klastromok és szerze-
tesek feltűnő szaporodása, ime, az idézett f rankfur t i 
zsidó lap szerint, ez a jelenlegi egyházellenes mozga-
lomnak az oka. 

Nos, igaz-e? 
ü rügynek , igenis, ürügy az egyház termékeny-

sége az evangeliumi tanácsokra alapított szerzetesi élet 
fejlesztése terén az egyház ellenségeinek a szemében. 
Ha a szabadelvüség, és annak vezérkara, a szabadkő-
művesség csakugyan oly türelmes és humánus volna, 
mint a milyennek hiszi és hirdeti magát, akkor a szer-
zetesi élet fejlődése közönyösen hagyná őt. De nem 
béke és türelem ám a lelke korunk uralkodó szabad-
elvű áramlatának. Szabadelvüségnek ugy mint szabad-
kőművességnek czélja az egyház megsemmisítése, „ut 
Christo, qui solus Dominus et Salvator noster est, a 
mentibus humanis, a vita et moribus populorum ex-

19) U. o. 5. könyv 1. czim 6. törv. 
20J U. o. 5. könyv 1. czim 8. törv. 

cluso, merae quod vocant rationis vel naturae regnum 
stabiliatur", mondja a vatikáni zsinat. S erre a czélra 
szabadelvüség és szabadkőművesség koránsem szépsze-
rivel, szabadsággal és valláspártolással törekszik, — 
mindez csupa látszat és ámítás — hanem a hol szerét 
ejtheti , halálos gyűlöletből fakadó alattomos vagy nyilt 
erőszakkal törtet előre. 

Ez t az igazságot olvasta rá a „Frankf. Zeit." fejére 
a „Köln. Volkszeit." emiitett vezérczikkelyében, kimu-
tatva benne nyilvánvaló tényekből és nyilatkozatokból 
azt, hogy az ürügy, igenis, a szerzetesi élet maga ; az 
eg37öntetü ellenséges eljárás oka pedig, a keresztény 
vallással szakított u j pogány világ gyűlölete a kath. 
egyház ellen és a szabadkőművességnek a tavalyi párisi 
világkiállítás alatt tar tot t gyülekezetében hozott hatá-
rozata. A „Köln. Volkszeitung" szórói-szóra ráidézi a 
f rankfur t i lapra egy spanyol és egy franczia szabad-
kőművesnek a nevezet t párisi szabadkőműves nagy-
gyűlésén mondot t n}Tilatkozatait. Ez t a szabadkőműves 
kongresszust 1900. szeptemberben tar tot ták Párisban. 
Teljes megegyezés jö t t benne létre az iránt, hogy vaz 
emberi gondolat megszabadítását siettetni kell." Ennek 
a határozatnak meghozatalát a spanyol nagymester, 
Don Miguel Moray ta y Sagrario a franczia Alb. 
Maréchaud-val egyesülve vi t te keresztül. 

íme az európaszerte megindult egyházellenes harcz 
egyöntetű és sietős jel legének a — nyi t ja . 

A szerzetes-rendek nemzetközi üldözése, az anya-
! szentegyház ellen indított nemzetközi kulturharcz tehát 

szabadkőműves nemzetközi határozat, mely nálunk is 
viszhangra talált és kifejezést nyer t a szerzeteseink 
kezén levő egyházi vagyon hírlapi mutogatásában. 

Sión őrei vigyázzatok ! = 

Győr, ápr. 11. A kath. tanítóképző internátusa. — 
A „Dunántul i Hir lap" hasábjain ezelőtt három 

esztendővel egy lelkes tani tó indította meg a mozgal-
mat a kath. taní tóképző mellé felállítandó internátus 
érdekében. Győr szab. kir. város tanácsának és képvi-
selőtestületének nagylelkűségén áll most, hogy a jó té-
kony, városunkban négy vármegyét öszpontosító intéz-
mény megvalósuljon. 

Mohi Antal dr, mint káptalani helynök, a követ-
kező kérvényt intézte Győrváros törvényhatósági bizott-
ságához : 

Tekintetes Közgyűlés ! 
Tisztelettel alulírott, mint Győr-egyházmegye káp-

talani helynöke, vévén a győri kir. kath. tanitóképző-
intézet tanári testületének azt a jelentését, hogy inter-
nátus, nevelőintézet nélkül a tanitóképzőintézeti i f júság 
hazafias és vallásos nevelése igen sok akadályba ütkö-
zik, és hogy a mostoha viszonyoknál fogva sok i f jú 
kallódik el nemzeti művelődésünknek fölszámithatatlan 
kárára ; mérlegelvén továbbá az államnak azt a minden 
dicséreten felül álló, igen helyes gondoskodását, hogy 
tanitóképzőintézetei mellé internátust is állít : indít tatva 
érzem magamat, hogy azzal az alázatos kéréssel járul-
jak a Tekintetes Közgyűlés elé, méltóztassék ismert 
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bőkezűsége szerint a tervezett internátus létesítéséhez 
— telekadományozással hozzájárulni, hogy az a kir. 
kath. tanitóképző-intézet, mely félszázadnál régebben 
hirdeti Győr városának áldozatkészségét, a jövőben 
még fokozottabban emelje Győr városának kulturális 
értékét. 

Alázatos kérésem támogatására legyen szabad a 
következőket fölhoznom : 

1. A tanítóképző-intézet tanári testülete négy év-
vel ezelőtt bizottsággá alakulva, megkezdette az inter-
nátusra való gyűjtést. Fáradozását oly siker koronázta, 
hogy most már 24 ezer korona áll rendelkezésére ; 
egyes jótevők pedig tetemesebb összegekre is tettek 
ígéretet, ha az építést meg lehet kezdeni, sőt az egész 
Győr-egyházmegye kath. tanítósága szövetséget kötött, 
hogy a létesítendő internátus számára a szükséges 
pénzösszeget előteremtse. A szövetség alapszabályai 
most vannak a belügyministeriumban megerősítés 
végett. 

Az internátus létesítésében az okozza a legnagyobb 
nehézséget, hogy a mai telekviszonyok közt egyáltalán 
nincs kilátás arra, hogy még nagy áldozatok árán is 
lehetséges volna megfelelő telket vásárolni. 

Éppen ezért bizalommal fordulok Győr sz. kir. 
város Tekintetes Közgyűléséhez, alázatosan kérve, hogy 
méltóztassék a nevezett czélra ingyen átengedni azt a 
telket, mely a vásártérből még megmaradt, és melyet 
a pénzügyigazgatóság u j telke, az Árpád-ut, Schwar-
zenberg-utcza és a Vásártér határol. E telek hossza 
115 méter, szélessége 80 méter. 

Ezt a telket azért vagyok bátor kérni, mert ez a 
kir. kath. tanítóképző-intézettől alig 100 méter távol-
ságra van, tehát helyzeténél fogva teljesen megfelelő; 
továbbá, mert ez a terület elég nagy a létesítendő 
internátus számára, a melyben 120—140 tanítóképző-
intézeti nevendéket szándékozunk elhelyezni megfelelő 
tápintézettel, mert a püspöki tápintézet már nem birja 
a jelentkezők nagy számát befogadni; aztán meg a 
győr-egyházmegyei tanítóknak gymnasiumba, reálba, 
kereskedelmi v. esetleg polgári iskolába járó fiait is be 
akarjuk fogadni külön lakosztályba ; söt idővel még a 
tanítók árva fiai számára árvaházat is szándékozunk 
ugyanitt létesíteni. Maradna még e területen elég nagy 
hely udvarnak, játszó- meg tornahelynek és egy kis 
kertnek is a kertészeti gyakorlatokra. 

2. 1872-ben meglehetős zavarban volt Győr sz. 
kir. Város, midőn a reáliskola számára szüksége volt 
a tanitóképző-intézet helyiségeire. Boldogult püspö-
künk, dr Zalka János, megszabadította a várost a 
gondoktól, adván a város helyett elég alkalmas házat 
a tanitóképző-intézet befogadására. A boldogult me-
gyés püspök urnák ezt a jótéteményét a tek. Közgyű-
lés 1872. október hó 7-én 538. sz. alatt hálás köszö-
nettel fogadta és szívesen megígérte, hogy ezentúl is 
gondoskodik az intézet számára megfelelő torna-helyi-
ségről és a szokásos hozzájárulásokat is megadja, a 
mit hiven meg is tartott. 

, Azt vélem tehát, hogy méltó dolgot művelne a 
I Tekintetes Közgyűlés, ha az 1872. évi jótétemény vi-
; szonzásául a tanítóképző nevelőintézete számára a kért 

telket megszavazná. 

Ezzel kapcsolatban legyen szabad megemlítenem^ 
hogy a kért telek megszavazása esetén szívesen föl-
oldom a Tek. Közgyűlést a tornakertre vonatkozó kö-
telessége alól, mert tudom, hogy a mostani tornakert 
Győr városának igen értékes telke, és hogy ezt az 
igen értékes telket most már egyedül a kir. kath. 
tanitóképző-intézet miatt kénytelen Győrvárosa torna-
helyiségül fönntartani. 

3. Győr városának fejlődése igen-igen kívánatossá, 
sőt szükségessé teszi, hogy a tanulóifjúság nevelőinté-
zetbe juthasson. Különösen áll ez a tanitóképzőintézeti 
if júságra vonatkozólag, mely átlag 80 százalékban a 
szegényebb néposztály gyermekeiből kerül ki. Régeb-
ben kaptak ezek a szegény ifjak elég olcsó élelmezést 
egyes családoknál. Az élet megdrágulása kiszorította 
őket onnét. Most a tápintézet gondoskodik róluk. De 
az olcsó lakásokból is kiszorították őket a gyári mun-
kások és azért emberbaráti kötelességnek tartom, hogy 
róluk kitelhetőleg gondoskodjunk. 

4. Minden szülő igen jól tudja, hogy legdrágább 
kincsét — gyermekét — 6 éves korában a tanító gond-
jaira kell biznia. A gyermek rendesen szeretettel csüng 
tanítóján, lesi, vár ja minden szavát, megfigyeli csele-
kedeteit. Ártatlan lelkét a tanitó szavai és cselekedetei 
irányítják. — Mily boldog a szülő, ha látja, hogy gyer-
mekét jólelkű, erkölcsi magaslaton álló tanitó készíti 
elő a komolyabb életre, — és mennyire szorul el szive, 
ha félnie kell, hogy a tanítótól talán valami rosszat is 
eltanulhat szeretett gyermeke ! 

Ha a jövendőbeli tanítókat a nevelőintézetben 
megerősíthetjük a világ romlottságával szemben : nyu-
godtak lesznek a szülők és boldogan örvendeznek rom-
latlan gyermekeiken. 

5. A tervbe vett nevelőintézet, szerény vélemé-
nyem szerint, igen fontos tényező lenne Győr város 
forgalmára. Eddig a tanítók a legközelebbi városban 
iskozláztatták gyermekeiket. Ha pedig nevelőintézetün-
ket létesíthetjük : Akkor Győr városa négy vármegye 
tanítóságának lesz — gyermekeik révén — találkozó 
helyévé. 

Igaz, Tekintetes Közgyűlés ! hogy az a telek, 
melyet kérni bátorkodom, nagy értékben van fölvéve 
a város ingatlanainak leltárába és szinte félve érin-
tem kérelmemnek ezt az oldalát ; de azt is tudom, hogy 
a Tekintetes Közgyűlésnek még nagyobb az áldozat-
készsége olyankor, mikor a város fejlődéséről, hírnevé-
ről, magyar nemzeti kulturmissziójáról van szó, amikre 
pedig a Tekintetes Közgyűlés mindig szívesen szokott 

I áldozni. — 
i 

A magam részéről igérem, hogy ha a Tekintetes 
Közgyűlés a kért telket megszavazza, az intézet föl-
építését és teljes fölszerelését csakis győri vállalkozókra 
és iparosokra bizzuk. 
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Abban a reményben, hogy a Tekintetes Közgyű-
lés a kifejtett okoknál fogva alázatos kérésemet telje-
síti, mély tisztelettel maradtam 

Győr szab. kir. Város Tekintetes Közgyűlésének 
Győrött, 1901. márczius 31-én 

legalázatosabb szolgája 
Dr Molil Antal s. k. 

káptalani helynök. 

Gyulafehérvár. Húsvéti lelkigyakorlatok az erdelyi 
róm. kath. Státus intézeteiben. —-

Kiváló férfiak törik raj ta fejüket, hogyan lehetne 
az ifjúságot a hitetlenségtöl és az erkölcstelenségtől 
megóvni. Intenzivebbé kell tenni a vallásoktatást s 
mindenek felett jó példával kell járni az if júság előtt ; 
ez utóbbi a fő. Longa via per praecepta, brevis per 
exempla. Ha látja az ifjú, kinek szive-lelke a példák 
iránt fogékony, hogy a példaadó igaz és őszinte, ez job-
ban hat rá, mint a legfényesebb beszéd vag}^ a leg-
bölcsebb fegyelmi szabályok. Püspök urunk kegyelmes 
intézkedése folytán Státusunk hét gymnasiumának és 
két képezdéjének ifjúsága és tanártestülete tartot t a 
nagyböjt folyamán lelkigyakorlatokat. Midlinszky, Riesz 
jézustársasági atyák és dr. Andor György t. pápai 
kamarás voltak a lelkigyakorlatok vezetői, melyekben 
kegyelmes püspök urunk is, a mikor csak tehette, 
részt vett. Másfélezer tanuló és száznál több tanár 
együtt imádkozott, jár ta a kereszt ú t já t s tisztította 
meg lelkét a páratlan buzgalmu főpásztorral. Mily ma-
gasztos látvány egy püspök a gyermekifjak közt is. 
Ez igazi példaadás. Püspök urunk gyakran szó-
lott az ifjakhoz s ezt várták is, örömsugárzó arczczal 
és nagy szeretettel hallgatták szavait ; ártatlan szemük 
rátapadt az ő nemes alakjára, s erősen hiszem, hogy 
nem felejtik el soha őt, s szavait és ajándékait mint 
gyermekkoruk legdrágább ereklyéit őrizni fogják s 
emlékezni fognak rá az élet válságos pillanataiban. Oh 
boldog gyermekifjak^ minő emlékeitek lesznek nektek 
férfi és aggkorotokban! Igy ver mélyebb gyökereket 
a vallásoktatás az if jú szivekben. Püspök urunk mun-
kájára pedig rászáll a jó Isten áldása, másfélezer if jú-
nak megtermékenyül szive a keresztény igazságoktól 
s igy hivő és tiszta erkölcsű lesz. Ugy legyen. 

IRODALOM. 
A kath. világbirodalom könyvespolczáról 

néhány könyv. 
— 1901. márczius. — 

R. P. Lescoeur. La science et les faits sur-
naturels. Paris, 1901. Roger et Chernovitz, 12-r. 3 fk. 

Bidois. La vie clans la tragédie de Racine. Paris, 
1901. Poussielgnè. 

R. P. Chérot s. J . Iconographie de Bourdaloue. 
Paris, 1900. Retaux 4° 35 lap, 10 frk. 

Dr A. Groix. Le surnaturel et la science. Le mi-
racle. Paris, 1900, Blond et Barrai. 

Aug. Morel. Le repos dominical. Paris, 1900, 
Maison de la Bonne Presse, 12-r. 153 1. 50 c. 

R. P. Maréchau O. S. B. La réalité des appari-
tions démoniaques Paris, Téqui, 1899. 

Lohau chan. Le Coeur de Jésus. Méditations. 
Paris, 1901, Vie et Amat. 

Dom Besse o. S. B., Les moines d'Orient avant 
le Concile de Chalcédoine. Paris, 1901, Oudin. 7 fk 50 c. 

Duhallet chan. Cours complet de Droit Canoni-
que. T. II. Traité des paroisses et des curés U. o. 
8 frank. 

Dom Gueranger. L'année liturgique. 15. kötet. 60 
év óta jelent meg. Evvel a 15-ik kötettel be van 
fejezve. Egy-egy kötet ára 3 frk 75 c. 

Missaglia, Summula doctrinae Divi Thomae Aqui-
natis. Adiecto opusculo Card, de Turre Cremata de 
Romano Pontifice. Ed. 2. 1900. 3 vol in 8. Roma, 
Desclée. 

P. Gaffre 0 . Pr., Paroles de foi et de patriotisme. 
Paris, 1901. Lecoffre. 12-r. 3 frk. 

Ward-Cardon, Le Cardinal Wiseman, sa vie et son 
temps (1802-1865.) 2 köt. U. o. 8 frk. 

Abbé Winterer, Le socialisme contemporain 4. éd. 
continuée jusqu. a 1901. U. o. 3 frk 50 c. 

Rolland chan., La Reine du Paradis en 120 dis-
cours. 2 köt. U. o. 7 frk. 

Abbé Boudinhon, Le Jubilé 1901. Lethielleux, 
Paris*. 1 frk. 

Bourgeois O. P., L'ordre surnaturel et le dévoir 
chrétien. U. o. 3 frk 50 c. 

Constantini, Institutiones Theologiae morális. Ed. 
3. 3 köt. Róma, 1901. Desclée. 

Spillmann S. J., Die Blutzeugen aus den Tagen 
der Titus Oates-Verschwörung, Freiburg, Herder 3.60 m. 

Ugyanaz. Die englischen Märtyrer. 2. Aufl. Ugyan-
ott. 7.80 m. 

Schneider W., Das andere Leben. 5. Aufl. Pader-
born, 1901, Schöningh. 6 m. 

Scherer O. S. B., Bibliothek für Prediger 8-ik, 
utolsó köt. 5. kiad. Freiburg, Herder, 1900. 3.50 m. 

P. Lecuyer, O. S. D., Der Priester als Erzieher. 
Aus d. Franz. Regensburg, Manz 1901. 1.80 m. 

Link. Mesz-Stipendien. U. o. 3.60 m. 

— Megjelent a Felnőttek Bibliájának I. része, 
az Ószövetség, 37 iven, 90 képpel, 4 térképpel. Ara 
fűzve 6 kor., kötve 6 kor. 80 fill. 

A „Felnőttek Bibliája" a bibliai történetek leg-
szükségesebb magyarázatát adja felnőttek számára, a 
kik fejlettebb gondolkozásuk, valamint tanulmányaik 
alapján a bibliával szemben fokozottabb igényekkel 
lépnek föl. 

A Felnőttek Bibliájának vezérszövegét a szent-
írás eredeti szavai képezik, még pedig a magyarban a 
Római Szentszéktől is jóváhagyott Tárkányiféle fordí-
tás szerint. A vezérszövegnek megkülönböztetett nyo-
mása miatt képesek vagyunk csupán a szentírás szöve-
gét is figyelembe venni. 
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A vezérszöveget a legszükségesebb szóbeli és 
tárgyi magyarázatok követik különösen a nyelvészet, 
földrajz és történet köréből. A vezérszövegnek és ma-
gyarázatoknak külöféle nyomása miatt az olvasó figye-
lemmel kisérheti akár csak a vezérszöveget, akár egyúttal 
a magyarázatokat is. 

A Felnőttek Bibliája a szükséges magyarázatokon 
kivül kiváló gonddal közli a megfelelő katekizmust magya-
rázatokat ; meg vannak benne a Felnőttek Katekizmu-
sának összes vezérelvei, ezen tekintetben valóságos 
párja a Felnőttek Katekizmusának., Mivel a katekizmus 
főbb igazságai az előbbi szövegtől is különböző nyomás-
ban jelennek meg, azért tetszés szerint figyelemmel 
kisérhetjük magában is az egyik szöveget, vagy pedig 
a többiekkel együtt. Mivel továbbá a katekizmusi igaz--
ságok beleszövését buzdító vonatkozások kisérik, 
azért a könyv a legkiválóbb épületes művek közé 
tartozik. 

A Felnőttek Bibliája mintegy 250 képpel és öt 
térképpel jelenik meg. Az egész mű három részre osz-
lik : I. Ószövetség. II. Újszövetség. III . Altalános rész. 

Sajtó alatt van : A bibliai történetek rövid magya-
zata, iskolai és magán használatra. I. rész, Ószövetség. 
Palesztina rövid földrajzával körülbelül 12 iven majd-
nem 100 képpel és 4 térképpel. A Felnőttek Bibliájá-
nak rövid kivonatát képezi, főképen a gymnasium alsóbb 
osztályai, valamint az azokkal egyenrangú iskolák szá-
mára készült, azonban magán használatra is kitűnő 
szolgálatot tesz. A műnek czélja a bibliai történetek 
alapján a katekizmusi igazságokat minél szélesebb kör-
ben, a legszerényebb igényűek között is elterjeszteni. 
Ara kötve 1 kor. 50 fillér. 

Adjutus Seeuudus egyéb müvei: 

1.) Spir: go-Adjutus : Felnőttek Katekizmusa, 3 rész. 
Ára fűzve 9 k.; kötve 10 k. 80 f. 

2.) Scotti-Adjutus : Elmélkedések papok szennára, 4 
rész. Ara fűzve 12 k., kötve 14 k. 40 f. 

3.) Schneider-Adjutus : Század alkonyán, prédiká-
cziók. Ara fűzve 4 k., kötve 4 k. 80 f. 

4.) Meschler-Acljutus : Novena, ima és elmélkedési 
könyv. Ára fűzve 1 k. 20 f., kötve 1 k. 80 f. 

5.) Lasserre-F.-Adjutus : Alurdi Szent Âsû?, elmél-
kedések. Ára fűzve 2 k. 40 f., kötve 3 k. 

6.) Bourdaloue és M. : Vasárnapi szent beszédek. 
Ára fűzve 4 k. 

Megrendelhetők Adjutus Secundus czimén Szat-
máron. 

= Irodalmi értesítés. Léginél}'ebb tiszteletem 
kifejezése mellett van szerencsém a főtiszt. Lelkész-
kedő papságot értesíteni, miszerint „Házassági Akadá-
lyokés „Házassági Felmentvények" czimű gyakorlati 
kézikönyveimet, melyek a legtöbb egyházmegyében 
főpásztorilag ajánlva lettek, ezután leszállított áron, 3 
frt 50 kr helyett 2 fr t 40 krajezárért (8 int.) küldöm 
meg bérmentesen megrendelőimnek. — Tisztelettel, 
Abrudbánya (Alsó-Fehérmegye) dr Lukács Antal plé-
bános. 

VEGYESEK. 
-f- Mindenütt liarcz. Ez a sorsa az anyaszentegy-

háznak az egész világon. Az egyház mindenütt véde-
kezni kénytelen. Francziaországban, Portugal és Spa-
nyolországban a szerzetes rendeket védi. Már Svájczban 
is megindult a szerzetesek ellen a támadás. A zugi 
papság azonban egy csapással elejét vette a zsidó-
szabadkőműves agitácziónak. Minden házba felvilágo-
sító röpiratot küldött szét s néhány nap alatt a nép 
előtt le volt leplezve a k a th oliku sell en e s áskálódás. 
Milanóban a Miatyánk-ért folyik a harcz. 170,000 alá-
író követeli, hogy az iskolákban Miatyánkot lehessen 
hangosan imádkozni. A mi keresztmozgalmunk tehát 
nem elszigetelt tünemény. 

— Fejedelmi bőkezűség. A beszterczebányai püs-
pökök sorában a jótékonyság terén első helyen tündök-
lik dr Rimely Károly, a jelenlegi püspök ur, ki leg-
újabban 27,000 koronát adományozott jótékony czélra, 
és pedig 25,000 koronát az irgalmas nővérek vezetése 
alatt levő leányiskola és 2000 koronát a városi köz-
kórház javára. 

— Yaknak a színekről hiába beszélünk. A hol 
hián3Tzik a hit malasztja, ott nem értik meg, hogyan 
lehet Jézushoz Mária által jutni. A hol van hit, ez 
világos. Francziaországban 70 külön vonat viszi e na-
pokban a nemzeti zarándoklat ezreit Lourdesba Máriá-
hoz. Mária által óhajtanak Jézus kegyébe jutni. 

— A „Szent Imre Önképző Egylet" f. hó 13-án, 
szombaton, este egynegyed 7 órakor felolvasó estét tart. 
Tárgyai : 1. Költemények, irta s felolvassa Szíjártó 
László bli. 2. A lengyelek Rómájában. (Uti élmények 
Krakóban ; pálosok, kamaldóliak ismertetése képek be-
mutatásával.) Ir ta s felolvassa Divéky Adorján, bh. 

— A bajor püspöki kar erélyesen lépett fel a 
protestáns támadással szemben. A müncheni érsek 
híveihez hatalmas főpásztori levelet adott ki, a kormány-
nál pedig tiltakozó iratot adott be a katholiczizmus véd-
telensége miatt. 

— Adományozás. Dr Rajner Lajos esztergomi 
praelatus-kanonok az Ipolyságon épülő kath. leány-
iskola költségeire az eddigi 400 korona adományához 
ujabban 2000 koronát adott. 

— Kath Kör nők számára. Krisztus szeretete 
találékony. Elülj árnak ebben a franczia nők. Látván, 
a tavaly tar tot t nemzetközi kath. kongresszuson, hogy 
mennyi jó t tehetnek a buzgó kath. nők, ha összefog-
nak, Maugeret Mária indítványára állandó Katii. Kört 
szándékoznak alapítani intelligens nők számára. Tuda-
kozódhatni a következő czim alatt : Mlle Maugeret 
Paris, 19, rue Bonaparte. 

— Az üresedésben levő három püspökségre el-
eddig nem kevesebb mint 11 igen tisztelt nevet hoztak 
forgalomba az újságok, jó, jobb, legjobb és semilyen 
értesültség alapján, valamennyit valamely székre „leg-
több kilátással." Mily illetlenség! 

— Ö szentsége, XIII . Leo, egyik iskolai bizo-
nyítványa ju to t t a múltkor a kölni Lempertz-féle kéz-
iratgyüjteményből nyilvánosságra. A bizonyítványt — 
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mely ő szentségének egyetlenegy életrajzában sem 
található meg, — az akkor 23 éves Pecci Joakim Vincze 
nevére Manera Ferencz S. J . a római Gergely-egyetem 
(Collegium Eomannm) tanulmány-felügyelője állította ki. 

A bizonyítvány szövege szószerint a következő : 
„Testőr ego infrasciptus ornatissimum atque egregium 
Juvenem Joachimum Yincentium Pecci ex Pontificia 
Academia Nobilum Ecclesiasticorum, Rhetoricis Insti-
tutionibus per annum, Philosophiae per triennium, ac 
Theologiae Dogmaticae, Literis sacris, Históriáé Eccle-
siasticae, et Linguae Hebraicae per quadriennium in 
hoc Romano Collegio maxima cum assiduitate ac dili-
gentia operam dedisse, in iisque addiscendis singularem 
ingenii doctrinaeque laudem merito sibi comparasse. 
Namque in Rhetoricae studio orationis et carminis 
Latini prima tulit praemia. In Philosophicis autem 
disciplinis non modo Logicae, Metaphysicae, Matheseos 
Elementáris, Physico-Chimiae, atque Ethicae, primis 
item praemiis cohonestatum fuisse, sed Professorum 
insuper judicio idoneum habitum esse ac dignum, qui 
post emensum illius curriculum Universam Philoso-
phiam publice propugnaret. Tandem in Theologia Dog-
matica quam eximie profecerit, satis superque ostendunt 
tum praemia, quae non semel tulit, tum illustre a se 
editum circa finem secundi anni studii in ea impensi 
specimen, tum denique munus Praesidis Academiae 
Theologicae, quo per biennium summo cum decore 
functus est. In iis vero, quae disciplinam, modestiam, 
et Christianae pietatis officia spectant, talem se exhibuit, 
ut ceteris exemplo praeiverit. In quorum fidem. 

Datum ex Collo Romano 18. Mártii 1833. 
Francisais Manera S. J. 

(P. H.) Praefectus Studiis Regendis. 

— Nyilt kérdés a főtisztelendő papsághoz. Alul-
irott alázattal felkéri a főt. papságot, hogy tud-e valaki 
oly kúriai, vagy ministeri elvi döntvényt, mely a plé-
bános és kántortanítónak járó közmunkára kötelezné a 
helyben lakó, 1848. előtt nemesi kiváltságnál fogva 
közmunkától, papi és tanítói párbértől mentes úgyne-
vezett földesurakat, nemesi birtokosokat, kik természe-
tesen nem kegyurai a plébániának és ez nekik semmi 
ajándékozást nem köszönhet? Megjegyzem, hogy nálam 
a Visitatio Canonica a papi és tanítói földek megmun-
kálására és egyéb fuvarokra a „Communitas Catholica"-t 
kötelezi. Alázattal kérek bárkitől kegyes tudósítást. 
Bana, Komáromm. 1901. márcz. 27. Holenczer István 
plébános. 

— Kath. egyetem 3 év alatt. Ez a veleje annak 
a czikkelynek, melyet az „Esztergom" húsvéti számá-
ban ennek a legfőbb életkérdésünknek szentel. S igaza 
van. A dolog „nevetségesen egyszerű," csak akarni 
kellene. 

— Szent gyakorlatok. Kalocsán a nagyhét elején 
Rosty K. atya tartott leik. szentgyakorlatokat a közp. 
papságnak, melynek élén az érsek úr is megjelent. Nyitrán 
ismét P . Schlick tartotta a nagyhéti szent beszédeket. 

— Pápai privilégium a pécsegyházmegyei missió-
egyletnek. Rendkívüli kegyben részesítette XIII . Leo 
pápa ő szentsége a pécsegyházmegyei missió-egyletet, 
amennyiben 1901. márczius 27-én kelt brevében 10 ! 

évre engedélyt adott, hogy a szent missiót vezető lelkész 
a missió emlékének megörökítésére missió-keresztet 
állíthasson fel, ugy, hogy az ezen kereszt előtt „töre-
delmes szívvel" imádkozó hivek az év bármely napján 
200 napi bucsut nyerhetnek, mely bucsu az elhunytak 
lelkeiért is felajánlható. I t t felemlítjük még, hogy a 
pécsi megyés püspök urnák 1898. évben 7 évre adott 
pápai engedély szerint (I. 1898. VI. sz. körlevél 52 old. 
lapján) a szt. missiókon résztvevő hivek a pécsi egyház-
megyében teljes búcsúban részesülhetnek minden missió 
alatt egy ízben, ha legalább a missiók tartamának felén 
át jelen voltak az ájtatosságon. 

— A Budapesti Katholikus Kör hetvenötödik fel-
olvasó estéjét tar t ja 1901. ápril 17-én, szerdán délután 
6 órakor a Kath. Kör dísztermében (Molnár-utcza 11. 
I. em.). Tárgysorozat. A szent év Rómában. Felolvassa : 
Kiss János dr. Számos vetített képpel kisérve. Buda-
pest, 1901. ápril 9. Csapodi István dr, Sziklay János 
dr a felolvasásokat rend. bizottság elnökei. 

— Igen jó szolgálatot tett a „Veszprémi Hírlap" 
az által, hogy „A kath. autonomia jelenlegi Stádiuma" 
czim alatt összeállította s összefüggőleg egyben közli 
az autonomiai 12-es és 27-es bizottság márczius hóban 
lefolyt tárgyalásainak külön-külön kiadott leírását. 

— Heeses vallomás található a debreczeni „Prot. 
Lap" „Elemi iskola,k államosítása Szatmáron" czimü 
czikkelyében. A vallomás ez: „Szatmáron a kálvinista-
ság az államosítás ügyében a kezdeményező szerepet 
vitte, hiszen éppen a város derék polgármestere a 
szatmári ev. ref. egyház főgondnoka, s ő a megboldo-
gult nagynevű Tabajdi Lajossal Szatmár egykori tekin-
télyes lelkipásztorával munkálta ezt buzgón." De az 
államosítás almája ugy látszik mégis fanyar lett egy-
szerre, hogy az atyafiak ott Szatmáron beleharaptak, 
mert ugyanaz a tudósító, a ki a fenti sorokat irta, a 
czikkely végén ezt mondja : „nem látom a szatmár-
németi ref. egyházakra nézve kedvezőnek azt, hogy 
a hatalmas szatmári zárda s a róm. kath. fiiskola ott 
marad felekezeti jelleggel." 

— Svájczban is megindult a mozgósítás a kath. 
egyház ellen, s az ottani kath. sajtó tanúsítása szerint 
a szabadkőművességgel összeköttetésben levő lapok, a 
„Bund", a „N. Züricher Zeitung" a „Basier Nachrich-
ten" stb. vezetik a mozgalmat nap-napután megújított 
támadásaikkal. 

— A szoczializmus következetes liberalizmus. 
Meglátszik ez Francziaországban, hol a szabadelvüség 
a végletekig jutot t . Tarareban (Rhône départ.) a szo-
czialista községi képviseleti többség elutasított egy 
30,000 frank kórházi alapítványt, egyedül azért, mert 
az örökhagyó nő évenkint egy szent mise tartását kö-
tötte ki. 

Kegyeletes adakozás. 
Dr Artim Mihály szent Antal kenyerére 10 kor. 

(A IV. ker. sz. ferencziek templomába adtuk be.) 

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

Budapest, 1901. Nagj^ Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. .sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pieiatem főve, unitati promovendae et arctius com ping end ae 
adlabora.. . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus." 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. Az első keresztény kodifikáczió. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Kemény szó az autonómiáról. — E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Főpásztori szózat az egyházmegyei papi 
irodalmi, tételek ügyében. — K a s s a : Főpásztori köszönet. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és szónoki iskolái. A szombathelyi 

növ. papság Szt. Ágoston Egyletének gyűlése. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 

LEONE. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : Dr^*^. 
„Credamus, fratres, quantum quis-

que aniat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

VI. 

Az e lmondot tak u t án t é r jünk á t Pa t ak i 
Lajos urnák a „Magyar Ál lam" (Idők Tanuja ) 
egyetemes politikai napi lap 1900. évi deczem-
ber 11., 12., 13. és 14-én megje len t : „ A zso-
lozsma kötelezettség ujabb megvilágítdsbanu czim a la t t 
közölt négy czikke érdemleges mél ta tásá ra . 

Fen je lze t t négy czikket egész ter jedelmé-
ben közölni nincs szándékomban, m e r t akkor 
mater ial i ter közreműködném ama botrányhoz, 
melyet e négy czikk a „Magyar Ál lam" olva-
sóiban annak idejében támasz to t t . 

Közlök azonban e négy czikkből szemel-
vényeket, — mellőzve az eredet i irály, sértő, 
t iszteletlen, gunyoros, lázitó kifejezéseit, — a 
mely szemelvényekből fogalmat a lkotha t ma-
gának a t. olvasó közönség a négy czikk tar-
talmáról. 

Je l igekén t idézi czikkiró I. Fe rd inánd csá-
szárnak 1562. évben a Breviár ium átvizsgálá-
sát és főleg az imák hosszadalmas vo l tának 
kerülését il letőleg a t r ient i zsinathoz in téze t t 
e lőter jesztéséből ( lásd: Roskoványi , torn. V. 
pag. 226.) következő szava i t : „Melior est 
quinque psa lmorum decanta t io cum cordis 
sereni ta te et hilari tate, quam tot ius modula t io 
psalteri i cum cordis anx ie ta te a tque t r is t i t ia" . 

Azon XI I . art ikulussal , melyből ezen idé-
zet véte te t t , szorosan összefügg a megelőző 
XI . ar t ikulus (lásd : Roskoványi , torn. V. 
pag. 153.) 

Egy császárnak, egy fejedelemnek, komoly 
ügyben k imondot t szavai fe le t t n em szabad 
könnyedén átsiklani ; lássuk tehá t , hogy mily 
összefüggésben vannak a czikk elején, jelige-
ként , szereplő császári szavak czikkirónak 
értekezésével. 

A XI . art icuius igy szól: „Gravis v ide tu r 
abusus, omnem divinum cul tum ridicule et 
negl igenter sine devotione et reverent ia peragi , 
t a n t a q u e praecipi ta t ione preces effundi, u t 
orantes sen psal lentes ne seipsos quidem in-
telligere quëant , nedűm quam pie et devote 
psal lant canantve, expendere, quando id curant 
unice, u t quam ocyus absolvant, quidvis pot ius 
l ibentiusque acturi , quam liisce divinis officiis 
studiose animum adjicere. Qui abusus et Deo< 
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ïngra tus est et mult is p raebe t occasionem, u t 
m inus l ibenter sacris concionibus (?) potius : 
cant ionibus intersint, confest im ex tali con-
t e m t u facti ab omnibus ri t ibus Ecclesiae alie-
niores. Cogitent ergo Reverendissimi P a t r e s 
modum quemdam ejuscemodi, quo haec vitia 
corrigi possmt, ne videlicet, quae divina sunt, 
tarn leviter praeci jntentur . Adsit devotio, acl-
sit animus divinis rebus vacans, et quae can-
t a n t u r au t leguntur , p ronuncien tur apte, di-
stincte, t rac t im, quo servetur pia gravitas, ne 
plus ore, quam corde Deus coli intel l igatur, 
ne que illud propliet icum nobis exprobrari 
q u e a t : Hic populus labiis me honorât , cor 
-autem eorum longe est a me. Quid enim 
proclest s trepitus verborum, ubi cor mixtum 
esse appa re t ?" 

A XII-ik arti cuius pedig igy hangz ik : 
„ C u m negar i nequeat , t emporum vitio mul ta 
inepta, apocrypha, pa rumque ad sincerum cul-
t u m per t inent ia in cantiones et preces Eccle-
siae irrepsisse, sacro Concilio eni tendum erit, 
u t libri Missales — et Breviaria religiose et 
di l igenter recognoscantur et repurgentur , u tque 
nihil in Ecclesia legen dum, canendum, oran-
dum, seu populo proponendum permit ta tur , 
quod non sit ex divinis literis desumptum, au t 
liisce omnino consentaneum, prout vel ex S. 
P a t r i b u s vel probat is liistoriis eccles. demon-
strari possit, p rout antiquis Conciliis c au tum 
esse cognoscitur. E t cum is thaec praecipi tat io 
max ime per preces et cantus plus aequo pro-
lixiores cause tu iv quibus ad fast idium usque 
Clerus g rava tu r : expediret u t ique hanc taedio-
sam prol ixi tatem habi to delectu resecari, cum 
melior sit quinque Psa lmorum decanta t io cum 
cordis sereni tate et hi lar i ta te spirituali, quam 
to t ius modulat io Psal ter i i cum cordis anxie-
t a t e a tque trist i t ia". 

A pápa kardinális követeinek válasza igy 
•szólott a XI. ar t ikulusra : „Singuli Ordinarii 
po t e run t in suis Ecclesiis aliquid statuere, 
quod rectius a rb i t rabantur . Nam secundum 
canones satis cau tum est Cap. 1. de cel. Miss. 
Ideoque videtur eis non necessaria (petitio), 
quae in Synodo t rac te tu r" . 

A XII . ar t iculusra pedig ezt felelték : 
.„Prima pars huj us capitis comitt i pot erit istis 
Pa t r ibus , qui l iabent curam Indicis, qui t amen 
an imadve r t an t , ne in loco reformationis per-

ver tan t ritu m invetera tum Ecclesiae. Secunda 
pars (de prolixitate) est contra const i tut ionem 
Gregorii in Syn. Gener. de qua in C. In die. 
de Consecr. Dist. 5. Nam potius augendus est 
numerus Psa lmorum, qui can tan tu r in divinis 
Officii s ; nec laici conqueri possunt, quod non 
t enen tu r ipsi singulis interesse, minus Clerici, 
quia hoc eorum munus est, d icunturque divi-
nis mancipa t i officiis". 

Az idézet tekből lát juk, hogy a császárnak 
a t r ient i zsinat elnökeihez in tézet t kérelme 
abban állott , hogy in tézkedjék a zsinat az 
i ránt , hogy a ny i lvános zsolozsmázásnál diva-
tos, megbot ránkoz ta tó sietésnek elejét vegyék. 

Ezen dolognak elintézését, az érvényben 
lévő egyházi törvények értelmében, a zsinat 
elnökei az egyházmegyei püspökök jogkörébe 
u ta l ták . 

A császárnak második óhaja pedig az 
volt, hogy a l i turgikus könyvek, igy a Bre-
viár ium t a r t a lma is a laposan vizsgáltassék á t 
és a becsúszot t hibáktól t iszt i t tassék meg. 
Ezen ügyet a zsinat elnökei az Index Congre-
gat io a tyáihoz utas í to t ták . 

I t t még egy pótkivánságot fe jezet t ki a 
fe jedelem az „expediretu szóval, hogy t. i. rövi-
dítenék meg a zsinat a tyái a napi szent zso-
lozsmát, mer t üdvösebb dolog öt zsoltárt 
elénekelni derül t szívvel és lelki vidámsággal, 
min t az egész zsoltáros könyvet szívszorongva 
és keserűséggel e lhangoztatni . 

A zsinat elnökei ezen óhaj tás t nem lá t ták 
indokol tnak, amennyiben a Clerusnak hivatása 
az istenit isztelet teljesítése, az istenitiszte-
le tnek pedig egyik főrésze éppen a sz. zso-
lozsmának elvégzésében áll ; a zsolozsmát 
t ehá t inkább szaporítani illik. 

Hogy a t r ient i zsinat a császárnak ké t 
kívánságát , t . i., amelynek egyike a nyilvános 
zsolozsmázásnak épületes elvégzésére, a má-
sika pedig a Breviár iumba becsúszott h ibáknak 
ki javí tására vonatkozot t , — teljesítette, arról 
kiki meggyőződhet ik, ha elolvassa a tr ienti 
zs ina tnak Sess. XXIY. cap. 12. foglalt, fe-
gyelmi ha tá roza tá t , melyről már fennebb, 
alkalmilag, szólot tam ; továbbá, ha elolvassa 
Y. sz. P ius pápának a Breviárium elején lévő : 
vQuod a NóbisLL kezdetű bulláját. 

(Folytatjuk ) 
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Az első keresztény kodifikáczió. 
(Codex Theodosianus). 

Irta: dr BozóTcy Alajos. 
Magánjog. 

A rokonok a túlélő házastársat kizárják a végren-
delet nélkül elhalt házastárs örökségéből, de ha rokonok 
nincsenek, a házastársak kölcsönösen örökölnek a fiskus 
kizárásával.1) Theodosius császárnak ezen (428) rendelete 
mennyivel emberségesebb a régi jog szabályánál, mely a 
házasélet bensőségét teljesen figyelmen kiviil hagyván, az 
örökséget ilyen esetben mint urafogyottat a fiskusnak 
tulajdonította. 

A férjes nőnek végrendelet nélkül történt elhalálo-
zása esetén, ha gyermekei nincsenek, nem a férj, hanem 
a nőnek rokonai örökölnek az ő hagyatékában. Ezek min-
den tétovázás nélkül követelhetik a hagyaték kiadását (a 
quorum bonorum-féle interdictummal), persze ha a férj bizo-
nyos dolgoknak tulajdonát vitatja, azokra nézve tulajdoni 
keresetet indíthat.2) 

A törvénytelen gyermekeket Konstantin (336) nem-
csak kizárta az öröklésből, hanem elvétetni rendelte tőlük 
még azt is, a mit természetes apjok nekik netalán oda-
ajándékozott volna.3) Azonban Valentinianus, Valens és 
Gratianus császárok (371) e törvény szigorát mérsékelték, 
megengedvén, hogy a törvénytelen gyermekek a törvé-
nyesek mellett egy unciát (1/12) kaphassanak, törvényes 
gyermekek nem létében pedig három unciát (V12) v a gyi 9 

egy teljes negyedrészt nemzőjük hagyatékából. 4) 
A régi jog szerint a megnyilt örökséget ünnepélye-

sen (cretio) kellett elfogadni. Arcadius és Honorius ezt a 
gyakran súlyos alakszerűséget (407) eltörölték, Theodosius 
és Valentinianus pedig (426) kimondották, hogy a cretio 
eltörlése következtében hét éven alóli gyermekek is meg-
kapják a reájok szállott örökséget s habár serdületlen 
korban halnának is el, utánok atyjok vagy legközelebbi 
rokonuk örököljön.5) Evvel a rendeletükkel méltányosság-
ból kizárták azt az eshetőséget, hogy bárki természetes 
jogától egy véletlen körülmény folytán megfosztassák. 

Az anyától származó vagyon, akár végrendelet, akár 
törvénynél fogva szálljon a gyermekekre, maradjon akként 
az atyánál, hogy őt illesse ugyan élete fogytáig a haszon-
élvezés, de a tulajdon mindenképp a gyermekeké. Ehhez 
képest az atyának az anyai vagyont a leggondosabban 
kell kezelnie, minden kint lévő követelést behajtania, a 
kiadásokat a gyümölcsökből és hasznokból fedeznie, mint 
alperesnek kellő ellentállást kifejtenie s általában egészen 
ugy viselkednie, mintha tulajdonos volna ; ha valamely 
dolgot elidegenítene, maga a szerző ügyeljen arra, hogy 
az elidegenítő atya neki kezest állítson, hogy a dolog nem 
a gyermekeké, mert ha ezek valamikor tulajdonukat visz-
szakérik, nem hozhatja fel ellenök az elévülés kifogását.6) 

') U. 0. 5. könyv 1. czim 9. törv. 
2) U. 0. 4. könyv 21. czim 1. törv. 
3) U. 0. 4. könyv 6. czim 3. törv. 
4) U. 0. 4. könyv 6. czim 4. törv. 
5) U. 0. 8. könyv 18. czim 8. törv. és a 4. könyv 1. czim 

1. törv. 
6) U. 0. 8. könyv 18. czim 1. 2. törv. 

Hasonló szabály áll a nagyanyai vagyonra nézve i s . 7 ) 
Azon veszteséget, melyet az atya abban az esetben szen-
ved, ha a gyermekeket még anyjok életében az atyai ha-
talom alól elbocsátotta, a mennyiben t. i. az anyai örök-
ségnek még haszonélvezését sem kapja, Theodosius császár 
(426) avval kárpótolta az atyát, hogy neki ezen most már 
gyermeki vagyonban egy a gyermekek örökrészével felérő 
haszonélvezést rendelt. Hasonló szabály követendő gyerme-
kek nem létében az unokákkal szemben is.8) 

A férjhez menetelekor apjától hozományt kapott 
leány amannak végrendelet nélküli halála esetén csak akkor 
örököl, ha hozományát is a hagyatékhoz hozzászámíttatni 
engedi, ellenkező esetben meg kell elégedoie avval, a mit 
annak idején hozományképp kapott.9) Ez a szabály is 
méltányos volt, mert csak igy vált lehetségessé a gyerme-
keknek egyenlő részesedése az örökségben.10) 

Rokonok és végrendelet nélkül elhalt decuriók hagya-
téka Konstantin (319) rendelete szerint a kúriára száll, 
melynek az elhunyt tagja volt. Senki se merje azt, mint 
háramlást követelni. u ) 

Rokonok és végrendelet nélkül elhalt katonának va-
gyona azon hadcsapatra (legio, vexillatio, cuneus) szállj 
melynél az elhunyt szolgált.12) 

Érdekes az elhunyt egyházi személyek után hátra-
maradt vagyonban való örökösödésnek szabályozása. Theo-
dosius és Valentinianus császárok (434) rendelete szerint, 
ha püspök, presbyter, diakónus, aldiakonus (a törvény 
diakonissát is említ), vagy bármely máshová tartozó pap, 
vagy szerzetes, vagy nőszemély, ki magát a magános élet-
nek szentelte, végrendelet nélkül elhalt, és ha sem szülei, 
sem gyermekei, sem atyai vagy anyai oldalrokonai, sem 
házastársa nem maradtak, vagyona, a mije volt, föltétlenül 
a szentegyházé, vagy azon klastromé legyen, melyhez tar-
tozott, kivételével azoknak a javaknak, melyeket azok a 
klerikusok, vagy mindkétnemü szerzetesek hagytak hátra, 
a kik földesúrnak, vagy egyházi kegyúrnak, vagy curiális 
tisztviselőnek voltak alárendelve, mert nem volna igazságos, 
hogy olyan javakat, vagy különvagyont, melyek a törvény 
szerint vagy az egyházi kegyurat, vagy a földesurat illetik* 
a kiknek az ilyen személyek alá voltak rendelve, vagy 
melyek bizonyos föltételezések mellett a kúriát illetik, 
egyházak vagy klastromok birhassák. Mindazáltal épségben 
maradnak a szentegyházak-, vagy klastromoknak netaláni 
kereseti jogaik, ha esetleg valaki a fentemlített viszonyban 

I állók közül vagy ügyviselés alapján, melylyel megvolt 
; bizva, vagy másnemű egyházi viszonyokból folyólag még 

7) U. 0. 8. könyv 18. czim 6. 7. törv. 
s) U. 0. 8. könyv 18. czim 9. törv. 
9) U. o. 4. könyv 2. czim 1. törv. 
10) P. a leány hozománya 5000, az apai örökség 19.000 s a, 

férjhez ment leányon kivül még két gyermek maradt. A hozomány 
hozzászámításával az apai 24.000 s ez örökségből mindegyik gyer-
meknek 8000 jut, a férjezett leány tehát már csak 3000-et kap,, 
holott ha a hozományra való tekintet nélkül kivánna osztozkodni,, 
megrövidítené testvéreit, ha t. i. még a 19.000-ből is egyenlő részt 
követelne, ekkor ugyanis ő a hozományával együtt 11 338'/3-dot^ 
testvérei egyenkint csak 6333V3"dot kapnának. 

u ) Kodex 5. könyv 2. czim 1. feörv. 
12j U. 0. 5. könyv 4. czim 1. törv. Konstantin tehát az egyes 

hadcsapatokat jogi személyeknek tekintette, a mai katonai ezredek, 
zászlóaljak nem jogi személyek. 

31* 
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le volt kötelezve s meghalt — midőn is az efféle illet-
ményekre irányuló s még folyamatban lévő ügyek teljesen 
elaltatandók s az illetők által hátrahagyott javak a szent-
egyházak vagy klastromok vagyonába bekebelezendők.13) 

sfc 

íme kimutattuk tehát nem üres szólamokkal és nem 
általános állításokkal, hanem ugyanabból a korból vett 
bizonyítékokkal támogatott történeti tényekkel, milyen 
gyökeres változtatásokat idézett elé a kereszténység az 
akkori társadalomban. Pedig mi egyéb volt akkor a római 
birodalom, mint egy, a viharok által felkorbácsolt tengeren 
hányatott hajó, mely minden eresztékében recsegett, ropo-
gott. Minden oldalról jöttek barbár népek, hogy a háborgó 
hullámok csapdosásához hasonlóan megrohanják. A be-
törések lekötötték erejét és gyengítették a hajdan erős 
központi hatalmát. A kormánynak emberfölötti fáradságába 
került, hogy legalább a törvények tekintélyét fenntartsa. 
Egyedül a kereszténység befolyásának tulajdoníthatni, hogy 
még ezekben a zilált időkben sem szűnt meg az emberi-
ség a tökéletesbedés felé haladni. A római birodalom maga 
gyors léptekkel közeledett ugyan enyészete felé, ámde az 
emberek csak annál erősebben ragadták meg a minden 
földi hatalmat túlélő örökkévalóságban való hitet, melyet 
a keresztény egyház hirdetni meg nem szűnt. Uj erkölcsök, 
uj világnézet váltották fel a régi erkölcsöket s a régi 
világnézetet. A Mindenható a hanyatló római birodalomnak 
azt a feladatot szánta, hogy a kereszténységet terjeszteni 
és megerősíteni segítse, s hogy azon látható lánczszem 
legyen, mely kétségbevonhatatlanul igazolja az emberi 
czivilizácziónak egy minden addigi fázisait fölülmúló uj 
stádiumhoz érkezését, a hol megszűnik reá nézve a sötét-
ben való botorkálás, mert további tökéletesbedéséhez 
egyébb sem kell, mint a fölüimulhatatlan keresztény hit- és 
erkölcstanhoz való tántoríthatatlan ragaszkodás. Ez szabja 
meg a mai államoknak is az irányt, melyen haladniok 
kell, hogy megóvják a társadalmat mindazoktól arázkód-
tatásoktól, melyek a közjólét elérése utáni törekvéseiben 
nemcsak feltartóztatják, de azokat meghiúsítani is alkal-
masak. 

Átnézete 
azon uralkodóknak, kiknek törvényeit a Codex tartalmazza. 
Constantinus, Maxentius, Licinius, Gralerius együtt uralko-

dása 3 0 5 - 3 2 3 . 
N. Constantin 324—337. 

egyeduralkodó. 
Constantin, Constantius és Constans együtturalkodása 

337—349. 
Constantius 350—361. 

egyeduralkodó. 
Julianus 361—364. egyeduralkodó. 

Jovianu8 364 (8 hónapig) egyeduralkodó. 

Nyugaton : 
I. Valentinianus 364—375. 
vGratianus 375—385. 

Keleten : 
Valens 364—378. 
Theodosius 378—385. 

13) U. o. 5. kön3Tv 3. czim 1. törv. 

Nagy (I) Theodosius 385—395. 
utolsó egyeduralkodó. 

Honorius 395—425. 
III. Valentinianus 420—455. 

Arcadius 395—408. 
II. Theodosius 408- -450. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, ápr. 16. Kemény szó az autonomiárol. — 
Szomorú valóságról emelt szót legutóbbi füze-

tének első czikkelyében „az autonomiárol" szólva, a 
„Katholikus Szemle". Mezőföldi, az érdemes czikkely 
irója, remekül összegezi mindazt, a miért a „Religio" 
már évtizedek óta ostromolta a „katholikus közvéle-
mény"-^ hogy tér jen magába, és ne engedje a hierarchia, 
az egyház elleni harcz eszközévé tenni azt, a mit a 
48-iki püspöki kar, mint „oltalmat" hivott segítségül, 
t. i. a hivek közreműködését az egyház jogainak vé-
delmére. 

Az autonomia czimén való dekatholizáczió vagyis 
„katholikus öngyilkosság és megsemmisülés" mámoros 
állapotát oly megrázó hűséggel ir ja le czikkiró, hogy 
leírásának ezt a részét érdemesnek t a r t juk itt meg-
ismételni. 

„Autonómia ! — igy kezdi. Bűvös varázsszó 1848 
óta a magyar alpapság és a világi katholikusok nagy 
része előtt. Et tő l vá r ják minden ba j orvoslását, ehhez 
fűződik minden reményük és szebb jövőről szőtt ábránd-
juk. Ez fogja meggátolni a hi tközöny terjedését a mívelt 
katholikusok körében ; ez fog apostoli buzgóságot 
önteni a tespedő papokba ; ez fogja egyesíteni a szét-
húzó katholikusokat, hogy egy szívvel és egy lélekkel, 
nemes egyetértéssel, vállvetve munkálkodjanak és küzd-
jenek az egyház szabadságáért és dicsőségeért. Az 
autonómiától vár ják, mint egész természetes okozatot, 
az egyház hatalmas fölvirágzását, a hitélet elmélyedé-
sét, a katholikus szellem térfoglalását és érvényesülé-
sét a közéletben, a társadalomban. 

Amint az autonómiában foly össze a jövő minden 
reménye : ugy ennek a hiánya a jelen minden bajának, 
hibájának, tétlenségének a mentsvára. Nem tehetünk 
semmit, mert nincs autonómiánk: ez majdnem egy félszá-
zad óta a katholikusok (papok és világiak) minden 
hanyagságának olyan mentsége, melyet az egész (?) köz-
vélemény méltányol, elfogad. 

Például a papság, a helyett hogy a modern élet 
viszonyaihoz alkalmazkodva buzgó és intenzív apostoli 
munkálkodás által igyekezett volna a mívelt világi 
katholikusokat a hi tben és vallásosságban megőrizni és 
megszilárdítani — miként ezt a német papság oly szép 
eredménynyel megtet te a német birodalomban — teljes 
tétlenséggel nézte és nagyrészt nézi ma is a világi 
katholikusoknak elmerülését az indifferentizmus és val-
lástalanság ingoványába ; nézi és nem siet segítségére, 
mert meg van győződve arról, hogy ezen más nem 
segíthet csak — az autonómia. 

Viszont a világi katholikusok ezzel nyugta t ják 
meg lelkiismeretüket minden, az egyház ós a hit ellen 
elkövetett hűtlenség, árulás vagy vétek után. Azért 
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nem járnak.templomba, nem járulnak a szentségekhez, 
nem törődnek az egyház törvényeivel, — mert nincs 
autonómia! Azért hagyták cserben a püspököket a 
katholikus képviselők az egyházpolitikai harczokban, 
— mert nincs autonómai ! Azért van a katholiczizmus-
nak oly kevés befolyása a magyar közéletre és társa-
dalomra, — mert nincs autonómia ! Legalább ezt mond-
ják uton-utfélen. 

Az autonómia hiánya minden bajnak a forrása. 
Legyen csak egyszer autonómia; ez, miként a tavasz 
meghozza a fényt, az ébredést, az életet, meghozza a 
magyar katholikus egyháznak is a hitéletet, erőt, virág-
zást, egyetértést. 

És mégis különös, amibe az alpapság és világi 
katholikusok nagy része minden reményét helyezi — az 
iránt a főpapság, a püspöki kar nagyon is rezervált, 
sőt idegenkedő álláspontot foglal el. Ez nemcsak külö-
nös, hanem nagyon is megszivlelendő jelenség, a katho-
likus mozgalmak történetében majdnem egyedülálló. 
Hogy a katholikus nép és alpapság lelkesedjék vala-
mely eszméért úgyszólván egészen a rajongásig, amely 
a főpásztorokat teljesen hidegen hagyja! 

Itt mindenesetre hibának kell valamiben lenni. 
Miben lehet a hiba? 

Ott volt a hiba, hogy a katholikusok szeme előtt 
kezdettől fogva már egy kész szervezet, a protestáns auto-
nomia lebegett; ez vésődött leikökbe; ez ment át a köz-
tudatba (a miben nagy része volt a katholikus sajtónakis), 
olyannyira, hogy az alpapság és a világi katholikusok 
autonomia alatt mást érteni, képzelni semtuinak, mint 
a protestáns mintára alkotott kétharmadrész világiból, 
egyharmadrész papból (ebbe számítva a püspököket is) 
álló egyházi és világi elnökök alatt tanácskozó vegyes 
bizottságot, Jaj volna annak, a ki ez ellen csak szót is 
merne emelni ! Azt, mint az autonomia halálos ellenségét 
stipnatizálná az egész magyar katholikus közvelemény.Lí . . . . 

Sajnos, csakugyan igy áll a dolog. A kép találó. 
Igaza van czikkirónak abban is, hogy a fent leirt el-
tántcrodásban „nagy része" volt a kath. sajtónak is. 
Ámde, bocsásson meg, abban már nincs igaza, vagy 
legfölebb csak abban az értelemben lehet igaza, a mely-
ben szmt Jeromos mondá az arianus korszakról, hogy 
az égési keresztény világ csodálkozott, midőn magát 
ariánusmk látta, — abban, mondom, már nincs igaza, 
hogy elprotestánsodott „magyar katholikus köz-
véleményről" szól. „Nagy része" — ez a találó szó. 
Nemcsak a püspöki kar állt az egyház alapján, de a 
papság, sőt a világi hivek körében is találkoztunk, kik 
Bál előtt tériét nem hajtottunk, kik a laiczizáczió és 
elprotestánsoíás ellen, uti figura docet, hathatósan 
tiltakoztunk. 

Elég legytn csak a „Religio" évfolyamainak hosszú 
lánczolatára hivatkozni, mely a hierarchikus autonomia 
mellett való küzdésnek elnémíthatatlan tanúja. 

Nagy volt a< akatholikus autonomiai ábránd kö-
vetőinek a száma, igaz, egész a legújabb korig; de 
számuk a nm. püspöki kar erélyes állásfoglalásának 
hatása alatt nagyon megcsappant. 

Y 

Most már csak hierarchikus lehet a kath. autono-
mia : ugy állnak a dolgok. 

Hála legyen az Istennek ! 

Erdélyi egyházmegye. Főpásztori szózat az egyház-
megyei papi irodalmi tételek ügyében. — 

0 méltóságának, az erdélyi egyházmegye főpász-
torának ezidei VI. sz. körlevele mindenek előtt az 
egyházmegyei papság számára az elmúlt évben kitűzve 
volt egyházirodalmi tételek ügyével foglalkozik. Jelenti, 
hogy a kitűzve volt két tételre, melyeknek egyike a 
coelibatusról, másika a seminariumi életről szólt, össze-
sen 39-en 45 dolgozatot küldtek be. 0 méltósága meg-
nevezi a legsikerültebb dolgozatok szerzőit is Minthogy 
•pedig ő méltóságának szándéka, hogy az igy össze-
gyülemlő egyházirodalmi kincs még inkább közhasz-
núvá váljék, a két tétel feldolgozását, a beérkezett 
pályamunkák legjobbjaiból összeállított feldolgozásban, 
kinyomatni : a pályázatban részesek felhivatnak, hogy 
e feldolgozásra kedvet érzők jelentkezzenek ő méltósá-
gánál, hogy utasításai szerint járhassanak el. Igy las-
sankint egy kis papi könyvtárt lehet összeállítani a 
legidőszerűbb s legalkalmasabb müvekből. Azután ismét 
az egyházmegye összes papságához fordul ő méltósága 
és apostoli buzdítással köti szivére papjainak, hogy az 
egyházmegyei papi irodalmi pályázatokban mindenki 
igyekezzék részt venni. Emlékezetre méltó szavai ezek : 

Crédité mihi, viri Fratres ! nonnisi ex gravibus 
perurgeo rationibus hanc vestram circa designata the-
mata curam. Sacerdotis sane est, questiones sui status 
summi momenti bene nosse, quod maxime attingitur 
scrutando et scribendo de iis, nam talia alta manent 
mente reposta ; — magni item momenti, ut sacerdos 
etiam gladio calami, Dei et Ecclesiae negotia defen-
dere valeat, quod nonnisi multa exercitatione compa-. 
ratur. 

Sed nec minima utilitas est tertia, ut scilicet 
sacerdos Dei, qua vir gravis tempus suum liberum 
rebus gravibus et gravissimis impendat. Nos, ministri 
Christi et dispensatores mysteriorum ejus, qui si fungi 
velimus, prout oportet sacerdotio, ut habeamus laudem 
etiam coram Deo, tantis profecto obruti sumus occu-
pationibus, ut iis nonnisi penes maximam temporis 
usuram respondere valeamus. Munera pastoris anima-
rum totum requirunt hominem, quem oportet esse in 
laboribus plurimis, in vigiliis multis, in frigore, in 
aestu, praeter ilia, quae extrinsecus sunt, instantia ora-
tionum quotidiana, sollicitudo animarum, dispensatio 
sacramentorum, verbi divini opportuna, importuna 
praedicetio, infirmorum visitatio, succrescentis juvenilis 
aetatis in religione institutio. 

Nihilominus exstant dies in quibus minus oppressi 
laboribus aliis negotiis vacandi nobis praebetur occasio 
•et commoditas. Religiosus vir horrebit tales horas et 
dies rebus luJicris, ad statum, quem profitemur, non 
pertinentibus vel crebris oblectationum aucupationibus 
vel intempestivis confabulationibus impendere. 

De his confabulationibus, quae scilicet unice ad 
fallendum tempus misceri soient, juvat audire doctorem 
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mellifluum : „ Nemo nostrum, fratres, parvi aesümet tem-
pus, quod in verbis consumitur otiosis: si quidem tempus 
acceptabile est et dies satutis. Volat verbum irt evocabile, 
votat tempus irremecibile, nec advertit insipiens, quid amit-
tat. Hóra praeterit, quam tibi ad agendam poenitentiam, ad 
obtinendam veniam, ad acquirendam gratiam, ad glóriám 
promerendam miseratio conditoris indulget. Fallis tempus, 
quo divinum tibi propitiare debueras pietatem, properare 
ad angelicam soeietatem, suspirare ad amissam hereditatem, 
adspirare ad promissam felicitatem, excitare remissam volun-
tatem, fiere commissam iniquitatem ?a 

Et nostrum redit officium, ut temporis, divinae 
providentiae munere nobis concessi, rectam faciamus 
usuram. Nec arduum pro sacerdote est invenire, quo-
modo id fieri oporteat. Alta voce inclamant nobis scrip-
turae, ut Tfugientes ejusquae in mundo est coneupiscentiae 
corruptionem" (1. Petri 1, 4.) ; „semper quaecunque sanda, 
quaecunque pudica, quaecunque justa, quaecunque am ab ilia-, 
haec cogitemus" (Philipp. 4, 8.) ; „simusque imitatores Dei, 
sicut fitii carissimiu (Ephes. 5, 1.) ; „et ambulemus digne 
Deo, per omnia piacentes, in omni opere bono fructifi-
cantes et crescentes in scientia Dei.u (Coloss. 1, 10.) 

Quam ob rem, si sapimus, omnem vitae nostrae 
rationem ita disponamus oportet, ut nullum plane tem-
poris punctum praeterlabi patiamur, quo non aliquid 
utilis pro nostra vel salute proximi moliamur. Quid 
autem utilius, quam animum iis sacerdotalis scientiae, 
sapientiae et honestatis praesidiis imbuere, quorum ope 
in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis 
Christi sensim adolescamus. 

Urget hoc ipsa temporis brevitas, instabilitas, 
praecipitata ejus fuga, cohiberi nescia. Urget hoc ina-
estimabile pretium temporis, quod nisi comparandae 
beatae immortalitati et laboribus ad Dei gloriam pro-
ximique utilitatem impendatur, periisse credendum ; 
urget hoc imminentis judicii severitas, quae non modo 
sermonis vel actionis, sed totius etiam temporis, atque 
adeo tenuissimi et brevissimi cujusque horae momenti, 
rationem a nobis reposcet. 

Teste apostolo, quotidie morimur, et prohibere 
non possumus, ne tempus falce sua vitae nostrae dies 
paulatim et indesinenter metat ; sed illud tarnen efficere 
et possumus et debemus, ne illas, velut spicas metat 
vacuas, in ignem inexstinguibilem ejiciendas, sed tam-
quam spicas plenas, quarum „triticum congr eget in hor-
reum suum.u (Lucas 3, 17.) Nemo nescit, spicas tritico 
plenas esse dies bene a nobis exactos, bonorum plenos 
operum, spicas vero vacuas esse dies male a nobis 
consumptos, bonorum operum vacuos, ac sola peccato-
rum palea, quae ad conbustionem destinatur, refertos. 
Hoc sensu videtur locutus apostolus ad Galatas scri-
bens : „Bonum facientes, non deficiamus, temporo enim suo 
metemus non déficientes. Ergo dum tempus liabemus operemus 
bonum ad omnes.u (6, 9.) 

Illud „bonum ad omnes" certe includit, quod Isa-
ias (24, 15.) advertit: „In doctrinis glorificate Deum 
cujus fructus speciosus exurget, quem homo quidam 
spirituális nominat: TAma scientias et maxime divinas, 
et 'carnis vitia non amabis.u Sicut enim in otiositate 

veluti in palude foetida vermes excrescunt, ita in labore 
sancto virtutes sacerdotales. 

Videte itaque, fratres, quomodo caute ambuletis, non 
quasi insipientes, sed ut sapientes, redimentes tempus, quo-
niam dies mali sunt.u (Ephes. 5, 15.) Summa sollicitudine, 
omni pretio avidi captemus opportunitates aliquid lucri 
spirituális adipiscendi, promovendo pietatem et virtu-
tem, in hac praesertim temporum iniquitate, qua pesti-
feris doctrinis, venenosis libris et foliis, pravis exemplis 
et scelerum irritamentis omnia late infundentibus, 
facile, nisi cauti simus, in discrimen salutis impellimur 

Themata pro sequenti corona autumnali elucu-
branda statuimus sequentia : 

I. Qua ratione coronae vernales et autumnales, 
institui possent cum maiori utilitate tum sacerdotum, 
tum etiam fidelium secundum mentem S. Caroli Borro-
maei ? 

II. Quid statuat Ecclesia circa duos casus Siimmo 
Pfci specialissime reservatos, sc. absolutionem proprii 
complicis et sollicitationem in confessionali ? 

III. Szabad-e papoknak a világiakkal együtt részt 
venni nyilvános mulatságokon, bálokon? szabad-e a 
szinházakat látogatniok ? melyek az erre vonatkozó 
egyházi törvények, rendeletek és zsinati határozatok? 

Deus illuminet vultum suum super nos, ut pro-
position nostrum exsequamur et veri luminis participes 
videamus, quae agenda sunt et ad ea perficienda con-
valescamus. 

Caritas mea cum omnibus Yobis in Christo Jesu. 
Amen. (1. Cor. 11., 23.) 

Albae-Carolinae, tempore Passionis Domini a. 1901. 

Kassa. Eöpásztori köszönet. — 
Az életének 80-ik évfordulója alkalmából hozzá-

intézett üdvözlő iratokra nm. és ft. Bubics Zsigmond, 
megyés püspök ur a következő levélben válaszolt : 
A kassai egyházmegye méltóságos és főtisztelendő k£p-
talanának, összes papságának és növendékpapjaiaak 

üdvöt és áldást az Urban ! 

Főtisztelendő Téstvérek, 
Szeretett Fiaim ! 

A jó Isten abban a kiváló kegyelemben Tészesí-
tett, hogy megengedte életem nyolczvanad'k évét 
egészségben, ép testtel és lélekkel betölterem. Oly 
magas életkor ez, mely keveseknek adatott, tülönösen 
napjainkban, midőn az élet rohamossága, s fokozott 
tevékenység és munka megőrlik az emberi szervezetet. 
S hogy ezt a kort elértem, az Isten jóságom kegyelmén 
kivül annak vélem köszönhetni, hogy az ó törvényei-
nek engedelmeskedve, iparkodtam időmst egyházam, 
hazám és embertársaim javára czélzó munkásságban 
eltölteni. 

A fentemlített alkalomból sokfaől az igaz ós 
őszinte barátság, rokonszenv és szaretet számtalan 
tanúságában volt részem. 

Csendben, a világ zajától elvoiulva akarván átélni 
azt a napot, melyre Isten különös iegyelme méltatott, 
székhelyemtől távol töltöttem azt ; de most, ismét haza-
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kerülvén otthonomba, első és kedves kötelességemnek 
ismerem, hogy hálásan megköszönjem a Ti jóságos és 
fiúi, testvéri szeretettől meleg megemlékezésteket. Szó-
keskáptalanom és annak érdemes tagjai, az esperes 
urak és papságom, a megye területén levő szerzetesek 
és növendékpapjaim mind-mind jóságos szavaikkal tet-
ték reám nézve feledhetetlenné születésem 80-ik évfor-
dulóját. Mindezt tehát hálásan köszönöm, különösen 
kiemelvén székeskáptalanomat és a főtisztelendő espe-
res urakat. A hozzám intézett üdvözletekből kiérzem 
azon meleg szeretetet és ragaszkodást, mely őket irán-
tam eltölti, de tapasztalom ugy ebből mint általában 
egész működésökből, hogy szivökön viselik ugj^ pap-
társaink ügyét, mint szeretett hiveink javát és boldo-
gítását. 

A midőn tehát mindezekért egész megyém papsá-
gának ugy a maga összeségében, mint minden egyes 
tagjának, s ezek között szeretett papnövendékeimnek, 
a szerzetesrendeknek és hiveimnek is, kik előtt legyetek 
Ti tolmácsai ezen hálának, köszönetet mondok, buzgón 
kérlek mindnyájatokat, hogy hivatástokat ezentúl is 
Isten és hiveink iránti szeretettel töltsétek be. 

Végső szavaiban végül a szeretet és béke szelle-
mében való munkásságra inti papjait a főpásztor. 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
A szombathelyi növ. papság Szt. Ágoston-Egy-

lete márcz. hó 24-én tartotta X. rendes gyűlését, 
amelyen az egylet tagjain kivül jelen volt Tóth József 
dr tanúim, felügyelő ur. — Fábián Gábor elnök fájó 
szivvel emlékezett meg az eg}det elhunyt könyvtáro-
sáról, nemespulai Pulay Lajosról, akit baráti körükből 
oly korán kiragadott a kegyetlen halál : majd Tóth 
József dr emelt szót ; szintén az elhunytról emlékezett 
meg, akiben ő a kötelességtudó, lelkiismeretes növen-
déket dicsérte, aki komoly megfontoltságával minden-
kiben tiszteletet, szeretetet tudott maga iránt kelteni. 
Példaképül állította a növendékpapok elé s midőn ezt 
teve, egyúttal fájdalmának és részvétének adott őszinte 
kifejezést. — Ezután Könczöl Antal, az egylet főjegy-
zője felolvasta a IX. rendes gyűlés jegyzőkönyvét, 
amelynek hitelesítése után nagy érdeklődéssel tért át 
a gyűlés főtárgyára : az igazi műveltség mibenlétét 
tárgyaló eszmecserére, amely Fábián Gábor kongresz-
szusi képviselőnk által ajánlott módon folyt le. Az első 
felszólaló Fánál Ferencz, II. é. hh. volt, aki igen ügye-
sen ismertette a tételt. Hangsúlyozta, hogy az igazi 
műveltség csirája, alapja a jó, az erkölcsös nevelés, 
amelyhez hozzájárul a szakműveltség. Kiemelte, hogy 
a műveltség czélja a szellem fensőbbsége az anyag 
felett, amit elérhet bárki bármely pályán ; mert a va-
lódi műveltség közkincs, amely nem ismer kasztokat, 
amelyet nem lehet monopolizálni. Műveltség iskolája a 
valláserkölcsös nevelés, amely az ész kiművelése mel-
lett nem feledkezik meg a fődologról, a szív, a lélek 
kiműveléséről sem. — Fándl után Tőke Károly II. é. 
hh. állott elő talpraesett ellenvetésekkel. Jól átértette 

a mai kor hamis felfogását a műveltségről, ügyesen össze-
gyűjtötte a napirenden levő fonák eszméket s a sza-
lonhős nagyképüsködésével védelmezte azokat. Azon-
ban, hogy valaki igazat ne adjon neki, gondoskodott 
arról Gyuk Pál IV. é. lih., aki alaposan szétbonczolta 
az ellenfél „felvilágosult" állításait, éles disztinkczióival 
föltárta, rámutatott argumentumi fonákságára. Meg-
dönthetlen érvekkel bizonyította, hogy valódi művelt-
ségre csak a vallás vezethet, mert az értelmet botlá-
soktól egyedül ez óvhatja meg. Végezetül még Oszto-
vics József II. é. hh. szólott a tárgyhoz s Tőke ur 
néhány figyelmen kivül hagyott ellenvetésére vonatko-
zólag tett néhány, komoly tanulmányra valló meg-
jegyzést. A szereplőket derék munkájukért az egylet 
hatalmas „éljen"-nel jutalmazta. — Midőn az elnök az 
eszmecserét bezárta, Tóth József dr tett néhány meg-
jegyzést a lefolyt eszmecserére. Megdicsérte a szerep-
lőket gyümölcsöző fáradságukért, amelynek eredménye, 
hogy az eszmecsere folyamán oly sok tanulságos dol-
got hallottak. Különösen megdicsérte őket, hogy sze-
repeiket oly jól felfogták, ami szintén hozzájárult az 
eszmecserével elért sikerhez. Végezetül további kitar-
tásra buzdította az eg}det tagjait. Ezután a gyűlés az 
elnök imájával végződött. 

IRODALOM. 
— Megjelent: A házasság szentsége lelkipásztori 

szempontból, tekintettel a mai viszonyokra. Irta dr Réz-
bányay József, hit- és kánonjogtudor, a bécsi és kolozs-
vári tudomány-egyetemnek s a budapesti egyetem 
hittudományi karának bekeblezett doktora. Külön le-
nyomat a „Hittudom. Folyóirat" 1900. és 1901-iki év-
folyamából. Pécs, 1901. 8-r. 223. 1. 

A mai viszonyokra való tekintettel megirt ez a 
jeles dolgozat a „pécsi egyházmegye tudománykedvelő 
papságának" van „hő szeretettei és lelkesedéssel Krisz-
tusban ajánlva." Az egész magyar papság köszönettel 
fogadja. 

— Uj könyvészeti munka. A magyar könyvkeres-
kedők egyesülete még a mult év tavaszán elhatározta, 
hogy kiadja a kiadásában korábban megjelent 1860— 
1875. és 1876—1885. „Magyar könyvészet" folytatása-
ként az 1886 — 1900. években megjelent magyar köny-
vek kimutatását és a munka szerkesztésével Petrik 
Gézát bízta meg, a kinek régebbi könyvészeti művei 
már évek óta közkézen forognak. Petrik most felkéri 
az összes magyar irókat, különösen pedig azokat, akik 
munkáikat saját költségükön adták ki, hogy szívesked-
jenek vele (Budapest, II., Zárda-utcza 59.) az 1885— 
1900. években megjelent műveiknek pontos czimét — 
jelezve a terjedelmet (oldalszám) évszámot, megjelenési 
helyet és nyomdát, valamint a könyv bolti árát — az 
ügy fontossága^érdekében mentül előbb közölni, hogy 
igy az esetleges hiányokat még pótolhassa. A munka 
még ez év folyamán sajtó alá kerül. 
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VEGYESEK. 
— Rómában 14-én XIII. Leo pápa megtartotta a 

consistoriumot és abban beszédet mondott, mely az 
egyházzal ádáz harczba szállt világról atyai szigorral 
lerántja a sokáig húzódott tettetés leplét és imára 
hívja fel az egyház híveit, mert az apostoli szentszék 
látja, hogy a harcz kemény és keserves lesz. 

— A német császár fia remekül tette le a szigor-
latot a politikai és diplomácziai . . . simaságból. Mikor 
édes atyjának birodalmából életre-halálra folyik a „Los 
von Rom" harcza, ő kezet csókol és ellenállhatatlan 
varázsu szavakkal hirdeti a — barátságot. Ez sikerült ! 

— Az esztergomi sz. Anna templom tetejét ő 
emja Vaszary Kolos bibornok hgprimás 8336 korona 
költséggel volt kegyes megújítani. Most a nevezett 
templom belső restaurácziójára gyűjt Számord I. lel-
kész és már 8600 koronát gyűjtött össze, mely összeg 
adományozásában első sorban áll a méltóságos főkáp-
talan. Maga Graeffel János praelatus ur, mint Eszter-
gom szülöttje, 1000 koronával szerepel az adakozók 
élén. 400 koronát adott Boltizár József püspök, érseki 
helynök ur, 300 koronát két, 200 koronát tíz kanonok 
ur stb., kiknek neve aranyos betűkkel vannak felírva 
az élet könyvében. 

— Uj templom. Schlauch Lőrincz dr bibornok 
nagyváradi 1. sz. püspök ur Er-Mihályfalván uj tem-
plomot építtet. 

— Bérinálások Budapesten ezidén május 20-tól 
jun. 20-ig lesznek. Dr Kohl Medárd fölsz. püspök ur 
fogja végezni. 

— Nem rossz gondolat. Lapunknak egy első év-
fotyama óta pártolója és olvasója figyelmeztet arra, 
hogy mi a franczia szerzetesek néhány százmilliónyi 
vagyona a Rotschild-család vagyonához képest, mely 
9 milliárd frankot tesz ki ? 

— A kalocsai főmegyében az ezidei bérmálás 
számára a következő sorrend van megállapítva jun. 
8. és 9. Bács-Almáson, 10-én Kunbaján, 11-én Mada-
rason, 12-én Katymáron, 13-án Vaskúton, 14-én Báth-
monostoron. 15-én Baracskán, 16-án Csataalján, 17-én 
Dautován, 18-án Szántován, 19-én Béregen, 20-án 
Kolluthon. 

— Veszprémben a kegyes-rendiek templomára 
f. hó 14-ig, tehát aránylag igen rövid idő alatt, igen 
szép összeg, 1648 korona és 3 db arany gyűlt össze. 

— A Szent Imre Önképző-Egylet f. hó 13-án 
szombaton este magas színvonalon álló felolvasó estét 
tartott ; elsőnek Szíjártó László bh. olvasta fel néhány 
hangulatos költeményét, majd Divéky Adorján bh. beható 
történeti tanulmányban ismertette a lengyelek Rómá-
jának, Krakónak magyar vonatkozásokban gazdag tör-
téneti nevezetességeit, a hazáját sirató nemzet mélyen 
vallásos hazafiságának megható jeleit említve fel. Rész-
letesen kitért a kamalduliak hires szerzetére és a pálo-

sokra, kikben az egyetlen magyar eredetű szerzet pusztidását 
tüntette fel, minek kapcsán felmerült a pálosok vissza-
telepítésének eszméje. Az érdekesen és tartalmasan 
megirt felolvasást, a mely mindvégig lekötötte a hall-
gatóság figyelmét, lelkes éljenzéssel fogadták. 

— Gregorián-ének Pápán. Pápán a nagyszabásúi, 
modern, különböző hangszerekre alkalmazott zenés 
misékben bőven volt a közönségnek része, de az ájtatos 
hangulatra most ujabban igen egyháziasan, nemesitően 
kezd hatni a liturgia szellemének és rendelkezéseinek 
leginkább megfelelő gregorián-ének, a melyet az ottani 
m. kir. állami tanítóképezde növendékei művészileg 
tökéletes előadással és meleg érzéssel adnak elő. Ezen 
tiszta, valódi, hamisítatlan egyházi zenét Kriszt Jenő 
plébános engedelmével Köveskuthy Jenő, képezdei ének-
és zenetanár kezdte behozni r. kath. növendékeivel az 
Isten házába. Szép, hogy a magasztos és szivreható 
népénekeket bensőséggel és lelkesedéssel felkaroló ifjú 
tanítójelöltekben meg van a jóakarat és fogékony érzék 
a legvalódibb egyházi zene, elsősorban a Gregorianum, 
a római choral-ének, másodikban pedig a többszólamú 
vocal-zene művelésére is. A bemutatkozások a legszebb 
reményekre jogosítanak. A sikerrel leküzdött kezdet 
nehézségei buzdítólag hathatnak jövőre. Bárcsak mások 
is ezen a templomhoz illő zenét kellőleg méltányolva 
tehetségöket és tudásukat ezen nemes iránynak szen-
telnék ! 

— Korkép. A derék „Felsővidék" rajzolta le, — 
következőképen : „A perbenyiki kastély ablakából hallja 
Majláth József gróf a vonat fütyülését. Khazárokat 
hoz Galiczia felől és magyarokat visz Oderberg felé" 
— Amerikába. 

— Visszatértek anyakönyve. Ily czim alatt uj, 
valóban hézagpótló anyakönyvet állítottam össze. Ha 
zsidó vallású kikeresztelkedik, azt egyszerűen bevezet-
jük a megkereszteltek anyakönyvébe ; de ha más val-
lásfelekezetű visszatér, erre nincs anyakönyvünk. Sőt 
még jobban szembe tűnik e hiány, mikor a visszatért 
visszatéréséről kivonatot kér önmaga és esetleg hét 
éven aluli gyermekei számára. Ezen hiányt pótolni van 
hivatva az uj könyv. Manapság sűrűbben történnek a 
visszatérések, azért érezhetőbb a kérdéses anyakönyv 
hiánya. Kaphatók az uj anyakönyvi ivek és kivonatok 
Baján Kazal József nyomdásznál. 

— Az egri főmegyében az ezidei őszi egyház-
kerületi gyűléseken tárgyalandó kérdésül a következő 
érdekes kérdés van kitűzve : „Quid et quotuplex est 
ius canonicum nationale ? Potestne ius canonicum na-
tionale alia quacunque, quam Summi Pontificis aucto-
ritate firmari et legitime subsistere?" 

— 100 éves akadémia. E napokban ünnepelte a 
római Accademia di Religione Cattolica, melynek apo-
logetikus czélja van, t. i. a keresztény vallás isteni jelle-
gének tündököltetése, fennállásának 100-ik évfordulóját 
Parocchi bibornok elnöksége alatt. ; 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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„Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
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IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. — Archaeologiai csevegések. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Rendszer van a dologban, czélzatosság rejlik a háta mögött. — M ü n c h e n : A türelem fonala elszakadt. 

— R ó m a : XIII . Leo pápa allocutiója. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 

LEONE. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : Drít*!j!. 
„Credamus, fratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 
(Folytatás.) 

Az első czikk t a r t a lmábó l a következő 
gondola tszemelvényeket l á t t am érdemesnek 
feltárni és megbeszélés t á rgyakén t megem-
líteni : 

Czikkiró előadja, liogv ér tekezésének meg-
írására Mikrosnak ama jegyze te indí tot ta , 
melyet az Melchernek : „ levelek egy fiatal lelkész-
hez" czimű munká ja egyik fejezetéhez csatolt . 

Továbbá egy theologiai (morális) t aná r 
arra buzdí tot ta , hogy állítsa össze az t a sok 
tárgyi és egyéb hibát, melytől csak ugy hem-
zseg a Breviárium . . . . hogy a magya r püs-
pöki karnak egyik vagy másik t ag j a ál tal 
megvizsgálás és kiigazítás véget t az apostoli 
székhez fel terjesztessenek. 

Mások ar ra ösztönöztek, mondja , hogy 
szóljak hozzá a zsolozsma-kötelezet tség kér-
déséhez, tekinte t te l a papnak m a már túlsá-

gosan fe lszaporodot t , h ivata los és tá r sada lmi 
teendőire . 

E megtisztelő felszólítás stb. buzd í to t t a 
czikkirót arra, hogy összeirt vagy 14—15 
n y o m t a t o t t ivre valót . Ezen kézira tból közöl 
a zu t án i t t en részleteket . 

Megjegyzi czikkiró, hogy ké t kath . folyó-
i ra to t is fe lkereset t cz ikkének közlésére, de 
egyik sem vál la lkozot t arra , mig végre a 
„M. A."-hoz fordul t és az közölte. 

Végül az t ir ja czikkiró, hogy Roskoványi r  

Coelibatus et Breviár ium czimű m u n k á j á b a n , 
felsorol vagv 84 oly kath . néme t i ratot , melyek 
a római Breviárium megjavításáról vagy pedig álta-
lában a zsolozsmák ellen nyilatkoznak és a mely 
i ra toknak legalább fele ka th . ú j ságokban vagy 
folyóira tokban j e l en t meg. 

Ennyi t egyelőre az első czikkből. 
Az idézet t szemelvényekre a köve tkező 

észrevételeim vannak : 
Roskoványi, Coelibatus et Breviár ium 

czimű m u n k á j á n a k V-ik köte tében, felsorolja, 
századról-századra, a Breviár iumról szóló iro-
dalmi te rmékeket , számszerint 1601-et. 

Ezen irodalmi te rmékek között , idézet t 
m u n k a 1252-ik lapján, ily czim a la t t d) Scri-
pt or es de reformando Romano Breviario, item Ii, 
qui generatim contra omne Breviárium se enuncia-
runt, — 1523. számtól — 1557. számig való-
ban megemlí t te t ik 84 irodalmi termék, a me-

32 
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lyeknek t a r t a lma czikkirót hasonló i rányú 
m u n k a szerkesztésére vonzot ta . Verba movent , 
exempla t r a h u n t ! 

Á m d e lássuk csak közelebbről ezen író-
k a t és irodalmi t e rméke ike t ! 

Ezen irók közöl, kik mindannyian a 19. 
században irtak, — Roskoványi könyvének 
ál l í tása szerint, az 1535. és 1557. szám alat-
t i ak már idáig a t i l to t t könyveknek la j s t romába 
(Index libror. prohibitor.) kerül tek ; sőt el leliet 
mondani , hogy, kevés kivétellel, a többiek 
munká i is megér tek arra, hogy az Indexbe 
kerül jenek. 

Csak egy-két pé ldá t hozok fel á l l í tásomnak 
igazolására ; igy péld. az 1527. szám ala t t i az t 
m o n d j a a Breviáriumról, hogy az, mint ima-
könyv, semmi lelkiépülést (aedificatio spirituá-
lis) nem hoz létre, és, min t a sötét kor szü-
löt t je , tö r lendő; az egyháznak nincs is joga 
a r ra , hogy a Breviár iumot imakönyv gyanán t 
előírja. 

Az 1530. szám alat t i az t állítja, hogy az 
egyházi közjog (jus commune) mélyen hal lga t 
arról , hogy a Breviár iumot magán lag (priva-
t im) el kell végezni ; a la teráni V. zsinat és 
Y. F iúsnak intézkedései közjogi hatá lylyal nem 
birnak ! 

Az 1541. szám alat t i elkeseredett , ellen-
séges indula t ta l t á m a d a Breviár ium ellen és 
az t mondja , hogy mig a Breviár ium a Szen-
teknek é le t tör ténetében o t romba mesécskéket 
(putidas fabellas) t a r t a lmaz , addig másrészben 
megsér t i a íe jedelmek joga i t : felszólít ja t ehá t 
a fe jedelmeket és felvilágosult püspököket , 
hogy egyesült erővel reformál ják a Breviá-
rium ot. 

Az emlí tet t 34 iró közöl a szelídebb né-
ze t é t vallók i lyenformán nyi la tkoznak : péld. 
1528. szám alat t i akkén t óha j t j a a Breviáriu-
m o t reformálni, hogy az uj-szövetségi szent-
írási részekhez a pap állásához illő parapha-
sisok csatol tassanak, a Szenteknek élettörté-
ne t e i hiteles forrásból merí t tessenek és az 
egész Officium reggeli és esteli részre osztas-
sék, mer t a lelkipásztor napközben nem érke-
zik imádkozni. 

Az 1533. szám alat t i a Breviárium mos-
t a n i a lak já t a ka rban (in Choro) imádkozóknak 
kívánja meg ta r t an i ; a magánzsolozsmázásra 
ped ig oly imakönyvet kiván, melynek első 

része reggeli elmélkedéseket ta r ta lmaz, máso-
dik része uj-szövetségi szentírást , rövid jegy-
zetekkel , a harmadik rész pedig ismét esteli 
elmélkedéseket . 

Az t hiszem, hogy a felsorolt példákból 
foga lmat szerezhet ki-ki magának a czikkiró 
ál tal idézet t 34 iró egyházi szelleméről, sőt 
tudományáró l is ! 

Az ilyen irókra tehát , mint tekintélyekre, 
h ivatkozni egyál ta lában szomorú je lenség! 

Fennebb kijelölt szemelvények közöt t fog-
lal tat ik czikkirónak eme ki je lentése: Egy 
theologiai (morális) t aná r ar ra buzdí tot ta , hogy 
állítsa össze azt a sok tárgyi és egyéb hibát, 
melytől csak ugy hemzseg a Breviárium, . . . 
hogy a magyar püspöki ka rnak egyik vagy 
másik t ag j a ál tal megvizsgálás és kiigazítás 
véget t az apostoli székhez fel terjesztessenek. 

Czikkirónak ezen állítása megsért i azon 
pápáknak tekintélyét , kiknek parancsára és 
jóváhagyása mel le t t a római Breviárium köz-
haszná la t ra e l rendel te te t t ; e l rendel te te t t pedig 
Y. szent P iusnak „Quod a Nobis" 1568. jul. 7. 
t ovábbá VIII . Ke lemen pápának „Cum in 
Ecclesia" 1602. má jus 10. és YIII . Orbán pá-
pának „Divinam Psahnodiam11 kezdetű 1631. 
j anuár 25-én kel t és minden Breviárium Ro-
m a n u m elején olvasható bullái által. A nyilat-
koza t t ehá t vagy tuda t lanságnak , vagy az értel-
met elhomályosító szenvedélynek tudandó be 
és mindkét esetben megrovandó. 

Ami pedig czikkezőnek azon kijelentését 
illeti, hogy az ál tala összegyűjtöt t tárgyi és 
egyéb hiba a magyar püspöki ka rnak egyik 
vagy másik t ag j a által megvizsgálás stb. vé-
ge t t R ó m á b a ter jesztessék fél : u tas í tom czikk-
irót, hogy olvassa el egész ter jedelmében 
Roskoványi, Coelib. et Breviárium cz. munká-
j ának , 5-ik kötetéből, a 875 és köv. lapokról 
azon okmányt , melynek czime a következő : 
„AEppi Colocensis (t. i. Ladislai Comitis 
Kollonicz) repraesenta t io ad Regiam Majesta-
t em (t. i. Franciscum) dd. 14. Sept. 1805. in 
meri to questionis de emendandis ac corrigen-
dis Breviariis, simul ceterorum Regni Epporum 
sensa super hac questione comprehendens, 
cunctis fere Praesul ibus pro ret inendo Romano 
Breviario, nul laque suscipiendae reformationis 
necessitate, semet declarantibus." 
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Ezen okmányban, szabatos rövidséggel 
kifejezve a következők fogla l ta tnak: 0 felsé-
gétől 1804. évi febr. 24-én leirat érkezett a 
kalocsai érsekhez, hogy, amennyiben a litur-
gikus könyveknek ujabb beszerzési ideje el-
érkezett, vájjon nem lehetne azokat a biroda-
lom területén kiállítani és nem külföldről 
hozatni? továbbá, h o g y a n a g y kiadás haszon-
talanul (inaniter) ne történjék, vájjon nem kel-
lene a használt Breviáriumot némely részeiben 
módosítani és javítani? 

A kalocsai érsek az ország püspökeihez 
felszólítást intézett , melyben e három kérdés 
foglal ta tot t : 1. Vájjon meg van-e győződve a 
magyar püspöki kar az iránt, hogy a római 
Breviárium javí tásának szüksége fennforog? 

2. Mily módon, ki által, mily időközben 
lenne ezen javítás tel jesí thető? 

3. Végül, esetleg mily akadályok gördül-
hetnek ezen munka elé? 

A válasz eme három kérdésre ugy a püs-
pököktől, mint a káptalani helynököktől, ahol 
t. i. széküresedés (Sedes vacans) volt azon 
időben, beérkezett a kalocsai érsekhez és pedig 
számszerint 18. 

„Az első kérdésre: Vájjon megvannak-e 
győződve a római Breviárium javí tásának 
szükséges voltáról, a püspökök és káptalani 
helynökök közöl (eltekintve a csanádi, szat-
mári és erdélyi püspököktől, kik bizonyos 
szempontból a javítás szükségét állí tották t. i. 
a 2-ik és 3-ik Nocturnum olvas ványait illetőleg) 
egyetlen egy sem akadt, aki ha tározot tan 
(directe) a javítás szükséges volta iránt nyil-
vánított volna véleményt. Ellenkezőleg többen 
vagy nyíltan, vagy hal lgatag akként nyilat-
koztak, hogy a javításnak szüksége nem forog 
fenn. 

Tárgyunkat illetőleg ta lán elég ennyit ezen 
alkalommal elmondanom. 

Mi ebből a tanulság? Az, hogy a magyar 
püspöki kar ma sem tenne egyebet. 

(Folytatjuk.) 

Arcliaeologiai csevegések. 
Laicús emberek szentül meg vannak győződve, 

hogy a szaktudományok rettentő módon unalmasak és 
szárazak. Minden tudósban egy-egy typusát látják a 
kiszáradt pedansnak, a ki egész nap keservesen rágó-
dik ízetlen tudományán. Pedig dehogy ! Éppen ellen-
kezőleg. A szakszerűen űzött, mélyen járó tudomány 

művelőinek a laicus világ előtt egészen ismeretlen 
gyönyörűséget és pedig tiszta és éppen azért tartós^ 
zavartalan, boldogító gyönyörűségeket nyújt. Részese-
dés ez mintegy az Isten boldogságában, a teremtés-
erejében. Micsoda öröm például a természettudósra 
nyomról-nyomra követni, fölfedezni, mintegy elrabolni 
Isten bölcsességét és hatalmát a természet törvényeinek 
kutatásában. 

Leverrier Uranus pályafutásának szabálytalansá-
gából arra következtetett, hogy azt egy másik bolygó 
okozza, amely az Uranuson tul kering és a szerint,, 
a mint előtte vagy utána jár, maga után vonja v a g y 
visszatartja azt. Hozzá fogott a számításhoz és 1846.. 
szeptember 18-án irt dr Gallénak a berlini csillagvizs-
gálóba, hogy keresse meg az égen az eddig ismeretlen 
bolygót, melynek 326"32' hosszúság alatt kell állnia -
Gallé az égre irányítva távcsövét és 327°24' alatt meg-
találta a kérdéses csillagot, melyet Neptunnak neveztek 
el. Mily örömöt okozhat a tudós kutatónak, midőn 
előre meghatározott módszerrel biztos eredményeket 
mutathat föl ! Pythagorasról beszélik, hogy midőn 
ismert tantételét fölfedezte, 100 ökröt áldozott föl örö-
mében az isteneknek. Azóta rettegnek az ökrök, vala-
hányszor egy uj igazságot födöznek föl. 

De legszárazabbnak tartja a publicum az archaeo-
logiát. Az archaeologus szerintük egy ember, a ki nem 
a természetes logica törvényei szerint gondolkodik, aki 
a köveket, rezeket, vasakat imádja, akinek fogalom-
köre egészen elüt más emberekétől, más világban ól, 
mint más józan eszű ember, könnyenhivősége által 
sokszor más embertársai előtt nevetség tárgyává lesz. 
Igaz, hogy egy pajkos iskolatársam becsapta egyik 
kollegáját, aki azóta a magyar történettudományban 
szép nevet vivott ki magának, és korhadt csizmatalpát 
mint II. Amenhotep pharao múmiájának egy részét 
varrta drágaáron nyakába. A fiatal archaeologus hűsé-
gesen betette gyűjteményébe a csizmatalpat, arab gum-
mival ráragasztotta a vignettet, melyen az illető régi-
ség neve, kora és leihelye gondosan fel volt jegyezve . 

Kitűnő katholikus irónk, Maszlaghy egy kedves 
kis novellában teszi nevetségessé az archaeologusok 
könnyenhivőségét, régi vaczakokért való rajongását. 
Pedig ő maga is szép eredménynyel műveli az arcliaeo-
logia egyik ágát, a műarchaeologiát. Ezek után a kö-
zönség nem akar mást látni a régiségkutatóban, mint 
Horváth István-féle hóbortosokat, aki Nabukodonozor-
ban is magyar embert látott, mert hát neve tulajdon-
képpen : Ne — bolondozzon — az — ur. 

Csakhogy a modern archaeologia egészen más ala-
pokra van építve, mint Horváth István korában. Való-
ságos tudomány az, szigorú alapelvekkel és szigorúan 
tudományos módszerrel. A modern archaeologus hasonlít-
Columbushoz és a többi nagy felfedezőkhöz. Nem 
vaktában ; kellőd előkészülettel, kellő felszereléssel indul-
tak a nagy útnak. Az archaeologusnak is nagy elő-
készülettel kell felfegyverkezve lennie. Kell a nyelveket 
ismernie, és pedig alaposan, az illető kor és nép, me-
lyet tanulmányozni akar, irodalmát, történelmét, kultú-
ráját a legkisebb részletekig kell ismernie, csakis igy 
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haladhat biztos utakon. Bámulatos, hogy a nagy 
archaeologusok, mint De Rossi, Boissier, Allard, Momm-
sen, Lauciani stb. mennyire jártasak a görög és latin 
irodalomban. Sokszor Tacitus, Svetonius, Dio Cassius, 
Plinius egy-egy érthetetlen mondása meglepő világos-
ságot nyer egy föliratos kőtől vagy romtól. Máskor 
meg megfordítva, a műemlékek homályait világítják 
meg a laicus irók helyei. A latin és görög feliratok 
ezrei bámulatos világosságot vetnek eddig egészen ho-
mályos dolgokra és sokszor a legigénytelenebb dolgok-
ból, melyre egy laicus ügyet sem vetne, a leghatalma-
sabb következtetéseket vonják le. Ha az érett alma 
leesik a fáról, ez eseményt senki föl sem veszi. Annak 
ugy kell lennie, fölfelé csak nem szállhat. Pedig éppen 
itt van a bökkenő, miért nem száll fölfelé, miért esik 
le? Természettudomány, philosophia, theologia, mind 
benne van ebben a mindennapi eseményben, mely 
mellett a nem reflectáló, a korlátolt gondolkodású 
•ember egyszerűen tovább halad, Newton pedig ebből 
kiindulva, kiszámította a hold pályafutását. 

Épp igy vagyunk avval az ezer meg ezer latin és 
görög felirattal, melyeket a berlini kir. tudományos 
akadémia több mint husz vaskos kötetben kiadott. A 
laicus ember semmi különöset nem vesz rajtok észre, 
•hiábavaló idővesztegetésnek tekinti azt a rettenetes 
munkát, melybe összegyűjtésük került, a szaktudós 
pedig az egész társadalom képét látja bennük és oly 
következtetéseket von belőlük, oly dolgokat tanul tőlük, 
.a miket hiába kérdez az egykorú íróktól. 

Vegyük csak a sírfeliratokat szemügyre ! Mi min-
denre tanítanak e néma kövek ! Szálljunk le egy co-
lumbariumba, amelybe a gazdag pogány családok 
összegyűjtötték rabszolgáik és felszabadítottjaik hamvait. 
Összeállítván az urnák és fülkék feliratait, egy római 
főúr cselédségének nomenclaturáját teljesen reconstru-
álhatjuk. Egy columbarium egy palota gyászos pen-
dantja, ugy látszik, mintha a halál minden cselédet : 
megkövesített volna abban a hivatásban, melyet életé-
ben teljesítenie kellett. Neve, hivatása, rabszolgai álla-
pota olvasható mindegyiknek az urnán, mely hamvait j 
magában foglalja; csak egy hiányzik a régi palota lakói 
közül: az úr, kinek csontjait szégyenlették régi rab- í 
szolgái csontjai közé keverni, és akit drága mausoleum 
fogadott más helyen magába. 

Ha pedig egy catacombába lépünk be, az ellentét 
frappans. Tudjuk, hogy ezer és ezer rabszolga tetemei 
aluszszák ott álmaikat, de semmiféle jel ezt nem árulja 
el. Néha egy-egy előkelőt rejt magában egy loculus, 
semmi sem árulja el, vájjon szomszédja nem valami 
pogány szolgáló-e. Domitilla catacombájában a legszebb 
-cubiculumok egyike Ampliatus tetemeit foglalja magá-
ban. Már pedig Ampliatus rabszolga név. Ez-e az az 
Ampliatus, a kit szent Pál a rómaiakhoz irt levelében 
köszöntet (ad. Rom. 16. 8.) xov áyajtrjtóv fxov év %vQÍcp, 
mint az Urban legkedvesebbjét, nem tudjuk; de való-
színű, hisz maga szent Pál említi, (Philip. 4. 24) hogy 
a császár házában is vannak hívei Krisztusnak. 

Mindenféle rang össze-vissza van itt keverve, 
.mindenféle felírásokat, jelzéseket találunk itt, megismer-

jük foglalkozásukat, hitüket, csak egyet nem találunk: 
a megkülönböztetést a szabad és a rabszolga, vagy 
felszabadított közt. Marangoni 30 évig tanulmányozta a 
catacombákat és csak egyetlen egy felírást talált, me-
lyen a libertusi minőség megjegyeztetik. A kitűnő Le 
Blant, a ki Gallia keresztény föliratait adta ki, csak 
kettőt talált, a melyen a servus vagy libertus szavak 
előfordulnak. De Rossi pedig, a keresztény archaeologu-
sok királya, aki 50 év alatt előbbre vitte a tudományt, 
mint mások azelőtt 200 év alatt, igy ír : „Az uj keresz-
tény társadalomban a szabad emberek és a rabszolgák 
testvérek voltak és együttesen szolgáltak ugyanazon 
Istennek. A római egyház hivei közt a testvériség 
szelleme győzedelmeskedett a gőg felett, mely megfer-
tőztette a respublica és a császárság társadalmi intéz-
ményeit. Ekesszóló bizonyítékát találjuk ennek abban 
a némaságban, melyet a catacombákban fölfedezett sír-
iratok ezrei megőriznek a megholtak állapotáról. Rab-
szolgák voltak-e, fölszabadítottak-e, nem mondják meg. 
Egyetlen egyszer sem találtam e szót servus, igen 
ritkán és kivételesen a fölszabadítottat, mig ellenben 
nem olvashatunk tíz pogány epitaphiumot, hogy e szó, 
rabszolga, vagy fölszabadított elő ne fordulna. 

íme a hallgatásból is mily hatalmas és meggyőző 
bizonyítékot vonhat le a szakértő az őskeresztények 
társadalmi felfogására. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
H il (la pest, április 19. Rendszer van a dologban, czél-

zatosság rejlik a háta mögött. — 
Spanyolországban egy színdarabból indult ki a 

szerzetesek ellen, tulajdonképpen maga az egy ház ellen 
indított gyűlölködés háborúja. Ugyanazon hatások 
ugyanazokat az eredményeket hozhatják létre egyebütt 
is. Tehát miértne nálunk is ? Hisz világos dolog, hogy 
Kelet és Nyugat népe igyekezvén lenni egyszerre, a 
magyar megtartva igen sokban keleti -szokásait, többi 
között a fatalizmust, egyúttal mohó étvágygyal nyeli le 
Nyugatnak minden erkölcsileg megmételyezett termékét, 
mert hát — a nyugati „czivilizáczió" védbástyája va-
gyunk s a divatos nyugoti „czivilizácziónak" haladásából 
egy jótát sem szabad engednünk. Bizony, bizony, Isten 
kiváló csodája lenne csakugyan, ha az európai népek 
általános elkereszténytelenedése, elfajulása közepett a 
magj^ar nemzet épp ellenkezőleg a kereszt czivilizáczió-
jának zászlaját kapva fel kezébe, a X X . századot 
egy szellemi keresztes háborúban való vezérkedésének 
dicsőségével töltené be. 

Miről van a szó ? 
Mindent alapozni kell, még a kulturharczot is, — 

legalább ürügyekkel, ha okok nincsenek. Ismeretes az 
a mondás, hogy egy-egy szavából az embernek akár 
halálos ítéletet lehetséges következtetni a minden áron 
kötekedni és verekedni akaró rabulisztikának. Ki van 
mondva nemzetközi czélzattal, hogy a „babonaság11 

értsd alatta a keresztény vallás és pedig tüzetesen e val-
lás rettenthetetlen őrének a katholikus egyháznak meg-
döntését „siettetni^ kell. Eszköz erre, nemzetközi közös 
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eljárás szerint, meggyülöltetése a szerzetes rendeknek, 
meggyülöltetése a papságnak. „Percute pastorem et 
dispergetur grex." A nyájhoz a pásztorok leverése 
utján lehet biztos eredménnyel hozzáférni. Rajta tehát! 
A hol tényleg megindult az uj pogányság harcza, min-
denütt ez az eljárás folyik. Francziaországban Portu-
gálban és Spanyolországban a szerzetesrendek e czél-
táblák ; Németországban a papság általában, még pedig 
a gyónás révén. Nálunk is megindult az egyházi rend 
„sietős" meggyülöltetésének hajszája. A dolog maga, 
a kinek szeme van a látásra, szemmel látható, az 
eredmények pedig kézzel foghatók lesznek nem sokára, 
sőt részben kézzel foghatók már most is. A papi rend 
kizárásának kérdése a politikai életből újból fel van 
vetve ; szerzetesrendeink vagyona fel van számitolva. 
A nagy társadalmi elkereszténytelenités alapjául pedig 
a klérus és a szerzetesek meggyülöltetése akadálytala-
nul, szabadon, egyre nagyobb arányokban hömpölyög 
végig az ország szivén, hogy onnan megmérgezett vér 
gyanánt ömöljön szét a nemzet, a társadalom egész 
szervezetébe. 

Maga az egy „Ocskay brigadéros" az ő jellemte-
len stréber pápista papjával, az ő Pyber vikáriusával, 
az ő „nemzeti" árulásra vetemedni kész hajlandóságai-
val, nagyon elégséges lett volna, hogy egyetlen félév 
alatt olajjal telítse a társadalom gondolkozását, melyet 
egyetlen egy szikrával országos lángtengerré lehet 
átalakítani a politikai büvészetnek. A közönség nem 
nézi, való-e az, vagy költemény, a mi őt hevíti, 
hanem tele tüdővel igyekszik magába szívni azt, a mire 
nézve vágyat keltettek benne az ügyesen megteremtett 
körülmények. 

„Ocskay brigadéros" azonban nem marad egymagá-
ban. Rákosi Jenő „Endre és Johanna" czimü darabjá-
ban az akkori olasz szerzetesi élet mint fészke az 
akkori nápolyi közromlásnak van feltüntetve. Igaz, 
hogy az olasz két „fra"-val szemben egy magyar mi-
norita erkölcsileg tiszta, sőt magasztos szerepet kap ; 
ámde a gyóntatószéknek az olasz két „fra" tudtával 
Johanna megejtésére büntetlenül való felhasználhatása 
oly monstruma a szerzetesi romlásnak, hogy avval 
egész Magyarországot tűzbe lehet hozni a szerzetesi 
élet ellen. Az emberek nem a magyar minorita alak-
jának tiszteletében, hanem az elvetemült két olasz 
„fra" gyűlöletében fognak megakadni és — megma-
radni. Ilyen az ember, kivált a modern ember, mely a 
keresztény vallás szolgáinak semmit sem bocsát meg, 
csak ha hozzá elszegődnek eszközségre. 

De mindez még korántsem meríti ki a bajt. Ma-
gyar társadalmunk elidegenítése a papságtól s a szer-
zetesi élettől, szóval a vallástól, és pedig különösen a 
kath. vallástól, sokkal mélyebbre kezdi már bocsátani 
gyökereit a szinházba járó intelligens és nem intelli-
gens felsőbb és közép osztályoknál. A nép, sőt már az 
ártatlan gyermeksereg lelke is ostrom alá került Buda-
pesten. Nem pap, hanem világi ember mondja el az 
„Esti ujság"-ban, hogy a mit ő az uj „Paprika J a n c s i -
féle színház hatása alatt saját gyermekein tapasztalt, 
az felülmúl minden képzelmet. Ő csodálkozik azon, 

hogy „a fővárosi plébánosok régen fel nem szólaltak . . . 
az „undorító" do log , . . . a durva komédia (a pap a csuk-
lyásbarát undorító szerepeltetése) ellen. 

Hanem ez a dolog külön fejezetre tartozik s 
érdemes lesz olvasóközönségünknek a budapesti fel-
jajduló világi férfiú egész felszólalásával megismerkedni. 

A most előadottak is már magukban busásan 
elégségesek arra, hogy — Sión őrei ébredjenek! = 

München, ápr. 11. A türelem fonala elszakadt. — 
Mi Németország katholikusai sok keserűséget 

elnyeltünk eddig. Hanem egyszer a türelemnek legna-
gyobb mértéke is betelik és kicsordul. Az ellenünk 
indított hajsza tűrhetetlenné vált és azért a püspöki lart, 
papságot és hivő népet egyesülve látjuk a tiltakozás 
legélesebb fegyvereihez nyúlni. A szabadelvű és radi-
kális sajtónak ez a komoty katholikus sikraszállás 
sehogysem tetszik. Ertjük. De minek prodokálták ? ! 
Most már hiába való minden szellemeskedés és csitítás. 
Az egyik lap azt mondja, hogy a püspökök ágyúval 
verebekre lövöldöznek. Mily szerények ! Hát ők, az 
egyház ellenségei, csak verebek volnának ! Nem is tud-
tuk. A másik lap azt mondja, hogy katholikus körök-
ben „nagyon idegesek" lettek az emberek. Szép gyen-
géden van kifejezve a dolog. De itt nem idegességről 
van ám a szó. Az az érzés, mely Németország katho-
likusait megszálta, nem idegesség, hanem az egész 
bensejében fellázított ember haragja, összekötve ki-
mondhatatlan utálattal. Némely emberek azt hitték, 
hogy a német katholikusok bárányszelidsége és türelme 
rokonságban van avval a szivgyengeséggel, mely Ausz-
tria némely vidéken az egyház ellenségeinek oly köny-
nyüvé tette az aknamunkát. Alaposan csalódtak ezek 
az urak. Mi német katholikusok még mindig csak a 
deíensivában vagyunk ; de ha kényszerítenek, az oífen-
sivába leszünk kénytelenek átmenni. 

A húsvéti ünnepek alatt több helyen nagy erővel 
nyilatkozott meg a kath. nép az egyház védelmére. 
Legnevezetesebb volt a kölni tiltakozó gyűlés dr Ber-
lage nagyprépost elnöklése alatt. Racke Miklós mainzi 
kereskedő volt a főszónok. Szavának hatása alatt a 
férfiak és nőkből alakult óriás gyülekezet viharos nyi-
latkozatokban fejezte ki megütközését szent vallásunk 
megtámadtatása felett. De nemcsak a Rajna mellett, 
Pfalzban is volt húsvét hétfőjén tiltakozó kath. gyűlés. 
Kaiserslauterben két helyen is összegyűltek a kath. 
férfiak, körülbelül másfélezren, hogy tanúságot tegye-
nek tántoríthatatlan ragaszkodásukról Krisztus egyhá-
zához. 

Az ellenmozgalom tehát a protestáns „Lon von 
Rom"-mai szemben hatalmas arányokban megindult. 
Nem is fog megszűn i e tiltakozás ós visszautasítás 
mindaddig, mig a legutolsó csábító és izgató is vissza 
nem búvik odaijába. Agosta városáé a dicsőség, hogy 
a nyilvános tiltakozás akczióját megkezdte. Utána in-
dulva több város követte példáját, főleg pedig : Speyer, 
Mainz, Köln, Kaiserslautern. Még sok nagy és neveze-
tes város van hátra katholikus kötelességének teljesí-
tésében. Legvadabb volt a támadás itt Bajorország-
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ban. Azért kezdődött a tiltakozás is ugyanitt, Agostá-
ban, a hol már márczius elején tisztában voltak a 
katholikusok, hogy miről van a szó. A szent vallásunk 
ellen szított lázitást nem türjük, és mivel fájdalmunknak 
magunkba fojtása nem használ, há t jól van, hadcl lássa 
az ellenfél, hogy fogaink is vannak ! 

Róma, ápr. 16. X I I I . Leo pápa albcutiója, melyet 
a f. hó 15-én volt titkos Consistoriumban tartott : 

Venerabiles Fratres. 

Laeta, tristia communicare vobiscum, uti par est, 
sueti, non ea hodie reticebimus, quibus potissimum 
angimur hoc tempore. Nos videlicet illa cura sollicitât 
vehementer, quod asperae res atque incommoda, ca-
tholico circumfusa nomini, non modo nihil remittunt, 
sed in dies ingravescunt : imo ex aliis in alias Europae 
partes velut contagione propagantur. En quippe multi 
simul, diiuncti spatiis locorum, consiliorum similitudine 
coniuncti, ad hostilia aperte descendere, quaeque ho-
minum generi peperit Iesus Christus bénéficia, non 
minus ingrate quam superbe respuere. Hac de caussa 
atque hoc animo apud gentem finitimam, non tali di-
gnam calamitate illatúm nuper Ordinibus religiosis id 
bellum, cui sensim succumbant. Non commune ms, 
non aequitas, non laus insignis meritorum ad prohi-
bendam cladem valuerunt. Quin etiam placuit, ne 
erudiri quidem iuventutem licere in posterum per eos, 
qui tarnen tot praestantissimos, viros civitati tam diu 
eduxerant : ac dum large ministratur libertás suo cui-
que arbitrio vivendi, ea eripitur aut comminuitur iis, 
quibus lex est traditis divinitus consiliis, nihil violando, 
vivere. — Difficultates autem acerbitatesque domesticas, 
vix attinet recordari. Ad hanc romani Pontificis conditio-
nem, qua nihil indignius molestiusque sít, ad iniurias 
ceteras quibus iam Ecclesiae attrivere opes, affixere li-
bertatem, aliud perniciose factum velle mox videntur 
addiicere, ex quo duo in primis consequerentur, christi-
anorum sanctitudinem coniugiorum profanari, societatis-
que domesticae funclamenta convelli. Hue nimirum evasit 
de observanda religione, de moribus publicis tuendis data 
fides. — Similique ratione alibi gentium illud eminet ma-
xime, quod initio monuimus, decretum inimicis esse, ado-
riri instituta christiana pugnacissime : eiusque rei caussa 
intestinum inter eos foedus ictum putares. Argumento 
plura sunt, quae fieri passim compertum est : nimi-
rum concitata multitudo, violenti clamores iactaeque in 
publico minae, Stimulantia cupiditates populäres scripta, 
immissae palam in res personasque verendas iniuriae. 
Taetrae istae sunt significationes rerum futurarum, nec 
abest a vero, calamitosis temporibus calamitosiora suc-
cessura. Ecclesia quidem, quoscumque labores dimica-
tionesque afferat dies, fréta Deo nec quiequam sibi 
metuens, excipiet ac subibit. Metuendum imperiis quae, 
quo progrediantur, non vident: ipsique hominum civili 
coniunctioni pertimescendum, quam scilicet in discri-
mina tanto maiora incidere necesse est, quanto longius 
a Iesu Christo liberatore secesserit. Respiciat, quaesu-
mus, civitates stator ac parens ipsarum Deus, efficiat-

que, affuso lumine consilii sui, ut mature sapiant cur-
susque iterare properent male relictos. 

Splendidissimum Ordinem vestrum, venerabiles 
fratres, ut res postulat, suppleturi, eximios viros 
designavimus duodeeim. quos romanae honore purpu-
rae hodierno die afficeremus. Non eodem in genere 
illorum elaboravit industria : at virtutem vel animi 
vel ingenii in suo quisque munere ita singuli exercu-
ere, ut integritate, prudentia, sedulitate officii de 
Ecclesia, ele apostolica Sede egregie meruerint. 

Ii vero sunt. 
Alexander Sanminiatelli Zabarelh, Patriarcha Constan-

tinopolitanus. 
Franeiscvs Deila Volpe, Pontificiae Domus Nostrae Prae-

po situs. 
Quos in Concistorio habito die deeimo nono 

mensis Iunii anno millesimo octingentesimo nonagesi-
mo nono S. R. E. Cardinales, priorem ex ordine Pre-
sbyterorum, alteram ex ordine Diaconorum creavimus 
et in pectore reservavimus, atque hodie publicamus : 

Donatvs Maria Dell'Olio, Archiepiscopus Beneventanus, 
Sebastianvs Martineiii, Sodalis Augustinianus, Archi-

episcopus tit. Ephesinus, Delegatus Apostolicus 
in foederatis Americae civitatibus, 

Casimirvs Gènnari, Archiepiscopus tit. Naupactensis, 

S. R. et U. Inquisitionis Assessor, 
Leo da Skrbenski, Archiepiscopus Pragensis, 
Ivlivs Boschi, Archiepiscopus Ferrariensis, 
Avgvstinvs Bibold>7 Episcopus Papiensis, 
Ioannes Kniaz de Kozielsko P uz y na, Episcopus Craco-

viensis, 

Bartholomaeus Bacilieri, Episcopus Yeronensis, 
Aloisivs Tripepi, Alter a negotiis Nostris publicis, 
Felix Cavagnis, Adiutor sacri Consilii Nostri negotiis 

extraordinariis praepositi. 

Quid vobis videtur ? 

Itaque auetoritate omnipotentis Dei, sanctorum 
apostolorum Petri et Pauli et Nostra, creamus et 
publicamus S. R. E. Cardinales 

Ex Ordine Presbyterorum 

Donatvm Mariam Dell'Olio 
Sebastianvm Martineiii 
Casimirvm Gènnari 
Leonem de Skrbensky 
Ivlinm Boschi 
Avgvstinvm Biboldi 
Ioannem Kniaz de Kozielsko Pvzyna 
Bartholomaeum Bacilieri. 

Ex Ordine Diaconorum 

Aloisivm Tripepi 
Felicem Cavagnis 

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis 
necesariis et opportunis. In nomine f Patris et f Filii 
et Spiritus j Sancti, Amen. 
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IRODALOM. 

-j- Megjelent és szétküldetett: Comte rendu du 

Congrès scientifique international des Catholiques. Akten 

des fünften internationalen Kongresses Katholischer 

Gelehrten zu München vom 24. bis 28. September 1900. 

München, 1901. Komissions-Yerlag von Herder & Comp. 

N. 8-r. V, 517 lap. 

Valóságos arzenálja a tudományos kérdéseknek, 

vitatkozásoknak és bizonyításoknak. 

— Czobor Béla akad. rendes tag „Árpádházi boldog 
Margit állítólagos házi oltárbája" czimmel tartotta 
meg székfoglalóját. Tanulmányában kiemelte, hogy 
ezen nagybecsű aranyozott ezüst ereklyetartó oltárka, 
melyet áttetsző zománczos (émail translucide) képek 
ékesítenek, legújabban a párisi nemzetközi kiállításon 
került hosszú idő — 34 év — után ismét a nyilvános-
ság elé. Gr Széchényi Béla eszközölte ki jelenlegi tulaj-
donosától, Botschild Alfonz bárótól, hogy a magyar tör-
téneti kincsek között állítsa ki. Itt volt alkalma e 
ritka szép ötvösművet behatóan tanulmányozni, melyet 
első szakismertetője Börner Flőris csak egyszer futtá-
ban láthatott, de le nem Írhatott. Ennek tulajdonítja 
az értekező, hogy Rómer tévesen határozta meg ezen 
oltárkát és tulajdonította nem szakírók után árpádházi 
bold. Margitnak, IV. Béla királyunk apácza-lányának, 
aki a Nyulak szigetén 1271-ben fejezte be életét. 
Rómer ezen tévedése azóta az egész irodalomban elter-
jedt, amennyiben iróink ő utána ezen oltárkát kivétel 
nélkül árpádházi bold. Margiténak mondották, és mond-
ják. Czobor nyomról-nyomra követi Rómert s kimutatja 
állításainak, következtetéseinek tarthatatlan voltát. Az 
oltárka architektonikus stílje, szobrocskáinak mintázása, 
különösen pedig áttetsző zománczos képeinek rajza és 
technikája nem a XIII. század közepére, amikor (1245.) 
állítólag bold. Margit ezen oltárkát magával a kolos-
torba vitte, de a XIV. század első felére vall. Elég 
legyen annyit említeni, hogy a legelső áttetsző zomán-
czos ötvösmű 1290-ben, tehát 19 évvel hold. Margit 
halála után készült Duccio da Siena ötvös által s ezen 
zománczozás a XIV. század elején jutott Olaszország-
ból Francziaországba amikor a pápák Avignonba tet-
ték át székhelyüket. Házioltárkánk kétségtelenül XIV. 
századi franczia ötvös munkája. Kimutatja továbbá azt 
is, hogy ha nem tulajdonítható árpádházi bold. Mar-
gitnak, ki volt egykori birtokosa ? Leltári adatokból 
konstatálja, hogy soha sem volt ezen ötvösmü a Nyu-
lak szigeti (ma Margitsziget) apáczák birtokában, s 
ez az oka, hogy leltáraikból is hiányzik ; hanem az 
ó-budai clarissák birtokában őriztetett, kiknek leltárában 
ugy jelötetik meg, mint a „királyné" tulajdona,1) aki 
alatt ugyanazon leltár adatai szerint alapítójuk, Erzsé-
bet, Róbert Károly neje, Nagy Lajos anyja értendő. 
Az apáczák velük viszik Buda török kézre jutása után, 
Pozsonyba (1541) s ott a clarissáknál először fordul elő 

') „Unum altareolum parvum argenteum quod Regina pro 
devotione sua asservabat." 

az 1656-iki leltárban;2) majd 1714-ben ismét magokkal 
viszik a Budára újból letelepülő apáczák s az ő budai 
kolostorukban irja össze3) 1782-ben a rend feloszlatá-
sakor a leltározó bizottság. Árverésre Pozsonyba kerül 
a többi clarissakincsekkel s ott szerzi meg 1784-ben 
gr Batthányi Ignácz erdélyi püspök, akinek révén a 
család pinkafői ágának birtokába kerül, a püspök unoka-
öcscséhez Vincze grófhoz s ennek özvegye bácskai Rud-
nyák Jozefin (f 1847) halála után, fia Artúr gróf kül-
földön 20.000 frankért eladja. — Bemutatta értekező 
az oltárka párisi fényképeit, melyek a zománczos képe-
ket fölforgatott sorrendben tüntetik föl, amint az avat-
lan kezek összezavarták. Czobor azt azonnal észrevette 
Párisban s megkérte Forster Gyulát, hogy b. Rotschild-
nál eszközöljék ki a zománczos képek sorrendjének 
helyreigazítását és uj fényképi felvételeken kívül arra 
is engedélyét, hogy színezett fényképek is készíttesse-
nek róla. Forster Gyula saját költségén készíttette el 
a fényképeket s megrendelte a színes másolatokat is, 
csakhogy ennek költségét az oltárka tulajdonosa nem 
engedte senkinek kifizetni, hanem ő maga födözte s 
oda ajándékozta a színezett 2 fényképet az orsz. ipar-
művészeti Muzeumnak. Ezen legújabb felvételeket is 
bemutatta értekező, melyek a ritka érdekű anjou-kori 
emlékről határozottabb fogalmat nyújtanak, mint az 
1866-ban Jobst rajza után készített kőnyomatu tábla, 
melyről Rómer Flóris leirta. 

= A szeretet lángjai. Vagyis: Egyletek, és ájta-
tosságok Jézus szent. Szive tiszteletére. Irta Tóth Mike Jézus 
Társaságának tagja, főgymn. tanár. Kalocsán, 1901 — 
8-adrét 223. old. 

A könyv fölvilágosítást ad mindarról, mi Jézus 
sz. Szive tiszteletét illeti, világos útmutatást nyújt 
Jézus sz. Szive társulatának megalapításához, és elő-
adja az ájtatosságokat, melyeket eddig az egyház jóvá-
hagyott, sőt búcsúkkal is ellátott, — kiváló gonddal 
ismertetvén a sz. kilenczed (novéna) nevezetű ájtatos-
ság mibenlétét, s elvégzésének módját. Ára 1.50 kor. 

Exliortátiókra hirdet előfizetést Grusz Lipót Valér, 
a szilágy-somlyói minoritarendi gymnázium hittanára, 
kinek jóhangzásu neve van az egyházirodalomban. 
Mivel a munka nagyobb terjedelme nagyobb kiadási 
költségeket von maga után — irja az előfizetési felhí-
vásban a szerző — exhortatióimat, melyek tisztán csak 
algymnázistáknak szólanak, csak azon esetben vagyok 
hajlandó kiadni, ha a kiadási költségek iránt az előfi-
zetési jegyzésekkel biztosítva vagyok. Az exhortatiók 
kidolgozásában az alsóbb osztályú tanulók életkörét 
vettem figyelembe, a parancsok közül azokat dolgoztam 
fél, melyek leggyakrabban kötelezik a tanulót. Feldol-
goztam az egyházi év ünnepköreit, hogy a tanuló e 
tekintetben is némileg tájékoztatva legyen : az erényekre 

2) „Ismegh "6gi Eszüst oltarka az kőben az Boldogh Asszoni 
kepe van.-' 

3) „Arula cum duabus Alis pro Domestica capella deser-
viens in suo meditullio Beatae Virginis ubera sua Jesulo porri -
gentis, nec non adstantibus ab utroque latere Virginum imagi-
nibus ex argento conÜata et deaurata." 
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is nagy súlyt fektettem, különösen az alázatosság, sze-
rénység, engedelmesség erényeire. A szentek életéből 
a legszebb példákat kerestem ki s alkalmaztam ugy, 
hogy a tanuló figyelme nem száraz erkölcsi fejtegeté-
sekkel, hanem apró történetekkel, példákkal van lekötve. 
A nagyböjti szent gyakorlatokat is figyelembe vettem 
s azok megtartására öt exhortatiót nyújtottam. Köny-
vem 16 —18 ivre van tervezve s a jó ügy érdekében 
kérem kartársaimat a mellékelt levelező-lapot kitöltve, 
minél előbb hozzám visszaküldeni, hogy munkámat 
sajtó alá rendezhessem. — Ara 3 korona. 

VEGYESEK. 
— A budapesti t. egyetem legifjabb theologiae 

doctora nt. Busznák Miklós, az eperjesi egyházmegye 
áldozópapja, a ki kiváló sikerű szigorlatok alapján ma, 
f. hó 20-án nyeri el a doktori babért. Avató értekezé-
sének czime : „A Szentléleknek a Fiu-Istentől való szár-
mazásúról. Avató értekezés a hittudományi doktorátus-
nak a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen való 
elnyerésére. Irta Busznák Miklós eperjes-egyházmegyei 
áldozópap. Kézirat gyanánt 1901.u Eperjesen, Kósch A. 
nyomdájából, 8-r. 145 1. 

— Püspöki szék gyors betöltése. De nem nálunk 
történt a dolog, hanem Bajorországban. Alig egy pár 
hete, hogy Rumpf passaui püspök meghalt és eltemet-
tetett, máris azt olvassuk, hogy széke be van töltve. 
April 12-én kelt a hire, hogy az uj püspök, dr Henle 
Antal ágostai általános helynök ki van nevezve, sőt a 
müncheni nuntius előtt az informationis processuson is 
átesett. Tanúi dr Stigloher pronatárius, müncheni álta-
lános helynök, és dr Silbernagl müncheni egyetemi 
tanár, a kánonjog professora — voltak. íme, mily 
gyorsan megy a dolog, ahol a püspökségek betöltésé-
ben rend van és nem — huzavona. 

— A szent Collegium egyik hirneves tagja, Stein-
huber András bibornok a Jézustársaságból, a ki évekig 
igazgatója volt a magyarokat is nevelő Collegium 
Germanico-Hungaricumnak, f. hó 18-án ünnepelte fél-
százados áldozópapi jubileumát. Születésére nézve bajor. 
1857-ig a passaui egyházmegye papja volt. Ebben az 
évben lépett be a Jézus-társaságába. 1859—1867-ig az 
innsbrucki egyetem theologiai karában tanitott bölcse-
let és hittudományt. 1867-ben lett az említett római 
papnevelő intézet rectora, és ezt a hivatalt 1880-ig, a 
mikor a legfontosabb ügyeket intéző 3 bíbornoki bi-
zottságba (congregatio) de Propaganda, S.- Officii, ne-
gotiorum extraordinariorum tanácsosul neveztetett ki. í 
Bíbornoki kalapot 1894-ben kapott. 1896. óta a S. 
Congregatio Indicis elnöke. Századokra szóló legújabb 
műve az Index libror. proliibitorum legújabb hiteles 
kiadása 1900-ban. Typis Vaticanis. 

— Milliós egyházmegyékről jelent meg tudósítás 
néhány hét előtt a lapokban, melyet mi is átvettünk. 

Utána néztünk a dolognak és kitűnt, hogy minden adat 
megfelel, egy kivételével. T. i. nem 30, hanem csak 
29 milliós egyházmegye van a világon, mert az anglonai 
(olasz) egyházmegyében csak 100,000 körül jár a hivek 
száma. A milliós egyházmegyék közül 9 van Ausztria-
Magyarországban, 8 Amerikában, 7 Németországban, 3 
Francziaországban, 1—1 Spanyolországhan és Olasz-
országban. Olaszországban legnagyobb egyházmegye a 
milanói 1,684 910 lélekkel, 745 plébánossal ; legkisebb 
egyházmegye a toscanellai 5000 lélekkel és 4 plébá-
nossal. Két egyesült egyházmegyében, az altamuraiban 
és acquavivaiban összesen 4 plébánia van, melyek közöl 
3 az altamurai egyházmegyére esvén, az acquavivai 
egyházmegye unicummá válik az által, hogy az egész 
egyházmegye csak egy — plébánia. 

— Követésre méltó példa. Btidnay Alajos, Tata-
kerületi esperes, a győri egyházmegye igen szép ós 
üdvös dolgot léptetett életbe kerületében, mely hivatva 
van hitéletnek erőteljesebb kifejezést, szilárdabb alapot 
biztosítani. Felhívta ugyanis kerülete tanítóit, hogy 
ezután a húsvéti szt. gyónást és áldozást mindég a 
kerületi papsággal egyetemben együttesen végezzék. 
Folyó hó 11-én gyűltek egybe — Tatában — papok 
és tanítók mindnyájan az egész kerületből, s legnagyobb 
áhítattal végezték a szent tén}7kedést a plebánia-tem-
plomban. Először is Budnay esperes ismert ékes szólá-
sával, tanulságos szentbeszédet tartott, aztán követke-
zett a gyónás s az ünnepélyes szt. mise alatt — melyen 
Balogh F. tatai kántor, nemrég alakított gyermekkará-
val a Gregoriánum gyönyörű énekeit mutatta be — a 
szentáldozás. 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 
1901. április hó 19-én, pénteken d. u. 5 órakor a Katho-
likus Kör helyiségében (Molnár u. 11.) ülést tartott. 
Tárgyai voltak: 1. Uj tagbejelentések. 2. Folyó ügyek. 

— Figyelemreméltó ellentét. Mig a német pro-
testantizmus „Los von Rom': mozgalmat szervez a 
kath. egyház ellen, az alatt az angol protestantizmus 
folytatja visszatérését Rómához, a kath. hit egységbe. 
Melyik észszerűbb eljárás, melyik felel meg az Isten 
akaratának? A legújabb angol konverziók közt nagy 
feltűnést keltett a glasgowi sz. Kolumbán-templom 
anglikán lelkészének, rev. Sidney Burnl-nek a meg-
térése. Az a protestáns, ki Luther és Kálvin századi nál, 
a 16-ik századnál mélyebbre ás, — nem talál csak 
kath. egyházat. 

t A cziszterczi rend nagyérdemű tagját vesztette 
el Vineze Ambró kiérdemült főgymnasiumi tanárban, a 
kinek haláláról mély részvéttel vettük a gyászjelentést. 
A boldogult életének 58, szerzetesi fogadalmának és 
áldozárságának 34-ik évében f. évi április hó 12-én d. 
u. 1 órakor hosszas szenvedés és a haldoklók szentsé-
geinek fölvétele után húnyt el. Temetése f. hó 14-én 
volt Budapesten a Hidegkuti-uton levő 72. sz. halottas 
házból a németvölgyi sírkertbe. Az ö. v. f. n. 
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Budapest, 1901. Nagy Sándor kőin vnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. I. Félév. 1901. 

„Berge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibietiis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.IL 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. — Archaeologiai csevegések. — Egyházi 
Tudósítások. B u d a p e s t : Társadalmunk a papgyülölés veszedelmében. — R ó m a : Az u j bibornokok. — Kath. Egyesületi Élet és 

Köztevékenység. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság közgyűlése. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 

LEONE. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

Irta : Dr 
„Credamus, fratres, quantum quis-

que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

VII. 
Mások, folytatja czikkiró, arra ösztönöz-

tek, hogy szóljak hozzá a zsolozsma-kötele-
zettség kérdéséhez, tekintettel a papnak ma 
már túlságosan felszaporodott, hivatalos és 
társadalmi teendőire. 

Ezen szavakra azon észrevételem van, 
hogy a zsolozsma-kötelezettség természeti, 
isteni és egyházi törvényen alapulván, a ki az 
ellen izgat, mindama törvény ellen vét. Vét-
keinek következményeit vonja le czikkiró maga 
számára. 

A x Magyar Sion"-ból olvasta czikkiró, 
hogy tekintélyes morálisták szerint szabad 
egész éven át anticipative d. u. 2 órakor a 
következő napi Matutinumot stb. elmondani. 
Nyomba válaszolt erre a „Religio", hogy nem 

szabad, hanem igazodni kell a nap lenyugtat, 
szerint. Erre irt czikkiró egy ,Dubiumot', el-
küldte Rómába resolválás végett, onnan visz-
szaküldték, hogy az Ordinariatus u t ján küldje 
fel. Benyúj tot ta tehát az Ordinariatuslioz : i t t 
az egyik Censor azt véleményezte, hogy min-
dig 2 órakor nem szabad, a másik azt mondta,, 
hogy szabad anticipálni a következő napi 
Matutinumot stb. Az Ordinarius erre azt ha-
tározta, hogy nem szükséges a Rómába való 
felterjesztés. 

Ezek ellenében, kik t. i. a délutáni moz-
gékony közép időt veszik irányadóul az anti-
cipálásra, k imutat ta czikkiró 1898. évben a 
„M. A." 155. számában, hogy ezen eljárás 
megokolatlan, tar thatat lan. 

A mi czikkiró emez észrevételének első 
részét illeti, arra a választ olvassa meg fen-
nebb, ahol ezen kérdés tárgyal tat ik: Mely 
időben kell a szent zsolozsmát elimádkozni? 

Mit közlött czikkiró 1898. évben a „M. A." 
155. számában, azt nem tudom, arra tehát 
nem is reflektálhatok. 

* 

Azt mondja czikkiró, hogy az ő megdöb-
bentő statisztikája szerint a legjobb akara to t 
is kimerítette már a zsolozsmának fárasztó 
hosszadalmassága, naponkinti, kötelezett el-
mondása és megunható egyformasága ! 

33, 
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Ezen hármas kifogásra a következő három 
észrevételem van : 

Ami a szt. zsolozsma hosszadalmassága 
<czimű panasz t illeti, kérdem, váj jon állásbeli 
kötelességünk t. i., amennyiben, mint lelki-
pásztorok, t aná rok stb. szerepelünk, nem vesz-e 
több időt igénybe és panaszkodunk-e annak 
hosszadalmassága ellen? és ha a Breviárium 
elvégzésére a n a p n a k 24 órájából esetleg 2 
órá t kell fordí tanunk, az már hosszada lmas? 
„Produc i tu r somnus, produci tur mensa, produ-
•cuntur recreationes, p roducuntur confabulatio-
nes, lusus, nugae n u g a r u m : solius supremae 
Majesta t is cultus summa, qua potest , celer i tate 
depropera tur , luride absolvitur". (Kugler de 
spir i tu Eccl.) Az összes ker. egyháza t bölcsen 
vezérlő XIII . Leo pápának van ideje a Bre-
viár ium elvégzésére ! 

A zsolozsmának naponkint i , köte lezet t 
•elmondását illetőleg jegyezzük meg, amit fenn 
az imádságról e lmondot tam ; mindennap szük-
ségünk van Is ten kegyelmére, hogy üdvünke t 
munkál juk , t ehá t mindennap kell ké rnünk 
imánkka l Is tent , hogy ad ja meg számunkra 
szent kegyelmét. 

Végül képte len állítás az, hogy a szent 
:zsolozsmát valaki egyformának és igy unal-
masnak m o n d j a ; hiszen nap-nap u t á n más és 
m á s hitt i tok, más és más erénypélda állí t tatik 
abban lelki szemeink elé, amint az Ur ünne-
peinek vagy a szenteknek emlékét ünnepel-
jük meg. 

Továbbá állítsuk lelki szemeink elé, hogy 
az egyháznak szolgái, a papság, Európában , 
Ázs iában, Afr ikában, Amer ikában, Ausztráliá-
b a n és s zámta l an szigeten szétszórva, az egy-
háznak nevében végzik a sz. zsolozsmát ; 
m i n d e n ü t t ugyanazon egyház imádkozik a mi 
a jka inkka l ; mindnyá jan egy imádkozó kar t 
képezünk, nem testileg, de szellemileg és kö-
telességünk kapcsán egyesülve; és a szentek 
egyességéről szóló hi t igazságot val l juk meg, 
midőn lélekben a vénekkel egyesülve, a rczra 
borulunk a Bárány előtt, kinek áldás es tisztelet, 
dicsőség és hatalom mindörökön örökké. Apoca-
lyp. V. 13. 

Midőn magán imát végezünk, egyedül va-
gyunk ; ha azonban a sz. zsolozsmát mondjuk , 
az egyháznak összes szolgáival, az összes 
papsággal egy sereget képezünk, lelkileg mind-

nyá jan egyesülünk. Innen van az, hogy a 
Breviárium több számára van szerkesztve és 
többes számban vannak az imák szövegezve. 
Ami t az egyház szolgái közöl egy imádkozik, 
ugyanaz t imádkozzák mindnyájan, kik lélek-
ben, sőt még a szavaknak formáiban is egye-
sülnek. Társakul szegődnek imáinkhoz az 
angyalok, és a mennybel i szentek, kik imáinkat 
sa já t imáikkal egyesítve az Atya Is tennek 
t rón ja elé viszik, mint arany csészéket, tele illat-
szerekkel, mik a szentek imádságai. Apocalyp. Y. 8. 

H a igy tek in t jük a sz. zsolozsmát, és igy 
kell az t t ek in tenünk az egyház szellemében, 
váj jon una lmas foglalkozás-e az, avagy ellen-
kezőleg nem a leglélekemelőbb, legmagaszto-
sabb cselekmény, melyet a papság e földön, 
a szentmiseáldozatot kivéve, te l jes í thet? 

Igy és hasonló más módokon magasztal-
ják a sz. zsolozsmának fönséges voltát azon 
irók, kik a Breviárium ócsárlóival és ellensé-
geivel szemben a sz. zsolozsmát védelmezik. 
Lásd ezen Írókat a 19. századból Roskoványi, 
idézet t m u n k á j a Y. tom. 1215. skk. lap ja in : 
Scriptores de Breviario generatim ac cumprimis de 
stricto: ejus persolvendi ohligatione. 1296—1429. 
számig. 

Egy igen jellemző példára akad tam ezen 
irók közö t t ; nevezetesen az 1374. sz. alatt i 
iró, egy würt tembergi pap az, ki „Em Wort 
über das Breviergebet" czimű munká j ában Apo-
logiát szerkesztet t a sz. zsolozsma mellett , 
noha f iatal korában becsmérelte, gyűlölte azt. 

(Vége köv.) 

Archaeologiai csevegések. 
(Vége.) 

Hogy mily erős, megbízható alapokon van építve 
a modern kritikai történettudomány, annak legfénye-
sebb bizonyítéka Aristides apológiájának feltalálása. 
Eusebius egyháztörténelmében említi, hogy Aristides 
apologiát irt, Hieronymus valamivel többet is ir róla, 
de Harnack szerint — aki mellesleg legyen mondva — 
ki nem állhatja az éles tollú szent atyát — ez soha-
sem látta az apologiát, mindent amit tud róla Euse-
biusból merítette, amit pedig többet mond, mint amit 
a caesarea! történetíró mond, azt saját phantasiájából 
merítette. 

Századokig mitsem tudtunk az apologiáról, ujabb 
időben ugyan merültek föl hírek, hogy Athen mellett 
egy kolostorban megtalálták volna egy kéziratát, de e 
hirek a görög barátok szélhámoskodásainak bizonyultak. 
Az irodalomtörténészek egyhangúan tanították, hogy 
Aristides apologiája elveszett. De 1878-ban az első hir 
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lepte meg a tudós világot az apologiáról. A velenczei 
tudós örmény szerzetesek, a mechitaristák, San Lazzaro 
szigetén kiadták kézirat kincseikből Aristides apológiá-
jának örmény fordítását. A tudósok nagy buzgalommal 
fogtak a közlemény tanulmányozásához, és a föliiletes 
Renant kivéve, mindnyájan valódinak ismerték fel a 
publicatiót. 

A dolog ismét évekig pihent, midőn 1890-ben I 
Reudel Harris, a kiváló amerikai palaeographus avval 
lepte meg a tudós világot, hogy a Sinai hegyén lévő 
kolostorban egy VII. századbeli kéziraton megtalálta 
Aristides apológiájának syr fordítását. Összehasonlítván 
az örmény és syr fordítást, kitűnt, hogy legnagyobb 
részt megegyeznek és csak csekély eltérés van közöt-
tük. Most már csak az eredeti görög szöveg volt hátra, 
mely nemcsak hogy nem veszett el, hanem számos pél-
dányban circulált az irodalmi világban, sőt 1832 óta 
nyomtatva is megjelent, mi több, már 400 éve a világ 
legtöbb nyelvére le van fordítva ! Robinson tanár 
ugyanis 1890-ben az „Aeademy"-ben kijelentette, hogy 
Aristides legendája megvan görögül is, ugyanis a neki 
az örmény és syr apologiából beküldött nyomtatvány-
iveken bámulva látta, hogy az apologia kezdete meg-
egyez a Barlaam és Joasaph czimü VII. századbeli 
byzantinus vallásregény egy beszédjével, melyet a re-
gény szerzője egy pogány bölcselő szájába ad. Ossze-
hasonlíttatván e beszéd görög szövege az örmény és 
sĵ r szöveggel, kitűnt, hogy a három majdnem teljesen 
födi egymást, csak a görög-regényiró tett Aristides 
szövegén imitt-amott czéljának megfelelő kisebb-nagyobb 
módosítást. Most már a philologusok dolga a két fordí-
tás segítségével Aristides eredeti szövegét reconstrualni. 

Ki tudja, a patristica hány elveszettnek hitt kin-
csét fogjuk még ily módon feltalálni a syr, chald, arab, 
örmény, abissiniai és ó-szláv fordítás-irodalom átkuta-
tása után. 

Még frappansabbul beigazolta egy másik lelet, 
hogy a modern történettudomány helyes alapelvekre 
van építve. A cleciusi üldözést teljes világosságba he-
lyezték Cyprianus levelezései a római egyházzal, és 
Dionysios alexandriai püspök levelei, melyeket Eusebius 
vett föl egyháztörténelmébe. Eusebiusnak sokáig kevés 
hitele volt a hypercriticusok előtt. Nem tagadkató, 
hogy későbbi munkáiban sokat praetereál Constantinus 
császárról, amik e különben nagy férfiúnak nem igen 
válnának dicsőségére. Az is igaz, hogy ugyancsak e 
császár nagy cselekedeteit túlzott, keleties hizelgések-
ben dicsőíti. Ebből munkái többi részeire is következ-
tetést vontak. De az ujabb kritika kimutatta, hogy 
Eusebius elsősorban szorgalmas gyűjtő, aki az előtte 
fekvő okmányokat lelkiismeretesen és pontosan, leg-
többnyire szóról-szóra kivonatolva vette fel történelmi 
munkáiba és igy számtalan régi oklevelet, Írásművet 
mentett meg számunkra,melyek különben elvesztek volna. 

Eusebiusnak a deciusi üldözésről irt relatióját is 
túlzottnak tartották. Nem akartak a római kormányzat-
ban akkora b^reaucratismust feltételezni, hogy minden 
egyes embernek a városi registerek alapján igazolnia 
kellett volna római igazhitüségét. 

De ime 1893-ban Krebs és 1894-ben Wessely két? 
papyrust közöltek, melyek nem egyebek, mint két 
egyptomi falusi ember igazoló bárczái, hogy mindig 
loyalisan viselkedtek a római vallás iránt és az előirt 
áldozatokat elvégezték. A bárczán az illetők egész 
nationaléja megvan, a különös ismertető jegyekkeL 
együtt. Az egyik papyrus többi közt igy irja le tulaj-
donosát: „Aurelius Diognes, Satabus fia, 72 éves, jobb 
szemöldökén sebhely." Tehát minden egyes gyanús, 
polgárnak igazolnia kellett igazhivőségét és erről iga-
zoló bárczát nyert. Megjegyzendő, hogy a két papyrus, 
különböző helyről származik, és mégis teljesen meg-
egyeznek, a mi azt mutatja, hogy egy közös hivatalos 
minta szerint készültek. 

Számtalan ilyen esetet hozhatnék fel az ujabb 
archaeologiai kutatások köréből, melyek a hagyományos 
katholikus történeti felfogást igazolják, de csak egyet 
említek még. A hagyomány szerint apostata Julián 
János és Pál előkelő rómaiakat hitükért saját palotá-
jukban kivégeztette. A szent vértanukat palotájukban 
temették el, amelyet később tiszteletükre basilicává 
alakítottak át. A profán történetírás, amely feltűnő 
módon rokonszenvez Juliánnal, kétségbe vonta e tör-
ténet hitelességét, de ime az áradások föltárták a tem-
plom alsó részeit, mely törmelékkel volt betemetve-
Mindenütt egy előkelő római palotája romjaira akad-
tak, keresztény jelvényekkel, képekkel, festvényekkeh 
Előttünk áll föltárva az érdekes emlék, melyen a Párá-
in achius által véghezvitt átalakítás lefolyását nyomra-
nyomra követhetjük, mint az egyházi traditio hiteles-
ségének legfényesebb bizonyítéka. 

Ime mily biztos alapokon áll az ujabb kritikai 
történettudomány ! Mily örömöt, mily gyönyörűséget 
okozhat tudósnak, midőn nézeteit, állításait ily argu-
mentumokkal megokolva látja ! Egyúttal mily biztató, 
bátorító, lia a katholikus tudós látja, hogy a tudomány 
legújabb vívmányai megerősítik azt, a mit atyáink ha-
gyománya reánk hagyott. Mert Harnack, a berlini 
protestáns theologiai facultás rationalista tanára szerint,, 
az ujabb kritikai tudomány főbb és lényeges vonásaiban 
a hagyományos egyháztörténelmet megerősítette. A ka-
tholikus egyháznak mitsem kell félnie a szakszerűen 
űzött tudományos kutatásoktól, csak a felületesen űzött 
charlatankodástól. Amint az egyptomi, assiriai és baby-
loniai ásatások csak használtak a szentírásnak, épp ugy 
a római történelem terén tett kutatások sem ártottak 
az egyháznak, de sőt múltját még fényesebb, még; 
dicsőbb világításba helyezték. 

Dr Vargha Dezső. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápril 21. Társadalmunk a papgyülölés 

veszedelmében. — 
A régi jó magyar világban, mikor csigalassúság-

gal haladt ugyan minden, de nyugalomban és bizton-
ságban volt ugyancsak minden, még a koldus kenyere 
is, ugy hogy ebből az országból nemcsak kivándorolni 
nem kellett senkinek, de sőt ez az ország az ismeretes-

3 3 , 
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„extra Hungáriám" szerint mint a jólét eldoradója 
volt az egész világ előtt ismeretes és kivánatos, ebben 
-a régi jó magyar világban minden jóravaló magyar 
embernek megvolt az ő „kedves papja" s az ő nem 
kevésbé tisztelt „zsidó komája" és hogyha ez illető jó 
pápista, vagy ősei hitétől nem messze tántorodott 
„atyafi" vala, megvolt azokon felül az ő kedvencz és 
jótéteményekkel szivesen dédelgetett „barátká"-ja is 
állandóan. Ma minden lépten-nyomon annak a szomorú 
valóságnak nyomaival találkozunk, hogy a régi keresz-
tény világrend társadalmunkban kezd felfordult állapotba 
általmenni. Gőzerővel és villámgyorsasággal haladunk 
s alakulunk át mindenben. Ámde egyúttal vége lett 
a régi nyugalomnak és biztonságnak is teljesen. A „bel-
lum omnium contra omnes" küzdelme rendes állapottá 
vált országunkban. Nincs nyugalomban, nincs bizton-
ban ságsemmi, a mindennapi kenyértől kezdve fel egész 
a trónig, sőt annál még sokkal feljebb, fel egész 
az Isten tiszteletéig és imádásáig. Mellőztetvén a tör-
vények alkotásában az örök törvény s ennek helyét a 
változó emberi tetszés és önkény szeszélye foglalván 
el : megingott mindennek az alapja, mindennek, a mi 
nem élhet meg, csak az állandóság és biztonság légkö-
rében. A papban az önzés büszke rabszolgáivá tett 
emberek nem azt tisztelik, a mi magukban hiányzik s 
a mivel Krisztus az ő papságát tiszteltté tette, t. i. az 
áldozat szellemét, hanem gyűlölik benne az önbálvá-
nyozásig felnövelt önösségük hivatalos ellenzőjét ; gyű-
lölik benne a saját hibájokat. Es a „zsidó"-ban, aki arégi 
magyar embernek, mint „nélkülözhetetlen" kisegítője, 
addig mig fölibe nem kerekedhetett vagyis a magyar 
ember biztonságát, megélhetésének sziklaszilárd állan-
dóságát nem veszélyeztette, „kedves komája" vala, — 
ma már az uj magyar ember, a ki veritékezve kény-
telen aj^ái örökségének foszlányaiért és a mindennapi 
kenyeréért viaskodni, élelmes ellenfelét, veszedel-
mes versenytársát látja, minélfogva természetszerű-
leg a hajdani kedélyes komáskodás komolyan kezd 
átalakulni az élet s önfentartás ösztöne alatt félelmes 
elkeseredésbe való átcsapással fenyegető gyűlöletté és 
^küzdelemmé. Ebben a felfordult világban a régi szívé-
lyes barát-kultusz is veszendőbe megy s átalakul fok-
ról-fokra, a szerint a mintáz emberek lelkében a daemoni 
ösztönzések foganatossága növekszik, — átalakul és 
átvedlik a papi és szerzetesi élet gyűlöletes kigunyo-
lásába. 

Szomorú dolog, és kegyetlenül igaz. Társadal-
munk az Istentől elrugaszkodott féktelen szabadság 
megrendítő jelenetei felé sodortatik, még pedig annyira, 
hogy a papi és szerzetesi élet meggyülöltetése már az 
ártatlan kis gyermekek zsenge éveiben kezdődik. Ennek 
szomorú megvilágításául szolgáljon itt az „Esti Ujság"-
ban megjelent következő elmés és nemes felszólalás, mely 
akár feljajdulás számba is vehető. Megjegyzendő, hogy 
e g y világi ember, egy családapa beszél: 

„A korrumpált Paprika Jancsi. 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Apró gyermekeim vasárnap óta nem beszélnek 
egyébről, mint gyilkosságokról, börtönről, akasztófáról, 
Jialálról, koporsóról és temetésről. Vasárnap délután 

ugyanis a ligetben sétáltunk s elég vigyázatlan voltam 
megengedni, hogy az okleveles kisasszony, a ki írni-
olvasni tanítja őket, a Paprika Jancsi bódéja előtt 
megálljon velők s végignézzenek egy előadást, mig mi 
a feleségemmel egy sörházban vártunk rájuk. 

Soha életemben nem tapasztaltam emberi lényen akkora 
változást, mint a minőn az én két gyermekem azalatt az 
egy negyedóra alatt átment. A két vidám, ugrifüles, foly-
tonosan fecsegő gyermekeknek alig lehetett szavát venni, 
az arezuk föl volt pirulva, izgatottak voltak s elgondol-
kodók. Csak lassankint jöttünk rá, hogy a látott és 
hallott dolgok izgatták föl őket, ezek hatottak rájuk 
egész a megrendülésig. Kérdéseiken, a melyek igen 
különösen hangzottak, világosan meglátszott a nyugta-
lanság, a félelem és az irtózat, a mit az előadás ben-
nük keltett, de hogy mily fokú mindez, csak este tűnt 
ki, a mikor a gyermekek nem akartak a homályos 
szobában maradni, álmukból fölsikoltoztak, mindenütt 
halált, ördögöt, rémeket, gyilkosokat láttak, s arról 
álmodtak, hogy valaki hurkot vetett a nyakukra. 

Azóta föl van dúlva kis gyermekeim lelkinyu-
galma, s ezen a bajon eddig nem segített se az imád-
ság, se a hálószoba kivilágítása, se biztatás, se fen3Te-
getés. Mindezek miatt elhatároztam, hogy magam is 
végignézek egy ilyen Paprika-Jancsi-előadást, melyről 
eddig azt hittem, hogy éppen olyan, a minő az én 
gyermekkoromban volt. Paprika Jancsi abban az időben 
egy módnélkül elmés, ravasz és ügyes ficzkó volt, a ki 
mindig* a gondviselés és a büntető igazságszolgáltatás jótékony 
szerepét játszotta, drasztikusan ugyan, de igazságosan és 
nagylelkűen. Megleste a tolvajt és elfogta, ha szökni 
akart, megrakta, ha verekedett, leteperte, kikötött a 
svarzgelb zsandárral, finánczczal, pártját fogta a nem-
zeti pántlikás Kossuth-kalapos parasztlegénynek, eg}*-
máshoz segítette a szerelmeseket s elagyabugyálta a 
vén kérőt stb. stb. Szóval mindig valami népszerű, 
kedves dolgot müveit s én azt hittem, hogy Paprika Jancsi 
ma is a régi. 

Vége ennek, kérem. Paprika Jancsin is kifogott a 
szeczesssió s a hajdani jókedvű, elmés ficzkóból, a ki 
legföljebb verekedett, de soha senkit agyon nem vert, 
mert a kiket főbe kólintott, mind újra talpra állottak 
(s ebben volt a viczcz), ma egy vérben, akasztásban 
és temetésben dolgozó brutális torquemada-alak lett, 
kinek a színpadján a természetes emberi lények vannak 
legkevesebben s a szereplők legnagyobb számát minden-
féle miszteriózus rémalakok teszik ki. Nem zsandárokkal, 
finánczokkal és egyéb németekkel tülekedik a mai 
Paprika Jancsi, de az ördög jön érte, meg a halál és 
Jancsi egy sintérdróttal védekezik ellenük. A ligetbeli irju-
ság aztán kórusban kiabálva biztatja: Huzd rá! Huzd 
rá! (Az apró népet erre az ostobául alkalmazott föl-
kiáltásra az előadó művész tanítja, a kinek a sváb 
esze persze nem is sejti, hogy ezt nem a sintérnek 
szokás kiáltani, hanem a muzsikus czigánynak.) Jancsi 
végre ráhúzza a drótot a halál nyakára s a hórihorgos 
csontvázat koporsóba fekteti. Ekkor kezdődik a teme-
tés, többszöri koporsóból való kiugrálással. Van aztán 
még szebb dolog is. Néha az ördögöt fogja el a drót, 
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ilyenkor előkerül az akasztófa is; arra az ördögöt a 
hóhér fölhúzza s hogy a czeremónia tökéletes legyen, nem 
hiányzik mellőle a reverendás yap sem, a ki az ördögnek 
keresztet tart a szája elé, hogy csókolja meg. A kereszt 
aztán szerepel a temetésen is, a dolog vége :zonban 
rendesen az, hogy az ördög, vagy a másféle halott 
kiugrik a koporsóból és tánczolni kezd. Az egész halot-
tasmenet tánczol, a pap a hozzá képest túlságosan nagy 
feszidettel ugrándozván. 

Undoritő dolog ez mind, annyit mondhatok. Hogy a 
fővárosi plébánosok régen föl nem szólaltak e durva komédia 
ellen, a melylyel szent dolgokat a legostobább móclon profa-
nizálnak, azt csodálom. A nélkül, liogy szenteskedő lennék, 
az én vallási kegyeletemet mélyen sértette, a mit láttam, azt 
mondhatom. 

De mindezt nem tekintve, fölszólalok azért is, 
hogy a fölsorolt látványosságok erkölcsrontó hatására 
figyelmeztessem mindazokat, a kik beleszólhatnak a 
nyilvános mutatványokba. Van nekünk arra szükségünk, 
hogy a nép gyermekeinek százezreit ilyen mulatságok-
kal durvitsák el már legzsengébb korukban ? A gyilko-
lás, az akasztás hatását vájjon csökkenti-e a nagy feszü-
lettel birkózó és ügyetlenül tánezoló csuktyás barát 
látványa ? 

Itt az ideje, hogy Paprika Jancsiék gazdáinak a 
körmére koppintsanak s megrenszabályozzák őket. Szed-
jék elő a régi repertoárt s a korrumpált, szeczessziós 
alak helyett mutassák be gyermekeinknek a régi, mu-
latságos, goromba, de elmés és becsületes Paprika 
Jancsit — a nép igaz barátját, a kitől még erkölcsöt 
is lehet tanulni." 

Gondolom, itt már igazán fölösleges minden meg-
jegyzés, minden kommentár. ? ? 

llóma, április 18. Az uj bibornokok. — 
Sanminiatelli-Zabarella Sándor bibornok született 

Randicondoliban toscanai grófi családból, 1860-ban a 
Collegium Romanumban bölcseletből doctorrá avatta-
tott. 1863-ban a pisai főegyházmegye papjává szentel-
tetett. 1864-ben a tlieologia, 1866-ban a kánonjog 
doctorává avattatott. 1867-ben IX. Pius számfeletti 
titkos kamarássá és a rendkivüli egyházi ügyek congrega-
tiójához tanácsossá, majd utóbb a szent Péter káptala-
nába kanonokká, 1874-ben titkos alamizsnásává ne-
vezte ki, ugyanazon évben saját kezével püspökké 
szentelvén tianai érseki czimmel. Nagy bizalmi állásá-
ban, mint az apostoli szentszék jótékonyságának gaz-
dáját és pénztárosát XIII. Leo pápa 10 évig megtar-
totta, azután a R. C. A. általános uditorejává nevezte 
ki, 1899-ben pedig in pectore bibornokká kreálta. Egész 
életét, mondja az „Unita Cattolica", az apostoli szent-
szék iránt való hódolatnak és szeretetnek szentelte. 
Mindig ott volt a pápa trónja körül mint szolga, most 
mint fejedelem ül a pápa mellett. 

Deila Volpe szal. Ferencz, kit XIII. Leo pápa 
szintén az 1899. jun. 19-iki consistoriumban kreált in 
pectore bibornokká, szintén grófi család sarjadéka, Ró-
mában a Seminario Pioban tanult filozófiát és theolo-

giát, mindakettőből s nemsokára a kánonjogtuidomány-
ból is doctori koszorút nyerve. Elvégezvén fensőbb 
tanulmányait az Accademia dei Nobili Ecclesiasticiban, 
IX. Pius tényleges (partecipante) titkos kamarásává 
nevezte ki. Ugy mint Sanminiatelli, nagyon kedves 
embere volt IX. Piusnak. Ennek halála után a magán-
életbe óhajtott visszatérni, de a nagy emberismerő 
XIII. Leo visszatartotta magánál, házi praelatusává, 
az indulgencziák és reliquiák congregatiójához titkárrá 
nevezte ki. Nemsokára a pápa tagjává nevezte ki an-
nak a küldöttségnek, mely az apostoli szentszéket III. 
Sándor koronázásán Moszkvában képviselte. 1886-ban 
Macchi gróf majorclomus-szá levén, helyébe XIII. Leo 
pápa főkamarásává della Volpét nevezte ki. 1892-ben 
majordomus-szá lépett elő. Az egész kath. világ 
ismeri e finom műveltségű, ajtatos, szellemes és ked-
ves főpap működését. Akik a pápai udvarnál megfor-
dultak, kicsinyek és nagyok, della Volpe személye 
varázsának hatása alatt jutottak a pápa elé. *) A római 
katholikus, pápai iskoláknak Rómában fáradhatatlan 
patrónusa a pro tempore pápai majordomus főpap. 

Dell'Olio Donát bibornok, beneventi érsek, szüle-
tett 1847-ben decz. 27-én Bisceglieben. Aldozópap 
1871 óta. Mármint felszentelt pap ment Rómába tanul-
mányai befejezésére. És pedig a dominikánusok világhirű 
„Accademia di San Tommaso alla Minerva" nevű, tudo-
mány-egyetemi ranggal biró főiskoláján tanult philo-
sophiát és theologiát, a szintén világhirű tudós Zigliara 
Tamás tanár, később bibornok, vezetése alatt. Egyház-
megyéjébe doctori babérral tért vissza 1873-ban. Itt 
rendkivüli buzgóságot fejtett ki a papi működésben. 
Erdemei elismeréseül és buzdításul csakhamar kano-
nokká lett. Mint ilyen alapította a „Giovanni Bosco"-
nevű intézetet. Főpásztora csakhamar a papnevelő 
intézet rectorává nevezte ki, kezébe tevén le a papság 
szellemének, tehát az egyházmegye életének sorsát. 
Hire a pápáig hatolt fel, a ki őt rossanói érsekké prae-
conizálta 1891. decz. 14-én. Alig foglalta el érseki szé-
két, a papnevelő-intézet visszaállításához fogott, mert 
az 32 évig csukva, megsemmisítve volt. Saját költsé-
gén restaurálta a székesegyházat, zarándoklatokat szer-
vezett, jótékonysága által az egyház társadalmi befo-
lyását magas fokra emelte. XIII. Leo pápa nagyon 
megkedvelte és, széküresedés esete állván be, áthelyezte a 
beneventi érseki székre. Nagy buzgósággal s fensőbb 
értelemmel látott hozzá itt is a nagy tudományos 
főpap a hitélet felvirágoztatásához : a papság számára 
szent gyakorlatokat rendezett, a jótékonyság gyakor-
lására nőegyleteket szervezett, plébániáit nagy szorga-
lommal látogatta, egyházi tartományának püspökeivel 
értekezleteket tartott, egyházi tartományának területét 
és népét nagy ünnepélylyel a szentséges szív oltalma alá 
helyezte, a tudományosság előmozdítására theologico-
juridikai intézetet alapított, a hol a papok és világiak 
fensőbb theofögiai és jogtudományi tanulmányokat 
végeznek, főegyházmegyéjének, valamint az alárendelt 

*) A magyar kath. tanféifiak 1888-iki zai ándoklata alkalmából 
Satolli, della Volpe és Lorenzelli tűntek ki a magyarok kitünte-
tésében. Szerk. 
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egyházmegyéknek is helynökeit, espereseit, plébánosait 
értekezletekre gyűjtötte össze. *j 

MartinelVi Sebestyén bibornok született 1848. 
augusztus 20-án Luccaban. Ocscse az elhunyt Mar-
tinelli Tamás bibornoknak. Ágoston-rendi szerze-
tes. Tanitott rendjében mint lector és doctor bölcse-
letet és theologiát. Rendjében a tanulmányok igazga-
tója volt. 1889-ben rendfőnökké választották. 1896-ban 
a pápa efezusi érsekké praeconizálta és az éjszakame-
rikai Egyesült-Államokba küldte mint apostoli delegá-
tust. Ebben az állásában érte a bibornokok fejedelmi 
méltósága. 

Gennari Kázmér biboros született 1839. deczem-
ber 29-én Marateában. Pappá szenteltetvén, életét 
egészen az egyházi tudománynak és irodalomnak szen-
telte. „Monitore Ecclesiastico" cz. a. lapot alapított és 
szerkesztett, mely lap 25 év óta virágzik. Szaktárgyai 
voltak : liturgia, dogmatica, morális, kánonjog. A pápa 
figyelmét felkeltvén, ő szentsége 1881. május 13-án 
conversanói püspökké praeconizálta. Nagy tekintélyre 
emelkedett és a szeretet ellenállhatatlan hatalmával 
kormányzott. Egy lázadás alkalmával csakis ő, a püs-
pök volt képes atyai szavával a népet lecsendesíteni. 
Szerénységével magának a pápának kellett mintegy 
megküzdeni. A tranii érsekséget elutasította, de a pápa 
rendeletére a szent Officium ülnökségót Rómában elfo-
gadta. Itt szent Péter káptalanának kanonokja és 
1897-ben lepantói cz. érsek lett. Fáradhatatlan püspök 
és volt püspöki megyéje területén ritka népszerű 
ember. 

Skrbensky Leo bibornok, prágai érsek, született 
1863-ban április 11-én. Tehát ezidőszerint ő a legfiata-
labb bibornok, 38 éves. Ferencz József ő felsége kíván-
ságára praeconizálta a pápa prágai érsekül 1899. decz. 
14-én. Most is mint „Cardinalis coronae" kapott bibort. 
Fő egyházmegyéje egyike a legnagyobbaknak a világon. 
2.200,000 lelket ölel fel magába. Eletének lefolyása a 
következő. 1885-ben, mint a 6. sz. dragonyos ezred 
tisztje, lemondott rangjáról és az olmützi papnevelő-
intézetbe lépett be. Tanulmányainak befejezése után 
pappá szentelte Belrupt gróf, olmützi segédpüspök-
Körülbelül 3 évig volt káplán Dub-ban. Azután Rómába 
az osztrák deli"Anima hospitiumba ment és ott, mint a 
pápai Universitas Gregoriana hallgatója, magasabb ta-
nulmányokat végzett. A kánonjogi doctorság babérjával 
tért vissza hazájába. Itt előbb ostrai káplán, azután 
meltschi plébános, majd olmützi kanonok, végre krem-
sieri káptalani prépost volt. Fáradhatatlan buzgósága 
egyidőre beteggé tette az egyházi szellemtől át- és 
áthatott főpapot. 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1901. évi 

április hó 24-ikén, szerdán, délután 5 órakor, Buda-

*) Szóval egy kis hierarchiás autonómiát hozott létre érsek-
ségének és a hozzá tartozó egyházmeg37éknek területén. Szerte. 

pesten, a középponti papnevelő-intézet aulájában (IV.., 
Papnevelde-utcza 7., I. emelet) rendes évi közgyűlését tartja, 
melyre a Társaság alapító, pártoló és rendes tagjait, 
valamint az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja 
Budapesten, 1901. április hó 10-ikén az elnökség. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Alelnöki jelentés. 

I 3. Titkári jelentés. 4. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 
5. Uj tagok választása. 6. Dr Kiss János rendes tag 
felolvasása : A kifejlődési elméletről. 

— A Budapesti Katholikus Kör hetvenhatodik 
felolvasó estéjét tartja 1901. április 24-én, szerdán dél-
után 6 órakor a Kath. Kör dísztermében. (Molnár-utcza 
11., I. em.) Tárgysorozat. Az Ó-Budai Jó Pásztor Inté-
zet. Felolvassa : Fischer Ágoston. Számos vetített képpel 
kisérve. Budapest, 1901. április 18. Csapodi István dr, 
Sziklay János dr a felolvasásokat rend. bizottság elnökei. 

IRODALOM. 
— A cambridgei egyetemi nyomda beküldte a 

következő nagy érdekű uj tlieologiai termékek megjelené-
sének hirdetését, és pedig : 

An Introduction to The Old Testament in Greek 
by Henry Barclay Swete D.D. hon. Litt.D. Dublin Fel-
low ot Gonville and Caius College Regius Professor 
of Divinity With an Appendix Containing the Letter 
of Aristeas edited by H. St J. Thackeray M.A. Cam-
bridge : At the University Press. London : C. J. Clay 
and Sons, Cambridge University Press Warehouse, Ave 
Maria Lane. Glasgow : 50, Wellington. Street. 1900. 
Now ready. Crown 8vo. Cloth, pp. 1—592. Price 7s. 
6d. net. 

The Old Testament in Greek according to the 
Septuagint. Edited by H. B. Swete, D.D., Regius Pro-
fessor of Divinity. Second Edition. Crown 8vo. 

The Book of Psalms and Canticles in Greek, 
according to the Septuagint. By the same Editor, 
being a portion of Vol. II. of the above work. Second 
Edition. Crown 8-vo. 2s. 6d. 

The Book of Judges in Greek, according to the 
Text of Codex Alexandrinns. By A. E. Brooke, B.D., 
Fellow and Dean of King's College, andN. Mclean, M.A., 
Fellow and Hebrew Lecturer of Christ's College, 
Crown 8vo. 2s. 6d. 

Thirteen Homiles of St Augustiue on St Jolin 
XIY. in Joh. Ev. Tractatus LXVU—LXXIX. With 
Translation and Notes by H. F. Stewart, M.A. Chaplain 
of Trinity College, Cambridge, Formerly Vice-Princi-
pal of the Salisbury Theological college. Cambridge: At 
the University Press. London : C. J. Clay and Sons, 
Cambridge University Press Warehouse, Ave Maria 
Lane. Glasgow : 50, Wellington Street. 1900. Now 
ready, Crown 8vo., cloth, pp. i—xxxix -f- 1 — 140. 
Price 4s. 

Savonarola Meditations on Psalm li and Part of 
Psalm XXXI in Latin with an English Translation by 
E. H. Peroivne, D.D. Master of Corpus Christi College, 
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Cambridge. Cambridge : At the University Press. Lon-
don : C. J. Clay and Sons, Cambridge University Press 
Warehouse, Ave Maria Lane. Glasgow : 50, "Wellington 
Street. 1900. Now ready. Foolscap 4to. Buckram, gilt 
top. pp. i—xiv -f 1—227, with 2 Facsimiles. Price 10s. 
6d. net. 

Facsimiles of the Fragments Hitherto Recovered 
o /The Book of Ecclesiasticus in Hebrew Oxford Uni-
versity Press London : Henry Frowde Cambridge Uni-
versity Press London : C. J. Clay & Sons MDCCCCI. 
Now Ready, 60 leaves, collotype, in a Cloth Box, 
price One Guinea net (sh. 7.00). 

Miért oly magvas, vallásosságban kiváló, a katho-
likus hitegység felé haladó — az angol protestantiz-
mus ? 

Mert a szentirásból és a szent atyák műveiből 
táplálkozik. 

— Házasulok és házasok könyve. Irta Haugg Leo, 
szentszéki ülnök, plébános. A ft. egyházmegyei hatóság 
engedélyével. Esztergom, 1901. Buzárovits kiadványa, 
16-r. 77 1. 

Rég nélkülözött könyvecske, mely lelkészeknek a 
házasulandók helyes oktatásánál szükséges vezérfonalul, 
a házastársak számára üdvös olvasmányul, szülőknek a 
gyermeknevelésre biztos utmutatóul szolgál. Röviden, 
könnyen áttekinthető módon és szabatosan tárgyalja a 
házasulandók és házastársak szükséges tudnivalóit és a 
legfontosabb hit- és erkölcstani tételeket. Szól a paran-
csokról, a malasztról, a szentségekről és a házassági 
akadályokról. Tájékozást nyújt a vegyesházasságokról 
és a lelkész kötelességeiről a polgári házassággal szem-
ben. Majd a házastársak különös kötelességeit tárgyalja 
nyolcz különböző szempontból: 1. mint házastársak; 
2. mint szülők; 3. mint a keresztény család tagjai; 4. 
mint családfentartók ; 5. mint uj rokonok ; 6. mint 
felebbvalók-; 7. mint alattvalók ; 8. mint a község pol-
gárai. Végül a házasság szentségének szertartását ismer-
teti e kis munka és helyes, ügyesen megszerkesztett, 
rövid életszabályokkal szolgál a házastársak számára és 
a gyermeknevelés vezetésére. — Tömeges terjesztését a 
mai hithideg korban melegen ajánljuk a lelkészkedő 
papság figyelmébe, annjűval inkább, mert ára oly olcsó, 
hogy a legszegényebbek is könnyen megszerezhetik. 
Ara a csinos kiállítású, 80 oldalra terjedő füzetnek 40 
tillér. Minden tiz példány után egy tisztelet-példánynyal 
szolgál a kiadó. Kapható Buzárovits Gusztávnál Eszter-
gomban, valamint minden könyvkereskedésben. 

= Megjelent: Wetzer und Welte, Kirchenlexikon 
oder Encyklopädie der kath. Theologie und ihrer Hülfs-
wissenschaften. Zweite Auflage, in neuer Bearbeitung, 
unter Mitwirkung vieler katholischen Gelehrten, begon-
nen von Joseph Cardinal Hergenröther, fortgesetzt von 
Dr Franz Kaulen stb. Mit Approbation des Hochw. 
Herrn Erzbischofs von Freiburg. 131. füzet. Freiburg, 
Herder 1901. Sex. 8-r. 1730-1919 lap, Wladislaus — 

I Zeitrechnung. 

E nagyszabású és nagytekintélyű tudományos 
gyűjteménynek utolsóelőtti füzete. Jelezzük előre a 

nagy — irodalmi eseményt : a következő füzettel a 
mű befejeződik. A német kath. theologia evvel a mun-
kájával is az egész világnak imponál. 

— Megrendelési felhívás „De la Salle sz. János az 
Iskolatestvérek alapítója" czímű munkára. Közli : Fisher 
Ágoston. Ara: 1 korona, vagy 1 intentio. A tiszta jöve-
delem az Iskolatestvéreké. 

A munka tartalma : Előszó. — Bevezetés. — I. De 
la Salle sz. János élete. — II. De la Salle intézete. — 
III. De la Salle, mint paedagogiai újító. —• IV. La 
Salle tanítási módja. — V. La Salle, mint paedagogiai 
iró. — Befejezés. — Függelék. — Zárószó. 

Az inientiós megrendelések ahdirolthoz (Budapest, 
III. ker., Ó-Buda, Bécsi-ut 163. sz.) ; a pénzesek pedig a 
budapesti iskolatestvérekhez (Budapest, I. ker., Istenhegyi-
ut 32. sz.) intézendők. 

Iskolák, tanítók, tanulók — kívánatra — 10°/0 ked-
vezményben részesülnek. 

Egyszerre megrendelt 10 példány után 1 tisztelet-
példány jár. 

Az Iskolatestvérek nagy szegénységükben, a megél-
hetés nyomasztó gondjaival küzködve, minden megren-
delést, mint bármely más kegyes adományt is, égető 
szükségleteik födözésére szolgáló alamizsnának ; a szives 
megrendelőket pedig mindmegannyi jótevőiknek tekintik ; 
akikről mindenkor hálás szívvel emlékeznek meg. 

E munka megrendelésénél ennélfogva ne annyira 
és ne csupán arra tekintsünk, hogy vájjon mi magunk-
nak van-e rá szükségünk? — mi magunk vessztik-e 
hasznát ? -— mi magunkat érdekel-e ? hanem vegyük 
figyelembe azt, hogy e munka megrendelésével és ter-
jesztésével egyrészt La Sallenak keresztény paedagogiai 
szellemét terjesztjük ; magyar családjainknak és azok fiai-
nak, főleg a tanítói pályára készülő ifjainknak flgyeimét 
La Suliéra és intézetére irányítjuk; másrészt pedig, hogy 
La Salle fiait, a keresztény nevelés és oktatás önfelál-
dozó munkásait, az áldásosán működő Isko1 atestvéreket a 
megélhetés gondjai ellen való küzdelmeikben segítjük és 
ekkép, alamizsnát nyújtva nekik, jótékonyságot is gya-
korolunk, a keresztény oktatás ügyét is támogatjuk. 

* 

Nem nők ez Iskolatestvérek, hanem férfiak. Okle-
veles tanítók. Nem leányokat tanítanak, hanem fiukat. 

Hazánkban jelenleg három helyen működnek: 
Budapesten, Csornán, Ürményben. 

Ez év őszén Baján és Bács-Topolyán is le fognak 
telepedni. Baján magyar noviciatust is fognak nyitni. 

Magyar oklevele 12-nek van közöttük. 
* 

12 tanitósral alapítá meg az Iskolatestvérek Con-
gregatióját 1684-ben Francziaországban, Rheimsben, De 
la Salle sz. János — és az 1899. évben a Congregatió-
nak — Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában — 
mindössze 1530 háza, — 15.060 rendtagja, — 371.705 
növendéke volt. 

r 
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Szentséges Atyánk De la Sallet 1900. év május hó 
24-én ünnepélyesen a szentek sorába iktatta. 

Nem holt nagyság teliát De la Salle sz. János, 
mint sok más paedagogus. La Salle még folyton él. 
El pedig nemcsak a mennyországban, mint szent ; ha-
nem a földön is, mint paedagogus. Fénylő és fényét 
nem veszítő, külső nagyságában nem fogyó ; hanem 
folyton ragyogó, folyton növekvő, elsőrangú csillag ő 
a paedagogia egén. 

Méltó azért reá, hogy életét, működését, alkotá-
sait ismerjük; szellemét és intézeteit terjesszük. 

Kelt Budapesten, III. ker., Ó-Buda, Bécsi-ut 163. 
sz. 1901. április hó 7-én, De la Salle sz. János halálá-
nak évforduló napján. 

Fischer Ágoston 
az ó-budai „Jó Pásztor" intézet lelkésze. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi ministerem előterjesz-

tésére Fraknói Vilmos arbei czimzetes püspöknek ós 
szentjobbi apátnak a legszentebb Üdvözitörül nevezett 
szegzárdi czimzetes apátságról lemondását tudomásul 
vévén, ugyanezen czimzetes apátságot dr Steinherger 
Ferencz nagyváradi latin szert, székeskáptalani kano-
nok és papnevelő intézeti igazgatónak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1901. évi ápril hó 1-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— A Rómában levő uj bibornokoknak f. hó 17-én 

adta fel XIII. Leo pápa a bibor biretumot és moz-
zettát. 

— Az esztergomi primási hivatalhoz 1900-ban 
különféle vallási czélokra a többi egyházmegyékből 
következő adományok folytak be : az esztergomi fő-
megyéből 19,535 k. 54 f. 3 arany, az egri főmegyéből 
1880 k., a beszterczebányai egyházmegyéből 1300 k.> 
a szepesi egyházmegyéből 2040 k., a nagyváradi 1. sz. 
egyházmegyéből 845 k., összesen 25.600 k. 54 f. 3 arany. 

— Taliaui nunczius Budapesten. Bécsből jelentet-
ték telefonon : Taliani nunczius Budapestre utazik, hogy 
jelen legyen az udvari bálon és Skrhenszky báró és 
Fucina kardinálisok birétumának föltételénél. A nun-
czius azután több magyar püspököt meg fog látogatni 
és legelsöbben a pécsi püspökhöz utazik. 

— Az apostoli szentszék követe, Taliani érsek, 
bécsi nunczius, f. hó 23-án este Budapestre érkezett és 
az „Angol királynő" vendégfogadóban szállt meg. 

— Bérmálás Nagy-Váradon. Dr Schlauch Lőrincz, 
bibornok-püspök ur ő eminentiája értesítette a váradi 
lelkészkedő papságot, hogy a f. évben Pünlcösd ünne-
pén, május hó 26-án bérmálást fog tartani székesegy-
házában. Dencs János tiszteletbeli kanonok, kerü-
leti esperes, értekezletre hivta össze lelkész-társait 
és az iskolai hitelemzőket, s az értekezleten megbeszél-
ték a teendőket, hogy a bérmálásra való előkészülete-
ket illetőleg egyöntetüleg járjanak el. Nagyváradon 
minden harmadik évben szokott bérmálást tartani a 
püspök, de a városunkban lévő sok iskola és nevelő-
intézet miatt igy is nagyon összegyűlnek a bérmálan-
dók. A bérmálást, hacsak egészségi állapota engedi, 
maga a bibornok ő eminentiája fogja végezni, kinek 
e fáradságos functiójában Belopotoczky Kálmán tábori 
püspök fog segíteni. A bérmálást most vasárnap hir-
dették ki hivatalosan a szószékről. 

— Legnjabb személyi változások az esztergomi 
főmegyében : elhunytak Belicza István nyug. áld. és 
Bozsházy István csallóközkürthi pleb. Segédlelkészek 
áthelyeztettek: Jahornik Ede Máriavölgybe, Jaralek 
Antal Lédeczre, Szuchány József Garamujfaluba, Merva 
Samu Komáromba, TJhlyárik István Tölgyesre, Miklós 
(Manger) Imre Kőhidgyarmatra, Vargyas Tivadar ujmi-
sés első helyül Karancsságot kapta. Hitoktatókul kine-
veztettek : Horváth Tibor Imre Komáromba, Fonyó Pál 
a kalocsai főmegyéből Budapestre. 

— Az egyliázi rendből hétfőn kihallgatáson voltak 
a királynál Schlauch Lőrincz bibornok, Samassa József 
érsek és Dessewffy Sándor püspök titkos tanácsos urak. 

— Fejedelmi alapítvány. Blümelhuber Ferencz 
esztergomi praelatus-kanonok ur az iskola-testvérek 
javára 20,000 koronás alapítványt tett sz. Adalbert-
napi emlékül. 

— Vaduló erkölcsök egyre sűrűbben kezdenek 
támadásba átmenni az egyház ellen. Limogesban gonosz 
emberek téntát öntöttek a szenteltviz-tartóba s vagy 
40-en szövetkezve gúnyos, sértő kiabálással és sziva-
rozással tették lehetetlenné a prédikáczió folytatását. 
Berlinben bombával majdnem légberöpítettek egy 
templomot, a sz. Mihály templomot. Több sebesülés 
történt. A nápolyi főmegyében betörtek egy templomba 
és ott irtózatos módon meggyalázták az Oltáriszentsé-
get, és a szent képeket mind megcsonkították. Az érsek 
3 napi expiatiót rendelt el az egész főmegye területére. 
„Et nunc reges" . . . nondum intelligunt. 

— Németországban a „Los von Rom" protestáns 
támadás nagy éberségre és tevékenységre sarkalja a 
katholikus híveket. A „Köln. Volksz." felhívást intézett 
Németország katholikusaihoz, hogy pártolják a St 
Bonifacius-egyesületet, melynek czélja protestáns vidó_ 
keken a katholikusok pasztorácziójának anyagi alapjairól^ 
templomról, iskoláról, papi, tanítói állásról gondos-
kodni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor kőin vnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

[ szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
[ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-ntcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
: küldemény czimzendő. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, április 27. 34. 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Nagy Sándor 

könyvnyomdájában, 
IV., Papnövelde utcza 
8. sz. alatt, hova a 

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. L Félév. 1901. 

„Berqe alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenclae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.a 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Rektori nyilatkozat az egyetemi tanács fegyelmi üléséből az egyetemi kereszt-ügyben. — 
Egyházi Okmánytár. A pécsi egyházmegye papi missió-társulatának adott pápai privilégiumok. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : 
Nagy napok. — E s z t e r g o m : Magasztos szellemű alapítvány gyógyíthatatlan betegek kórházára. — B é c s : A „katholikus Ausztr ia" 
ébredése. — L i s : a b o n : Győztek a „kulturharczosok." — M a d r i d : Az egyház üldöztetése. — R ó m a : Az u j bibornokok. — 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az Aquinói-Szent Tamás-Társaság közgyűlése. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 
L E O N E . 

Rektori nyilatkozat 
az egyetemi tanács fegye lmi üléséből 

az egyetemi kereszt-ügyben. 
Az a beszéd, melyet dr Kisfaludy A. Béla ezidő-

szerinti Rector Magnificus a kereszt illetéktelen, tün-
tetéses és más helytelenségekkel járó kifüggesztésében 
tettes ifjúság csoportjához, tegnap, f. hó 26-án, a 
fegyelmi végzés kihirdetése után intézett, — az első ér-
demleges világgyujtás az egyetemi hatóság részéről ebben a 
rendkívül kényes és messzevágó ügyben, t. i. az egye-
temi kereszt-ügyben. 

Az emlékezetes tanácsülésben résztvettek : a R. 
M. elnöklete alatt dr ponori Thewrewh Emil prorektor, 
dr Breznay Béla hittudománykari dékán, dr Berger Ev. 
János hittudománykari prodékán, dr Mariska Vilmos 
jogtudománykari dékán, dr Bókay Árpád orvoskari 
dékán, dr Klug Nándor orvoskari prodékán, dr Medveczky 
Frigyes bölcsészetkari dékán és dr Fröhlich Izidor böl-
csészetkari prodékán. A rektor előtt az asztalon két 
gyertya között nem „egy" fekete feszület, amint egy 
különben minden tiszteletreméltó napilap irta, hanem az 
egyetemi tanácsnak u. n. ősrégi rektori feszülete, vagyis az 
egész egyetem hivatalos keresztje — állt. 

A beidézett ifjakat két csoportban bocsájtották 
be a terembe : az elsőben a jogászokat, a másodikban 
az orvosokat, bölcsészeket és gyógyszerészeket. 

„Beidéztük önöket, igy kezdé a Rector. Önök 
megjelentek. Hallgassák meg tehát minden érzelem-
nyilvánítás nélkül az ítéletet, melyet ügyükben a már-
cziusi keresztkifüggesztésért hoztunk!" 

Ezután nagy csöndben a következő Ítéletet 
olvasta föl : 

A budapesti kir. magyar tudományegyetem ta-
nácsa 1901. évi márczius hó 18-án tartott V. rend-
kívüli ülésében 3749/1900—1901. szám alatt az egye-
tem központi épületében 1901. évi márczius hó 18-án 
lefolyt tüntetésekben s a tannlmányi és fegyelmi 
szabályzat VI. fejezetében foglalt fegyelmi szabá-
lyokba ütköző egyéb vétkes cselekmények elköveté-
sében résztvett egyetemi hallgatók ellen fegyelmi 
eljárást rendelvén el, a szabályszerűen lefolytatott 
fegyelmi eljárás iratai s a fegyelmi bizottság vég-
jelentése alapján alulírott ülésében a mai tanácsülésre 
beidézett hallgatókat a tanulmányi és fegyelmi sza-
bályzat VI. fejezetében foglalt fegyelmi szabályokba 
ütköző cselekményekben vétkeseknek találván, fegyelmi 
vétségüknek a vizsgálati iratok alapján történt mérle-
gelésével s a tanulmányi és fegyelmi szabályzat 83. 
és 90. §§-ainak alkalmazása mellett : 

Az egyetem központi épületében lefolyt tünte-
tésben való részvételért s az egyetemi hatóság irá-
nyában tartozó engedelmesség megsértéseért az egye-
tem rektora által az egyetemi tanács szine előtt 
leendő megrovásra itéli. 

Majd pedig a következő beszédet intézte az ifjú-
sághoz. Es ez volt a nap eseménye : 

„Midőn én ezt az ítéletet az egyetemi 
Tanács szine előtt Önöknek rectori kötelessé-
gem szerint "ezzel kihirdet tem: egyszersmind 
szeretettel intem és figyelmeztetem Önöket, 
hogy ezt az enyhe ítéletet azzal a komoly 
jóindulat tal fogadják, amelylyel azt ezen kirá-
lyi egyetem a saját hatósági körében megálla-
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pította. Vegyék észre, hogy az ítélet nem az 
Önök benső szándékát, nem a kereszt-cultust 
illeti, hanem igenis azt az utat-módot, me-
lyet az ifjonti fölhevíilés a szándék nyilvá-
ní tására kieszelt és ugy ahogy annak idején 
végre is haj tot t . Ez t a föllépést illetőleg min-
den részvevő előre t isztában volt azzal, hogy 
eljárásuk az Egyetem fegyelmi szabályaiba 
ütközik, — viselniök kell tehát annak követ-
kezményeit . Ám viseljék is; de viseljék azzal 
a komoly felfogással, melyre az imént figyel-
mezte t tem Önöket, — s amelynek legméltóbb, 
az egyetemi hatóságot egyedül megnyugtató 
bizonyságát csak azzal adhat ják, ha ezentúl, 
az Alma Mater iránti fiúi tiszteletből, minden 
az egyetemi rend- és fegyelembe ütköző föl" 
lépéstől tar tózkodni fognak. 

De ehhez még egy szót kell mondanom, 
— azt, hogy ezen figyelmeztetésemmel én ko-
ránsem arra hivtam föl Önöket, hogy a szt. 
kereszttől elforduljanak; sőt ellenkezőleg ! Páz-
mány Pé te r és Mária Terézia egyetemén a 
törvénytisztelés és a fegyelmezett diák-élet 
éppen a kereszt jelében virult századokon át, 
és abban talál ja legjobb irányítóját ma is. — 
Önöket, az Önök egyenes tudásá t hivom bi-
zonyságul, hogy mennyire hamis az a vissz-
hang, melyet az Önök tüntetése keresztény 
társadalmunk némely távoli köreiben keltett , 
mely ugy magasztal j a a mozgalmat, mintha 
azzal egyetemünkön a keresztnek helyet és 
t iszteletet kellene kivívniök! Holot t egyikre 
sem volt és nincs is szükség. Tudják és lát-
ják , hogy ott volt és ott van a sz. kereszt 
egyetemünknek nemcsak temploma tornyain 
és oltárain, nemcsak czim eres pecsétjében a 
díszhelyen; hanem ott volt és ott van ma is 
azon hivatalos helyiségekben, hol az egyetem 
mint hatóság van jelen és e szent jelvénynek 
a kellő tiszteletet biztosítani is tudja. Nem is 
érte és nem is érheti azt e falak között más 
gyalázat, legföllebb csak az olyan gyáva orv-
támadás, mely az ismeretlenség homályába 
tud menekülni. 

Ezeket akar tam még az Ítélet mellett 
elmondani. Önök meghallgatták, — most már 
békességben távozzanak." 

EgyJiázi Okmánytár. 
A pécsi egyházmegye papi missió-társulatáiiak adott 

pápai privilégiumok. 
— Főj), levél. — 

Beatissimus Pater ac Dominus Noster, Papa Leo 
XIII., ad preces Meas humillimas ac devotissimas con-
sociationi sacerdotum ss. missionum dioec., ut frugifera 
haec consociatio uberiora in Domino incrementa capiat, 
Brevibus Apostolicis henignissimis dd. 29-a Novembris 
a. 1900, item dd. 10-a Mártii a. 1901. gratias et privi-
légia singularia largiri dignatus est. Tenores Brevium 
praefatorum praesentibus in extenso publico Clero 
dioecesano ; simul in memóriám Eiusdem revocare 
intendens privilégia per Breve Apostolicum niense 
Decembri a. 1898 concessa et in litteris meis Circula-
ribus anni 1898 sub nr. 1841/1898 iam publicata, tenorem 
etiam huius denuo communico. 

A.) Indnlgenticie plenariae concenduntur membris eonsocia-
tionis sacerdotum ss. missionum dioec. 4 diebus per annum. 

Leo PP. XIII. Ad futuram rei memóriám. Cum 
sicuti ad Nos relatum in dioecesi Quinque-Ecclesien. 
canonice erecta existât Consociatio Sacerdotum, qui 
Saeris per dioecesim missionibus operám navant, Nos 
ut ipsa Consociatio maiora in dies incrementa suscipiat, 
de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli 
Apostolomul Eius auctoritate confisi, omnibus et sin-
gulis' sacerdotibus in eamdem piam consociationem iam 
adseriptis et in posterum adseribendis vere poenitenti-
bus et confessis ac s. communione refectis, qui quatuor 
per annum diebus ab Ordinario semel tantum desig-
nandis quamlibet Ecclesiam sive Oratorium publicum 
dioecesis ipsius Quinque-Ecclesien. visitent, ibique pro 
Christianorum Principum concordia, haeresum extirpa-
tione, peccatorum conversione ac s. matris Ecclesiae 
exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo ex 
praefatis die id agant, plenariam omnium peccatorum 
suorum indidgentiam et remissionem misericorditer in 
Domino concedimus : et iis sodalibus, qui aliis quatuor 
similiter anni diebus semel tantum ab Ordinario statu-
endis Ecclesiam pariter vel Oratorium quodvis publi-
cum dictae dioecesis corde saltern contrito adeant, 
precesque ut supra dictum effundant, quo id agant die 
in forma Ecclesiae solita de numero poenalium Septem 
annos totidemque quadragenas expungimus. Itidem largimur 
fas sit sodalibus ipsis si malint plenariis hisce ac par-
tialibus indulgentiis labes poenasque funetorum vita 
expiare. Praesentibus dumtaxat ad decennium valituris. 
Datum ßomae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris 
die X X I X . Novembris MCM. Pontificatus Nostri anno 
vigesimotertio. (L. S.) Pro Domino Card. Macchi N. 
Marini sub. 

B.) Moderator s. missionis in memóriám ipsius missionis s. 
facultate instruitur erigendi Cructm magnam. 

Leo PP. XIII. Ad futuram rei memóriám. Cum, 
sicut ad nos relatum, in Dsi. Quinque-Ecclesiar. pia 
Sacerdotum extet societas, qui saeris missionibus navant 
operam : Nos ut frugifera huiusmodi consociatio uberi-
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ora in Dno. incrementa capiat, de Omnipotentis Dei 
misericordia ac BB. Petri et Pauli App. Ejus aucte 
coníisi, per pntes concedimus, ut Moderator pro tem-
pore uniuscuiusque missionis, cura clictae societatis 
habenclae, de Ordinarii loci consensu, in ipsius Missi-
onis memóriám, magnam, servatis servandis, Crucem 
erigere queat ; ante quam fideles ex utroque sexu, con-
trito saltem corde orantes, quovis per annum die, par-
tialem, in forma Ecclesiae solita, etiam defunctis appli-
cabilem, ducentorum dierum indulgentiam lucrari licite 
possint. Contrariis non obstant. quibeque. Pntibus ad 
Decennium tantum. Yolumus autem, ut praesentium 
Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, 
manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo per-
sonae in ecclica dignitate constitutae munitis eadem 
prosus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis prae-
sentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae 
apud s Petrum sub annulo Piscatoris die X. Mártii 
MDCCCCI Pontificatus No s tri Yigesimo quarto. Pro Dno 
Card. Macchi N. Marini sub. (L. S.) 

C.) Benedictio Apostolica presbyteris et fidelibus occasione ss. 
missionum; item indidgentiae plenariae conceduntur. 

Leo PP. XIII. Ad futuram rei memóriám. Caele-
stium donorum thesauros, quorum dispensatores esse 
nos voluit Altissimus, cum ad Catholicae Religionis 
incrementum et animarum salutem profüturos speramus, 
libenter elargimur. Cum itaque, sicut Nobis nuper 
exponi fecit Dilectus filius Samuel electus episcopus 
Quinque-Ecclesiensis, ipse nonnullos Presbyteros sae-
culares, seu de Superiorum suorum licentia reguläres 
in diversa loca suae Dioecesis praefatae ad procuran-
dam fidelium salutem mittere intenclat ; Nos eiusdem 
Electi Episcopi zelum et vigilantiam plurimum in Do-
mino commendantes, ac eorundem Presbyterorum sae-
cularium, vel regularium, illorumque ad quos ipsi mit-
tentur devotionem confovere, atque augere cupientes, 
omnibus et singulis Presbyteris praefatis, ac aliis utri-
usque sexus Christifidelibus, ad quos ipsi mittendi 
accesserint, Nostram et Apostolicam benedictionem per 
praesentes impertimur, eisdemque vere poenitentibus et 
confessis ac S. Communione refectis, qui pro S. Romanae 
Ecclesiae, exaltatione, pricipum Christianorum unione, 
infidelium et peccatorum conversione et haeresum ex-
stirpatione, prout unicuique suggeret devotio, pias ad 
Deum preces eifuderint, et dummodo ultra medietatem 
temporis, quo Missiones perduraverint, devote eisdem 
interfuerint, plenariam una vice dumtaxat tempore 
uniuscuiusque Missionis omnium peccatorum suorum 
indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino 
concedimus, praesentibus valituris ad Septennium. 
Yolumus autem, ut praesentium litterarum transsump-
tis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii 
publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica 
dignitate constituae munitis, eadem prorsus habeatur 
fides, quae haberetur ipsis praesentibus, si forent exhi-
bitae vel ostensae. 

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo 
Piscatoris die Decembris 1897. Pontificatus Nostri 
Anno vigesimo. Pro Dno Card. Macchi Nicolaus Man-
cini sub. 

Datum in Püspök-Szent-László, die 15-a Április, 
a. 1901. 

f Samuel, m. p. 
episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 26. Nagy napok. — 
Tegnap, csütörtökön, és ma nagy ünnepélyek vol-

tak az ország fővárosában. 
A tegnapi ünnep az állam és egyház összhangját 

hirdette ad lioc. A két osztrák korona-bibornoknak 
tette a fejére a biboros biretumot maga ő felsége budai 
királyi palotájának Szent-István-kápolnájában, hirdetve 
e tény által, miszerint a sacerdotium és impérium hazánk-
ban nagy súlyt fektet a két hatalom összhangjára, é& 
hogy Magyarország egyenrangú tényező Ausztriával a 
közös fejedelem szemében. 

A lefolyt fényes budai ünnepet részletesen leírta 
minden budapesti napilap. Bennünket főleg gr Zichy 
Gyula pápai kamarás és kiküldött beszéde érdekelj 
melyet az ifjú magyar pap a pápa nevében a biretum 
átnyujtásakor intézet ő felségéhez. Ebben a magas-
szárnyalású beszédben két pont emelkedik ki monu-
mentális jelleggel. Egyik az emlékeztetés szent Adal-
bertre, az Arpád-ház megkeresztelése által a magyar 
nemzet apostolává vált prágai püspökre, a kinek utódja 
vette át a magyar király mint osztrák császár kezéből 
f. hó 2o-én Budavárában a pápa által küldött bibor 
papi süveget. A másik a hathatós utalás, mennyire 
szükség békét tartani egymás közt egyháznak és-
államnak. 

Álljon itt e beszéd teljes szövegében. 

Felséges Császár és Apostoli Király ! 
Zavarba ejt és el kell pirulnom, midőn dicsősé-

gesen uralkodó XIII. Leo pápa megtisztelő megha-
gyásából császári és királyi Felségednek átadhatom a 
bibornoki méltóság és hivatás jelvényét, melyet Felsé-
ged e magas polczra emeltre ruházand. Es méltán fogja 
el szivemet e megbizatás feletti örömérzet, mert ama 
„Római Egyházhoz mindig hü" prágai érseki szék 
ujabb kitüntetése forog szóban, melyből már szent 
Adalbert az őt környező népekre az üdvözitő keresz-
tény hit világát árasztá és oly férfiúnak a bibornoki 
méltósággal való kitüntetéséről van szó, aki hiterkölcs-
ben és a lelkek Krisztus egyházának és az örök üd-
vösségnek való meghódításában, szent Adalbert nyom-
dokaiban hivatott lépni. 

Es a legbensőbb hálaérzetét gerjeszti bennem? 

hogy amidőn császári és királyi Felséged, a Szentatyá-
tól küldött birétumot e kiváló férfiura ruházza, a föld-
nek legfőbb hatalmasságait, az egyházit és a világit,, 
egyesítve szemlélhetem. De mi is lehetne megfelelőbb,, 
mi hasznosabb, sőt szükségesebb a két hatalom együt-
tes működésénél? A polgári hatalom a közjó előmozdí-
tásán mindenkép fáradozik, az egyházi hatalom pedig ezzel 
nem ellenkezik, sőt megjelöli a közjó előmozdításának he-
lyes útját és elismeri a földi javak óhajtható, keresendő-
voltát, de a lelkieknek, az örökkévalóknak tulajdonítja 
az elsőbbséget. Hogy „az igazság a birodalmak funda-
mentuma", ez Felséged országaiban elfogadott elv, vala-
mint az az igazság is, hogy „az Egyház minden erény-
nek és igy az igazságnak is forrása, mestere." 
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Végül legyen szabad Felségedre, valamint orszá-
gaira, a kegyelmek teljességét az Égből leesdenem, a 
bibornoki méltósággal kitüntetett berezeg ő eminen-
cziájának pedig azt kivánom, bogy Felséged dicsőséges 
uralkodása alatt sokáig áldásosán működhessék a hal-
hatatlan lelkek üdvére és a haza javára." 

A mai, pénteki ünnep —külön fejezetre méltó, oly 
jelentős helyet foglal el Budapest és az ország hitéle-
tének fejlődésében. = 

Esztergom. Magasztos szellemű alapítvány gyógyítha-
tatlan betegek kórházára. — 

A vallástalan humanismussal, mely szegényeknek 
kenyeret, hajléktalanoknak menedéket, betegeknek gyó-
gyulást ad vallási vigasz és épülés nélkül, komolyan és 
határozottan versenyre kell kelni az ősi keresztény chari-
tas-nak. Hiszen a közjótékonysági! alapítások édes anyja 
tulajdonképpen a ker. vallás, a kath. egyház egymaga, 
és nem más. 

Egy ily mintaszerű ker. kath. alapítvány ügyében 
az ezidei főp. körlevelek V-ikében a következő közlés 
és felhívás jelent meg: 

San Marco herczegasszony, szül. nagyszentmiklósi 
Nákó Miiéva grófnő, aki nagylelkű áldozatkészségével a 
budapesti „Jó Pásztor" intézetnek adott létet, kifogy -
hatlan bőkezűségében egy második jótékony intézetet 
is létesített, amely „Irgalom Háza" név alatt a gyógyít-
hatlan betegek menhelyét fogja képezni. 

Az országos érdekeknek szolgáló intézmény ala-
posabb megismerése czéljából az alábbiakban közlöm 
a nemeskeblü herczegné alapító levelét, továbbá az 
intézat alapszabályait és végül a védnökségem alatt 
működő kezelő bizottság felhívását, amelyben adomá-
nyokat kér az intézet számára. 

Egyúttal felhívom a ft. papságot, hogy ez áldásos 
intézményt a hívekkel alkalmilag ismertesse meg és 
egy tetszés szerint választandó vasárnapon vagy ünne-
pen rendezzen gyűjtést az intézet javára. 

A gyűjtés eredményét szíveskedjék aztán továb-
bítás végett egyházmegyei irodámhoz küldeni. 

A budapesti „Irgalom Háza" alapítványi okirata. 
1. Alulírott özv. San Marco herczegné szül. nagy-

szentmiklósi Nákó Miiéva, Istenben boldogult szüleim 
és áldott emlékezetű kedves férjem emlékezetére, a 
keresztény egyház 1900 éves s a magyar katholikus 
egyház 9C0 éves fennállásának ünnepe irá it táplált 
kegyeletből, ezennel jótékony czélu alapítványt teszek 
„Irgalom Háza" elnevezés alatt, gyógyíthatatlan betegek 
részére Budapesten létesítendő menedékhely felálhtása 
czélj ából. 

Az alapítvány állagát a Budapet fő- és székváros 
ó-budai részének 1532. sz., ezidőszerint még nevemen 
álló tkvi betétben 
^ -j- ( 1 5?5/7. , 1526/1., 1527/7., 1528/1., 1529/7., 1530/1. ^ 

hrzi szám alatt fölvett telkek, az ezen általam fölépít-
tetett menedékházzal együtt képezi, mely telket az azon 
épült házzal együtt örökre és visszavonhatatlanul a 
fent körülirt alapítványnak ezennel adományozom és 

intézkedtem, hogy az „Irgalom Háza" javára a tulaj-
donjog a Budapest fő- és székváros ó-budai részének 
1532. sz. tkvi betétben 

1525/7., 1526/1., 1527/7., 1528/1., 1*99/7., 1530/1. \ 
A . t ( 
hrzi szám alatt foglalt ingatlanra ajándékozás czimén 
bekebeleztessék. 

3. Kikötöm, hogy az alapítványt tevő „Irgalom 
Házában" csakis oly idült (chronicus) gyógyíthatatlan 
betegek vétethessenek fel, kik ebbeli állapotukat orvosi 
bizonyítványnyal igazolják, továbbá az „Irgalom Háza" 
orvosa által ilyeneknek minősíttetnek és más kórházban 
felvételre nem találnak. 

Kikötöm továbbá, hogy ezek között is a magyar 
honosoknak elsőbbség adassék, magától értetődvén, 

1 hogy a menedékházban ágyalapítványt tevőket alapít-
í ványaik betöltésénél ezen, a honosságra vonatkozó fel-
1 tétel nem kötelezi. 

Az alapítványra való jogosultság, vagy az „Irgalom 
Házában" való bennmaradás joga felvett betegekre 
vonatkozólag megszűnik, ha utólag kitűnik, hogy az 
iUető gyógyítható ; továbbá, ha bentartása az intézet 

j czéljával, vagy a többi betegek ápolásával ellenkezik. 
Elmebetegek fölvételét kizárom. 
A menedékházba fölveendő betegek gondozása és 

ápolása kizárólag a páli Sz. Vinczéröl nevezett irgalmas 
Nénékre lesz bízandó, kik évek hosszú sora óta a beteg-
ápolás, terén világszerte a legkiválóbb érdemeket sze-
rezték és a legnagyobb elismerésben részesülnek. 

A betegek fölvétele iránt az intézkedés joga az 
alábbi 4-ik pont szerint alakítandó bizottságot illeti. 

4. Magyarország bíboros herczegprimását, az esz-
tergomi érseket, mint különben is egyházmegyéjéhez 
tartozó ezen katholikus alapítvány főfelügyelőjét, tisz-
teletteljesen külön is kérem, miszerint alapítványom 
fölött a főfelügyeletet elvállalni s annak igazgatására 
általa meghatározandó számú bizottságot kinevezni 
méltóztassék. 

E bizottság jogában áll az „Irgalom Háza" javára, 
annak kibővítése és a betegágyak szaporítása czéljából, 
saját belátása szerint gyűjtéseket eszközölni, sőt eset-
leg nagyobb siker elérhetése szempontjából egyletet 
alakítani. 

Kivánom, hogy a menedékház javára gyűjtendő 
pénzek valamely elsőrangú hazai pénzintézetnél legye-
nek lefizetendők és ott kezeltessenek ; nem bizalmat-
lanságból fejezem ki ezen óhajom, hanem azért, mert 
ezen intézetek a pénzkezelésre inkább berendezvék és 
aránylag kevesebb fáradtsággal végezhetik a kezelés 
munkáját. 

5. Az alapítványt peres- és perenkivüli ügyekben 
a 4-ik pontban erre fölkért egyházi legfelsőbb hatóság 
képviseli és az általa kijelölendő személyek részére a 
meghatalmazás kiállítása Magyarország herczegprimását 
illeti, kihez a számadások is évenkint felterj esztendők 
és jóváhagyása után a m. kir. belügyministeriumhoz 
átteendők. 

(3. Ezen alapítványi okirat négy eredeti példány-
ban állíttatott ki, melyek közül egy Magyarország 
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herczegprimásánál, egy a m. kir. belügyministeriumnál, 
egy a székesfővárosnál és egy az alapítónál helyezte-
tett el. 

Midőn megemlítem, hogy a menedékház közegész-
ségügyi tekintetekben, önként érthetőleg, a hazai ille-
tékes hatóságoknak van alávetve, alapítványomat a 
Mindenható kegyes oltalmába és örök gondoskodásába 
ajánlom. 

Kelt Nagy-Komlóson, 1900. jnn. 21. 

Özv. San Marco berezegné 
szid. nagyszentmiklósi Nákó Mïléva s. k. 

Előttünk 
Petrovay Justus s. k., Szikszay József, s. k. 

2630. 
mint tanu. mint tanu. 

ex 1900. 

Jóváhagyom ós elfogadom. 
Balaton-Füreden, 1900. junius 27-én. 

(P. H.) Vaszary Kolos s. k., 
bibornok berczegprimás. 

Felhivás gyűjtésre 
a gyógyíthatatlan betegek budapesti 

„Irgalom Házau számára. 
(Az 1901. február 13-án 15,492. sz. a. kel t belügyministeri le irat tal 

megadot t engedély alapján.) 

A törvény értelmében minden község maga tar-
tozik gondoskodni betegei gyógyításáról, ápolásáról és 
ellátásáról. 

Ez irányban a községek iparkodnak is erőik mér-
véhez képest a törvény czélzatát megvalósítani ; de 
mindeddig a legszomorúbb helyzetben éppen azok a 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedők vannak, a kiket 
éltök végnapjáig nemcsak testi fájdalmaik, hanem 
tehetetlenségök lelki gyötrelmei is kínoznak, mert a 
rendes kórházakból ki vannak zárva, oly kórház pedig, 
mely szenvedéseik és szomorú helyzetük enyhítésére 
módot és alkalmat nyújtana, az egész országban egyet-
len egy sem létezik. 

Egészségügyünk rendezésének ez égető hiányán, 
a gyógyíthatatlan betegek szomorú állapotán kívánt a 
jótékony özv. San Marco herczegné, szül. nagyszent-
miklósi Nákó Miiéva segíteni, midőn ismeretes áldozat-
készségével, melynek fővárosunk már más emberbaráti 
intézményt is köszönhet, e szerencsétlenek számára 
ugyanitt az első kórházat felállíttatta és alapítványát 
az ország herczegprimásának fővédnöksége alá helyezve, 
a valláskülönbség nélkül felveendő betegek ápolását a 
sz. Vinczéről nevezett Irgalmas testvérekre bizta. 

Bécsben szerény bérházban kezdte meg működé-
sét az Irgalom Háza és ma, a készpénzben és termé-
szetben befolyó gazdag adományok segélyével, már 
négyszázon felül van — köztük számos magyar — a 
betegek száma, kik ott ápolásra találnak. 

Nálunk a gyógyíthatatlan betegek számára külön, 
egyenesen e czélra épült kórházat állított fel a feleba-
ráti szeretet. Az épület készen áll. A boldogtalanok 
esengve várják, hogy bejuthassanak a könyörület e 
hajlékába. Megnyitását azonban gátolja, hogy nincs 

alap a berendezésre s a betegek kórházi ápolásának 
mindennapi költségeire. 

Hazánk e szerencsétlen betegei érdekében biza-
lommal fordulunk a könyörületes szivekhez. A szegény 
fillérével, a vagyonos az ő nagyobb adományával örö-
mest fog járulni az irgalmasság cselekedeteihez, me-
lyeket a Mindenható jegyez föl a jótétemények örök 
könyvébe. 

A ki egy beteg állandó ellátását akarja biztosí-
tani, 10,000 korona alapítványnyal gyarapítsa az Irga-
lom Háza üdvös működésének alapját. 

Egy-egy beteg ellátásának és ápolásának költsége 
400 korona, melynek fedezetét azoknál a szerencsét-
leneknél, kik ágyalapítványra el nem helyezhetők és 
kikért a hozzátartozóik az ellátási költséget nem képe-
sek fizetni, a felebaráti szeretet adományaiból reméljük. 

A gyógyíthatatlan betegek szerencsétlen sorsának 
enyhítésére kérve kérjük a jótékony sziveket, hogy 
erre szánt alapítványaikat és pénzbeli adományaikat 
az Irgalom Háza javára a Magyar Földhitelintézethez 
(Budapest, V., Bálvány-utcza 7.), a természetbeni ado-
mányokat az Irgalom Házába (III. ker., O-Buda, Fé-
nyes Elek-utcza) beküldeni szíveskedjenek. 

Vaszary Kolos 
bib., herczegprimás, az I rga lom H á z a fővédnöke. 

Az Irgalom Háza igazgató bizottsága : 
Forster Gyula 

a bizot tság elnöke. 

Dr Bartók Géza. 
Dr Bencze Benő. 
Dr Diescher Fer. 

Dr Hajduska Emil 
a bizot tság t i tkára . 

B. Gerliczy Ferencz. 
Kirschhofer Károly, 

Otto Adolf. 
Datum in Balatonfüred, die 17. Április a. 1901. 

Glaudius 
Card., AEppus . 

liées, április 22. A „katholikus AusztriaLL ébre-
dése. — 

Sokáig tartott alvása. A „Los von Rom'- támadá-
sának kellett közbejönni, hogy felébredjen. Ferencz 
Ferdinánd trónörökös fellépése és állásfoglalása, mely 
abban áll, hogy a „Katholikus Iskolaegyesület1- védnök-
ségét elfoglalta, korszakot jelentő esemény. Sok min-
denfélét össze-vissza beszélnek erről az eseményről és 
annak előzményeiről a szabadelvű lapok. A tányálást a 
„Reiclhspost" fejtette ki, kijelentvén, hogy a korona-
herczeg fellépése ő fenségének személyes kezdeménye-
zésével történt. O maga adta tudtára előzetesen az 
iskolaegyesületnek óhajtását, hogy az egyesület védnökségét 
hajlandó átvenni. Erre az egyesület, miután az eddigi 
védnök, dr Rössler stpölteni püspök a protektorságról 
lemondott, kérvényt szerkesztett és nyújtott be a koro-
naherczeghez, kérve a védnökség kegyes elfogadását. 
A válasz igenlő volt, sőt az elnökség egyúttal meghí-
vást kapott a-koronaherczegtől audiencziára. A kihall-
gatás körülményei már a magyar lapokból is ismerete-
sek. Ő fensége megbízta az egyesület elnökségét annak 
hirdetésére, hogy a védnökségét saját initiativájára 
fogadta el és lelkiismerete szózatát követi. Ennek a 
nyilatkozatnak történeti jelentőségét a „Vaterland" 
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derítette fel, abban a nyilatkozatban, a mely az egyik 
budapesti kath. lapban is megjelent. Értelme az egész 
dolognak ez : „post nubila Phöbus," sötétség, homály 
után hajnalodni kezd ! Sapientibus sat ! 

Másik emlékezetes jele az osztrák katholikusok 
tettreébredésének az a nagy körmenet, mely itt, Bécs 
belvárosában, a kocsiközlekedés két órai szünetelésével 
vonult fel az ősrégi szent István templomába. Csak 
férfiak vettek benne részt, nők ki voltak zárva. Részt 
vett benne Bécsnek valamennyi kath. egyesülete. Az 
egyesületek és társulatok után a „szent angyali k a r o d -
ról nevezett templom papsága következett teljes dísz-
ben. Ezután jöttek a katholikus ifjúsági egyesületek 
díszruhában, szalagokkal, nyomban a kath. osztrák 
főnemesség következett, Liechtenstein Alajos hg, Schwar-
zemberg János hg. stb. A hadsereget egy tábornok 
teljes uniformisban és több tiszt képviselte. A felvo-
nulók számát 12 — 15,000-re lehet tenni. A szabadelvű 
lapok 7000-et engednek meg. A kegyesek ! 

Lissabon, április 21. Győzteli a „kulturharczosok.* — 
Az egyházellenes izgatás vezetői győztek. A por-

tugál kormány csakugyan annak bizonyult, a minek 
híresztelve volt eddig : eszköznek az egyház ellenségei 
kezében. Decretumot hirdetett ki (parlamentaris ország-
ban), mely nagy csapást jelent a szerzetesrendekre. A 
szerzetesrendekre vonatkozó eme decretum tegnap 
(20-án) jelent meg a hivatalos lapban. Szerzetesi tár-
sulatok létezésének lényeges föltételei e szerint a kö-
vetkezők : a saecularisatio, vagyis 6 hónap alatt beiga-
zolása a világi hatóság előtt annak, hogy az illető 
szerzet a jótékonyságnak, tan- és nevelésügynek, a hit 
vagyis czivilizáczió terjesztésének él, — ez utóbbit 
csakis a gyarmatokra értve. A szerzetes társulatok veze-
tőinek portugál alattvalóknak kell lenniök. A gonoszul 
fogalmazott decretum következtében a ferencziek, ben-
czések és jezsuiták rendházait azonnal be kell zárni. 

Madrid, április 22-én. Az egyház üldöztetése — mint 
a duzzadó ár egyre növekszik. Tegnap (21-én) a mikor 
a portugáli hires decretum megjelent, a vigadó nagy-
termében népes gyűlés volt, melyen nők is számosan 
voltak jelen. Az egyház ellenségeinek nemzetközi össze-
játszása kézzelfogható. Minden szónok a „klerikaliz-
mus"-t támadta. Követelték az egyház és állam szét-
választását. Tudjuk, hog3r ez mit jelent. Követelték, 
hogy kizárólagos nevelő és oktató az állam legyen. 
„Okul" azt hozták fel, hogy Spanyolország hanyatlását 
a klerikalizmusnak köszönhetni. A szerzetesrendekre 
pereatot kiáltottak. Utczai tüntetést is szerettek volna 
rendezni, de az ég csatornái megeredtek és szétpaskol-
ták a ker. vallásiéi való elrugaszkodás hőseit és ezek-
nek áldozatait egytől-egyig. 

Kóma, ápril 20. Az uj bibornok ok, — (Folyt.) 
Boschi Gj7ula ferrarai érsek született Perugiában 

1838. márcz. 2-án. Mikor mgre Becei (most XIII. Leo 
pápa) püspökké lett, Boschi Gyula alig volt 8 éves 
gyermek. Különös, hogy ő volt az első gyermek, a 
kinek Pecci püspök a bérmálás szentségét feladta. Et-
től a pillanattól kezdve sose feledte a pápa s feltűnő 

melegségének jótéteményeivel halmozá el Boschit. 
Tanuló korában támogatta, s áldozópappá felszentelvén, 
legmeghittebb emberéül, titkárjává szemelte ki. Doktori 
babért a theologiából a római egyetemen nyert. Fel-
szentelése 1861. május 27-én volt Perugiában. Gyorsan 
haladt a kitüntetések fokozatain. Kanonok, peniten-
cziárius, archidiaconus, archipresbyter volt gyors egy-
másutánban. Mint szónok is kivált kenetességével és 
hóditó erejével. XIII. Leo pápa 1888. jun. 1-én todii, 
1895. nov. 29-én senigagliai püspökké, 1900. április 
19-én ferrarai érsekké tette. Boschi mindenütt bevált 
s kedves embere maradt a pápának. 

Biboldi Ágoston, előbb páviai püspök, most raven-
nai érsek, született 1839. febr. 18-án Paclernoban Milano 
mellett. Egész életét tanulással s mióta pap a lelkek 
szent szolgálatának teljesítésében töltötte. Pályájának 
kiemelkedő iránya a papnevelés. Rektora és tanára volt 
a monzai és milánói érseki seminariumnak. Physikát, 
mathem:.tikát és theologiát tanított. A milanói papság 
gyöngyének tartotta őt Calabianca érsek és a főmegye 
fővédőszentei, sz. Ambrus, sz. Gerváz és sz. Protáz 
ereklyéinek uj elhelyezésével maga helyett őt bizta 
meg. 1877-ben lett páviai püspök, követve ott a most 
már világhirű Parocchi bibornokot, és 24 évig kormá-
nyozta ezt a megyét. Most egyszerre megkapta a raven-
nai érsekséget és a bibort. 

Kniaz de Kozielsko Buzyna János krakói püspök 
született Gwozdziecben, a lembergi főmegyében, 1842. 
szept. 13-án. Családja magas állami hivatalokra szánta. 
0 pap lett vagyis belépett a premislei papnevelőbe és 
1878-ban áldozópappá szenteltetett. Pályáját a prze-
warsk-i káplánsággal kezdte. Csakhamar premislei ka-
nonok lett. 1886-ban IX. Pius pápa menüi czimmel 
püspökké praeconizálta és a lembergi érsek mellé se-
gédül adta. Püspökké Ledochowski biboros szentelte 
fel Rómában. 1895-ben elnyerte a krakói püspökséget, 
mely 1889 óta újra felvette a herczegi czimet. 0 emja 
a két jog doctora, a bécsi urakházának és a galicziai 
országgyűlésnek tagja, v. b. t. tanácsos, a krakói egye-
tem theologiai karának protectora. 

KATE. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az Aquinói sz. Tamás-Társaság közgyűlése. 

Szerdán délután folyt le a központi papnevelőin-
tézet dísztermében 5 órától 7 utánig. Elnökölt dr Városy 
Gyula pápai praelatus. Megnyitó beszédében ő mga 
buzdította a tagokat arra, hogy szent Tamás műveit 
tanulmányozzák, s megjelölte a módot, miképp keli a 
nagy mester tanát a tudományban érvényesíteni. Dv Kiss 
János alelnök jelentést olvasott fel ezután a társaság 
1900-iki történetéről, illetve működéséről. Történetében 
a társaságnak fájdalmas esemény dr Steiner Fülöp 
püspök ur, a társaság magas szellemű védőjének halála-
Vigasztaló, hogy az elköltözött Istennél pártfogónk 
marad. Következett dr Purt Iván főtitkár és pénztáros 
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jelentése a társaság tagjainak számáról és pénzügyi 
állapotáról. Van 35 alapító, 84 rendes és 80 pártoló 
tag. Bevétel volt 1900-ban 710 korona, kiadás 498 
korona. Rendes tagokul ajánlásra megválasztattak : dr 
Czilek Balázs, dr Kalmár Sándor, dr Zgama Károly, dr 
Amon Pál tlieol. tanárok és WincTder- Vetési József író. 
Erre dr Kiss János nagy figyelem mellett értekezést 
olvasott fel a kifejlődési elméletről, mely után dr Székely 
István rendes tag észrevételeket tett Darwin fajkiválási 
elméletére. Végre dr Breznay Béla rendes tag indítvá-
nyára a közgyűlés köszönetet szavazott az elnöknek és 
a többi tisztviselőknek a társaság ügyeinek buzgó gon-
dozásáért. 

Sürgős teendőink 
a katholikus sajtó fejlesztése körül. 

— Eyy felolvasás. — 

Margalits Ede egyetemi tanár, a kath. sajtóügy 
fáradhatatlan lelkű bajnoka, a budapesti Szent Imre 
Önképző-egylet f. hó 20-iki felolvasó estéjén, mint meg-
hívott vendég, magas színvonalú előadást tartott a kath. 
sajtóról az egyleti tagok s érdeklődő egyetemi polgá-
rok rendkívüli részvétele mellett, ugy, hogy az egylet 
felolvasó terme alig tudta befogadni a nagyszámú hall-
gatóságot. Maga az előadás oly általános jelentőségű s 
eszméi oly akut jellegűek, hogy méltán tarthatnak 
igényt szélesebb körben való elterjedésre, mindenekfelett 
pedig komoly megszívlelésre. 

A tudós tanár, miután röviden utalt arra, hogy az 
egyetemi tanár tekintélyének éppen nem árt, ha 
kathedráján kivül is megjelenik tanítványai körében, 
mert a tekintély forrása nem az elszigeteltség, hanem 
jellemében s tanítványainak szivében gyökerezik, áttért 
tulaj donképi előadására, melynek eszmemenete a kö-
vetkező : 

A lelki irgalmasság cselekedetei közé tartozik az 
emberiségnek a helyes, az igaz ismeretére való veze-
tése, felvilágosítása ; az idők szelleméhez képest ez külön-
böző eszközök utján történt, a régi időben nagy tudo-
mányos munkák révén, majd az 50 —60-as években a 
röpiratok foglalták el azok helyét, mig manapság ezek 
szerepét a hírlapirodalom vette át. 

Ma a szószék jelentősége aláhanyatlott, mert bár 
hatása élénk, gyors elhatározásra bíró, nem versenyez-
het az irott szó hatalmával, a mely fogva tartja, az 
elmét s az idő és tér határait úgyszólván nem ismeri. 
Igazat mond a Guttenbergre vonatkozó mainzi felirat. 
Azt a messzeséget, a melyet nem ismert sem a latin, 
sem a görög szellem, felfedezte azt a német szorgos, 
munkás elme, most már, a ki valamit tud, nem magá-
nak tudja, hanem az egész emberiségnek. 

A hírlapirodalom egyetemes hatásával kiválóan 
alkalmas az alkotmányi jogok, hazafias érdekek védel-
mére, a kultura, tudományosság, közerkölcsök s anyagi 
jólét szolgálatára: e közös czélok tekintetében nem 
lehetnek különbségek a hírlapírók között s a mely ez 
ellen vét, bukását megpecsételte. Azonban mi katholi-
kusok bízvást elmondhatjuk, hogy ha valaki szolgál-
hatja a hazát, a közerkölcsiséget, ugy mi vagyunk azok, 
a kiket már hitelveink is köteleznek erre. 

Nagy fontosságú társadalmi kérdésekben a hírla-
pok két táborra oszlanak, az egyik kifejezetten a keresz-
tény eszméket szolgálja, a másik ezeket mellőzi vagy 
egyenesen romlásukra tör s minthogj^ meggyőződésünk 
szerint az emberiség legmagasabb érdeke a keresztény-
ség, igen természetesen a ker. hírlapirodalom ügyét 
elsőrendű fontosságúnak tartjuk, részint mert igazunkat 
védi, részint mert hitünkben megerősít és a ker. igaz-
ságokban való meggyőződést terjeszti. 

Az emberi társadalom is hova-tovább e két táborra 
oszlik ; a fejlettebb nyugaton e megoszlás úgyszólván 
teljesen végbe ment, igy Francziaországban a társada-
lom egészen természetszerűleg két részre oszlik, a ke-
resztény, kath. részre, és az evvel ellentétes táborra. 
Ha egy menyegzőt vagy temetést nézünk, a mely itt 
a templomból történik, a menet annak ajtajánál ketté 
válik, egyik része bemegy, a másik kint marad s a 
szertartások végeztével ismét egyesülve lialad tovább. 
Igy van ez a társadalmi s állami élet egész vonalán, 
de nem helyeselhető az a végletekbe menő, ádáz harcz, 
a mely a másik részről a keresztény világnézet teljes 
lerombolására tör, nem gondolván meg, hogy az ellen-
féllel, ugy lehet, a közös haza egyik fele pusztul el. 
Ez a tagozódás azonban fokozza az erőket is s a kath, 
részen bámulatos kísérletet és áldozatkészséget találunk, 
a mely, ha egy életrevaló eszme merül fel, mindjárt 
kész annak anyagi keresztülvitelére, másik részen pedig 
pokoli gyűlöletet. 

Nálunk Magyarországon a középszerűség uralkodó 
jóban, rosszban; nem elég erővel lép fel a keresztény-
ség, buzgalmán az ellentábor túltesz, de az öntudatos 
ketté vállás még nem következett be. Az ébresztés és 
öntudatra keltés nagy munkájában rejlik a ker. hírlap-
irodalom első feladata. 

Szinte kétségbeejtő ránk nézve a hírlapirodalom 
statisztikája; nekünk 2 fővárosi és 2 vidéki kifej ezet-
ben ker. s kath. napilapunk van és 40 vidéki nagyobbára 
hetilapunk, összesen 44, alig egyötvened része az egész 
magyar hírlapirodalomnak ; az olvasókat tekintve még 
siralmasabb az arány. Németországban, hol a kath. 
lakosság csak kétszer akkora, 419 politikai kath. lap 
van, ebből 111 napilap. 

Segítségül ne várjunk csodákat, hanem mindenki 
tegye meg a maga körében kötelességét, előfizetéssel 
s terjesztéssel, tehát első sorban anyagilag támogassa 
a kath. sajtót s ha van képessége szellemileg, Tekintve 
a magyar konzervativizmusát nem lehet remélleni, 
hogy katholikusaink egykönynyen szakítani fognának 
megszokott kath. ellenes leibjournáljaikkal, azért a 
vidéki kath. sajtó fokozott támogatása az elsőrendű 
feladat, hogy az kath. olvasóközönséget neveljen; emel-
lett a kath. fővárosi napilap támogatandó, mert egy az 
eddig képviselt két közjogi irányzaton felülálló harma-
dik napilap még- csak a jövő zenéje, az időelőtti kísérlete-
zés minden irányban végzetessé válhatnék. 

Kivihetőbbnek tartja egy krajezáros kath. napilap 
létesítését ; még számos egészen praktikus tapasztalatát 
közölte a hallgatósággal, mígnem előadásait befejezve, 
a kath. sajtó terjesztésére, támogatására hivta fel a 



'272 RELIGIO. LX. évi. 1901. 

hallgatóságot. A helyzet aggasztó, de csüggedésnek 
nincs helye, mert hisz a kereszténység s virága a kath. 
egyház örök intézmény, a melynek néha ugyan rosszul 
megy dolga nyilván a mi hibáink folytán, másszor jobb 
napjai vannak, a mikor azonban nem szabad elbizakod-
nunk, mert az elöhirdetöje a bukásnak. Következetes, 
állhatatos, munkával kell szolgálnunk a kereszténység 
ügyét, hogy a ker. világnézlet, a mely nemcsak meg-
nyugtatóbb, de tudományosabb s biztosabb is, az ellen-
ségek felett győzedelmeskedjék. Tiszaparti. 

IRODALOM. 
= Mohi Adolf iratai. 1. Mondák Kismarton vidé-

kéről. Irta Pap Bácsi. A győregyházmegyei hatóság 
engedélyével Győr 1900. 12-r. 104 1. Ara 1 korona. 
Megrendeléseket elfogad a győregyházmegyei könyv-
sajtó. — 2. Török világ Kismarton vidékén. 1683—1699. 
Irta Molil Adolf loretói plébános. A győregyházmegyei 
hatóság engedélyével. Szerző sajátja. Sopron 16-r. 551. 
Ara 50 fillér. — 3. A horvátok átvonulása Sopronmegyén. 
Irta Molil Adolf loretói plébános. Különnyomat a 
„Soproni Napló" 1898-iki folyamából. Sopron 1898. 
16-r. 31 1. Ara ? — 4. Der Gnadenort Loreto in Ungarn. 
Auszug aus dem gleich betitelten Werke von Adolf 
Molil Pfarrer in Loreto. Mit Erlaubnisz. Selbstverlag 
des Verfassers. Raab, 1900. 12-r. 58 1. Ára 50 fillér. 

Valamennyi gondos, — érdekes, tanulságos olvas-
mány. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a gyulafehérvári és fogarasi gör. szertartású 
katholikus főkáptalanban Mateiu Pap Simon éneklő 
kanonoknak az olvasó kanonokságra, JPopu Gábor őr-
kanonoknak az éneklő kanonokságra, dr Bunea Ágoston 
iskolás-kanonoknak az őrkanonokságra, dr Hosszú Vazul 
kanczellár-kanonoknak az iskolás-kanonokságra és dr 
Szmigelski Viktor theologus-kanonoknak a kanczellár-
kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyom 
és megerősítem. 

Kelt Bécsben, 1901. évi április hó 9-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
= Az apostoli szentszék követe Budapesten. 

Mgre Taliani nunczius az „Angol királynő" szállodában 
számos látogatást fogadott a magyar főpapi és főúri 
körökből, melyeket azután titkára kíséretében viszon-
zott. Igy a nuncziust meglátogatták Schlauch dr kar-

dinális, Samassa egri és Császka kalocsai érsekek, 
Dessewffy és Hornig báró püspökök. A bibornok her-
czegprimás nevében, kit gyöngélkedése tart vissza a 
fővárosban való megjelenéstől, Kohl Medárd dr föl-
szentelt püspök látogatta meg a nuncziust Nemes Antal 
apátplébános kíséretében. Ugyanok Skrhenszky és Puzyna 
bibornokokat is meglátogatták, kik azután a primási 
palotában leadták névjegyeiket. Taliani nunczius csü-
törtökön az Angolkisasszonyoknál, tegnap, pénteken, 
a budavári koronázó templomban misézett. 

— Zászlószentelés zászlóanyául királyi herczeg-
nővel. A budapesti Mária-congregatio zászlószentelési és 
tagfölvételi ünnepélyén, amely tegnap délután 3 órakor 
volt a Erzsébet-városi templomban, Mária Valéria 
főherczegnő is résztvett, aki a zászlóanyai tisztséget 
vállalta el. A zászlószentelés szertartását dr Kohl Me-
dárd püspök végezte. Ez után Wolafka Nándor dr az 
ifjúsághoz beszédet intézett, a melyben összetartásra 
és vallásosságra buzdította őket. A Mária-congregatióba 
fölvették az ifjúságnak újonnan jelentkező tagjait. 

— Katholikus tanitó pápai kitüntetése. Csáky 
Károly gróf váczi megyés püspök ur fölterjesztésére a 
pápa Fodor Imre váczi katholikus tanítót a szent Szil-
veszter-rend lovagjává nevezte ki. 

— Lelkes ünneplés tárgya volt Temesvárt f. hó 
19-én Németh József fölsz. püspök ur, a ki 70-ik szü-
letése napját élte meg jó egészségben és nagy szere-
tetben. Ad m. a. 

— A történetíróknak az utókorban a lapok fel-
használásakor nagyon óvatosaknak fog kelleni lenni. 
A bíboros biretum budavári ünnepe alkalmából egyik 
lapunk például azt mondta, hogy ősidők óta, a másik, 
hogy soha sem volt Budavárában biretum-átadás, — 
holott nem is oly igen régen adott át ott a király 
biretumot. A keresztkifüggesztósi egj^etemi ügyben 
hozott ítélet leírásában pedig az egyik lap Timon Ákos 
drt mint jelenvoltat szerepelteti, holott az illető nem 
volt jelen, egy másik lap pedig nem emeli ki a jelen-
voltak közt ponori Thewrewk Árpád dr prorektort, 
holott jelen volt. 

— Papi jótékonyság. Balogh Ignácz szárazpataki 
plébános az erdélyi egyházmegyében, volt gyulafehér-
vári theologiai tanár, 25 éves papságának ós születése 
50-ik évének örök emlékére 4000 korona alapítványt 
tett. — A szathmári káptalan a legutóbbi kanonok-be-
iktatás emlékére 200 koronát adott jótékony czélra. — 
Csernoch János esztergomi praelatus kanonok az ottani 
gymnasiumban létesítendő tápintézet javára 200 koro-
nát adott. Nulla dies sine linea. 

A szerkesztő telefonja. 
K. L. Igaza van és jól teszi. Ez a lap a szó teljes értel-

mében „mindnyájunk" lapja ; a közérdeket szolgálja, klikkszerü 
eljárás nélkül 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor kőin vnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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I Megjelenik e lap heten- i 

ként kétszer : 
: szerdán és szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: \ 
: félévre helyben s posta- \ 

küldéssel 5 frt. É 
: Szerkesztő lakása : j 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., i 
I hova a lap szellemi í 
: részét illető minden § 
j küldemény czimzendő. | 

j Előfizethetni 
i minden 
\ kir. postahivatalnál : 
[ Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, május 1. 35. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

~Perye alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.11 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Apologetikus értekezés a szent zsolozsmáról. •— Szent beszéd sz. Adalbert ünnepére. — 
Egyházi Tudósitások. B u d a p e s t : Panasz és felhivás. — N a g y v á r a d : Katholikus közoktatás Nagyváradon. — R ó m a - . Az u j 

bibornokok. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. A Szent Imre Önképzö-Egylet felolvasó-estélye. — Irodalom. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

Apologetikus értekezés 
a s z e n t z s o l o z s m á r ó l . 

„Credamus, fratres, quantum quis-
que amat Ecclesiam Christi, tantum 
habet Spiritum Sanctum". S. Aug. in 
Ev. Joann. Tract. XXXII. n. 8. 

(Vége.) 

Czikkező igy fo ly ta t ja p a n a s z á t : A vati-
káni zsinathoz érsekek és püspökök nyú j to t t ak 
be fe l ter jesztéseket (sikerteleneket), melyekben 
a zsolozsma mér téké t leszállí tani és t a r t a l m á t 
rendezni kérik. 

A mondo t t ak ra következő észrevételem 
van : Roskoványi, Coelib. et Breviár ium czimű 
könyvének torn. VIII . 586—589. lapjain való-
ban fel van sorolva ha t előter jesztés ily czim 
ala t t : „Pos tu la ta P raesu lum de revisendo 
Breviario in Concilio Vat icano proposita. 1869., 
1870." 

Ezen h a t előterjesztés (postulatum) szöve-
gei közöl csupán az első helyen lévőt fogom 
it t szószerint közölni, amennyiben ez a leg-
ta r t a lmasabb és legméltányosabb. 

Ezen előterjesztés rövid szövegezésben igy 
szól: „Ex Postulat is P raesu lum nonnul lorum 
Galliae ad Concilium Vat icanum directis : de 
revisendo Breviario. 1869. — De revisendo Bre-

viario. Oppor tune re fo rmare tu r Breviár ium, 
praecipue quoad Lectiones ab historiis apocry-
phis non satis expurga tas ; quoad a l iquot 
Eymnos stylo obscuro et prope barbaro com-
positos ; quoad Psalmorum distributionem, quae 
magis variari debere t ; quoad f requentes nimis 
n imiumque dilatas translations Sanctorum ; quoad 
ipsum delectum Sanctorum, quorum mult i R o m a e 
proprii sunt, et ext ra R o m a m p a r u m noti ; 
quoad mensuram Officiorum, quae saepe in do-
minicis praeser t im et feriis longiora videntur,, 
et s ta tui p raesent i Cleri saecularis, mul to mi-
nus quam olim numerosi , pro indeque magis 
occupati , non satis accomoda te" . 

Az i t t felsorolt k ívána lmak közöl, min t 
ezt m á r fennebb alkalmilag ki fe j te t tem, XI I I . 
Leo pápa sokat megva lós í to t t : nevezetesen a 
Il-ik Noc turnusnak több olvasmányát kijavíttatta; 
a general is rubr ikáka t r e fo rmá l t a ; a szentek 
ünnepeinek, illetőleg azok officiumainak áthelyezését 
(translatio) módosította ; az Officium votivumok en-
gedélyezésével a hé tköznapi u. n. ferialis Offi-
c iumokat megszünte t te , stb. 

Ennél fogva módosí tandó czikkirónak azon 
nyi la tkozata , hogy az érsekek és püspökök 
által a vatikárii zsinathoz fe l te r jesz te t t kérel -
mek sikertelenek voltak. Valószínűleg még több 
eredménye is lett volna ezen felterjesztéseknek, ha œ 
zsinat fel nem függesztetik és a bizottságok munká-
lataik közepette fel nem oszlattatnak. 

35 
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Hiszen lépten-nyomon lá tha t juk , hogy 
R ó m a a l i turgikus könyveknek minél tökélete-
sebb színvonalra való emlése mel le t t százado-
kon át küzd á l lhata tosan. 

Hogy végéhez siessek m á r je len érteke-
zésemnek, záradékul még egy idézete t veszek 
elő czikkiró negyedik czikkelyéből (lásd: „M. 
A . u napilap, 1900. évi decz. 14-én megje len t 
s zámában a harmadik co lumnában **) a la t t 
mondot taka t ) . 

A mai beneficiatus, úgymond, czikkiró, — 
a hanyag zsolozsma-mulasztásért , bizonyos 
a r ány szerint, és fel tételek mellet t , napi jöve-
delméből ex jus t i t ia valamit pusz ta „poenale" 
gyanán t rest i tualni tar tozik. Miután pedig a 
nagy közönség, mely Roskoványi szerint (id. 
m ű v e : V. pag. 221.) valamikor fel lázadni is 
kész volt a nyilvános zso lozsmaaj ta tosságnak 
megvál toz ta tásáér t , vagy e lmaradásáér t , m a a 
zsolozsma i ránt ná lunk (vagy ott, a hol) m á r 
n e m érzékeny és azt, mint a nyilvános litur-
g iának egyik je len tékeny részét többé nem 
r ek l amá l j a : önként következik, hogy a mi mos-
tani zsolozsmánk, mint különben is egyszerűen disci-
plinons eredetű tárgy, magában véve már csak levis, 
vagy akár közömbös materiának is minősíthető. Es 
e tekintetben csak a mai felfogás és értelmezés lehet 
irányadó, nem pedig a régi moralisták véleménye, 
ak ik t. i. az akkori nagy közönség h a n g u l a t á t 
és becslését ve t ték alapul a nyilvános zsolozsma 
körü l fe lmerül t hanyagságok és mulasz tások 
erkölcsi minősítésénél. A zsolozsmát magát, mi-
u t á n t. i. a közönség bot ránkozó érzékenysé-
gének c i rcumstant iá ja megszűnt , ex objecto, még 
Jia tizszer hosszabb volna, sem tarthatnák mai átnéze-
tünk mellett gravis materiának. 

Valóban, megesik az embernek a szive, ha 
ezeke t a merész ny i la tkoza toka t olvassa és nem 
képes megállapítani , — én legalább ily lelki han-
g u l a t b a n vagyok, — hogy váj jon a szertelen mó-
don hánykolódó könnyelműségnek vagy tudat -
l anságnak róvja fel ezen enunciá t iókat ! 

Ér tekezésem folyamán, fennebb, ezen kér-
d é s a l a t t : kik kötelesek a zsolozsmát elimád-
kozn i? e lmondot tam, hogy köte lez te tnek a 
Breviár ium elvégzésére a) a nagyobb rendben 
lévők; b) akik egyházi j avada lma t élveznek; 
uz utóbbiak, mulasz tás esetén, nem csupán 
bűn t követnek el, de egyút ta l kár tér í tésre is 

köte lezte tnek. Mindig idéztem az egyháznak 
érvényben lévő, té teles törvényeit . Különösen 
egész ter jedelmében közöltem V. szent Pius 
p á p á n a k : vEx proximo" kezdetű, 1571. szept. 
20-án kel t bul láját , mely megállapí t ja , hogy 
mily mulasz tás képez halálos bűn t (grave pec-
catum) és az egyházi javadalmas , mulasztás 
esetén, mily a rányban tar tozik a kártér í tésre. 

Minő elszomorító tuda t l anság tehát , ha 
czikkező azt állítja, hogy „a mostani zsolozsmánk, 
mint különben is egyszerűen disciplinaris eredetű 
tárgy, magában véve már csak levis, vagy akár kö-
zömbös materiának is minősíthető. És e tekintetben 
csak a mai felfogás és értelmezés lehet irányadó, nem 
pedig a régi moralisták véleménye". 

Avagy, midőn igy szól: VA zsolozsmát . . . 
magát, ex objecto, még lia tizszer hosszabb volna, 
sem tarthatnák mai átnézetünk mellett gravis materiá-
nak". VII . Sándor pápa, 1665. szept. 24-én 
censurával sú j to t ta azon állí tást (mint latinul 
m o n d j á k : d a m n a t a fui sententia), hogy az 
Officium egy órájának, péld. a P r ímának el-
mulasztása , bocsánatos bűn. Mily censurât 
érdemel czikkiró értekezése ! ? 

A „M. A." azon alkalommal, midőn az 
i t t le tárgyal t és elbírált négy czikket közölni 
kezdet te , a következő komitivával ad ta azt át 
az olvasó közönségnek : ,E czikket a küzdő 
ka th . klérus soraiból ve t tük s noha erős igazsá-
gok foglaltatnak benne, közlését szükségesnek 
í tél tük. Az egyházi fegyelem helyreállítására méltó 
törekvésnél az erős példázásoknak meg van a ma-
guk jogosultsága. Szerk. ' 

H a jelen apologetikus ér tekezésem valami 
véletlen eset közbejöt tével a „M. A." t. szer-
kesztőjének szeme elé kerül és azt kellő figye-
lemmel végigolvasta : vájjon fogja-e ismételten 
állítani, hogy az ál ta la közlöt t négy czikkben 
erős igazságok fogla l ta t tak és hogy az egyházi 
fegyelem helyreál l í tására irányuló ilyen törek-
vésnél meg van a jogosultság ? 

Befejezem ér tekezésemet a nagytudomá-
nyu és szent életű néhai Simor, kardinális, 
herczegprimás és érseknek eme szavaival : „ Ora-
tio via est ad omnia bona : neglectio ejus via est ad 
omnia mala; oratio clericorum: psalmodia".*) 

Dr Lessenyey Ferencz. 

*) Forrásaim voltak : Simor Joann. Aeppi Strig. 
Pastoralis litera de Breviario. a. 1872. — Roskoványi 
Aug. Coelibet. et Breviar. torn. V. et VIII. — P. Suit-
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Szent beszéd 
sz. Adalbert ünnepére. 

— Mondotta az esztergomi fe/székesegyházban 1901. évi 
április hó 21-én Keményjfy Kálmán Dániel tanítóképző 

tanár. — 
„Nagy áron vagytok megváltva, ne legye-

tek az embtrek rabszolgái."- I. Kor. 
VII. 23. 

Ájtatos Hallgatóim ! 
A magyar nemzet térítésének koronás apostola 

szent István király; de a ki Vajkból Istvánt csinált, 
az szent Adalbert volt. Az ő szavára hajtotta meg a 
pogány fejedelmi ifjú fejét Jézus keresztje előtt. 0 esz-
közölte ki számára a hitet és meghódította az apostoli 
munkásságnak. Adalbert, a szent prágai érsek ékesszóló 
volt, mint egy ó-kori szónok, átszellemült, mint egy 
ó-szövetségi próféta és szigorú, mint egy cenobita. Aki 
ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, az képes egy nem-
zetre hatni, képes Istvánt az evangelium apostolává 
felavatni, kinek rokon, eszményiségért rajongó lelke, 
szinte a szentségre volt teremtve. Mikor nálunk meg-
jelent, mint egyszerű missionárius, van ugyan már 
kereszténység, de az még a pogányságtól megfertőzött, 
erőtlen, úgyszólván árnyéka a valódi krisztusi keresz-
ténységnek. Munkához fog tehát, uj életre kelti az uj 
vallás termékenyítő erejét és nálunk nem éri annyi 
csalódás mint Prágában, mert nem csak a fejedelmi 
udvart kereszteli meg, hanem első tényezője lesz a már 
meglevő magyar kereszténység tisztulásának. A próféták 
készítették elő Izrael igaz hitét, nálunk Adalbert volt 
e prófétai szellem, ki megérintve a magyar lelkét, meg-
ihlette azt a keresztény hivatás kegyelmére, hogy kato-
nája és apostola legyen majdan az egész keresztény-
ségnek. Csatatéren született a magyar, de hogy szent 
érzelmek, nagy hivatás csiráját hordja magában, azt 
sz. Adalbert magvetésének köszönheti. A gyökeréből 
kihajtott magyar kereszténységet ő áldotta meg, a 
nagy hitvalló, a vértanú Adalbert. Egy egyeduralmi 
s háborús világban, melyben a kard volt a magyarnál 
az első jog és a győzelem az első érv, Adalbert a 
krisztusi kereszténységet hangoztatja : „Boldogok az 
alázatosak, a gyöngék, a szegények, a szerencsétlenek, 
a lemondok, mert övék a mennyeknek országa." 

Oh á. h.! a világot az igaz, az értelem világítja 
be, de az akarat igázza le ; az eszme teszi tisztává, de 
a sziv hódítja meg. Sokat tesznek, a kik tudnak szépen 
gondolkozni, de többet azok, a kik eszméikért, hivatá-
sukért meg is tudnak halni. Az ész a fény, de a le-
mondás, a szenvedés, az áldozat szeretete a tüz, mely 
a világot kovácsolja. Azért, ha a tudósok könyveit 
forgatjátok, tanultok; ha pedig sz. Adalbert életét 
tekintitek át : érezzetek. A tudósok csak gondolkodásra 
indítnak, de cselekvésre ilyen csodálatos, szent püspök-

bert Bäumer, Geschichte des Breviers. Freiburg im 
Breisgau, 1895. — Schüch Ig. Lelkipásztorkodástan 
kézikönyve. — Müller Ern. Theologia mor. lib. II. — 
Luc. Ferrar. Prompt. Biblioth. sub v. Officium divi-
num. — Végül a: Breviarum Bomanum. 
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nek hatalmas akarata lesz képes birni, ki önmegtaga-
dólag megölte magában a test uralmát, hogy annál 
nagyobb legyen benne az isteni ; ki a hatalom birto-
kában is szent tudott lenni s amint látta, hogy a hata-
lom nem neki való, a püspökből egyszerű misszionárius, 
lett és a pogány nemzetek megtérítését választotta 
munkakörül, ezek közül elsőnek a magyarét. 

Azért á. h., a mai ünnepen, midőn ez ősrégi város,, 
e szent romok is, melyek fölött lépteink vezetnek, 
Adalbertre emlékeztetnek, az ő hite ragyogjon felénk 
9 század fényességéből, az ő szentsége ós példája törje 
meg bennünk a bün uralmát. Hogy pedig erre benső-
leg is meginduljunk : feltárom egyrészt a testi kívánságokr 

a világi örömek s a hatalom szeretetének káros hatásátT 

mely uralja a világot; másrészt rámutatok azon szellemre, 
melylyel a testi kívánságok és hatalom szeretetét le tudjuk 
küzdeni. 

E tétel képezvén beszédem tárgyát, mig azt hódo-
latunk áldozatául az IJr oltárára helyezzük, a Szentlélek 
irányítsa figyelmeteket. 

* * 

Az embert legtöbbször megrázó események adják 
vissza az Istennek. Adalbertet is a világias, könynyelmű 
életiránytól Thietmárnak, a prágai érseknek lelki gyöt-
relemmel telt halálküzdelme ragadta el. Még Thietmár 
halálának éjjelén megkezdé a vezeklést s imádság, ala-
mizsna-osztás, betegek, fogházak látogatása, tanítás, a 
legszigorúbb önsanyargatás, a lelki vigaszt keresők, az 
özvegyek és árvák gyámolitása, a félkeresztóny csehek 
részéről püspöki működése ellen a legdurvább bántal-
mazás, ellenségeskedés lett életének osztályrésze. 

Szent Adalbert eme példája megtanit bennünket 
á. h. arra, hogy az életszükségletek után való törek-
véseinkben, óvakodjunk nyugtalanul hajhászni a világi 
mulandó dolgokat, haszontalanul elfecsérelni a fölös-
legest. Az isteni Gondviselés atyai gondoskodása gon-
doskodik szükségleteinkről, de nem hivságoskodásunk-
ról; az életről gondoskodik, de nem vállalkozik annak 
dédelgetésére, amit a bűn toldott meg bennünk. Akik 
tehát Urunk és Udvözitőnkben biznak, tanulják meg 
mindenekelőtt, hogy csak a kenyérre szorítkozzanak, 
amit mindennap kérünk, vagyis elégedjenek meg a 
szükségesekkel. Midőn olvassuk az evangelium eme 
parancsát : „Keressétek mindenekelőtt az Isten országát" 
(Máté VI. 33.), ezzel az mondatik, hogy fő az Isten 
országa, a földi javak csak selejtes járulékok. 

Azok az emberek, akik folyton panaszkodnak 
pusztulásról, szegénységről, tegyék kezüket szivükre s 
kérdezzék meg önmaguktól, kerestók-e Isten országát ? 
Nem arra használták-e legtöbben a földi javakat, hogy 
az ártatlant, a törekvőt, az igazságért, az Isten orszá-
gáért küzdőt elnyomják, vagy tiltott gyönyörűségekkel 
elégítsék ki goitosz kívánságaikat? Szent Ágoston, a 
nagy egyházatya tanítja, hogy még e földi életet magát 
is fölöslegesnek kell tekinteniök azoknak, akik más éle-
tet is várnak. A világba á. h., bizonyos képzelt jó lé t 
fészkelte be magát, mely uj kényszertörvényt szab reánk,, 
uj szükségeket ir elő, melyeket a természet soha se 
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ismert el. Testi kivánságunk folytonos nyilt örvény, 
mely ritkán hallgat a vezényszóra: elég. Minél töb-
bet hányunk bele, annál szélesebb lesz, csak kíván-
ságát izgatja. A testi kívánságok pazarlása és mér-
téktelen hiúsága — mondja Tertullián — mér-
hetetlenül fokozza a dolgok árát, hogy önmagát 
izgassa. 

Miért hívott meg bennünket Jézus Krisztus Urunk 
a katholikus egyházba? Hogy mérsékeljük a világ túl-
zásait, megszorítsuk a fölöslegest. Ezért mondat ellene 
már első lépésünkben a világ pompáinak. Arra tanít, 
hogy csak keveset kérjünk, a szükségeset. Es az 
emberek ugyan kérik ezt szájukkal, de elfordulnak 
tőle szivükkel mert oktalanul a szükségest szegényes 
dolognak tartják, szegényesnek mindazt, ami nem 
költséges. És ezt sokan annyira nem szégyenlik, 
hogy még Isten házába is gőgös fenhéjázással jönnek 
s mialatt a kálvária véráldozatának megujulását 
ünneplik, nem arra gondolnak, hogy a szent vér hány 
embert váltott meg, hanem hogy bűnös pillantásaik, 
aljas vágyaik, fényűző hiuságuk, hány embert tudnak 
elveszíteni. 

A. h.! Hogy az Istentől adott szükségesekkel 
való be nem érés mily végletekbe viszi az embert, azt 
a hatalom, az uralomvágy elfajulása is szomorúan 
igazolja. Szent Ágoston arra oktatva, hogy mint kí-
vánhatják a keresztény szülők akár maguknak, akár 
gyermekeiknek a világi méltóságot és hatalmat, ezzel 
az okoskodással mutat rá a kérdés megoldására : Ha 
azért kívánnak méltóságot, hatalmat, hogy másoknak és 
alárendeltjeiknek használjanak, akkor az ilyen kívánsá-
gok megengedhetők ; de ha csak saját telhetetlen 
hiuságukat, nagyravágyásukat akarják a hatalom el-
érésével fitogtatni, akkor annak kívánása nem keresz-
tényhez illő. (Epist. CXXX. nr. 12.). A méltóságban 
és hatalomban á. h., két dolgot kell megkülönböztet-
nünk : a pompázó nagyravágyást és a másokkal való 
jótéteményt. Ez utóbbi a szilárd, az igazi jó, rendel-
tetése a hatalomnak. A pompázó nagyravágyás elfajulás 
és istentelen tüntetés a hatalom rendeltetése ellen. Az 
Isten a hatalmat és méltóságot csak azért rendelte, 
hogy az jót tegyen az emberrel ; csak azért emelte 
magasabbra az emberek közötti eme különbséget, hogy 
mint az égi testeknek, ugy a méltóságnak is fölülről 
való hatékonysága annál messzebbre terjedhessen. Csak 
o ly méltóságot szabad kinek-kinek elfogadni, mely 
erejét fölül nem múlja s melylyel hasznára válik az 
emberiségnek. Ha a hatalomban, a méltóságban ezt 
keressük, akkor jól van, szabad elfogadni méltóságot 
és kitüntető hatalmi jogkört ; de ha fondorkodással, 
becstelen utánajárással, tiltott eszközökkel csikarjuk ki 
magunknak a méltóságot, a hatalmat, akkor többé nem 
.állunk keresztény alapon, mert nem a közjót keressük. 
JEs én, á. h., azt látom, hogy ma nagyon sokan nem 
:állnak a keresztény alapon. Soha sem volt a hatalom 
-és méltóság birtokosainak kezében szertelenebb a nagyra-
wágyás, mint napjainkban. Aki ma valami, azok közül 
csókán elégedetlenek s még nagyobbak kívánnak lenni. 
LIány család elégszik meg az ősöktől öröklött czimei-

vel vagy rangjával? Hány ember elégedett a maga 
körével? A köznyomort nem arra használják-e fel, 
hogy czél és végnélkül szaporítsák a méltóságokat? 
Aki hatalomhoz nem jut, az boldog, ha legalább utá-
nozhatja s ennek a fitogtatása oly zűrzavart okoz 
társadalmi életünkben, hogy alig lehet a sok méltóság 
és hatalom megkülönböztetésében eligazodni, mi ter-
mészetesen a hatalom becsének rovására esik. Pedig 
az a hatalom és méltóság, mely nem Jézus Krisztus 
gyökeréből indul ki, elveszti az isteni kegyelmet, 
nag}^ robajjal fog összedőlni, mint a földnek haszonta-
lan terhe. 

De, á. h., ne hitesse el magával közületek senki, 
hogy ha nem emelkedik kitüntető méltóságra vagy 
hatalomra, akkor méltó foglalkozás vagy működés 
nélkül marad. Tanuljátok meg sz. Leo pápával, hogy 
aki megmarad a maga körében, az azért teljes erővel 
működhetik a szeretet végtelen területén. Nem kell 
hivatástok, állástok köréből kilépnetek ; ne a nagyra-
vágyás, hanem a szeretet vezéreljen titeket, mert a 
nagyravágyás mindent magára irányoz, a szeretet ellen-
ben mások javát tekinti. Minden állásnak, hivatásnak 
meg van a maga határa, csak a szeretet körében mű-
ködhetei annyit, amennyit tudsz. Ha hősies bátorsággal 
akar valaki kitűnni, a szeretet révén egész Istenig 
emelkedhetik. Ha a buzgó lélek foglalkozást keres, 
mennyi foglalkozást talál az elhagyott család, a nyo-
mor, a szerencsétlenség körében. Kiki maradjon meg 
abban a körben, mely az ő képességének, egyéniségé-
nek méltóan megfelel és sohase vágyódjók nagyobb 
hatalomra, hacsak nagyobb jó, a közjó szolgálata arra 
meg nem hivja. (Yége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 1. Panasz és felhívás. — 
Panaszunk, röviden előadott panaszunk, de az 

egész ország szine elé felemelve az, hogy hazánk kormá-
nya az üresedésben levő három püspökség betöltését 
ne halogassa a végtelenig, ne halogassa különösen 
pártpolitikai taktikai fogásból, a végett, hogy az őszi 
választások idején három egyházmegyének ne legyen 
főpásztora. Két püspökségről, a székesfehérváriról és 
szombathelyiről félhivatalos hangok konstatálták, hogy 
azoknak betöltését semmiféle hátralékban levő felszá-
molás nem akadályozza. A győriét sem akadályozza 
tulajdonképpen semmi baj vagy nehézség. Miért nem 
töltik be tehát azt a két, sőt mind a három püs-
pökséget, melyekre már a jelöltek is készen vannak ? A 
vallás ügye szent dolog : azt kortesszolgálatokba be-
vonni vallásilag szentségtörés, melyből nem származhatik 
soha áldás az országra. Ha szükséges lesz, hangosabban 
is fogunk tudni beszélni. 

Felhívásunk — Bartha Miklósnak, a csillagfónynyel 
ragyogó, eszmékben bővelkedő és páratlan magyar vir-
tussal iró publicistának szól. Pikier ügyében a tanítási 
szabadságról szólván,sántikáló hasonlattal élt. Vagyis nem 
egészen sikerült neki az a kérdése, ha vájjon katholikus 
pap bolondságokat és szörnyűségeket tanítana ex cathe-
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dra, és egy ifjú őt ezért felelősségre vonná, jutna-e ez eset-
ben a liberális sajtónak eszébe a tanitási szabadság vé-
delme? Addig találó a kath. papról vett kép, hogy az 
embereknek ez a része tanitási szabadság czimén nem 
számíthatna pardonra a liberális sajtó részéről. Hol van 
tehát a Bartha képében a hiba ? Ott, hogy azokat 
a szörnyűségeket, a miket katholikus pap ajkaira 
adott vala, „konzekvencziák"-nak nevezi és tartja, 
„Krisztus tanai"-ból levontaknak. S ne beszéljen Bartha 
Miklós arról, a mihez nem ért. S ne mondja, hogy ő a 
végleteket akarta csupán feltüntetni. Tette volna vilá-
gosan hozzá, hogy bolond papról beszél és nem 
normális elméjű katholikus papról ; mert ilyen elméjű 
katholikus pap soha se fogja Barthának a kedveért 
azt mondani, hogy a mit jeles publiczitánk ráfog, 
az — „konzekvenczia Krisztus tanai"-ból, az egyház 
egyetemes emberiségi jellegéből, az ex cathedra tévmen-
tes pápa hatalmából. 

Felhívásunk Bartha Miklóshoz tehát az, hogy 
tanulmányozza a katholikus vallást, mert azt szörnyen 
félreismeri, legbensőbb lényegéig nem ismeri. 

Ismétlődés esetén itt is hangosabban lennénk ; 

kénytelenek beszélni. ? ? 

Nagyvárad. Katholikus közoktatás Nagyváradon. — ! 
- A papság iskola-adója. — 

(Yid —) A liberális lében és a katholikus egyház 
és papjainak gyűlöletében nyakig lubiczkoló éretlen 
vagy túlérett képzelt nagyságok legújabb jelszava a 
katholikus papi és egyházi javak ellen irányul. 

Mindenáron szeretnék az állam kezébe juttatni 
azt a vagyont, a mely az egyház kezében van, mert 
igy remélnek legalább ők is belőle — egy konczot. 

Ezen, legalább is gyanús törekvéseiben aztán nem 
ismernek eszközöket, tisztességet, igazságot, hanem 
támadnak aljasan, vakon. 

Csak a napokban gyönyörködhetett Nagyvárad 
város közönségének az olcsó gyönyöröket szerető része 
egy förmedvényben, a melyben reprodukálhatlan durva-
sággal támadják a város egyik legelőkelőbb, kimagasló 
testületét: a 1. szert, katholikus káptalan tagjait. 

Lehetetlen, hogy a katholikus egyházi és papi 
vagyonra éhes rágalmazókkal szemben rá ne mutas-
sunk néhány adatra, amelyekből kitűnik, hogy csak a 
tanügyre mily nagy összeget ad ki a nagyváradi r. 
katholikus papság. 

Nagyvárad városa sokat költ évenként a községi 
iskolákra, pedig a felekezetek az ev. ref. kivételével, 
tartanak kisebb-nagyobb iskolákat, a római katholikus 
papság pedig eg}7magában annyi iskola fenntartásáról 
gondoskodik, mint a népoktatás ellátására kötelezett a 
város. 

Ugy a 1. sz. püspökség, mint a káptalan kész- | 
séggel fizeti ez óriási összeget, anélkül, hogy csak egy-
szer is megkis ériették volna az iskola fenntartónak a 
törvényben biztosított jogát érvényesiteni. 

A törvény ugyanis az iskola fenntartókat felmenti 
az 5 százalékos iskolai adó fizetése alól. 

A községi iskolák növendékei között elenyésző 

csekély számban vannak a katholikusok, tehát az az 
ellenvetés sem állhat meg, hogy az igy tisztán a város 
iránti jóindulatból a papság által fizetett 5°/0 iskolaadó 
egyenértékét itt megtalálja. Mig ellenben a tisztán 
katholikus iskolákból a más felekezethez tartozók gyer-
mekei nincsenek kizárva s a tapasztalat szerint azt 
igénybe is veszik. 

Ilyen viszonyok és igazságok mellett nagyon 
nemtelen dolog megütni azt a kezet, a mely nagy áldo-
zatok mellett igyekszik levenni a város vállairól az 
elviselhetetlen terhet. 

Nagyvárad város tanköteleseinek száma mintegy 
6000 s ennek majdnem felét a katholikus egyház és 
papság látja el iskolával. 

Az egyházmegyei tanfelügyelő ez évi ápril 21-iki 
kimutatása szerint a nagyváradi r. katholikus iskolák 
tanulóinak száma a következő volt : 

a) váradolaszii fiu iskola — — — —- 310 
nvárad újvárosi fiu iskola — — — 238 
várad-velenczei fiu iskola — — — 109 
Szent Yincze házban — — — — 36 = 693 

h) Női képezde három osztályban — — 180 
Az óvóképezdében — — — — — 42 — 222 

c) Az orsolyák négy osztályú polgári is-
kolájában — — — — — — 150 

Az orsolyák négy osztályú belső ele-
miben — — — — — — — 86 

Az orsolyák külső hat osztályában — 293 
Az orsolyák tovább képzők osztályában 16 = 545 

d) Szent Yincze ház négy polgáriban — 91 
Szent Yincze ház négy elemiben — 226 
Szent Yincze ház óvodában — — — 200 — 517 

e) Nváradi Immaculata négy osztályú pol-
gáriban — — — — — — — 131 

Nváradi Immaculata négy osztályú ele-
miben — — — — — — — 258 

Nváradi Immaculata óvodában — — 180 — 569 
f ) Yvelenczei hat osztályú iskolában — 211 

Yvelenczei varró iskolában — — — 27 
Yvelenczei óvodában — — — — 108 — 346 

Összesen : — 2892 
T. 

Kóma, április 22. Az uj bihornokok. — 

Bacilieri Bertalan bibornok született Molinában, 
Yerona mellett, 1842. márczius 27-éu. A veronai papne-
velőintézetben kezdte tanulmányait, azután a római 
Collegium Capranicensében folytatta, a hol Rampolla 
bíborossal iskolatársak voltak. Doctori babért nyervén 
az Universitas Gregoriánán, visszatért megyéjébe és 
nemsokára a dogmatika tanszékét nyerte el a papnevelő 
intézetben, melynek utóbb rectorává lett. Di Canossa 
bibornok áltaL-támogatva a veronai papnevelőintézetet 
Olaszország egyik legvirágzóbb e nemű intézetévé 
tette. 1888-ban kanonokból nissai czimzetes és veronai 
segédpüspök lett cum iure successionis. Fenségesen 
szigorú arcza, mondja az „O. R.u , félelmet, gyengéd és 
kedves társalgása bámulatot kelt. 
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A legnagyobb tudósokat s legtermékenyebb írókat 
utoljára hagytuk. 

Tripepi Lajos bibornok született 1836. jun. 21-én 
Cardetóban a reggiói főmegyében Calabriában. Fénye-
sen végzett középiskolai tanulmányok után Nápotyban 
3 évig tanult filozoíiát. Rómában az Universitas Gre-
goriánán tanult theologiát doctori babérral és külön 
jutalommal. Első irodalmi kísérlete 13 éves korában 
jelent meg. 19 éves korában Nápolyban a mathematikai 
kör elnöke volt. Tanulmányainak befejezése után külön-
féle intézetekben tanított úgyszólván mindent, retorikát, 
latin, olasz, görög ékesszólást, egyháztörténelmet, dog-
matikát és morálist, bölcseletet, szentírási tanulmá-
nyokat, héber nyelvet, mathematikát és természettudo-
mányokat. 16 éves kora, kivált pedig 1863 óta, a midőn 
alszerpappá szenteltetett, szüntelenül gyakorolta az egy-
házi ékesszólást. 

A lateráni főbazilikában, más alkalmi beszédeken 
kívül, háromszor tartotta a nagyböjti predikácziókat. 
Róma más templomaiban 24 éven át hetenkint kétszer 
konferencziákat tartott a pápák történetéről. Más tudo-
mányos, hitvédelmi, történeti előadásainak se szeri se 
száma. Több római tudós akadémiának évenkint válta-
kozó elnöke volt. Neve külföldön igen ismeretes. Szá-
mos folyóiratnak munkatársa bel- és külföldön. Szer-
kesztette az , , / / Papato" cz. folyóiratot, a melyből 22 
kötet jelent meg. Az „Osservatore Romano"-nak kezdet 
óta munkatársa, sőt egyideig főszerkesztője volt. 0 
hivta össze 1877-ben a katholikus publicistákat hódo-
latra IX. Pius, 1879-ben XIII. Leo pápa elé, *) 1880-
ban pedig az Aquinói szent Tamás-ünnepre a világ 
kath. tudósait gyűjtötte össze Rómába. Czimei, volt 
állásai meseszerűen sokfélék. IX. Pius pápai káplánná, 
lateráni beneficiatussá, a szent ritusok hymnographusává, 
a San Lorenzo in Damaso káptalan tagjává nevete ki. 
XIII. Leo pápa a Index Congreg. consultorává, számfe-
letti pápai kamarássá tette, azután Portugáliába küldte 
megbízott gyanánt, 1879-ben lateráni kanonok, 1881-
ben praelatus domesticus, és referendarius a Segnaturá-
nál, 1884-ben a történelmi tanulmányok bíboros bizott-
ságának titkárja lakással a Yitikánban, 1885-ben vati-
káni kanonok, 1892-ben a szent Officium tanácsosa, az 
apostoli szentszék levéltárának praefectusa, 1894-ben a 
ritusok congregatiójának titkárja, 1896-ban helyettes 
alállamtitkár és a Cifra titkárja. Müvei közöl többet 
más nyelvekre is lefordítottak. Közöljük e művek czi-
mét a következő végtelen hosszú sorban : 

Apologia di tre Pontefici 3 köt. — Ritratti e Bio-
graűe di Papi 2 köt. — I Papi e la Vergine 3 köt. — 
Dogma e Morale 2 köt. — La Scienza Critica e gli 
Studii lettcrarii dell'Epoca nostra intomo ai Papi ; — 
Nuovo Saggio di Apologetica Pontificia ;— Verità e Pole-
mica; — Memorie ed Apologie; — Nuovi Studii intomo 
ai Pontefici Romani ; — Pel ig ioné e Storia ;— Cronologia 
Mariano-Pontificia ; — S. Pio I; — La Vergine e San 
Pietro; — I Papi e i Bidgari; — Elogi funebri ; — I 

sette Papi giudicati nella Divina Commedia di Dante; — 
Difesa scientifica e letteraria di alcuni Papi; — Odierne 
controversie scientificlie sopra alcune glorie dei Papi; — 
Gli Odicrni studii di scienza critica e le nuove Apologie 
di tredici Papi; — L'Apologetica del secolo XIX ed un-
did Papi; — Ragioni e fatti ad Apologia di alcuni Papi; 
— Fede e Studio ; — Erudizione e Logica di alcuni ne-
mid dei Papi; — Vita di Arnaldo da Biescia; — Pole-
mica e Storia; La Geografia dei Ss. Padri; — Glorie 
scientiüche, civilt e religiose dei Papi ; — Le Sedi Vesco-
vili ; — Nuove accuse a S. Gregorio VII; — Pontefici e 
Serittori; — Morale ed Apologetica; — II Papato nei tre 
ultimi secoli ; — Pensieri e Bicordi siti Papi ; — La Iíe-
li gt one eVArtigiano;— Scienza e letteratura sui Papi; — 
Chi è Giordano Bruno? — Un Beliquiario; — Errori 
storici intomo ai Papi; — Accuse e difese intomo ai 
Papi ; — Becenti controversie storicogiuridiche ; — Scritti 
varii di scienza e letteratura sopra argomenti religiosi; — 
Saggio di controversie religiose; — L'arpa di un Calabro ; 
I Papi e Maria, carmi latini e greci ; — Nazaris ; — 
Parthenis ; — Religio; — Cithara Cardetensis ; Carmina 
in litterariis Urbis coetibus recitata; — Maria; — Arma-
ni e Religiose ; — Il Fior del Carmelo. 

Mindezekből kitűnik, mennyire igaza volt annak, 
aki, bár nem barátja a papságnak, Tripepiröl ezt irta: 
„Látszik, hogy ez a pap nem képes tétlenségben és 
nyugalomban lenni". Hires, kimeríthetetlen szónok. Az 
olasz nyelv kezelésének páratlan mestere. 

Cavagnis Bódog bibornok, „a római klérus dicső-
sége", született Bordognában, Bergamo mellett, 1841. 
január 13-án. Bár rövid időre távol volt Rómától és 
pappá is 1863-ban Speranza bergamói püspök szentelte 
fel, azután pedig filozófiát és theologiát Colanóban 
tanított, mindazonáltal életének java része Rómában 
folyt le. Itt tanult, és tanított is a Seminarium Eoma-
numban logikát és metaphysikát, kánonjogi institutió-
kat, egyházi közjogot s kánonjogi szövegmagyarázatot. 
Nagytudományu könyveket adott ki. Munkái czimszerint 
ezek : Institutiones iuris publici ecclesiastici. — Le Nozioni di 
diritto publico ecclesiastico per uso della gioventű. — Un 
esame della Religione delV avenire di Terenzio Mamiano. 
— Suite Teorie del Senatore Carlo Cadorna. — Sulla natura 
di società giuridica e publica compétente alla Chicsa. Állá-
sainak fokozatai : Először kanonok di S. Maria ad Mar-
tyres, azután S. Maria Maggioreban, azután vatikán1 

di San Pietro, 1884-ben praelatus domesticus, 1885-ben 
a s. penitenziaria kanonistája, majd a püspökök és szer-
zetesek, a trienti zsinat, rendkívüli egyházi ügyek, 
tanulmányok és sz. Officium congregatióinak tanácsosa, 
legvégül a rendkívüli egyházi ügyek congregatiójának 
titkárja. A római papság prosynodalis vizsgálója, a 
kath. ifjúság bizottsága fensőbb tanácsának egyházi 
assistense. Az olasz katholikus akcziónak tevékeny 
vezértagja. Éles, világos eszű ember. Egyik legértéke-
sebb gyöngye a szent Collegiumot alkotó pápai koszo-
rúnak. 

*) A kath. publicisták ez ünnepén gr Zichy Ferencz kép-
viselte a Religiót. Szerk. 



1. Félév. 34. sz. RELIGIO. '279 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 

— A Szent Imre Önképző-Eg.\let ápr. 27-én este 
a tagok élénk részvétele mellett sikerült felolvasó-estét 
tartott. Szende István joghallgató szép szavalata után, 
melyben Ábrányi Emil „Mi a haza?" czimű költemé-
nyét, adta elő mély érzéssel. „A szocziális kérdés és az 
ifjúság feladata" czimű tétel megvitatása került sorra. 
A széles mederben megindult eszmecseréből, melyben 
számos tag vett részt, eredményképp az szűrődött le, 
hogy az első feladat a kérdésnek fontosságához mért 
komoly tanulmányozása : az „University Extension 
Movement" rendszere szerint a munkáselemek értelmi 
szinvonalának emelése előadások, felolvasások utján; s 
a főváros charitativ egyesületeiben, főleg a Szent 
Vincze-egyletek működésében való élénk részvétel. 

— A Szent-István-Társulat 1901-ik évi május 2-án 
délután 4 órakor Budapesten, Szentkirályi-utcza 28. sz. 
a. választmányi gyűlést tartja. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
előterjesztések. 2. A számvizsgáló-bizottság jelentése 
az 1900. évi számadásokról. 3. A gazdasági bizottság 
jelentése az 1901. évi költségvetésről. 4. A nagygyűlés 
előkészitése. 5. Folyó ügyek. 

IRODALOM. 
-f- K e r e s z t — Zsidó — Yallás. (Gondolatok.) írták 

egy jogász és egy bölcsész. Budapest, 1900. 8-r. 45 lap. 
A ki az egyetemi ifjúságnak immár véres vere-

kedéssé fajult mozgalmát, mely a szent keresztet is 
kezébe vette, ismerni akarja, e röpiratot el kell olvas-
nia. Ebből tudja meg, hogy tulajdonképpen miről 
van szó. 

Ez a röpirat engem némileg meglepett, mondha-
tom bizonyos tekintetben megdöbbentett. 

Meglepett, hogy két ifjú, egyetemi hallgató, ily 
végtelen nagy dolgok feszegetésére mert vállalkozni. 
Meglepett az erettség és tudás is, mely ebben a röp-
iratban a magyar ifjúság köréből megnyilatkozik. Eg}^-
két kevésbé szabatos állítást vagy kevésbé illő csopor-
tosítást és színezést leszámítva, *) őszbeborult férfiakhoz 
méltó értelmi erő nyilatkozik meg e különös jellegű 
röpiratban, amelyben először látok hosszú idők óta 
protestánst katholikushoz ragaszkodva csatlakozni tel-
jes lelkével és minden erejével, hogy a magyar nemzet 
szellemét halálthozó álomból felriaszszák. 

Megdöbbentett ez a röpirat, hogy igazat szóljak, 
nem egy tekintetben. Mindenekelőtt megdöbbentő 
az az elkeseredés, — itt-ott — az a reményvesztettség, **) 
— melynek ijesztő hangja nem egy helyen ütődik 
e röpirat olvasása közben lelkünk füleibe. Megdöbbentő 

*) Például a 25. lapon a „fejlődési törvényről^ szólva ezt 
mondják: „Bebizonyították (?) hogy ugyanazon törvények szabályoz-
zák, vagy uralják a szellemi — mint afzikai világot." (Piklerizmus.) 

**) Például ez : Vigyázzunk, liogy a keresztény alapon fel-
épült Magyarország hajnalán ne ébredjünk arra, hogy szerte nézünk 

az is, hogy az ifjúság hazánkban kénytelen abbahagyni 
kedvderítő vigságait és játékait, hogy a gyors élet 
által korán megritkult férfiak tompa aléltsága és érzé-
ketlensége kezéből kiragadja a nemzeti önvédelem ősi 
fegyverét s ő villogtassa azt, harczedzett férfiaknak 
szellemi téren mutatkozó nagy szükségében. Magyar-
országban végzetes mulasztásoknak és könnyelműsé-
geknek kellett történniök, hogy most már ennyire 
vagyunk. Annak a hazafias mágnásnak, a ki nemrég 
kimondotta, hog}' „nem boldog a magyar" , emlékezetes 
röpirata óta ilyen ijesztő szózatot, a milyen a két 
egyetemi hallgatónak, egy jogásznak és egy bölcsész-
nek az a röpirata, nem olvastunk. Ezt minden magyar 
embernek el kellene olvasnia. 

Ismertetésül a szelídebb kontempláczió körébe 
eső részletek közöl álljon itt a következő két darab. 
Az egyik tájékoztat és felvilágosít vallásügyi közálla-
potaink felől. A másik valóságos riadó a halál torká-
ból való menekülésre. 

„/. Mi a magyar vallásosság most? 
A vallásosság hazánkban mindig vétek, ha keresz-

tény gyakorolja azt. Nálunk még a vallásos ember sem 
meri ebbeli érzelmeit külsőleg nyilvánítani, mig pl. 
Németországban az atheista is színleli a vallásosságot. 
Nálunk a vallástalanság divat. Ez nem is csoda. A fél-
művelt sohasem lehet vállásos. Oly férfiak, a kik összes 
műveltségüket újságokból, lexikonokból s legfölebb 
egy-két tankönyvből merítik, oly férfiak, a kik soha 
egyetlen nagy gondolkodóba bele nem tekintettek, 
maguk sem gondolkodtak soha a dolgok eredetéről, az 
ilyenek büszkék lehetnek az ő félművelt „felvilágoso-
clottság"-ukra. A vallástalanság és félműveltség mindig 
testvérek valának. Minden tudomány oda ér végső 
princzipiumában, hogy vallás számára hasonlítlanul 
nagyobb hely van, mint a hogy most elismerik. Olvas-
sák el a „clairvoyant" urak azon férfiak iratait, a kik 
igazán nagy költők, nagy gondolkodók, nagy tudósok 
valának. Nem azokat az urakat értem, a kiket elfogult 
kritika a semmiből az egekig emel fel, nem azokat az 
irodalmi s tudományos pseudoacrobatákat, a kik azt 
hiszik magukról, hogy addig, a mig Minerva istenasz-
szony nekik 94°/0-os denaturált spirituszt öntött a 
fejükbe, addig minden másnak dugóhuzót ékelt bele. 
Hiszen még a nagy atheista Rousseau is igy nyilatko-
zott : Nem hiszem, hogy az ember vallás nélkül erénj^es 
lehessen. Magam is sokáig vallottam e hamis nézetet, 
de már kiábrándultam belőle. Voltaire is visszatért 
Istenéhez. 

Ha Goethe szerint a tudományok csak bebizonyí-
tották Isten létét; ha Herschel oda ér, hogy az égi 

s nem leljük honunkat a hazábanVagy még inkább ez : „Vörös-
marty maró kétségek között i r ta : 

». „A nagy világon e kivül 
Nincsen számodra hely.11 

Ma már igy Írhatnánk : 
,.A nagy világon már itten 
Nincsen számodra hely." 

H á t hiszen végeredményképp lesz — a siiban. Ez nekünk 
elég !" Szörnyű lemondás az i f júság ajkán ! 
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testek maglikon viselik egy minta szerinti készülés 
vagy teremtés bélyegét, lia a szerves természettudo-
mányok mind oda konkludálnak, hogy életet csak élet 
hozhat létre — élén egy nem „illumiiiátus", hanem ala-
posan képzett Pasteurral, ha egy Virchow gyönyörűen 
czáfoljameg az emberi nem majom eredetét, s ha Sidney 
Herbert „Darwinism Refuted" munkájában Darwin tanát 
tarthatatlanná teszi : — ugy nyugton mondhatjuk, hogy 
csakis félműveltek lehetnek vallástalanok, mert jól 
mondja Bacon: „A kis tudás elvezet az Istentől, de a 
nagyobb tudás ismét visszavezet hozzá". 

II. Vissza a kereszthez ! 

Élt egy mohamedán, a ki mindennap azért imád-
kozott, hogy eljusson Mekkába. Végre elérkezett az 
indulás pillanata s ő hálát rebegett Allahnak, hogy ezt 
megérte s elindult. Mindenféle szenvedések gyötörték 
útközben, vadállatokkal küzdött, ételt, italt alig vehe-
tett magához, de azért zarándoklatának czélja felé 
ment, ment rettenthetlenül. Egy nap nagy forróság 
gyötörte, menetele telve volt a legiszonyúbb kinokkal, 
végre megpillantott egy oázist. Minden erejét megfe-
szítve, napnyugtakor oda érkezett, fáradtan, elcsigázott 
testtel leheveredett. Alom lepte meg, s álmodott bol-
dogat, szépet, azt, hogy elérkezett a hetedik menyor-
szágba s szemtől-szembe láthatta hosszú szakállával a 
jóságos Mohamedet. Ezalatt egy vampyr jelent meg 
az oázis körül s reárepülvén a zarándokra, annak vérét 
szivta. A mohamedán csak álmodott, mig reggel iszo-
nyú fájdalma támadván, az illúziók szertefoszlása után 
a rideg valóra ébredett, s a vérvesztés következtében 
elhunyt, a nélkül, hogy álma megvalósult volna. Vigyáz-
zunk, hogy ne járjunk mi is igy, az oázisnak feltün-
tetett X X . században, a pseudoliberalizmus s materális 
atheizmus vampyrja reánk száll s a minta mohamedán 
vérét szivta, azt megölte, ugy, ha minket is megfoszt 
vallásunktól, idealizmusunktól, ugy mi is erkölcsi halot-
tak leszünk. Ébredj még idején szuggerált álmaidból, 
oh Magyarország, emeld magasra a keresztet s térj 
vissza Istenedhez, mert csakis „in hoc signo vinces". 

Ezt két ifjú mondja! 

VEGYESEK. 
*** A pápa követe, követve az apostoli királyt, a 

kinél meghitelesítve van, huzamosabb ideig tartózkodott 
e napokban Budapesten. Sok tisztelgést fogadott és 
adott vissza. A hittudományi kar dékánjának tisztel-
gését április hó 29-én fogadta, fényes bizonyítékot adva 
arról, mennyire élénk Rómában annak tudata, hogy 
mi az egyház iuris humani hierarchiai szervezetében 
egy-egy theologiai fakultás. 

— Császka György kalocsai érsek ur nevenapja 
alkalmából főmegyéje jótékony intézetei között, mint-
egy válaszul a gratulácziókra, 1250 koronát osztott ki, 
mely összegből 900 korona kalocsai intézetekre esik. 

— Mily nagy jótétemény a k'atholikus hírlap-
írókra nézve az Országos Pázmány-Egyesület, kitűnt 
már többször, de kitűnt kiváltképen most, mikor a 
„M. A." egyik munkatársát temették az újságírók és 

sirja felett a minden vagyon és segítség nélkül maradt 
özvegyet és árvát avval lehetett vigasztalni, hogy 
reméljenek, ne féljenek, van a hová fordulhatnak. A 
kath. újságírók kenyerének és jövőjének csak némile-
ges biztosítása is nagy szolgálat a kath. közügynek, 
mely az erős lelkek jó szolgálatára napjainkban nagyon 
rászorul. 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászjelen-
tést : A jászóvári premontrei kanonok-rend leleszi társházá-
nak tagjai fájdalomtelt szívvel jelentik, hogy szeretve 
tisztelt társuk és főnökük főtiszteletű Szalánezy István 
ur jászóvári prémontrei kanonok, a leleszi társház fő-
nöke, rendnagy, házi lelkiatya, gyémántmisés áldozó-
pap, a rend idősbje, érdemesült főgyimnásiumi tanár, 
majd jószágkormányzó s a leleszi orsz. levéltár hites 
tagja, f. évi ápr.-hó 26-án, 86 éves korában, rendi 
életének 68-ik, áldozópapságának 62-ik évében, hosszas 
szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvé-
tele után éjjeli fél 12 órakor az Urban elhunyt. A 
megboldogultnak földi maradványait ápril hó 28-án 
d. u. 4 órakor helyezzük a leleszi sírkertben örök nyu-
galomra, mely szertartásra az elhunytnak rokonait és 
tisztelőit ezennel meghívjuk. A megboldogult lelki 
üdvéért az engesztelő szentmise áldozatot pedig f. 
hé 29-én d. e. 9 órakor tartjuk meg Leleszen. Kelt 
Leleszen, 1901. ápril. hó 27-én. Az örök világosság 
fónyeskedjék neki ! 

— Zarándoklat Lourdesbe. Hetyei Hetyeg Sámuel 
pécsi megyés püspök ur ő méltóságának kegyes enge-
delmével (lásd IV. föpásztori levél 788 901. sz.) zarán-
doklat indul Lourdes-ba Schultz Károly esperes-plebános 
ur lelki vezérlete alatt. Az elindulás időpontja 1901. 
aug. 26. A visszaérkezés 1901. szept. 9. Útirány: Oda-
menet : Pécs — Barcs — Kanizsa — Szombathely — 
Sopron — Bécsújhely — Bécs — Linz — Salzburg 
— Innsbruck (pihenő-állomás) Landeck — Buchs — 
Sargans — Pfäfikon — Einsiedeln (pihenő-állomás, 
hires kegyhely) — Luzern — Bern — Genf — Lyon 
(pihenő-állomás) — Cette — Lourdes. Arisszajövet : 
Lourdes-tói Genfig, ugy mint fent, Genf (pihenő-állo-
más) — Bern — Aargau — Zürich (pihenő-állomás) 
— Sargans, innen ugyanazon uton, mint fent, Pécs-ig. 

Részvételi árak: 

Pécsről I. oszt. 490 korona 
Kanizsáról 472 7) 
Szombathelyről 464-50 V 
Sopronból 451 n 
Pécsről II. oszt. 375 korona 
Kanizsáról 363 n 
Szombathelyről 351 V 
Sopronból 342'50 •n 
Pécsről III. oszt. 216 korona 
Kanizsáról 208 n 
Szombathelyről 200 V 
Sopronból 194 n 

Ezen árakba be van tudva: 1. Az utazási jegy ára. 2. 
8 napi ellátás Innsbruckban. Genfben, Zürichben 1—1 
nap, Lourdesben 3 nap. 3. A kocsi a vasúti állomástól 
a szállodáig és viszont. 4. A podgyász beszállítása az 
állomástól a szállodáig és viszont. Jelentkezni lehet 
1901. julius 15-ig a zarándoklat vezetőjénél, főtiszt. 
Schultz Károly esperes-plebános urnái Német-Márokon 
(Baranya m.). Ugyanott részletes illusztrált programmot 
is lehet kapni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor kőin vnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, május 4. 36. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

,,Perqe alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve. unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Xos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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OR EM V S PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

YISSZA A KERESZTHEZ! 
— A sz. kereszt feltalálásának napjára. — 

„In hoc coelestis figura victoriae 
omnis religio Christiana depingitur, in 
hoc vitális l'gni char act ej e tota vir-
tutum spiritualium perfectio designa-
tuiv' S. Petrus Damîani L. 6. ep. 22. 
ad Damianum monachum. 

„Candelabrum crux Christi est, quae 
totum mundum fulgore sui luminis 
illustravit." Thom. Kemp. C. 1. sup. 
Evan g. 

A keresztény időszámítás negyedik száza-
dának elején megváltásunk dicsőséges jelével, 
a szent kereszttel, nagy dolgok történtek. 
Krisztus Urunk csodálatos módon felemelte 
gondviselésének támogatásába N. Konstantin 
császárt, hogy ez által ennek szivét a 3 szá-
zadon át üldözve volt s tengernyi szenvedést 
kiállt keresztény vallás és egyház szeretetének 
és pártfogásának megnyerje. 312-őt irtak az 
egyházi számítás szerint, midőn N. Konstantin 
haderőben hatalmasabb ellenfele Maxentius 
ellen döntő ütközetre készült. Aggodalom ülte 
meg a hatalomért és életeért síkra szálló czé-
zár lelkét. Gyengeségének lesújtó érzete meg-
találtat ta vele lelkében azt az utat, melyet a 
megsemmisülés szélén minden éplelkü halandó 

ösztönszerűleg megtalál és követ, — az u ta t 
Istenhez, minden jó, minden erő forrásához. 
Édes anyja, szent Helena anyai oktatásaiból 
és esengéseiből eszébe ju to t t neki a kereszté-
nyek egyedül való, mindenható és irgalmas. 
Istene, Krisztus. Hozzá fordult bizalommal 
segítségért nyomasztó szükségében. Esküvel 
erősíté később, hogy lelkének ebben a töp-
rengő és epekedő állapotában fényes nappal 
csodajel tünt fel az égen, ragyogó kereszt 
a nap felett, amaz emlékezetes felirattal:. 
év rovta vlxcc, evvel győzzél ! Utána való éjjel 
álmában megjelent neki maga Krisztus Urunk 
s megmagyarázta mit kell tennie. Igy jöt t a 
római császári hatalom jelvényeire sas helyett 
a kereszt. Es N. Konstantin ennek oltalma alat t 
győzte le a zsarnokságot, a mint ez tr iumphu-
sának emlékkapuján a rómaiak számára min-
den időkre nézve figyelmeztetőül fél van írva 
ekképen : „Ez üdvhozó jel által, mely az ir/az 
erőnek jelvénye, mentet tem meg várostokat a 
zsarnok igájától." l) 

A szent kereszt történetében beállt eme' 
fordulattal — fordulat, óriás, az egész föld-
kerekségére kiható fordulat állt be az embe-
riség életében is. A kereszt, melynél gyaláza-
tosabb jelvény a pogány világ szemében nem 
vala, isteni jelvényiségének és erejének teljes; 

Hergenröther, Kircheng. I. 143. 
2) Nihil tempore, quo Christus crucifixus est, fuit 
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nagyságában és fényében kiemelkedet t a homály-
ból és elfoglalta helyét a világban, és pedig a leg-
főbb helyen, az imperátorok, királyok és feje-
delmek homlokain. „A locis suppliciorum fecit 
t r ans i tu m ad f rontes impera torum. 3 ) 

A szent kereszt megdicsőülésének nagy 
ténye szent Helenát , — a kinek Is ten u t án kö-
szönhet te N. Kons tan t in a keresztény valláshoz 
va ló vonzódását és annak a lapján világhírű 
győzedelmét és mindenét , — nem hagyta nyu-
godni mindaddig, mig Krisz tus Urunknak ke-
Tesztjét a maga természet i va lóságában is fel 
n e m ta lá l ta Jeruzsá lemben, Krisz tus Urunk 
sírja közelében, nagy kő- és fölcllia]maz alat t , 
mely alá a zsidók re j te t ték el, örök időkre szá-
mitó megsemmisí tő szándékkal . A szent kereszt 
fel ta lálása 326-ban tör tént . A n n a k körülményei 
ismeretesek. Tör téne t i igazsága kétségbevon-
ha ta t l an . 4j Ünnepét m á j u s 3-án, t ehá t éppen 
most ünnepel jük. 

Mily nagyszerű és örökemlékezetű le t t 
volna a jelen körülmények közt az, ha a mai 
napon, a szent kereszt fe l ta lá lásának ünnep-
nap ján , a kereszt ügyében küzdelemre kelt 
egyetemi i f júság testület i leg vonul t volna fel 
az egyetemi t emplomba szent misére s ot t 
ál talános szent áldozás által val lot ta volna be 
a világnak, hogy Krisz tus keresz t jének nem 
•csupán jeleért t u d ra jongni , hanem annak szel-
lemét is tel jesen á tér t i és megvalósí tani igyek-
szik önmagában , egész életében. Mert nem ok 
nélkül mond ja damiáni szent P é t e r a követ-
kező f igyelmeztetést és óvást : „Non sibi quis-
p i am de solo signo cru eis applaiidat. si ver i ta tem 
crucis in operibus non exliibeat. 5) A peticzió, 
a kérvényezés ú t já ró l való letérés, s az Önkény 
ú t j á r a való átlépés, végzetes lépés, végzetes 
•esemény vala. Abban rejlik az első eltérés a 
kereszt szellemétől. A többi, u. m. a Kossuth-
kul tuszba való belekeveredés, a véres vereke-
dések és párba jok hosszú sora, mind szomorú 
következményei a kereszt szellemétől való 
•eltántorodásnak. 

Azér t t ehá t most már a czim ül felvet t 

ignominius, quam mors crucis. S. Aug. serm. 18. de 
werb. Dom. 

3) S. Aug. super Psalm. 36. v. 18. 
4) Die historische Thatsaehe der Kreuzerfindung 

haben Sam. Basnage, Daillé, Gieseler u. A. vergebens 
^angefochten. Hergenröther, i. m. I. 624. 

Serm. 18. de invent. s. Crucis. 

jelszó „Vissza a keresz thez!" — nem csupán 
azoknak a keresztényeknek szól, akik a szent 
keresztről végképp megfeledkeztek, vagy meg-
feledkezni l á t szanak ; hanem szól most már 
a szent keresztér t lelkesedő fiatal és öreg-
keresztény nemzedéknek is, hogy soha ne 
feledjék, mivel t a r toznak a szent keresztnek. 

Tar tozunk a szent keresztnek mindenek-
előtt azzal, hogy azt semmiféle, ná láná l alsóbb-
rendű vagy csekélyebb czélra eszközül ne hasz-
nál juk. Ez „indigna t rac ta t io rei sacrae", 
vagyis szentségtörés, a t isztelet lenség legfőbb 
foka. Ta r tozunk a szent keresz tnek másodsor-
ban azzal, hogy szelleme ellen, kivált midőn őt 
je lvényül használ juk, nem cselekszünk soha. 
„Quando cruce te signas, mondja aranysz. sz. 
János , universam tecum crucis causam verte 
(a szent keresztnek egész nagy ügyét forgas-
suk elménkben), et irae et reliquarumpassionum -
incendia extingve" .c) Szenvedélyek durva tombo-
lása és szent kereszt szelleme nem férnek össze. 

A szent keresz tben damiáni szent Pé t e r 
tan í tása szerint, „az egész keresztény vallás" 
benfoglalódik és valamennyi magasabb, t. i. 
keresztényi erény (tot a v i r tu tum spiritualium 
perfectio) b enr ej lik. 

Nem szabad a faji önfentar tás gigászi erő-
vel előre törő ösztönét addig fajulni engedni, 
hogy az, a szent keresztet , eszközül használ ja 
pogány cselekedetek végrehaj tásánál . 

Legyen a szent kereszt nekünk az, a mi: 
mindenekfe le t t való t iszteletünk tá rgya és 
egyéni és nemzeti életerőnk isteni forrása, a 
melyből merí tve a magyar i f júság s a magyar 
nemze t — szellemóriássá növekedik, a ki nagy 
Széchenyinkkel bá t r an szemébe vágja a világ-
n a k : „Si Deus pro nobis, quis contra nos!" 

Győzzön a keresztény il juság a szent ke-
resztből mer í te t t isteni szellemmel. Legyen 
éberebb, szorgalmasabb és erényesebb a világ 
bármely nemzetének és fa jának i f júságánál : s 
akkor ne féltse a j övő t ; lesz kenyere is dicső-
sége is a jövőben, s övé marad ez a föld, a 
melyért apáink vére annyiszor folyt. 

H a pedig csupán külső jel marad a szent ke-
reszt ezután is : akkor Magyarországnak vége. 

I t t , ennek a szent, nagy, isteni erővel 
teljes jelnek — szellemében lehet csak törvényesen 
harczolni, t ehá t biztosan győzni. 

6) Hom. 55. sap. Matth. 
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A kereszt éltető és erősítő szelleme nél-
kül a magyar gyengébb a legtöbb népnél, 
mer t gyúlékony természeténél fogva szenve-
délyeinek rabságába legkönnyebben esik bele 
és igy leggyorsabban elcsenevész ; mig lia a 
keresztből isteni erőt szí szakadat lanul ma-
gába, idővel s enyészet tel daczolliat s életre-
valóságra nézve a föld minden népével bizto-
san kiállja a versenyt . Ennek újra meg ta lá l tuk 
a jelét. Éljünk e je l szellemében ! 

Legyen Magyarországban a szent keresz t 
fel találása ünnnepének egyházi imája országos 
keresztfel találó imává : 

„Dens, qui in praec lara salut iferae Crucis 
inventione, passionis tuae miracula suscitasti : con-
cede, u t vitális ligni pretio, aeternae vitae suf-
f ragia conseqnamur ." ^ 

Szent beszéd 
sz. Adalbert ünnepére. 

— Mondotta az esztergomi főszékesegyházbctn 1901. cvi 
április hó 21-én Keményffy Kálmán Dániel tanítóképző 

tanár. — 
„Nagy áron vagyîolc megváltva, ne legye-

tel; az emberek rabszolgáiI. Kor. 
VII. 23. 

A. li.! Ha sz. Adalbert az a fönséges példánk» 
akin megtörik a világi örömek és hatalomnak szeretete, 
akkor ő benne azon krisztusi szellem élt, mely sz. Pál 
szerint: „nem a félelemnek, hanem az erőnek és szere-
tetnek szellemét adta meg neki." (II. Tim. I. 7.). Aki 
szent Adalbert szive szerint akar keresztény lenni, 
annak Isten igéjét bátran kell hirdetni s vallani, s ez 
az erőnek szelleme ; azután egy szivvé, egy lélekké 
olvadnia, mint ő olvadt a magyarral, s ebben fogjuk a 
szeretet szellemét fölismerni. Az erő küzdelmet, a szere-
tet békét jelent. Maga Krisztus Urunk e harczra készí-
tette elő tanítványait, midőn figyelmeztette, hogy az 
egész világ ellenök fog fordulni, de a békére is köte-
lezte őket, midőn a világ ellenállása daczára is azt 
parancsolta, hogy békések legyenek. A harezba viszi 
őket, midőn „a farkasok közé küldi, de a békére sar-
kalja, midőn azt kívánja, hogy olyanok legyenek, mint 
a bárányok." (Matth. X. 16.). Küzdelemre buzdít, midőn 
kardot dob a világba (Matth. X. 34.) s a békét jövendöli, 
midőn megígéri, hogy tüzet fog gyújtani, mely a sze-
retet lángja leszen. 

Igen, á. h., harczot kell vívnunk, hogy a világ 
ellen küzdjünk, de békéseknek is lennünk, hogy Jézus 
Krisztusban egyesüljünk. Hogy a harczot megvívhas-
suk, az erő szellemére van szükségünk, mely kitartásával 
mindenen felülkerekedik ; hogy a békét megnyerjük, a 
szeretet szellemére, mely szolgálatával mindenkinek 
alárendeli magát. (Sz. Pál. Gal. V. 13.) Ez a törvénye 
annak a példának, mely sz. Adalbertben tündöklik s 

amelyet „keresztények ki ne oltsatok." (1. Thess. V r 

19.) Már most az a kérdés, mikor él bennünk a sz. Pál 
által követelt lelki erősség? Akkor á. h., ha megvetjük 
a világ ajándékait, mert mi „nem e világ szellemét 
örököltük" ; lia megvetjük a világ gyűlöletét s nem 
félünk, ha neki visszatetszünk, ha boszujával fenyeget-
Ez kétségtelenül nagy küzdelmet kíván, mert az embe-
rek sokat adnak a világ tetszéshajhászására, A világ-
mondja, hogy a bocsánat kislelkűség, gyarlóság s meg-
öli a bátorságot; a világ kívánja, hogy az ifjúság a-
gyönyörök után futkosson ; a világ hirdeti, hogy foly-
ton előre haladjunk, ha lehet tisztességes, ha nem, 
bárminemű eszközökkel ; ha szükséges, akár az isteni 
törvény lábbal tiprásával. A világ megengedi, hogy az 
emberek meghagyják magukat vesztegetni s amin még 
Tertullián korában csodálkoztak s gyalázatnak tartották*, 
hogy lehettek gyáva keresztények, a kik pénzért vál-
tották meg magukat az üldözésektől, az most megszo-
kott, sőt a tekintély erejével van felruházva s látjuk, 
hogy a társadalom megtűri testén azokat, sőt méltóságba, 
emeli, akik elveiket, hivatásukat eladják. Nehéz tehát 
á. h. a küzdelem, mert a világ szelleme élet-halál har-
czot folytat Krisztus szellemével. De hát felvette-e-
volna Krisztus szelleme a küzdelmet a világ szellemé-
vel, ha isteni erővel le nem tudná azt győzni ? Kétség-
telenül nem, de mert „nem e világ szellemét öröklöttük 
s nagy áron vagyunk megváltva, nem lehetünk az 
emberek rabszolgái" (I. Kor. VII. 23.) és felveszszük, 
fel kell vennünk a küzdelmet, mert mi sem választhat 
el bennünket „a mi Urunk Jézus Krisztusnak szerete-
tétől. Mindeneket legyőzünk azért, aki bennünket sze-
retett (Rom. VIII. 35—37.) és aki bennünk lakozik: 
nagyobb annál, mint aki a világban van." (I. Ján. IV. 
4.) Es bármily nagy e küzdelem gyűlölete, bosszúja,, 
fenyegetése és árulása, bármennyire nyomjanak, ml 
nem felelhetünk mást, mint amit az apostolok a nagy-
tanácsnak kijelentettek: „Nem tehetjük, nem hallgat-
hatjuk el a dolgot." (Ap. csel. IV. 30.) Nem tehetjük, 
mert Krisztus hite nem ismer szükségszerűségeket, 
megadást vagy kompromisszumokat. Amint az aposto-
lokat kérdezték meg a hivek : „Mit cselekedjünk, ked-
ves testvéreink?", ugy 20 század múlva is ennek a 
fönséges látványnak kell megismétlődnie, hogy a hivő-
uek a hit dolgában az egyházhoz kell fordulnia ; s 
valamint akkor megszégyenítették ezzel a szilárd ki-
jelentéssel: „Nem tehetjük", a pogányságot és zsidó-
ságot, úgy most ennek a szózatnak erejével kell fel-
emelkednünk hitünk ellenségein, a világ fenyegetésein. 

Ha azzal dicsekednek az emberek, hogy ők jó 
keresztények, és mennyien vannak akik ezt vallják, 
miért félik jobban az emberek tetszését, mint Krisz-
tusét? Miért nem mondják az apostolokkal: „Nemi 
tehetjük"? és miért mondják a világgal: „Megtehet-
jük" ? Ha a -lelkiismereten kell könnyíteni, ha igaz 
elveket kell elhagyni, ha vallási kötelességet vagy 
törvényt kell megsérteni érdekből, akkor rámondják a 
mi jó katholikusaink, hogy: „megtehetjük"; de ha 
Krisztusnak kell az imádás áldozatát meggyújtani, ha 
színt kell vallaniok katholiczitásuk mellett, ha el ke l l 
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szakadniok a világnak nagyon is tetsző dolgoktól, 
akkor már rá mondják: „nem tehetjük." Tehát ma is 
hangoztatják, á. h., az emberek az apostolok szózatát, 
de megfordított értelemben. Már pedig aki e szózatot, 
e parancsot nem apostoli értelemben veszi, az nincs az 
egyházzal közösségben, aki pedig „az egyházra nem 
hallgat, tekintsétek pogánynak és publikánusnak". 
(Máté XVII. 17.) Az igazi keresztény élet folytonos 
védelmet és növekedést igényel. A láncz első csörre-
nésére kell ébrednünk, sohase legyünk azért aluszé-
konynak, mert diadalunk itt e földön sohase befejezett. 
Az erő és szeretet szelleme folyton égő oszlop legyen 
előttünk, mert nem a törvényhozások fogják lecsende-
síteni az osztályok ellenhatásától felizgatott társadal-
mat, hanem e kettős törvénye a kereszténység szelle-
mének, melynek gyökere abból a keresztfából hajt ki, 
amelyen Jézus Krisztus, mint az örök szeretet áldo-
zata jóságból szenvedett. 

(Vége köv.) 

A római „Rescriptum" méltatása. 
Komoly ígéretet váltok be most, midőn a római 

Propagandának (S. Congr. de Propaganda Fide, pro 
NN. RR. 0 0 . ) az „Antimension" -1 illetőleg f. é. már-
czius hó 15-ón 12459. sz. a. kelt és dr Lessenyey 
Ferencz szatmári kanonok ur által a „Religio" ápr. 
10-iki (29-ik) számában közölt „Rescriptum'*-ának mél-
tatásába bocsátkozom. Ami reám nézve annál kelleme-
sebb feladat, minél inkább tudvalevő az, hogy én, 
nemcsak hitágazati ügyekben, hanem oly ügyben is, a 
mely, mint a szőnyegen levő, egyesegyedül positiv intés-
kedéstől függ, a felsőbb tekintélynek feltétlenül meg-
hódolok ; az képezvén legfőbb dicsőségemet, hogy 
valamint egész életemen át mindenben, ugy szent Péter 
hajóján eveztem mindvégig, ezen ügyben is. — Hiszen 
az erre vonatkozott, de már tárgytalanná vált czikkeim 
rugóját is tulajdonképpen az arra való őszinte törek-
vés képezte, hogy a latin és görög szertartásuak közötti 
viszony minél bensőbbé fejlesztessék, s a mi nálunk 
Isten kegyelméből már azzá fejlődött, — minél inkább 
szilárdíttassék is meg. Ezek pedig bizonyára oly maga-
sabb érdekek, a melyek érvényesülése felé való törek-
vést, mint ilyent, jogosan senki sem róhatja meg. 

íme tehát itt vagyok. Nyilt homlokkal s lelkem 
egész melegével üdvözlöm a jelzett „Resolutio"-t, mint 
JRóma tapintatos és mindenkor utólérhetlen bölcsességü eljá-
rásának egyik ujabb megnyilatkozását. 

Az elém tűzött feladat teljesítését pedig felette 
megkönnyíti azon körülmény, hogy dr Lessenyey kano-
nok ur, a „Resolutio"-val együtt, jónak látta közölni 
•egyszersmind az általa felterjesztett „Dubium" szövegét 
is, alkalmasint azért, mert szerinte, a nélkül, a „Reso-
lutio"-n talán el sem tudnánk igazodni. Pedig a dolog, 
.a mint látni fogjuk, nem éppen igy áll. 

Ma ga a „Resolutio" felül áll minden bírálaton, 
mert a legfelsőbb Forum döntvénye meg nem bírálható 
azok által, akiknek az szabályt képez. De annál több 
ÜZÓ fér a „Dubium" szövegéhez, ugy a mint azt elénk 

tárja maga dr Lessenyey, aki formulázta is azt. Minél-
fogva a ..Dubium" szövegének kifogásolása, az annak 
felterjesztését közvetítő egyházmegyei hatóságot a legtávolabb-
ról sem érintheti. 

A.Z maga, hogy a sz. Congregatio „Rescriptum"-a, 
a szokásos „Curialis Stylus "-tói eltérőleg, egészen fél-
retéve a „Dubium" szövegét, attól függetlenül és a 
magyarországi állapotokra való minden vonatkozás nélkül 
irja elő mindazt, a mi a szőnyegen levő ügyben .g>ro 
generáli norma retinendum estu : azt sejteti, hogy a Sacra 
Congregatio nem tartotta üdvösnek nyilvánosságra hozni 
a „Dubium" szövegét is, mint amelynek minden betűje 
ugyanannak ezelzatos voltát árulja el. Pedig, Róma nem 
azért Róma, hogy. be ne lásson az embereknek még a 
lelkébe is. 

A „Dubium" olyanformán van szövegezve, mint 
ama Krisztus Urunkhoz intézett kérdés : „Die ergo 
nobis quid tibi videtur, licet censum dare Caesari. an 
non ?" (Matth. XXII . 17.) Róma pedig, más szavakkal 
mintegy azt feleli : „Recldite ergo quae sunt Caesaris, 
Caesari: et quae sunt Dei, Deo" (Ibicl. v. 21.) 

A „Dubium" a görög szertartásnak mindenáron 
való megalázását tűzte ki feladatául. Róma pedig ugy 
a latin, mint a görög szertartás intézményeit védszár-
nyai alá veszi : ez által is fennen hirdetve, hogy az 
egyetemes kath. anyaszentegyháznak nem mostoha, 
hanem éppen olyan édes gyermekei a görög szer-
tartási} katholikusok is, mint a latin szertartásuak. 

A „Dubium" legnagyobb „piaculum"-a szerintem 
az, hogy dr Lessenyey kanonok ur itt is elő mert 
hozakodni azzal, hogy XIY. Benedek pápának ..Etsi 
Pastoralis" Constitutiója .(§. YI. n. 17.) szerint: „Si 
Graeci velint accipere altaria portatilia ab episcopis 
latinis consecrata, bene erit ; sin minus, tolerentur eorum 
Antimensia.u — Nem csodálkoznám azon, hogy a Doctor 
ur, megtévesztőieg erre is hivatkozott, ha fel nem lett 
volna világosítva affelől, hogy az „Etsi Pastoralis" csu-
pán csak az Italo-Graecusokra, t. i. az ol}-an görög 
szertartásuakra vonatkozik, akik latin szertartású püsp<)k<>k 

joghatósága alatt állanak, s akik ennélfogva saját püspökeik-
től csakis otyan oltárokat kaphatnak, mint a minőket 
ezek konszekrálhatnak is. De igy, s mert ezt a „Religio" 
febr. 6-iki (11-ik) számában ő maga is „szívesen megei-
gedte* : a Doctor ur el kell, hogy viselje az ezen eljá-
rásból levonható következtetések szigorát is. De Róma 
nemcsak, hogy nem ült fel neki; nem csak hogy nem 
nyilvánította az Antimensiont megtűrt valaminek: sőt 
inkább „pro generali norma" kijelentve, hogy a gö-
rög szertartásuak igenis, misézhetnek a latin szertart-
tásuak konszekrált oltárain, egyszersmind ugyancsak 
„pro generali norma" azt is hozzá tette: „dummodoips> 
Utantur antimensiis propriis," épen ugy, amint a ..Reso-
lutio" szintén „pro generali norma" azt is előírja, hogy 
a latin szertartású pap, ha gör. kath. templomban kiván 
misézni, lássa el magát „altari portatili lapideo"-val is. 
— De, hogy is jöhetett a Doctor ur arra a gondolatra, 
hogy Róma, az egyházi joghatóság ezen legféltékenyebb 
őre, képes volna felhatalmazni valamely latin szertar-
tású püspököt, hogy kéz alatt, általa konszekrált „altare 
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portatile"-kkal áraszsza el az olyan görög szertartású tem-
plomokat is, amelyek az ő joghatósági köre alá nem tartoz-
nak? . . . 

Mivel pedig egy kongregácziói határozat az AnH-
mensionokat szintén oltároknak nevezi („super altaribus 
quae confecta sunt e lino consecrato ab Episcopo Graeco 
cum unctionibus et ss. reliquiis, quaeque vocantur 
Antimensiau), de ugy nevezi azokat az apostoli Szent-
szék által approbált görög Rituale is : a szőnyegen 
levő „Resolutio," mint „generalis norma," ezek szerint 
tulajdonképen abban kulminál, hogy akár lat. szert, 
pap görög szertartású templomban, akár gör. szert, 
kath. pap latin szertartású templomban kívánna miséz-
ni : ugy az egyik, mint a másik, köteles ellátni magát 
saját szertartású oltárral is: a latin szertartású pap „al-
tare portatile lapideum"-mal ; a görög szertartású pap 
pedig „Antimension"-nak nevezett oltárral, mert e nél-
kül, más szertartású templomban és oltáron, sem az 
egyik, sem a másik nem misézhetnék. Amiben azért 
nincsen semmi megalázó a görög szertartásuakra nézve 
sem, mert itt a teljes „reciprocitás" érvényesül. Ami 
szintén Róma cszélyességét hirdeti. 

Csak egy megjegyzést koczkáztatok még meg. S 
ez az, hogy a „Resolutio" 2-ik pontja, jelezve az iménti 
„generalis norma" alóli ismert kivételt. ezzel egyszer-
smind azt is jelzi, hogy hasonló „indultum"-ok, meg-
felelő indokolás révén, az apostoli Szentszéktől másutt is 
ki volnának könyöröghetők. — I)e ez már a püspökök 
dolga. Annyi azonban bizonyos, hogy ha a „Dubium" 
más beltartalmu lett volna : más beltartalmu volna a 
„Resolutio" is; mert mindenki csak arra kap választ, 
amit kór. Rómából is. 

Nagyvárad, 1901. évi április 13-án. 
Dr. Lauran Ágoston. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 3. Az első országos jellegű pogány 

ünnep hazánkban. — 
Az úri osztály, az intelligenczia, mint törvény-

hozó, •—minden vallásnak, még az Isten el nem ismeré-
sének is, mert ez is. bár gyászos, vallás vallása, megnyit-
ván az ország kapuit, — megtette hazánkat keresztényte-
lenné, pogánynyá elvben. Az alsó néposztálynak az a része, 
mely az úri osztály modern „felvilágosodását" legha-
marább és legteljesebben felszívta magába, a munkás 
osztály, levonja a maga számára a konzekvencziákat 
és kezd pogány módra élni, kerülve a keresztény val-
lás templomait és szervezve maga számára pogány 
szellemének megfelelő ünnepeket, igaz Isten nélkül, 
bálványokkal, tele a legkirívóbb önzéssel. 

Első ilyen országos pogány ünnepül a május-elsei 
mutatkozik be évről-évre mindinkább kidomborodó po-
gány jellegével. Ezen a napon most is szünetelt a munka, 
jobban mint a kereszténységnek bármely ünnepén. Még 
lapok sem jelentek meg egész Budapesten. Előtte való 
este nem hangzott az útczákon a félig már sikerült 
elnémetesedésnek megszokott danája az „Esti Újság — 
Abendblatt" szomorú nótájában, sem a nap reggelén 

a „Friss Újság -— Kleiner Zsornál" ébresztő rikkancs-
kiáltásában. Szünetelt a munka, föltétlenebbül, türelmet-
lenebbül, kizáróbban, mint a kereszténységnek bármely 
ünnepén vagy vasárnapján. Es mit tettek vájjon a pogány 
ünnep ünneplői, mivel töltötték az időt ? Az április 11-ikét 
nemzeti ünnepül elrendelő törvény hivatalos istenitiszte-
leteket rendelt el s igy a nemzeti ünnepnek vallásos jelle-
get adott, legalább a hivatalok, és iskolák számára. A 
munkások pogány ünnepének programmjába nincs fel-
véve az Isten tisztelete. Ezen a napon az emberek 
csak magukkal foglalkoznak. Kimennek a szabadba a 
természetet, vagyis találóbban szólva önmagukat imádni. 
Az uj pogányságban az uj isten, vagyis a bálvány, 
melyet mindenki imád, — az önérdek. Ennek van 
szentelve a május-elsei ünnep teljesen. Es ez a nap 
nem ismer csak egy oltárt, a munkás-osztályét. Es 
ezen a napon mutatja meg a munkásosztály, hogy neki 

j a kereszt oltára már nem oltár többé, mert azt kerüli. 
Hajh, szomorú dolog bizony, hogy igy állunk. De 

hogyan jutottunk idáig? Folyton csúszva le az elke-
reszténytelenedés lejtőjén. S a minek sul}Tja idáig sodrott 

j le, az a vasár- és ünnepnapok törvényes ós szokássá vált 
megszentségtelenítése. Yan, igenis van ilyenkor munka-

! szünet; de nincs köszönet benne, nem az istenitiszteletek 
ideje, a reggel, hanem az emberi önzés, a mulatság és dor-
bézolás ideje, a délután számára. Mikor vasár- és ün-
nepnapokon Budapesten megkondúl a déli harangszó, 

í jeléül, hogy az istenitiszteletek ideje lejárt, pokoli 
; zajjal kezdenek recsegni a lecsukódó boltajtók, melyek 
! szinte tüntetőleg voltak nyitva az egész istenitisztelet 
j ideje alatt, ennek országos gúnyjára. 

A minimum, a mit az Úr napjainak megszentelése, 
I társadalmunk, a nép visszakeresztényitése érdekében 
j megtenni múlhatatlanul és okvetlenül szükséges, az, a 

mi például Münchenben oly szépen, méltósággal, min-
den honfinak és idegennek imponáló módon sikerül. 

Vasár- és ünnepnapokon reggel 9 —12-ig minden 
üzletnek zárva kell lenni, még a bankokat és pénzvál-
tókat sem véve ki. 

Ez az egy^ tény a bajor nép életében fényes bizo-
nyítéka annak, hogy ez a nép keresztény életet él és 
tudja, hogy vasárnap mi a keresztény ember köte-
lessége. 

Oh vajha e szó visszhangra találjon ! = 

Rio-Janeiro, április 2. Az első pápai nuntius fo-
gadtatása Brazíliában. — 

Már ismeretes dolog, hogy a szent atya f. é. 
januárban a rio-janeirói internuntiaturát nuntiusi fokra 
emelte fél. Biztosíthatom önöket, hogy az apostoli 
szentszéknek ez a figyelmessége a brazíliai Egyesült-
Államokban a legjobb hatást keltette. Az éjszakame-
rikai Egyesült-Államok után Amerikának legelső és 
leghatalmasabb állama kétségkívül Brazília, valamint 
területére (10"millió négyzetkilométer), ugy népességé-
nek nagyságára nézve is. (18 millió.) 

Az 1891-ben proklamált elválasztása óta az egy-
háznak és államnak, az itteni kormány egész a maina-
pig semmi olyast nem tett, a mi ellenségeskedést jelen-
tene az egyház ellen, sőt teljes tiszteletben tartotta a 
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szabadságot, és finom tapintattal, jól tudva, hogy az 
itteni nép lelke mélyén katholikus, a szentatvával, 
mint souverainnel, a lehető legjobb diplomacziai viszonyt 
tartotta és tartja fen. 

A braziliai egyházi viszonyok, az ismeretes és hosz-
szantartott üldözések után, jelenleg a virágzás jeleit mu-
tatják. 2 érsek és 17 püspök rengeteg területeken átlag 
egy-egy millió hivő lelket gondoznak. Ennek a braziliai 
népnek, mely olaszok, portugálok, németek, lengyelek, 
sőt magyarok stb. bevándorlása által egyre szaporodik, 
vallási jövője nagyrészt az illető bevándorló nemzeti-
ségekkel jövő papság lelkességétől függ. Bár még több 
pap jönne a bevándorlókkal. 

Visszatérve oda, a honnan kiindultam, az uj nun-
tiatura ügyére, mgre Macchi thesszalonikai cz. érsek, 
a ki 3 év óta internuntiusunk, f. évi márczius hó 28-án 
nyújtotta át ünnepélyes audienczián a köztársaság 
elnökének megbizó iratait. A multilist a nagykövetek 
tiszteletével fogadták. A nuntius ur d. u. 2 órakor 
indult ki a karmeliták zárdájából, a hol eddig téli 
szállása szokott Rio Janeiróban lenni, az állam dísz-
hintóinak elsejében foglalva helyet az elnöki hivatal 
főnökével. Két díszhintó következett a kiséret számára 
és egy század lándzsás lovasság. Az elnöki palotához 
érkezvén a menet, a felállított zászlóalj tisztelgéssel 
fogadta a pápa követét. 

Kiszállás után az elnöki palota egyik termében 
legelsőben maga a külügyminister fogadta, a ki egy-
úttal az államfő elé vezette az apostoli szentszék kép-
viselőjét. Itt az elnök, ministereitől és polgári és kato-
nai udvarának tagjaitól körülvetten fogadta mgre 
Macchit, a ki rögtön elmondta francziául alább követ-
kező beszédjét, melyre az elnök portugál nyelven 
megfelelő tisztelettel válaszolt. Fogadás után az elnök 
frissítőkkel kedveskedett a jelenvoltaknak ; a nuntius 
pedig ugyanaznap estve visszatért rendes lakóhelyére, 
Petropolisba. 

A nuntius beszéde : 
Excellentiád ! 

Mikor 3 év előtt szerencsés valék Exc. elődjének 
bemutatni a pápai brevét, mely engem apostoli inter-
nuntius és rendkívüli követ minőségében az ön orszá-
gának kormánya mellett meghitelesített, nem mertem 
volna elképzelni, hogy valaha szerencsém lesz ugyan-
ebben a palotában Excellentiád kezeibe XIII. Leo pá-
pának ezt a másik brevéjét letenni, a melylyel az ő bra-
ziliai képviselőségét nuntiaturai fokra emeli és engem 
megbíz avval, hogy Amerika e fényes részében a nun-
tiusok sorát megnyissam. 

Bizonyára azért történt ez, mert a pápának, kit a 
kereszténység és a világ csodálnak és tisztelnek, nem 
kerülhette ki éleslátását és felvilágosultságát sem nagy-
sága, sem nemes szelleme ennek az óriás országnak, 
mely nyiltan és bátran halad előre saját magas czél-
jai felé. 

Ime, ez az oka annak, hogy külön kiváló figyel-
mének bizonyítékául és az apostoli szentszék és Brazília 
közt fennálló és egyre fokozódó barátságos viszony 
fenntartásának zálogául, a szentséges atya ezt az uj 

privilégiumot megállapította, a melynek tisztessége egy-
időben ragyog ki valamint az egész pápai diplomácziára, 
ugy különösen az én csekély személyemre. 

Mint hivatalos hírnöke e kedvezménynek és ő szent-
sége magrsztos szándékainak, lelkemben legmélyebb 
tisztelettel és a legszebb reményekkel eltelve teljesítem 
a kedves kötelességet, hogy Exciád kezeibe letegyem 
a pápai iratot, arra kérve az isteni Gondviselést, hogy 
Excellentiád magas személyének, nagynevű ministerei-
nek, és Brazília nagy nemzetének, hosszú boldog éve-
ket adjon. 

Az elnök válasza : 
Monsignore ! 

Azt a tényt, metylyel ő szentsége ennél a köz-
társaságnál követségének fokát felemelte, tisztelettel 
és elismeréssel fogadjuk. Szívesen tanúsítom ezt, külö-
nös megbecsüléssel a jó viszonyokért, melyek Brazília 
egyesült-államai és a szentszék közt szerencsésen kifej-
lődtek, és mgre Macchinak szerencsét kívánok a magas 
kitüntetéshez, mely őt érte, t. i. hogy ennél a nem-
zetnél a nuntiusok sorát megnyithatja. 

A köztársaság kormánya szívesen tartja fen eze-
ket a jó viszonyokat, meg levén győződve arról, hogy 
ennek a nagy többségében katholikus népnek érzelmeit 
fejezi ki. Nem kételkedem a felett, hogy a braziliai 
papság, az összhang ugyanezen szeretetétől áthatva, 
egyesült erővel fogja e jó viszonyt még szorosabbra 
fűzni, — annál is inkább, mert az nem ellenkezik a 
clemokracziával, a mely fiainak egyéni haladására és 
jólétére, a nemzetnek is gazdagodására és boldogságára 
együttesen törekszik — türelemmel és tapintattal járva 
el mindenkor, hogy minden, tiszteletre méltó vágy meg-
nyerve legyen. 

Mindezeknél fogva megelégedéssel fogadom, Nun-
tius Ur, a pápai brevét, mely önt ebben a minőségben 
bizza meg a köztársaság kormányánál ; és köszönetet 
mondva Excellentiádnak a jókivánatokért, melyeket 
nyilvánított, viszonzom azokat a magam részéről szin-
tén jókivánatokkal ő szentsége drága élete és Excel-
lentiád személyes jóléte érdekében. 

IRODALOM. 
A kath. világirodalom könyvespolczáról 

néhány könyr. 
— 1901. április. — 

Gatt G. Sión in Jerusalem, wie es war, und wo 
es lag. Brixen 1900. 3 m. 

Schiffini s. J. Tractatus de gratia. Freiburg, Her-
der, 1901. 8 40 m. 

Baumgartner Alex. s. J. Geschichte der Weltlite-
ratur. IV. B. Die lateinische und grichische Literatur 
der christlichen Völker. Freiburg, Herder, 1900. 10.80 m. 

Bibl Vct. Die Einführung der kathol. Gegenrefor-
mation in Niederösterreich durch Kaiser Rudolf IL 
(157(3—1580.) Innsbruck, 1900. 4 m. 

Brück H. Geschichte der kath. Kirche im 19. 
Jahrhundert IV. Band. Gesch. der kath. Kirche in 
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Deutschland. Vom Vatican. Concil 1870. bis zur Gegen-
wart. I Abth. Mainz, 1901. 6.80 m. 

Candini M. Gli effetti benefici del pontificato di 
Leone XIII. in ordine alla chiesa, al'Italia e alla civile 
società. Torino, 1901. 4 m. 

Collectanea Friburgensia. Publications de l'Uni-
versité de Fribourg (Suisse). Nouvelle série. Fase. I. 
(X. de la collection). Essai sur Taine. Von Yct. Giraud. 
Freiburg, Schweitz, 1901. 8 m. 

Fischer E. Lr. Fridrich Nietzsche. Der „Anti-
christ" in der neuesten Philosophie. Eine Ergänzung 
zu meinem Werke : „Der Triumpf der christlichen Phi-
losophie". Regensburg, 1901. 3 m. 

Suarez. Compendium Metaphysicae. Madrid, 1901. 
13.50 m. 

Vigier y diaz Aluaro, F. Comentarios à los Sal-
in os T. I. Madrid, 1900. 6.40 m. 

Broivne R. D. Piain Sermons on the Fundamental 
Truths of the Catholic Church. 2. ed. 1901. London. 
Washbourne. 6. s. 

Paoletti C. canonico. II mese mariano per ogni 
genere di persone. Ediz. 13. Roma, Pustet, 1901. 8-r. 
480 1. 3 lira. 

Dr Boissarie. Les grandes guerisons de Lourdes. 
4' 600 lap. Paris, Donniol. 140-f-24 illusztráczióval. 10 frk. 

Capecelalro Card. Il mio augurio agi' Italiani del 
secolo X X . L' educazione Christiana della gioventu. 
Beszéd. 

Katholisches Studienbuch (3. m.) Selbstunter-
richtsbriefe für Lateinisch, Griechisch, Hebräisch (13. m). 
Nur privat und direkte Abgabe an ärmere Privatstu-
dierende und Privatlehrer zum halben genannten Her-
stellungspreise. Selbstverlag. Adresse : A die Versandt-
stelle der O. M. P. S. (== Original Methode Privat-
Studium) in Ursberg, Bayern. 

Englmann Dr J. A. Katholisches Eherecht, mit 
besonderer Berücksichtigung des in Deutschland gel-
tenden Civil-Eherechtes. 1901. Regensburg, Coppenrath. 

Petit S. J. Sacerdos rite institutus piis exercita-
tionibus menstruae recollectionis 5 tomi in 12. Brugis 
Soc. Sti Augustini. (3. 4-ik kiadásban. Igen kapós.) 

— Irodalmi jelentés. Dr. Mihalovics Ede r A 
hath, predikáczió története J\lagyarországbanLÍ czimü mun-
kájának II. kötete megjelent, 44 ívnyi terjedelemben. 
Ezen kötet tárgyalja Pázmánytól napjainkig terjedő 
kornak predikáczióit az első kötetnek megfelelő terje-
delemben és irányban. Oknyomozólag adja elő a hit-
szónoklat fejlődésének egyes mozzanatait, lehozván 
azokat a kornak vallási, politikai és műveltségi viszo-
nyaiból, rámutatva egyszersmind az eredménj-ekre, 
melyeket a hitszónoklat elért. Azért nemcsak a hitszó-
nokra nézve érdekes a munka, hanem a művelődés 
története iránt érdeklődőkre is. A hitszónok különösen 
utmutatást nyer forrástanulmányokhoz, s okulást sze-
rez gyakorlati szempontból. Hiszen nemcsak száraz 
bírálatot olvas e könyvben, hanem mutatványokon látja, 
hogyan haladt az egyházi ékesszólás lépésről-lépésre, 

hogyan alkalmazkodott az idő igényeihez, maga előtt 
látja a mult idők hitszónokainak egyéniségét, s alkal-
ma nyilik a jelesebbeknek szellemét magába szívni. 
Különösen a legújabb kornak hallámzásai tanulságosak, 
mert közvetlen elődje a jelennek, s megismerteti a 
hitszónokot környezetével. Kívánatos volna, hogy e 
munka egy hitszónoknak könyvtárából sem hiányoz-
zék, mert a történelem a gyakorlat mestere. Ara a 
kötetnek 7 korona. Megrendelhető a Szt.-István-Társu-
latnál, melynek nyomdájából kikerült, dr Kiss János 
egyetemi tanárnál és a szerzőnél Nyitrán. 

— Számtan és mértan a gazdasági ismétlő-isko-
lák számára a ministeri tanterv nyomán. Irta Győrffy 
János, Budapest, 1901. 8-rét, 124 lap. Ara 80 fillér. 
Győrffy könyve egy hivatott tankönyviróra valló szak-
könyv, mely egyaránt értékesíthető az ismétlő, valamint 
a megtoldott ismétlő gazdasági iskolában. Miért? Mert 
nyelvezete minden kacskaringósságot kerülő egyszerű 

; alakú mondatszerkezetet használ, gördülékeny és a 
I tárgyat könnyed értelmezéssel és meghatározással veszi 

körül. Beosztásában az előismeretre fektetvén a fősúlyt, 
annak ismétlését tárja elénk és aztán lassú, de biztos 
fokozatú tanmenetben dolgozza föl a tananyagot, 

i mindenre kiterjedvén figyelme, a mi a nép életkörébe 
vág. Példáinak alkalmaztatása felöleli az összes gazda-
sági ismeretekbe vágó dolgokat ugy annyira, hogy 
azoknak kidolgozásánál a növendék nemcsak saját ott-
honára ismer, hanem mintegy ösztökélve van arra 
nézve, hogy a tanítás által ujabb és ujabb példák föl-
adására legyen képes. És ebben rejlik gyakorlati hasz-
nossága, mely minden eddigelé megjelent és a nép-
iskolák számára íródott tankönyvet, t. i. számtant 
fölülmúl. Különösen megjegyzendő, hogy a számtan a 
mértannal párhuzammal halad s mindvégig meglátszik 
rajta azon paedagógiai elv alkalmazása, a mely a szeg-

I letkövét képezi a tanítás sikereinek. A tankönyv három 
i évfolyamra van osztva s kiegészítő rész gyanánt a 
I függelék szolgál, melyben hasznos utasítások adatnak 
j a gazdasági munkanapló, leltár és számvitelre nézve, 

miként kell azokat szerkeszteni és tervszerűen vezetni. 
További ismertetése messzire vezetne ugyan, de vég-
elbirálása egyébként se volna más, minthogy tekintettel 
a fönt elmondott ismertetésre, a tankönyv a hasznossá-
got a gyakorlati élettel teljesen összekötő azon vezér-
eszme alapján áll, a mely szerint az életnek nevelt gene-
ráczió egyik legelső és le g fölt étienebi) kelléke, hogy a mit tud 
és ismer, azt gyakorlatilag is alkalmazni tudja, hogy azt 
saját javára alkalomadtán érvényesíthesse. E tekintetben 
pedig ez a tankönyv minden néven nevezendő ismétlő-
iskolára alkalmas. Sőt többet mondok, a népiskolák 5. 
és 6-ik osztályában is épp oly sikerrel alkalmazható. 
Azt azután mondanom sem kell, hogy a Szent-István-
Társulat ezen tankönyv kiadásával, mint annyiszor, most 

! is egy hatalmas lépéssel oldotta meg nemes föladatát, 
j És kívánatos, de nagyon kivánatos, hogy a kath. isko-
I Iáinkban mindenütt ott legyen a tankönyv, melyet egy 
j igen előnyösen ismert tankönyvíró adott közkincsnek, 
i Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadóhiva-
1 talában: Budapest, VII., Szentkirályi-utcza 28. szám. 
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-j- Ugyancsak a Szent-István-Társulat kiadásában 
jelent meg közelébb a következő két középiskolai tan-
könyv : 

Demény Dezső. Egyháztörténetem. A középiskolák 
iélsöbb osztályai számára. A magyar püspöki kar 1900. 
január 29-én tartott közös tanácskozása határozatából 
kötelezővé tett uj tanterv utasításai szerint. Ara fűzve 
1 korona 20 fillér, kötve 1 korona 60 fillér. 

Vargha Dezső dr. Egyháztörténetem. Iskolai hasz-
nálatra. A Szent-István-Társulat pályázatán dijat nyert 
tankönyv. Ara fűzve 1 korona 40 fillér, kötve 1 korona 
80 fillér. 

Budapesten, 1901. ápril 17, 
Szent- István- Társulat 

kiadóhivatala. 

HIVATALOS. 
Vallás- és közokta tásügyi magyar minis-

terem előterjesztésére megengedem, bogy a 
budapest i t udományegye tem a magyar keresz-
ténység és királyság ki lenczszázados évfordu-
lója a lkalmából Császka György kalocsai érseket, 
Szmrecsányi P á l szepesi püspököt , Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapá to t és Mayer Béla vá lasz to t t 
püspököt és kalocsai főszékesegyházi kanono-
kot, t iszteletbeli h i t tudományi doktorokká avat-
hassa. 

Kel t Budapesten , 1901. évi április hó 23-án. 
F E R E N C Z J Ó Z S E F s. k. 

Dr Wlassies Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 

-f- Kómából nevezetes pápai kihallgatásról érke-
zett jelentés. April 27-én fogadta XIII. Leo pápa a belga 
katholikus lapirók egyesületének küldöttségét, melynek 
tagjai voltak Léon Maliié a Courier de Bruxelles szer-
kesztője, Henry Darches a Patriote főszerkesztője, Vic-
tor Joubert a National de Bruxelles szerkesztője, Jamax 
a Patriot szerkesztője, Henry Hennes a TEscaut volt 
szerkesztője, Joseph Petit a Basse Sambre szerkesztője. 
Az egyesület felirata és a pápa válasza egyaránt tanul-
ságos. 

— 1 1 . Vilmos császár legújabb nyilatkozata a 
vallásról. Fiát iratta be a császár a bonni egyetemen 
e napokban. Innen kirándulást tett a közel fekvő ma-
rialaachi benczés apátságba. Benzler apát hódolatát 
fogadván, azt a nyilatkozatot tette, hogy a benczések 
mindenkor számíthatnak oltalmára és jóakaratára. Azu-
tán szóról szóra igy folytatta : „Egyáltalában minden 
törekvés, melynek czélja a nép vallásának meg-
őrzése, támogatásomra számíthat, a mint ezt tegnap az 
ifjúság bankettjén is kimondottam.14 

— 250 egyetemi hallgató koldus. Nem birja a 
2-ik félévi tandijat megfizetni. Az Egyetemi Kör orszá-

gosan kéreget alamizsnát a koldus egyetemi hallgatók 
számára. A budapesti elegáns és dúsgazdag publikum 
egy májusi kocsikorzójának költsége bőven segítene a 
koldus egyetemi hallgatók nyomorán. De nem segít, 
mert lemondásra az önzés nem szokott gondolni. Kat-
holikus társadalmunk gondoskodjék róla mindenekelőtt, 
hogy tehetséges kath. ifjak előtt ne tegye a szegény-
ség lehetetlenné a tudományos pályát. Ez az érvénye-
sülés utja. Ne engedjük, hogy a gazdagság megfojtsa 
a szegénységet. 

— A Szent-István-Társulat igazgató-választmánya 
csütörtök délután Zichy Nándor gróf elnöklete alatt 
ülést tartott. A folyó ügyek elintézése után a választ-
mány a számvizsgáló-bizottság jelentése alapján jóvá-
hagyta az 1900. évi számadásokat és a felmentvényt 
megadta, a gazdasági bizottság jelentése alapján pedig 
elfogadta a folyó évi költségvetési előirányzatot. Az 
igazgatói és a titkári jelentések meghallgatása után az 
ülés véget ért. 

— Uj katholikus kör a fővárosban. A főváros 
minden kerületének szüksége volna egy-egy kath. 
körre. Eddig csak kettő van. A központi kath. kör és 
a józsefvárosi katholikus népkör. Most a budaiak fog-
tak hozzá egy katholikus kör szervezéséhez. A mozga-
lom élén F. Wollin Alajos, kapuezinusrendi házfőnök 
áll. A dolog igen jó kézben van. 

— Uj concordatum kötésének javaslatával lépett 
fél Francziaországban Füzet roueni érsek. Czélja az,hogy a 
szerzetes rendek ügyét ne egyoldalulag az állam, hanem 
egyház és állam közös megegyezéssel intézzék el. A nemes 
gondolat élénk visszhangra talált. 

— Az autonomia mozog. A kongresszus 27-es 
bizottságát Szápáry Gyula gróf elnök összehívta egy 
május 17-én délután 4 órakor a főrendiház tanácsko-
zási termében tartandó ülésre. 

— Uralkodók újságolvasása. Nem érdektelen do-
log. Nemcsak élő szóval, de újsággal is lehet a feje-
delmeket jóra, rosszra, ellenállhatatlanul befolyásolni. 
A német császárról nem rég hirdették, mely lapokat 
olvas s mely lapokból kap kivágott részeket olvasásra. 
Bebizonyult dolog, hogy a Centrum lapjaiból csak 
czélzatosan kap kivágott részleteket. Lajos bajor trón-
örökös nagyon találóan mondta, hogy az újságolvasás a 
fejedelmekre nézve a legnehezebb művészet, hogy füg-
getlen maradhasson minden egyoldalúság nélkül. 

— Szerzetes-rendek szervezkedése. Előbb az 
Orsolya-rendiekről, most a szervitákról hallatszik, hogy 
átalakuláson mennek által. Adja Isten, hogy simán, 
megrendülés nélkül sikerüljön. Mindennek idő kell. Az 
átalakulásnak is. 

— Egyetem alapítása daczból. Igy lehet nevezni 
a pogányságba visszakívánkozó osztrák liberálisok ter-
vét, mely szerint a Salzburgban alapítandó katholikus 
egyetem lehetetlenítése végett ugyancsak Salzburgban 
szabadelvű állami egyetemet akarnak alapítani. E végett, 
igazi majom módra, egész Ausztriára kiterjedő egyetem-
alapító egyesületet akarnak szervezni. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor kőin vnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

: szerdán és szombaton. 
j Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
i küldemény czimzendő. 

j Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál : 
- Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
E IV., Papnövelde-utcza 
ï 8. sz. alatt, hova a 
ï netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
i levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, május 8. 37. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

,,Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.^ 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A magyar prédikáczió két legnagyobb mestere. — Salve Regina. — Szent beszéd sz-
Adalbert ünnepére. — Egyházi Tudósítások. R ó m a : A Vatikánból. — M a d r i d ; Az egyház önvédelme. — L i s s a b o n : Az üldözés 
hatása ébredés. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Titkári jelentés a Budapest-jobbparti Paulai Szent Vincze-Egyesület 

19C0 ik évi működéséről. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS P R O P O N T I F I C E N O S T R O 
LEONE. 

A magyar prédikáczió 
két legnagyobb mestere.*) 

A jezsui ták „emelték a magyar predikácziót 
azon szinvonalra, melynél nagyobb ha ladás t a 
mai napig sem te t t . Kdldi és Pázmány minden 
időkre szolgáló min t áka t szolgál ta t tak a hit-
szónokoknak ; követőik sokáig fön ta r to t t ák a 
prédikácziót ezen a színvonalon s á t ad ták az 
u tódoknak a tökéletes hitszónoklat megállapított sza-
bályait, nemcsak egyik vagy másik vá l fa já ra 
nézve, hanem az egész egyházi szónoklatot fel-
ölelőket. Mert minden szakban egy-egy kiváló 
te rméket hagytak az u tódokra" . . . . Id. m. 2. 
k. 39. 1. 

I. 
K Á L D I G Y Ö R G Y P R E D I K Á C Z I Ó I . 

Temesvári Pe lbá r t u t á n Káldi a j ándékoz ta 
meg honi hi tszónokainkat a legbővebb forrás-
sal, habár sajnos, nem minden műve je len t 
meg nyomta tásban . Saj tó alól k ikerü l t : „Az 
vasárnapokra való predikáczióknak első része" 

*) Mutatvány dr Mihalovics Ede „A katholikus 
prédikáczió törénete Magyarországon" cz. p á l y a n y e r t e s 
munkájából . K é t kötet . K a p h a t ó szerzőnél N y i t r á n és 
a Szent - I s tván-Társu la tban B u d a p e s t e n . 

P o z s o n y b a n 1631-ben, s ugyano t t s ugyanazon, 
évben „Az ünnepekre való pred ikácz ióknak 
első része/ ' ' Azonkívül Kollonicz Lipót grót 
német-ujhelyi püspök köl tségén Nagyszombat -
ban 1681-ben: „ Is tennek szent akara tya , azaz. 
a Nagy Úr tiz pa rancso la t tyának egynehány 
predikátz iókkal való megmagyarázása . " E z e n 
utóbbi mű végén olvassuk a k iadóknak köve t -
kező megjegyzésé t : „Supersunt adhuc al iquot 
praec lara opera pos thuma eiusdem huius auc to-
ris n e m p e : 1. Conciones Ungar icae in singnlos 
dies tot ius Quadrages imae. 2. Al te r t o m u s 
concionum dominicalium. 3. Al te r tomus con-
cionum festivalium. 4. Explana t iones in cant i-
cum Magnificat . Quae suo tempore et succes-
sive et per pa r tes omnia subiicientur prelo, ubi 
Dens de Maecenat ibus et Pa t ron i s p rov iden t . " 
A kifejezet t remény és Ígéret nem te l j esede t t 
be, de legalább annyi t t u d u n k meg belőle r 

hogy Káldi ugyanazon igényeknek aka r t eleget 
tenni, melyeket P e l b á r t t a r t o t t szeme előtt,, 
m e r t ugyanannyi gyű j t emény t r endeze t t s a j t ó 
alá, min t az utóbbi. 

I t t persze csak azokkal foglalkozhatunk^ 
melyek saj tó u t j án l á t t ak napvi lágot ; de hiszen 
ez is elégséges arra, hogy Káld inak szerepét 
a magyar h i tszónokla t tö r téne tében kel lően 
mél ta thassuk . 

Az első ké t m u n k a P á z m á n y n a k v a n 
a jánlva s az ajánló levélből megtudjuk , hogy 

37 
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a bibornok ezen időtájban már foglalkozott 
predikáczióinak sajtó alá való rendezésével, 
mer t Káldi mondja : „Azt szivem szerint kíván-
ván, hogy miképpen a hajnali csillag az ő föl-
kelésével a napnak közellétét jelenti és az 
embereket addig gyönyörködteti, míg a nap 
föl nem kél, azután pedig oly lá tha ta t lanná 
leszen, hogy mindnyájan egyedül a napra for-
dítják szemöket: úgy az én prédikácziós köny-
vem, melynek a Nagyságod szárnya alat t 
keresek oltalmat, előljáró követe légyen Nagy-
ságod prédikácziós könyvének, melynek ki-
nyomtatására igyekszik." Az okokat, melyek 
mindannak daczára gyűj teményének kiadására 
indították, előadja részint a dedicatióban, 
részint az olvasóhoz intézett előszavában. Az 
előbbibon mond ja : „Alkalmas ideje vagyon, 
N. Uram, hogy harmincznégy esztendőtől fogva 
kiüömb-külömb helyeken te t t predikáczióimat 
irásba kezdettem foglalni; akkor tudniillik, 
midőn hazánkban támadot t fergeteg miat t a 
szomszéd ta r tományokban kellett mulatnom a 
végre, hogyha többé szerelmes hazámnak ele-
ven nyelvvel nem szolgálhatnék, írásommal 
szolgálnék ; és mivel imitt-amott kevés atyám-
fiait oktat tam, ha az Istennek és a superio-
roknak tetszenék, azt kinyomattatván, a ke-
resztyének vigasztalására közönségessé tenném. 
A míg azokat irtani és rendbe vettem, főképen 
a bécsi és gréczi collegiiunokban tör tént laká-
som. de kinyomtatására csak akkor érkeztem, 
midőn hazánkba térvén, a Nagyságod pozsonyi 
collegiumában letelepedtem." Ebből azt is 
lá t juk, hogy habár e beszédek hazánkban 
hangzot tak el, külföldön Írat tak és rendeztet-
tek sajtó alá. 

Az előszóban pedig a következő okokat 
hozza föl : „Első oka az volt, hogy szerelmes 
hazámnak szükségét lá t tam és oly szükségét, 
melynél nem tudom, lia nagyobb lehet. Mert 
mioltától fogva mind a gonoszoknak bünteté-
seért s mind az igazaknak megpróbál tatásáért 
megengedte az Isten a mi megi^omorodot t 
hazánkban a tévelygéseknek eláradását, az 
igaz tanítók igen megkevesedtek és csak imitt-
amot t talál tatnak, ugy hogy prédikálásokkal 
n e m mindenütt szolgálhatnak : hogy pedig írá-
sokkal támogassák és bátorítsák a híveket, 
vagy a botránykozástól oltalmazzák, sok fog-
lalatosságokért és költségtelenségökért, vagy 
egyéb okokért nem érkeznek. Ebből az követ-

kezett , hogy az egész keresztyénségben alig 
vagyon oly nemzetség, melynek oktatására és 
lelki épülésére maga nyelvén való nyomtatot t 
könyvek, kevesbek legyenek, mint a nemes 
magyar nemzetnek . . . Második oka az, hogy 
példát adnék azoknak, kiknek Isten több girát 
adott, hogysem énnékem : és arra ösztönözném 
őket, hogy szent Péternek szép intését követ-
nék : Mindenitek, a mint vette az ajándékot, 
azt egymás között szolgáltatván, mint az Isten-
nek sokféle ajándékainak sáfárai. (I. Petr i 4. 
10.) . . . Harmadik oka . . . látván, hogy Telegdi 
könyvei igen elfogytak és drága pénzzel sem 
tehetni szert azokra : azt ítéltem, hogy mig 
azokat ú jonnan kinyomtat ják, az én kisded 
munkámmal élhetnek az együgyű keresztyének : 
és lévén mit olvasniok és miben magokat fog-
lalniok, nem kívánják a pártos atyafiak köny-
veit magok veszedelmével forgatni . . . Negye-
dik oka az, hogy nem kevés jóakaróim kívánták 
tőlem, hogy a minémű predikáczióimat eleven 
szóval hallották s kedvellették, azokat olvas-
ha tnák is." 

Habár kétféle czimen jelentek meg ezen 
predikácziók, mégis egybefoglalhatjuk, mert az 
alakra és kidolgozásra semmiben sem külön-
böznek egymástól. A két kötet magában fog-
lalja az egyházi év első felére, adventtől pün-
kösdig terjedő vasárnapok és ünnepekre irt 
predikácziókat. A vasárnapok advent első vasár-
napjával kezelődnek és pünkösd vasárnapjával 
végződnek; az ünnepek szent András napjától 
egészen pünkösd keddig terjedő hétköznapokra 
eső ünnepeket foglalják magukban. Minden 
vasár- és ünnepnapra három predikácziót talá-
lunk a gyűjteményben, csak húsvét napjára és 
karácsonyra van öt predikáczió adva. Ezen 
anyaggazdagságot következőleg okolja meg 
Káldi az előszóban: „Tudván pedig azt, hogy 
közönségesen a különböztetés vagy változta-
tás gyönyörködteti az embereket, ugy hogy a 
kinek arra módja vagyon, el nem mulatja, 
hanem mind asztalánál étkeit, mind öltözeté-
ben ruháit s mind út jában lovait vál toztat ja : 
liog}' ne kelletnék minden esztendőben azon 
predikácziókat unakodva olvasni, vagy hall-
gatni, csaknem minden evangéliumra három 
predikácziót irtani, hogy a ki akarja, eszten-
dőnként változtathassa és ujabb-ujabb tanúsá-
gokat találjon". Betűszerinti tárgymutatót is 
függesztet t minden kötethez, hogy a hit-
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szónok akármilyen beszédhez megta lá l ja az 
anyagot . 

Ezen külső leirás u t á n á t t é rünk a beszé-
deknek ismertetésére. (Folytatjuk.) 

S a l v e R e g i n a . *) 
I. 

Nyíló századunk e most lefolyt első hónapjaiban 
ültük Mária magyar földjén, a szűz Anyának e század-
ban legelső — nagyobb ünnepeit. Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony napján az Istennek zengő Egyház, az ő 
napi zsolozsmáinak záró fohásza gyanánt az „Ave 
Regina Coelorum" kezdetű antiphonát rebegi el s igy 
folytatja egész Nagy-Csütörtökig. Nagyszombat esti 
nagy örömében az „ Allelujá"-ra zendít a gyászfátylát 
levető Egyház és ez örömének első, valamint leglelke-
sebb danájában mindjártis Máriát, a „Regina Coeli"-t, 
szólítja le együtt-örvendezésre. „Regina Coeli laetare, 
alleluja." 

Máriát illető ezen lelkes üdvözlését minden katho-
likus, de főleg magyar katholikus szívnek, tárgyazza 
következő kis — elmélkedésünk. 

Hogy ez üdvözlésnek angyali1) hárfa-akkordjait e 
helyütt nem a fent említett „Ave Regina Coelorum" 
kezdetű elő-ének, — sem a „Regina Coeli" kezdetűben, 
hanem a Salve Regina örökszép dallamában figyeljük 
meg, annak oka abban rejlik, hogy ez amannál jóval 
nagyobb népszerűségre tett szert, ős időktől napjainkig, 
amint az egész katholiczitás hivő közönségeinél, ugy 
különösen a mi magyar katholikus népünk egyház- ! 
községei ölében. 

Jiis valóban : a boldogságos szűz Máriának, mely 
igaz tisztelője, tehát, *mely valódi katholikus ne is-
merné a „Mennyországnak királynéja" kezdetű imát, a 
Salve Reginát? s ha ismerik és imádkozni szokták, 
tudják, hogy azzal mily szépen dicsőitjük a boldogsá-
gos szűz Máriát, mint Isten Anyját s mily megfelelően 
tiszteljük meg vele őt önönmagáért. 

Hogy ki? s mikor? irta a Suive Reginát, teljes 
bizonyossággal még meg nem mondhatta senki. Leg-
valószínűbb eredetéről az alábbiak során szándékunk 
röviden beszámolni. De ez mellékes : tény az, hogy 
ezzel az énekkel tudjuk a boldogságos szűz Máriát a 
legszebben, a legméltóbban dicsőíteni, őt megillető 
szebbnél szebb czimekkel tisztelvén meg benne. És ha 
azt mondják nekünk katholikusoknak, hogy mást se 
tudunk, mint mindég „Salve"-t és „Salve"-t kiáltani, — 
hát legyen ! Ezzel a szóval magasztalják őt az angya-
lok s ha az angj^alok kara megelégszik ennek örökös 
hangoztatásával, érjük be mi is ezzel, mondjuk újra és 
újra: ..Salve Regina"! — „Mennyország királnynéja.. . 
Üdvözlégy" ! 

* ) M. t. olvasóink szives figyelmébe ajánljuk azt a körül-
ményt, hogy ezt a májushavi czikksorozatot, Mária tiszteletére, 
vbUji katholikus irta. Szerte. 

') A középkori Egyháztól reánk számazott hires legenda 
az, amely ama századok üde, gyermekded vallásköltészeténél 
számol be az angyali karok ajkairól ellesett „Salve Regina" felől. 

Különösen mi magyarok tiszteljük, azaz, h o g y 
volnánk kötelesek, különösen tisztelni őt, mint Nagy-
asszonyunkat: neki ajánlotta fel hazánkat első, szent 
királyunk, István ; neki köszönhetjük, hogy ezer év 
előtt itt hazát alapítva, majd pedig egy századdal reá 
az „Egy pásztor egy aklába" vétetve fel e hazát, az-
óta itt lakunk. 

De a Salve Rt'gina a boldogságos Szűznek, nem-
csak szebbnél-szebb czimeit tartalmazza, hanem fogla-
latja az minden kéréseinknek, melyek oda irányulnak, 
hogy már itt a földön is — Isten szellemében — bol-
dogulva, földi életünk jutalmául egykor az örök bol-
dogságot általa elnyerhessük. 

A boldogságos szűz Mária tisztelete egykorú az 
Egyházzal. Mária, a kit még életében vett körül g}^er-
meki s áhitatteli kegyeletével, mint legkitűnőbb ékes-
ségét, Krisztus egyházának bölcsője,2) a Szűz Anya 
enyészettől mentes, dicső kimúlásától fogva, legott a 
kereszténységben a legmagasabb szent-tisztelet, az u. 
n. hyperdidia vagyis a szentekét felülmúló tisztelet tár-
gyává lett, az imádás; cultus latriae, egyedül Istent illetvén 
meg. 3 ) A boldogságos Szűz azóta a mi közbenjárónk 
mióta az Egyház áll. 

Hogy mily nagy súlyt helyez az Egj^ház szűz 
Mária tiszteletére és illetőleg mily súlyt helyez épp a 
Salve Reginára, kitűnik abból, hogy szentséges Atyánk, 
a most uralkodó XIII. Leo pápa, a Salve Reginának 
minden csendes szent mise után való elimádkozását-
elrendelte.4) 

A Salve Reginab) egyike azon négy máriai anty-
phonának (szertartásos éneknek, illetőleg imának), ame-
lyeket V. (szt.) Pius pápa Mária kisebb Officiuma — 
azontúl többé nem kötelező — naponként való elmon-
dásának pótlásául, mint a canoni zsolozsmák záró-imáit 
a római breviariumben felvett. Mig az „Alma Redem-
toris", „Ave Regina" és „Regina Coeli" kezdetű anti-
phonák versekbe foglalvák, a Salve Regina rövid mon-
datai lendületes prózában írattak meg.u ) Szövege, vala-
mint zengésének legősibb módja is, minden valószínű-
séggel Contractus Herman (y 1054) reichenaui szerzetes-
től ered. Szerzőkül különben még Péter compostel-i és 
Adhemár puy-i püspököket is emlegetik. Tán nem 
érdektele.i itt felemlítenünk, hogy a bevezető szavak 
eredeti füzére: „Salve Regina misericordiae," a római 
breviáriumba való beillesztés alkalmával bővült ki 

2) Hisz ezt az antiochiai szt. Ignáczok, a szt. Dénesek, stb. 
tanu ágain kivül, az apostolok korából még számos egyéb hagyo-
mány bizonyítja ! 

3) Elég volna, hogy csak egyet hozzunk fel, ama hírneves, 
II. századbeli Mária-képre utalnunk, melyet Róma romjai közül 
ástak ki. 

*) 1884. J anuá r 6. 
5) Az itt következő rövid ismertetést Schrod K.-nak a l'rei-

burgi „Kirchen-Lexicon" (1897. Zweite Aufl. 10. B. ; 1580 1.) által 
közölt liturgiái-történeti czikke nyomán adjuk. 

G) Tudtunkkal egyedüli magyar népünk az, melynek oly 
mély vallásos, költői szárnyalású lelke a Salre Reginát, a „Menny-
országnak királynéja" kezdetű imát elragadóan, szép, verses 
hymnussá varázsolta át, még pedig az eredeti szöveg megható 
egyszerűségéhez, valamint bensőséges értelméhez való — majd 
betű szerinti ragaszkodással. 

34* 
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TRegina, mater misericordiae"-vé. Ugyanekkor lett a 
„Vitae dulcedo"-ból „Vita, dulcedo" stb. (E változtatá-
sokhoz magyar énekünk is hiven alkalmazkodott: 
TIrgalmasságnak szent anyjau... majd : „Elet, édesség" . . . ) 

A Salve Regina a XI. század alkonya óta a keresz-
tény társadalmak minden körében s osztályában közis-
mereti! és állandóan közkedveltségű könyörgő ima. Ez 
volt mindennapi zarándok- és induló-dala ama keresz-
tes hadaknak is, a melyeket pug-i Adhemár vezényelt 
1096-ban ; amiért aztán sok helyütt „Antiphona de 
Podiod nevezeten szerepelt. A spanyol tengerpartokon 
a hajósok rendes énekévé vált ; innen : „Can ti o nautica." 

A Salve Reginát bezáró három gyönyörű fohász 
eredete (: „0 Clemens, o pia, o dulcis virgo Maria":) 
a középkor legköltőibb zamatu legendáinak körébe vág. 
•Szt. Bernát 1146 December 24.-én, tehát szent Kará-
csony előestéjén, Speierbe érkezett, hol másnap igen 
nagy ünnepélynek, III. Konrád koronázásának kellett 
történnie. „A legenda mondja erre nézve jeles művében 
dr Piszter Imre ') — különböző változatokban, elbájoló 
sziliekkel varázsolja elénk, a mint szt. Bernát kegye-
lete a b. Szűz iránt ez alkalommal megnyilatkozott. 
Mikor a dómba jött, s ott a Salve Reginát énekelték, 
a szent férfi elragadtatásában az üdvözlet hymnuszát 
a három gyönyörű, szivből fakadó szólammal fejezte 
be: „Oh jóságos! óh kegyes! óh édes szűz Mária!". 
JVIajd a szűznek szobra előtt meghajolva: „Üdvözlégy 
Mária!" köszöntötte a szent szüzet; a szobor viszonozva 
a kegyes figyelmet: „Üdvözlégy Bernát!" — vála-
szolta." 8) 

Az egyházban divó egyes szerzetesrendi liturgiák 
történetének kedvelőit érdekelni fogja talán, ha még 
i t t megjegyezzük, hogy a czisztercziták a Salve Reginát 
•1218-tól fogva a Primá-hoz, 1251. óta pedig — mint az 
•összes Convent közös áhitati gyakorlatát — a Comple-
toriumhoz csatolták. A párisi dömések a Salve-hoz 
naponta körmenetet tartottak. A ferenczrendiek még 
1249-ben vették fel breviáriumokba a antiphonát. Azt 
különben még a zárdákon kivül is szokták volt zen-
geni a hivők, még pedig ünnepélyesen, külön estéli 
ájtatosság módjára. Luther idejében már annyira jutot-
tak vele, hogy hirhedt — a haeresiarcha tanúsága 
szerint : — „már jó formán templom sem épült más 
-czélból, csak a Salve Regina eléneklésére." 9) 

Némely tájon az esti Salve Regina — ájtatosság 
máiglan is szombatonként tartatik meg. Máshol, igy 
Délnémetországban, Nagyboldogasszony ünnepétől Kis-
asszony-napig, mindennapi áj tatosságként maradt gya-
korlatban. 

Ugyanezen ájtatosságról nevezték el — s ez ér-
dekes — a francziák és a belgák, valamennyi, az 

7) Szt. Bernát élete és müvei, II . köt. 370. 1. 
8) A nagytudományu szerző, akinek idézett sorait ideékel-

jhetni véltük, a kérdéses legendáról különben ugyanott — jegy-
zetben ad (a hagiographia jelesei s ezek közt a Bollandisták 
nyomán) abbeli nézetének kifejezést, hogy „arra, hogy (a legen-
dá t ) mint történeti tényt elfogadjuk, megbízhatóbb adatokra lenne 
szükség." 

9) Es (war) dahin kommen, dass schier keine Kirche, es 
i s t das Salve Regina darinnen zu singen, gestiftet. Schrod K. id. h. 

Oltáriszentség imádásával, illetőleg az avval való ál-
dással egybekapcsolt templomi ájtatosságukat. Ezeket 
mind mai napig „Salut" (üdvözlet) néven jelölik. 

Végül, a liturgia-történeti adatokhoz, annak fel-
tüntetésére, hogy a római szentszék mily előkelő helyet 
szánt a Salve Reginának a papi zsolozsmákban, a „Religio" 
világi olvasóinak tájékoztatására még hozzá adhatjuk, 
hogy az a római breviáriumban Szentháromság vasár-
napjától bezárólag Advent első vasárnapját megelőző 
szombatig napjában kétszer elmondandó. 

Ennek a rági, a boldogságos szűz Máriát dicsőitő, 
tisztelő, valódi szükségleteinket magában foglaló anti-
phonának, illetőleg a lehető legnagyobb liturgiái nyil-
vánossággal felnevelt imádságnak magyarázatával fogunk 
a következőkben foglalkozni, Mária dicsőítésére s a 
szives olvasó épületes májusi időtöltésére. 

Az imádság szövege a magyar nép előtt oly ked-
ves, régi, hymnus-szerü fordítás alakjában: 

Mennyországnak királynéja ! 
Irgalmasságnak szent anyja ! — 
Elet, édesség, reménység ! — 
Üdvözlégy szép szűz Mária! 

Évának árva fiai, — 
Számkivetett maradéki, — 
Siralminak örökösi, — 
Sok nyavalyáknak liajléki. 

E siralomnak völgyében — 
Kik nyavalygunk nagy Ínségben ; — 
Hozzád sóhajtunk mennyégbe — 
Hol vagy örök dicsőségben. 

Azért szószólónk ! szemedet — 
Fordítsd hozzánk, s kegyelmedet ! — 
Es a Te blinös népedet — 
Oltalmazzad hiveidet. 

Oh édes Szűz ! irgalmadat — 
Mutasd meg s kegyes voltodat, 
Holtunk után szent Fiadat — 
Mutasd meg boldogságodat 

Sánta Imre. 
(Folytatjuk ) 

Szent beszéd 
sz. Adalbert ünnepére. 

— Mondotta az esztergomi főszékesegyházban 1901. évi 
április hő 21-én Keményffy Kálmán Dániel tanítóképző 

tanár. — 
„ Nagy áron vagytok megváltva, ne legye-

tek az emberek rabszolgáid I. Kor. 
VIL 23. 

(Vége.) 

A. h. ! Két út van előttünk nyitva. Azok útja, 
akik kétségbeesnek s a lelki erőtől megfosztva még 
Isten előtt se tudnak megnyilatkozni; továbbá azok 
utja, kik magasabbra tekintenek és Jézus Krisztust 
hívják. Jézus kimondta azt a szót, mely az ő utjának 
titkát magában foglalja: „Ha valaki követni akar 
engem, tagadja meg magát." Erre az útra kell lépnünk, 
de, hogy ezen járhassunk, harczias nevelésre van szük-
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ségünk. Azt a nevelést értem harczias nevelés alatt, 
mely az ember figyelmét azokra a nehézségekre for-
dítja, melyek az ember hitvallásos élete ellen emeltet-
nek s amely nevelés nem elégszik meg az igazság 
egyszerű hirdetésével, hanem a módját is tanítja, 
miképpen kell a nehézségeket diadalmasan leküzdeni 
s miképpen kell a tanítást az életben gyakorlatilag 
foganatosítani. A katholikusok hitvallásos életét min-
den oldalról támadják, tehát nem elégséges a békés 
nevelés, a lelkek egyszerű előkészítése, hanem fel is 
kell magukat fegyverezniük, vértezniök a támadások 
visszaverésére, mert sz. Pál szerint nem a félelemnek, 
hanem az erőnek szellemét adta nekünk az Ur, hogy 
Krisztus szeretetében egyesülhessünk. Meg nem koro-
náztatik, hanem csak az, a ki a törvény szerint harczol. 
A jövő nagy tanításokat tart fönn számunkra, az 
igazság hallatlan győzelmekre készül. Mindazok, kik 
ájtatos életet élnek, üldözést szenvednek. (Tim. II. 3.) 
Hajdan az egyház elleni támadás megmaradt egy 
tudós szobája, egy akadémia, egy színház falai között ; 
ma már eléri a gyermeket az iskolában, a népet 
a műhelyben, a nőt a szalonban, sőt a házi tűzhely-
nél, a férfit a közpályán. A meggyőződést véka alá 
kell a közpálya emberének rejteni, hogy meghátrálja-
nak a felerőszakolt, mindenfelé nagyhangú jelzőkkel 
ellátott korszellem előtt. Kainnak és Ábelnek, a tévely-
nek és igazságnak küzdelme ma is folyik és Kain nem 
szűnik megmondani az igazságnak, Ábelnek : Jer, 
menjünk együtt a szabadság mezejére. Az igazság 
fegyvere a meggyőződés, a tévedésé az erő és ha Kain 
gyűlölete bennünk vért is ont, nem ölheti meg ben-
nünk soha se azt, ami isteni. A nagypénteket 
mindig követte a feltámadás az egyházban. — Isten 
keze ma se rövidült meg fölöttünk, a lánczokat mindig 
szétzúztuk, a szolgaságot mindig követte a szabadság. 
Csak a gátakon kell lennünk minél gyakrabban, hogy 
a gyengeséget, a félénkségét leküzdjük. A templom 
tornyán őrködő keresztényekre van szükségünk, oly 
éber légióra, mely kezeit a lélek és szellem pallosán 
tartja s e pallos villanásánál fogja mutatni az utat azon 
embereknek, kik ma már nem látnak. De én nemcsak 
a szellemre, én sziveitekre is akarok á. h. hivatkozni. 
Oh ti, kik szerettek s gyakran jobban szeretitek a 
földet, mint szeretnetek kellene, vájjon csak az embert 
szeretitek-e ? Ha szivetek csak teremtett lényeket sze-
ret, üres marad. Azért, ha esteledik, tegyétek rá keze-
teket, hallgassátok meg s tapasztalni fogjátok, hogy 
az a szív éhes. Hiába biztatjátok magatokat a holnap 
örömeivel, a világ csak csalódást terem számotokra s szive-
tek éhes marad. Meg kell-e mondanom, mire van szük-
sége sziveteknek? Krisztus szeretére. A teremtmény 
által leigázott szív becsukódik Isten előtt, a isteni sze-
retet által uralt szív pedig tűrni, küzdeni és elragadni 
tud, mert csak egyetlen utat ismer : Krisztust. 

Nekünk magyaroknak, á. h., kiknek családi tűz-
helyeinket, hazánkat kell védenünk ezen a világon, 
nekünk kötelességünk azon munkálkodni, hogy nemze-
tünk becsületét megmenthessük, hazánk értelmi, erköl-
csi és anyagi erőit felvirágoztassuk. Becsületünk 9 század 

tanúsága szerint Krisztus keresztjéhez, értelmi, erkölcsi 
és anyagi fejlődésünk ugyancsak 9 század hagyománya 
szerint a keresztény alaphoz van odalánczolva. Ha a 
keresztet félszeg rendeletekkel meg is rendszabályoz-
zák, ha meg is tiltják kitűzését az iskolában, ha más 
is ma a légkör, mely a kereszt szellemét nem tudja 
megérteni, azért a kereszt uralmát megsemmisíteni nem 
tudják, sőt minél inkább megrendszabályozzák, annál 
nagyobb lesz mellette, mint örömmel tapasztaljuk : a 
bátorság. 

Hogy ezt a bátorságot mi is szivünkbe zárjuk, 
azokra kell á. h. tekintenüuk, kik a bátor lelki küz-
delemről híresek. Meg kell figyelnünk a lelki bátorság 
eszményképeit. Ilyen eszménykép előttünk Szent Adal-
bert. Abból a fajtából való, akik ellenállni tudnak, 
semhogy lealacsonyítanák magukat. Erdeke kettő volt : 
Isten dicsőségével foglalkozni s az emberek felsőbb 
értékét emelni. A nagy emberek a történetben a töb-
biek fölött, mint gránit-hegyek állanak. Igy áll előt-
tünk Szent Adalbert, kinek életéből annyi tanulságot 
megőriztünk. Rendületlenül hordozta a magyart a meg-
tisztult evangelium utján s látnoki ihlettel adta meg 
az irányt a nemzet szellemének. Törekedjünk őt kö-
vetni, ha lehet, megközelíteni. Mert mi más czélból 
ragyogtatná Isten a szenteknek, a nagyoknak érdemeit 
oly láthatólag, ha nem azért, hogy bennünk a verseny, 
a törekvés, a példakövetés szent tüzét meggyújtsa? 
Szent Adalbertet követni annyi, mint teljes lelki bá-
torsággal kitartani Krisztus hite mellett. Es óh, á. h. ! 
felkeltében Adalbert még a napot is megelőzve, elő-
ször is imádkozott. Az imádság Isten felé való mozgás 
és ez a mozgás bizonyos órákban ellenállhatatlan. 
Legyen ellenállhatatlan e pillanatban is, midőn a nagy 
szentnek, e nemes főkáptalan védőszentjének emlék-
ünnepén, az ő dicsősége, szentsége ragyog felénk. 
Bontsa ki lelkünk szárnyait s mozogjon Isten felé. 

Mozogjunk, hisz Sz. Adalbertnek nagy nemzeti 
hálával is tartozunk. Hogy nem haltunk meg a po-
gányság halálával, abban neki van alapvető része ; s 
hogy nyomorultan el nem vesztünk, első sorban neki 
köszönhetjük. Elveszni ! . . . Oh Istenem ! . . . hogyan 
vesznénk el ? Hisz Sz. Adalbert szelleme lelkesít, pél-
dája buzdít. Az a szent áhitat és buzgalom á. h., mely 
e pillanatban minden magyar szivét áthatja, egy ujabb 
nagy esküt köt lelkiismeretünkre, hogy utolsó lehelle-
tig védelmezni fogjuk a kereszt jogait. Oh Sz. Adal-
bert, nézz reánk a magasból és áldj meg bennünket ! 
Ime élünk, és bár nagy veszteségek árán, de meg-
őrizzük hitünket, melyet Te szereztél nekünk. Mi bí-
zunk a jövőben, mint Te biztál a magyaréban, és 
készek vagyunk áldozni, szenvedni, mint Te áldoztál, 
szenvedtél érettünk. Es ha valaha, csak gondolatban 
is, eliajulnánk, ha ingadoznánk, ha lankadoznánk, ugy 
jelenj meg közöttünk, mint valami égő tűzoszlop, mint 
az ős apa, tékozló unokáinak . . . ints, vádolj, bün-
tess, vezess, — és mi újra megtisztulunk, mint meg-
tisztultak őseink a Te erőd által 9 század előtt. Amen. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Rónia, május 1. A Vatikánból. — 
Hogy a pápa monsignore Giacomo dei marchesi 

della Cliiesa-t nevezte ki a külügyek államtitkárjának 
helyettesévé, általában a legjobb hatással volt, mert az 
uj substituto az éppen döntésre kerülő nagy ügyeket 
igen alaposan tanulmányozta és általában mint nagy 
munkabiró és fáradhatatlan erő ismeretes. 

Monsignore Pietro Gasparri, a ki több évig kánon-
jogot tanított a párisi kath. egyetemen, a rendkívüli 
egyházi ügyek titkárává neveztetett ki. Peruból hívta 
vissza őt a szent atya, ahol apostoli delegatus volt. 
Irodalmi munkái közismeretüek : 1. Tractatus canonicus 
de matrimonio, 2 köt. 2. Tractatus canonicus de sacra 
ordinatione, szintén 2 kötet. 

Az Európa három délnyugati kath. országábam 
mintegy adott jelre egyszerre kitört egyházellenes vil-
longást itt mindenki a szabadkőművesség izgatásának 
tulajdonítja. Czélja pedig az egésznek az, hogy az 
apostoli szentszék kénytelen legyen nuntiusait vissza-
hívni, hogy igy azután az illető államok kormányainak 
is alkalmuk legyen az apostoli szentszék mellett kép-
viseletüket megszüntetni. Emberi számítás. Azt hiszik, 
az egyház emberi alkotás. Persze, hogy akkor emberi 
furfanggal megdönthető volna. De ám az egyház ellen 
küzdő ember Istent találja útjában. 

Madrid, április 30. Az egyház önvédelme. — 
Mig a szomszéd Portugáliában az episcopatus és 

papság általában nem tudja, hogy a liberalizmus és a 
páholy támadásaival szemben mitévő legyen, itt vala-
mennyi spanyol püspök sorban sikraszáll és főpásztori 
levelekben a hívekhez és tiltakozásokban a kormány-
hoz védik az igazságot, szabadságot és vallást. Nem 
múlik el nap. hogy a katholikus napilapok, a „Siglo 
Futaro," a „Correo Espaíiol," az .„Universo" püspöki 
szózatokat és tiltakozásokat ne közölnének. A főpász-
torok eme nyilatkozataikban felvilágosítják híveiket az 
iránt, hogy mi az egyház ellenségeinek igazi czélja, és 
kellő útbaigazításokat adnak, miképp kell a legszentebb 
javak ellen intézett szakadatlan támadásokkal szemben 
azokat legbiztosabban és legjobban megvédeni. Vala-
mennyi tiltakozás pedig hathatós felhívás az államfér-
fiakhoz, hogy kötelességüket teljesítsék. 

Lissabon, ru áj vu 1. Az üldözés hatása ébredés. — 
Az április 18-iki rendelet, mely minden szerzetes 

rendet, a mely nem tanítással, keresztény charitas-szal 
vagy gyarmati misszióval foglalkozik, feloszlat, és a 
kormánynak tetszésére hagyja, akar-e valamely rend-
nek létet engedni vagy nem, minden pártárnyalatu 
lapok támadásainak czélpontja. Es méltán. A katholi-
kusok különösen, teljes joggal, támadást látnak benne 
szabadságuk ellen és súlyos sérelmet vallásuk és lelki-
ismeretük ellen. A támadásnak és sérelemnek már még-
is van a hatása. Altalános ébredés kel az üldözés 
nyomában mindenütt. A katholikusok körében gyűlése-
ket tartanak eg y „Centro Nációnál" (nemzeti központ) 

alapítása iránt, a melynek czélja oly képviselőket kül-
deni a cortesbe, a kik a portugál népet igazán képvi-
selik és vallási s társadalmi szabadságát védeni készek. 
Egyébiránt avval a rendelettel a királynak és a kor-
mánynak is meggyült a baja. Az egyház ellenségei 
nincsennek vele megelégedve. A szerzetes-rendek teljes 
kiirtását követelik. Denique kár volt engedni. Princi-
piis obsta. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Titkári évi je lentés 

a Hmlapest-jobbparti Paulai Szent Yincze-Egyesiilet 
1900-ik évi működéséről. 

1832-ben Párisban, a midőn a fiatal, igazhitű Oza-
nam Frigyes a hires Sorbonne-egyetemet látogatta, 
nemcsak az egyetem hallgatói, hanem maguk a hírne-
ves tanárok között is a tiszta eklekticismus elve ural-
kodott, vagyis mindenki oly systemákat és világnéze-
teket vallott, a melyek épen legalkalmatosabbnak lát-
szottak : ott tehát minden volt található, csak nem a 
valódi igazi, katholicismus, hisz maguk a tanárok a 
legsértőbb támadásokkal illették az eg3rházat ; Ozanam 
barátaival egyetemben folytonos szellemi harezban 
állott hitetlen társaival, de a nélkül, hogy valami sikert 
ért volna el ; egy szép napon igy szólt elvtársaihoz : 
„Mi már eleget czivódtunk, de hasztalanul, térjünk át 
egy jobb útra, mutassuk meg valamennyien, hogy mi-
kép él egy valódi, katholikus férfiú." Hét fiatal társával 
szövetkezve, az újkori keresztényellenes áramlatok és 
tévtanok közepette egyesültek a keresztény szeretet 
gyakorlására ós megalapították a Szent-Vincze-Egyesü-
letet, hogy ilyképen paulai szent Vincze példájához 
képest a kereszténységet megvédjék és a felebaráti 
szeretet gyakorlásával a szenvedő emberiségnek testi 
ós lelki bajaiban segítségére legyenek, fennen hirdetve, 
hogy a könyörület az emberi szeretet mannája, mene-
dék a bűn ellen, őrangyala a becsületnek, vigasz a 
kétségbeesésben, életmentő kenyér az éhenhaló szá-
jában. 

A kezdet kicsi volt, oly parányi kicsi, egy elve-
tett kis magocska de életrevaló, éltető erővel, mely 
már is terebélyes fává nőtte ki magát, melynek dus, 
sűrű lombozata a czivilizált világ minden részére kiter-
jed s melynek árnyékában sok ezer és ezer szenvedő 
lélek találja vigaszát és enyhülését. 

E terebélyes fán 1892-ben uj lomb sarjadzott: ez 
a mi konferencziánk. Már közel kilencz esztendeje mű-
ködünk : hány szegényt ápoltunk ez idő alatt, mennyi 
vigaszt nyujtottunk a kétségbeesetteknek a lelki bete-
geknek, a haldoklóknak. 

Ez irányban működött a Paulai Szent-Vincze-
Egyesület, melynek 1900. évi működéséről a követ-
kezőkben számolunk be a nagy nyilvánosság előtt. 

Egyesületiinjc gróf Zichy Nándor ur ő Excellen-
tiája, Kánter Károly várpalotai apátplébános ur, vala-
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mint dr. Herald Ferencz tanár ur elnöklete alatt 1900. 
évi január 1-től 1900 deczember hó 31-ig összesen 39 
rendes gyűlést, a nyári szünidőben, julius, augusztus 
hónapokban pedig 4 rövid értekezletet tartott; az ülé-
seken részt vettek : Kánter Károly, dr Herald Ferencz 
egyesületi alelnökök, Lász Károly egyesületi titkár, 
Ott Antal egyesületi pénztárnok, Kubesch János egye-
sületi ellenőr, Pokorny Emánuel, Bernáth Ignácz, Prockl 
József, Hostyiczky Antal. "Wollin Alajos, Schwendtner 
Mihály, Gruber Szilárd, dr Gombár Tivadar, Fischer 
Ágost, Pelczer Gyula, Hamhaber Gentiiis, Kleeberg 
Vilmos, dr Diescher Ferencz, Tichtl János, dr Zub-
riczky József, Kratzer Rezső, Baucli József, Kanótz 
István, Sehr Gyula, Sehr Gusztáv, Borda János, Kneit-
ner Ferencz, Lehmayer Nándor, Furkó Benedek, Bizag-
lich Ferencz, Frey Alajos egyesületi tagok; vendégek-
ként pedig : dr báró Barkóczy Sándor, mint a buda-
pest-józsefvárosi társértekezlet elnöke, Horváth Gyula, 
Krausztkeewok Alajos, ifj. Schleisz Mihály, dr Paikert 
Alajos és dr Metzker József. 

Látogató tagja volt egyesületünknek 32 tag, kik 
egyenkint vagy a körülményekhez képest kettesével is 
gondoztak egy vagy több családot ; a gyűléseken meg-
jelentek és ott a fölállított perselybe az egyesület czél-
jaira tetszésük szerint adakoztak. 

Résztvevő tagja volt az egyesületnek 29 tag, kik 
idő hiányában, vagy más körülmények által akadályozva 
lévén, hogy a szegényeket személyesen látogassák, ezek 
pénzsegélylyel és imádságaikkal támogatták és mozdí-
tották elő az egyesület czéljait. A résztvevő tagok ily 
módon részesei lettek az egyesület által gyakorolt mű-
vek érdemeiben, a szegények imáinak gyümölcseiben, 
valamint azon kegyelem-kincsekben is, melyeket anya-
szentegyházunk az ily jótevők részére biztosít. 

A kik egyszer s mindenkorra járultak bizonyos 
összeggel az egylet czéljaihoz, pártoló tagoknak tekin-
tettek ; ilyen pártoló tagja van az egyesületnek 18. 

(Folyt arjuk.) 

A Szent István-Társulat költségvetése 1901-re. 
Fedezet. 1. Pénztári maradvány 30.916.72 K. 2. Tag-
dijakból 34.000 K. 3. Könyvek és szentképek eladá-
sából 330.000 K 4. Kamatokból 4000 Korona. 5. Elő-
fizetések és hirdetések 6000 Korona. 6. Nyomdai 
munkákért 370.000 Korona. 7. Házbér 41.000 Korona. 
Összesen: 815.916.72 K. — Szükséglet. 1. Személyzeti 
járandóság 54.000 K. 2. Szerkesztői és irói dijak 40.0C0 
K. 3. Idegen nyomtatványokért 6000 K. 4. Az oklevél-
tárra megajánlott összeg 2000 K. 5. Bizományi köny-
vek után 60.000 K. 6. Ügynökségi kiadás 15.000 K. 
7. Könyvtár 1000 K. 8. Adó és illetékek 6000 K. 9. 
Ügyleti kiadások 10.000 K. 10. Rajzok és clichék 10.000 
K. 11. Bélyeg a „Kath. Szemle" és „Népnevelő" exp. 
10.000 K. 12. Alapítványi tőkéhez teendő 7696.59 K. 
13. Kamatok és törlesztés 40.000 K. 14. Nyomdai ki-
adások 520.000 K. 15. Biztosítási díj 320 K. 16. Lak-
bér a Társulat által elfoglalt hivatalos helyiségek után 
21.000 K. Összesen : 803.016.59 K. 

— A Szent Imre Önképző-Egylet szombaton este 
fél hétkor magas színvonalon álló szépirodalmi ülést 

rendezett. Elsőnek Oven den Sándor műegyetemi hall-
gató adta elő zongorán nagy technikával Rossini 
„Guillaume Tell" ouverture-jét majd Szíjártó László 

I bölcsószethallgató Endrődi S. „A czelli hucsu" czimü 
költeményét szavalta el mély érzéssel, erre Supka Géza 
bölcsészethallgató olvasta fel 3 szép költeményét, ezután 
Wieser István bölcsészethallgató szavalta el nagy szó-
noki erővel Antonius beszédét, Shakespeare Julius 
Caesar-jából, végre Supka Géza Tanhäuser Wagner-

I átiratát játszotta el ügyesen Ovenden Sándor zongora-
! kísérete mellett ; a nagy számban egybegyűlt tagok a 
I műsor minden pontját élénk tetszéssel fogadták, sőt az 
j utolsó pontot kétszer megujráztatták ; a szépirodalmi 

ülés után rövid rendkívüli közgyűlés volt, mely a ka-
tholikus Nagygyűlés határozatainak a maga körében 
való végrehajtásában intézkedett, azután pedig a meg-
ürült pénztárosi tisztre Divéky Adorján bölcsészethall-
gatót, a választmánjd póttagságra pedig Kósa Ferencz 
joghallgatót egyhangúlag megválasztotta. 

IRODALOM. 
— Jelentés. Az imént jelent meg a következő 

czimű iskolai könyv: Ó szövetségi Bibliai Történetek 
középiskolák használatára. Irta : Dr Pokorny Emánuel 
főgimnáziumi vallástanár. Negyvenkét illusztráczióval 
ós egy térképpel. Az esztergomi főegyházmegyei ható-
ság engedelmével. Budapest. A Szent-István-Társulat 
kiadása 1901. ü.ra fűzve 1 korona 20 fillér, kötve 1 
korona 60 fillér. 

A munka a magyar püspöki karnak a középisko-
lai vallástanítás részére adott legújabb utasításai sze-
rint készült. A szerző a középiskolában szerzett hosszú 
évi tapasztalatok után is indulva, kellő mértéket töre-
kedett alkalmazni az anyag minősége ós mennyisége 

j tekintetében. 
Az ó-szövetségi történeteket folytonosan az új-

szövetségre való vonatkozásunkban adja elő. A fonto-
sabb jövendöléseket és előképeket gondosan kiemeli. 

Az untató moralizálást teljesen mellőzi. Erkölcsi 
tanulságokat nem fűz a történetekhez. Ezek valóban 
fölöslegessé válnak az erős vonásokkal leirt bibliai jel-
lemek és események közvetetlen hatása mellett. 

A történetek előadása lehetőség szerint ragaszko-
dik a Szent-irás szavaihoz, szigorúan kerülve minden 
önkényes megtoldást, vagy változtatást. A szent szöveg 
kifejezéseitől való eltérés csak ott fordul elő, ahol neve-
lési, tanítási, vagy nyelvészeti okok kívánták. 

A szöveget élénkítő és magyarázó illusztrácziók 
gondos kiválasztással ugy vannak alkalmazva, hogy a 
tárgy helyes felfogását előmozdítsák, az erkölcsi hatást 
fokozzák és a művészi érzéket is kielegítsék. 

A könyv tetszetős nyomdai kiállítása kétségtele-
nül hozzá fog járulni ahhoz, hogy mind a ft. vallásta-
nár urak, mind a tanulók megkedveljék. 

Az uj-szövetségi rész a következő iskolai évben 
i fog annak idején megjelenni. 

- HIVATALOS. 
Jelentés 

a Horvóth-jéle alapítvány két pályázata ügyében. 

I. A budapesti kir. mag}Tar tudomány-egyetem 
hittudományi kara, 1899. április hó 5-ón tartott IV. 
rendes ülésében, 20C0 korona jutalomdíjjal és 1900. évi 
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deczember 3 L-iki határidővel, a következő tételt tűzte 
ki pályázatra : „Fejtessék ki a csatád, as állam, és az 
egyház jogainak és kötelességcinek rendszere az ifjúság taní-
tása és nevelése körűt, különös tekintettel e három tényező 
illetékességi körének szabatos meghatározására.u — A határ-
időre két pátyamunka érkezett be: egyik „Néoig xs yéroia 
xcù őfuvá vos tv i7csT()éii£Të,u másik „Euntes docete om-
nes gentes" jeligével. Mindakettő szabályszerű birálatra 
kiadatván, birálók egyező véleménye szerint, mivel a 
pályamunkák a föltételeknek nem feleltek meg, a pá-
lyázat meddőnek bizonyult. A kar ennélfogva, tekintet-
tel a kitűzött kérdés megfejtésének égető szükségére, 
a pályakérdést, 2000 korona jutalomdíjjal és 1902. évi 
augusztus 31-iki határidővel, újra kitűzi, figyelmeztetve 
arra, hogy a kérdés határain való túlterjeszkedés nem 
czélszerű. 

II. Az ugyanakkor, ugyanazon határidővel és 
egyenlő pályadíjjal kitűzve volt következő tételre : 
„.Művelt világi közönségünk igényeit szem előtt tartva birál-
tassanak meg az ipari és ag>ár socializmus tanai a termé-
szetjog, nemzetgazdaság és keresztény vallás szempontjából, 
— s tekintettel a külföldi keresztény socialis mozgalmakra 
és a hazai viszonyokra, fejtessenek ki azon elvek és módok, 
melyek szerint a socialis kérdést a társadalmi rend veszé-
lyeztetése nélkül keresztény alapon megoldani lehetu, — egy 
pályamunka érkezett be, és pedig „Dignus est operarius 
mercede suau jeligével. Birálók egyező véleménye 
alapján a pályadíj ez esetben is, kidolgozás hiánya 
miatt, kiadható nem volt. A kar, tekintettel a tárgy 
fontosságára, ezt a pályatételt is, uj határidővel, t. i. 
1902. augusztus 31-ikével, és 2000 korona jutalomdíjjal, 
újból kitűzi. 

A jeligés leveleket megsemmisítettük ; a kéziratok, 
kellő igazolás mellett, a dékáni hivatalban rendelke-
zésre állnak. 

Kelt Budapesten, a kar 1901. évi április hó 22-én 
és május hó 3-án folytatólagosan tartott V. rendes ülé-
sének határozatából, 1901. május 7-én. 

Dr Breznay Béla, 
ei. dékán. 

2078/1901. 
A „Religio-A^allás" Tekintetes Szerkesztőségének 

Budapest. 
Az egri érseki egyházmegye növendékpapjai közé 

felvétetni kivánó ifjak felvételi vizsgálatának ideje 
ez évben julius hó 2-ik napjára tűzetvén ki, fel-
kéretik a Tekintetes Szerkesztőség annak szives közzé-
tételére, hogy a pályázni óhajtó VI., VII. és VIII. 
gymnasiumi osztályt végzett ifjaknak keresztleveleikkel 
és ez évi iskolai bizonyítványaikkal ellátva, Egerben, 
az egyházmegyei hivatal irodájában folyó évi julius 
1-én délután 2—3 óra között személyesen kell jelent-
kezniük. 

Kelt Egerben, 1901. évi május hó 1-én. 
Érseki iroda. 

VEGYESEK. 
Lourdesi statisztika. Hivatalos adatok szerint 

1900-ban 147 zarándoklat érkezett Lourdesba, körül- j 
belül 158,000 zarándokkal. E nagy embertömeg szállí-
tására a vasutak 225 külön zarándok-vonatot rendeztek 
be. Áldozás volt körülbelül 390,000, szentmise 25,250. 

4 bibornok és 80 érsek és püspök fordult meg a szent 
helyen 3.111,266 imábaajánlás közöl 45,675 volt hála-
adó. A tarbesi püspök, a kinek egyházmegyéjéhez tar-
tozik Lourdes, közadakozásból a lourdesi barlanghoz 
teljesen hasonló szentélyt fog felállítani a pápa számára 
a vatikáni kertekben. 

— A vasárnap és ünnepnap ínegszentelése nálunk 
tulajdonképpen az önkényre van hagyva. Se törvény 
se szokás nem figyelmezteti az embereket, hogy ezeken 
a napokon templomba is kell ám menni s megadni az 
Istennek, a mi az Istené. Reggel minden üzlet nyitva 
áll. Budapest vasárnap és ünnepnapokon reggel valósá-
gos pogány város képét nyújtja. Egészen másképp 
láthatni ezt például Münchenben. Ott ezeken a napokon 
reggeli 9 órától 12-ig minden üzlet zárva van. A város 
képe hangos figyelmeztetés, hogy templomba kell menni. 
Nálunk, mivel a munkaszünet tulaj donkép csak délu-
tán áll be, ezek a napok tisztán a mulatság napjai 
azok számára, kiknek van miből mulatni. Kiknek nem 
lehet mulatni, azok unatkoznak, hivalkodnak. 

— Vilmos császár vallásra épít. A németek szó-
nok császárja márczius 24-én, a bonni egyetemen 
immatrikulált fiának tiszteletére adott lakomán, ünnepé-
lyesen kijelentette azt, hogy a németeket „férfiasságára 
csak egy emelheti fel, az, úgymond, „a kinek nevét 
(Christ) mindnyájan viseljük, a ki bűneinket hordozta 
magán és eltörölte A mi Megváltónk és Urunk. 
ő plántálja az erkölcsi szigort önökbe, hogy indító 
okaik mindig tiszták, czéljaik mindig magasztosak 
maradjanak." Az atya, anya, szülői ház és a haza tisz-
telete ütán szórói-szóra ismételte Bismarck hg nagy 
mondását : „AVir Deutschen fürchten Gott und sonst 
nichts auf der Welt." Micsoda erő, micsoda religio 
naturalis — a trónon! Csodával határos, hogy a Krisz-
tust mesévé feloldó protestáns ezervéleményüség köré-
ben ily erős meggyőződések teremhetnek. 

— Az angolkisasszonyok budapesti nagytevékeny-
ségü nevelő és tanintézete nagy kitüntetésben része-
sült f. hó 6-án d. u. 2 órakor. Megjelent az intézetben 
maga ő felsége a király s a templomban végzett rövid 
ima után megtekintvén az intézetet, a látottak felett 
legnagyobb megelégedését fejezte ki az intézet főt. fő-
nöknöjének Almásy Máriának és társnőinek. 

— A budapesti májusi ajtatosságok közt kiválik 
az angolkisasszonyoké és a terézvárosi, mindennapi 
szentbeszéddel, litaniával és áldással. Mindakettőre ten-
gernép özönlik össze minden rangból és rendből. A 
terézvárosi templomban a prédikáczión és egy Mária-
éneken kivül minden latinul folyik le. Urak, urinők, a 
köznép férfi és nő tagjai és a gyermeksereg latinul 
énekli a loretói litániát, a Regina Coelit, a Sanctust. 

— A sarutlan karmeliták Rómában tartották 
főnökválasztó nagygyülésöket (capitulum generale.) 
Rendfőnökké P. Rinaldo di San Giusto-t választották 
a lombardiai tartományból, a ki még csak 42 éves. A 
sarutlan karmeliták rendjének van 16 rendtartománya 
és 3 vikariátusa, 130 rendházzal és körülbelül 2000 
taggal. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor kőin vnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
L E O N E . 

KÁLDI GYÖRGY PREDIKÁCZIÓI. 
(Folytatás.) 

Minden egyes beszéd, akár vasárnapi, akár 
ünnepnapi, az evangeliumi szakaszhoz t a r t j a 
magát, de nem homiliák, hanem thematikns 
szentbeszédek mind. A beszédeket az evange-
liumi szakasz szövege előzi meg, mely a jeli-
gét is pótolja, mer t ilyet egyikénél sem találunk. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy habár a 
pericopálioz fűzi a beszédet, az összefüggés a 
kettő között még sem az, mint a forrás és 
merítés közöt t ; nem, a tétel gyakran alkalom-
szerűen állíttatik föl, a mennyiben a szakasz-
ban olyasmi fordul elő, a mi az egyházi évvel 
némi összefüggésben áll. Hogy messzire ne 
menjünk, mindjár t az advent első vasárnapjára 
irt első predikáczió a pericopából (Máté 21., 
1. skk.) a jövendölést veszi kiindulási pontul : 
íme a te királyod stb., mert az alkalomnak 
megfelelt, hogy a következő tételeket állítsa 
föl : Minemű nagy buzgósággal kívánták a régi 
szentatyák a Messiás eljövetelét; mely nyomo-
rult állapotban lett legyen az ember a Messiás 
eljövetele előtt ; megmutatom Isten irgalmas-
ságát, hogy ilyen eszközt választott ; okát 
adom, miért halasztot ta az Isten Fia e világra 

való jövetelét annyi ideig. Vagy például a 
nagyböjt első vasárnapján fej teget i : M i h a s z n a 
legyen a bö j tnek; mi legyen a böj t ; hogy arról 
parancsolat vagyon. 

Mondhatjuk, hogy a predikácziók nagyobb 
része csak igy használ ja föl az evangeliumi 
szakaszt. A hol az evangelium az ünnepnek 
jelentőségével összeesik, ot t persze a pericopa 
a tételnek forrása ; mint például a húsvéti pre-
dikácziónál. Egynémely predikáczióban a té te l 
csak az evangeliuban érintet t külső körül-
ményre támaszkodik. Igy például a virágva-
sárnapi harmadik beszédben a többi közöt t 
második pontul veszi : Megmutatom, mit kel-
lessék a szamártól tanulnunk, minthogy a 
szentírás az embereket a barmokhoz igazítja, 
hogy azoktól tanul janak. I t t t a r t juk megemlí-
tendőnek azt is, hogy a tárgy megválasztásá-
nál az egyházi szer tar tásokra is van tekintet-
tel. Ugyanezen predikácziónak első pont ja igy 
hangzik : Megbizonyítom, hogy méltat lanul 
káromolják az újítók a czeremóniákat, melyekről 
nincs nyilvánvaló parancsolat . Egy-kétszer az. 
epistolát veszi alapul ; mint például húsvétkor 
és karácsonykor az ötödik predikáczióban. Ezen 
laza összefüggést abból magyarázhat juk, hogy 
az egész keresztény t an t akar ta földolgozni s-
igy gyakran kellett eltérnie az evangeliumi 
szakasztól, hogy ismétlésekbe ne essék. De 
minden félreértés elkerülése végett meg kell 
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iegyeznünk, hogy távol áll at tól a mesterkélt 
tárgyválasztástól, melyet a középkori hitszó-
nokoknál találunk. A milyen természetes Teleg-
•dinek az elj arasa a homiliákban. olv termé-
szetes Káldinak földolgozása is a tételes beszé-
deiben. 

Ha kérdezzük, milyen tárgyúak a beszédei, 
a felelet az, hogy a dogmatika túlsúlyban van, 
mer t épen a hitújítással kellett szembe szállnia, 
t ehá t a hitczikkelyeket kellett fejtegetnie és 
bizonyítania. Erkölcstani predikácziókkal leg-
sűrűbben a szentek ünnepein találkozunk, de 
azért a többi sem kizárólag dogmatikus, a 
mint a morális beszédek sem zárják ki a hit-
czikkelyeket. A dogmatikai fejtegetésen át és 
átvonul az erkölcstani czélzat s az erkölcstani-
nak is dogmatikus alapot nyújtot t , mer t az ide-
vágó czikkelyek is támadásoknak voltak kitéve. 
Röviden mondva, az eljárás dogmatikus min-
den predikáczióban. Vannak közöttük polemi-
kus beszédek is, melyek csupán a hamis tan czá-
folásával foglalkoznak. Például húsvét u tán 
negyedik vasárnapon a harmadik predikáczió-
ban a következőket fe j teget i : Hogy a szentírás 
maga bíró nem lehet, hanem az anyaszentegy-
ház : megfelelek az ellenvetésekre. Termé-
szetes, hogy a többi beszédekben is van 
polemikus elem, mert az máskép nem is 
lehetett . 

Alakjukra nézve mindezen beszédek a meg-
állapított szabályokat követik, tudniillik beve-
zetés, fölosztás és tárgyalás képezi alkotóré-
szeiket, a befejezés rendesen oly rövid, hogy 
inkább a tárgyalás utolsó pont jával képez egyet, 
mint egy külön részt. 

A kidolgozást illetőleg előrebocsátjuk az 
ő véleményét, melynek az előszóban ad kife-
jezés t : „E munkámmal pedig az együgyű 
keresztyéneknek igyekeztem leginkább szol-
gálni, kiknek nem szükséges az igen mély 
tudomány, sem az elrejtett dolgoknak nyug-
hata t lan vizsgálása, hanem elégséges az igaz 
hitről és jó erkölcsről való világos tanúság, 
mind a gonosznak eltávoztatására s mind a 
jóságos cselekedetek gyakorlására, a mely két 
dolog föltett czélom volt minden írásomban : 
tudván, hogy az üdvösségre, a mint elégséges, 
ugy szükséges is az a két dolog: az igaz hit 
és a parancsolatok megtar tása" . Alább pedig 
mond ja : „Az udvari ékesszólásra sem érkez-
tem, sem nem erőlködtem, nem gondolván 

azokkal, kik az együgyü igaz tudományt nem 
kedvelik, hanem viszkető fülök lévén, az em-
beri bölcsességnek czaprágos igéiben gyönyör-
ködnek : hanem azoknak igyekezvén szolgálni, 
kik az Isten igéjének hallgatásából vagy olva-
sásából, vagy életöket akar ják megjobbítani, 
vagy az elkezdett jóban akarnak gyarapodni". 
De azért tekintet tel van arra is, hegy az egy-
hangúság unalmat ne keltsen. „Ugyanazon 
okból a predikácziókban is nem mindenkor 
egy módot követtem, hanem azt is különböz-
te t tem". Nem- mintha uj, meglepő formákat 
keresne, mert „tudván azt is, hogy a régi pél-
dabeszéd szerint a járt u ta t jára t lanér t nem 
kell elhagyni, nem akar tam semmi oly formát 
és módot követni, melyet a régi tanítóknál 
nem talál tam volna és azt Ítéltem, hogy a mi 

! bátorságosb, gyakorta hasznosb is". 
Valóban, ezen szándékát keresztül is vitte 

összes predikáczióiban. Nem találjuk olyan 
tárgyaknak fejtegetését, melynek ismerete nem 

I volna mindenkinek szükséges : nem bocsátko-
zik holmi tlieologiai vélemények bírálatába, 
vagy kérdéseknek szellőztetésébe, melyek a 

: vi tatkozásra alkalmasak lehetnek ugyan, de 
semmi haszonnal nem járnak. Ö csak a szük-
ségesre szorítkozik, de ugy, hogy világosságot 
és meggyőződést támaszszon a hallgatókban. 
A hol polémiába bocsátkozik, ott is nem a 
legyőzést, hanem a meggyőzést czél ózza. Nem 
bocsátkozik bölcselkedésbe, hanem a tekintélyre 
és a természetes józan észre támaszkodik, ugy 
hogy mindenki megérti és meggyőződhetik 
szavai igazságáról, ha jóakarat lakozik benne. 
Nem hajhászsza a hatás t szép szólamokkal s 
mesterkélt pathossal, ezt az igazság erejére és 
a logikus következetességre bizza. Azért szent-
beszédei élvezhetlenek arra nézve, a ki rlietori 
élvezetet keres, a kit nem az igazság, hanem 
csak holmi művészeti igény vezet a prediká-
czióra; de a legnagyobb élvezettel olvassa 
vagy hallgatja e szentbeszédeket az, a ki lel-
kének üdvét keresi, a ki barát ja az igazság-
nak s gyönyörködik annak belső erején és dia-
dalán. Hiába keressük bennök azt a keserűséget 
és éles hangot, valamint a kárörömnek legki-
sebb árnyékát is, mely a polemikus Írókat jel-
lemzi ; a nyugodtság s mások üdvéről való 
gondoskodás jellemzi czáfolatait is. Egy szóval 
Káldi predikáczióiban nem rhetor, nem hitvitázó, 
hanem hitszónok, a ki korának és hallgatói-
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nak igényeivel számot vet s megtalál ja a módot, 
melyen az üdvnek t aná t mindenki számára 
megközelíthetővé teszi. 

Az egyes részletek kidolgozása gondos s 
mig egyrészt a mély tudománvu theologust és 
emberismerőt árulja el, addig másrészt a sok-
oldalú és filozófiailag képzet t irót állítja sze-
münk elé. Az ígért változatosságot már a 
bevezetések kidolgozásában találjuk. Majd vala-
mely hitigazságból indul ki, majd bibliai tör-
ténetből vagy evangeliumi szakaszból, majd 
az embereknek sajátságaiból, majd a történe-
lemből vagy valamely nagy embernek a mon-
dásából, majd valami természetes igazságból 
vagy tényből. De akármiből indul ki, megra-
gadja hallgatóinak figyelmét s természetes 
következetességgel tér át tételére. A legjobb 
példájá t lát juk eunek a szent János evangelista 
ünnepére irt első predikáczió ban, melynek 
bevezetését az evangeliumi szakaszhoz tűzi. 
Következőleg kezdi: 

„Az itélőbiróban sem gyűlölségnek, sem 
szerelemnek nem kell lenni. A gyűlölség az 
ár ta t lant is kárhoztat ja , a szerelem a bűnöst 
szépíti : a gyűlölség a szúnyogot elefánttá, a 
szerelem az elefántot szúnyoggá teszi. Szent 
Péternek némely dolgait a tévelygők, csoda, 
mint kárhoztat ják, a szentatyák pedig teljes-
séggel mentik, avagy valamennyire kisebbítik, 
látván, hogy Urunk is megfeddette, melyet 
valami ok nélkül nem cselekedett. És én annak, 
hogy Urunk szent Pé te r t egyebek fölött meg-
feddette, azt az okát találom, hogy az elöljá-
rókon akármi fogyatkozás is inkább megtetszik 
és azért nagyobb büntetésre is méltó : Pé t e r t 
pedig az apostolok fejévé választot ta volt. 
Avagy azt, hogy mi a hasonló dolgokban 
vigyáznánk és ne ítélnők kicsiny fogyatkozás-
nak, melyet Urunk a főapostolban sem szen-
vedett el, hanem megfeddette. Igy a mai evan-
géliumban, midőn János felől azt kérdet te 
volna : Ez pedig mit ? Urunk azt felelte dorgá-
lásképében: Mit gondolsz véle? Nem hogy 
nagyot vétet t volna: mivelhogy azt Péter , a 
mint Aranyszájú szent János mondja, Jánoshoz 
való szeretetéből tette, állítván, hogy János-
nak kedves dolgot cselekszik, ki maga felől 
nem mert tudakozni : hanem azért, hogy 
eszünkbe vennők, hogy a nyughatat lanság nincs 
vétek nélkül és megérdemli a feddést ; főkép-
pen, midőn nem szeretetből, hanem más 

okból származik. Mely, minthogy sokféle és1 

gyakran történik, arról szólok e mostani predi-
káczióban." 

Ezen példából lá t juk azt is, hogyan tud ta 
hallgatóinak érdeklődését fölkelteni a beveze-
tésben fölvetett kérdés által, a mire külön-
ben jeles példát találunk szent Tamás apostoli 
nap já ra irt beszédben : 

„Azt parancsolj a a bölcs és példát is a d : 
Dicsérjük a dicsőséges férfiakat és az atyáin-
ka t az ő nemzetségükben. Eccli. 44. 1. Es 
méltán, mer t az Is tennek szeretete u tán sem-
mit az í rás gyakrabban, nyilvábban és szor-
galmatosban nem ajánl, mint a szüleink tisz-
teletét. Es a természetnek törvényében első 
átok Kámra adatot t , ki nem t isztel te ' az ő 
atyját , be nem födözvén annak mezítelen sze-
mérmé t : és az első áldomást is ot t olvassuk 
Semre és Jafe t re , kik orczájukat elfordítván^ 
befödték azt. Az irott törvényben is az Isten-
nek parancsolat! között első Ígéret azoké, kik 
a ty jukat és anyjukat tisztelik. Melynek ha 
vagyon helye a testi szülőkben, sokkal inkább 
a lelkiekben, kik a Krisztus Jézusban az evan-
gélium által szülnek bennünket és az életnek 
igéjével táplá lnak és nevelnek. Ez t az anya-
szentegyház szorgalmatosan megtar t ja , midőn 
az ünnepeken az apostoloknak és egyéb szen-
teknek istenes cselekedetöket előnkbe adja, hogy 
azzal őket is méltó és illendő tisztelettel illesse 
s nekünk is követésre való példát mutasson. 
Ez igy lévén, mondha tná valaki : Mi az oka, 
hogy ma némineműképen elfeledkezik jó szoká-
sáról és megvál tozta t ja dicséretes rendtar tá -
sá t ; szent Tamásnak nem valami jeles és köve-
tésre való dolgát adván előnkbe, hanem hitet-
lenségét, noha más dicséretes dolgot olvastatha-
tot t volna? Mert ha szent Andrásnak becsületes 
hivataláról emlékezik, h iva t ta to t t szent Tamás 
is. H a Keresztelő szent János t arról dicséri, 
hogy megvallotta, hogy ő nem Messiás, sem 
Illés, sem próféta : Tamás is megvallot ta tuda t i , 
lanságát, mondván : Uram, nem tudjuk, hová 
mégy és mint tudha t juk az u t a t ? Ha Pé te r t 
dicséri Krisztushoz való szeretetéért : Tamás 
is szerette és azért mondot ta taní tványtársai-
nak : Menjünk el mi is, hogy meghal junk vele. 
Nagyobb szeretete pedig ennél senkinek nin-
csen, hogy valaki az ő lelkét adja barátaiért . 
De ezt az anyaszentegyház nem irigységből 
cselekedte a szent apostolnak gy aláz atj ára.. 
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vagy feledékenységből gonosz példára. Ki nem 
az t tanul ta az ő jegyesétől, Krisztustól és az ő 
mesterétől, az igazságnak szent Lelkétől, liogy 
a jóért gonoszszal fizetne, hanem, hogy a go-
noszt is jóval győzné meg. Az okáért a mai 
evangél iumban szent Tamásnak jeles hitéről 
is emlékezik, ki a Krisztust Urának és Istené-
nek vallotta és Krisztusnak hozzája való nagy 
kegyességéről minémüet nem olvasunk, hogy 
mással cselekedett volna. Mert noha Magdolna 
jó reggel és nagy buzgó áj tatossággal kereste 
Urunkat ós Urunk is megjelent neki, mindaz-
által azt mondot ta : Ne illess engem. Tamásnak 
pedig azt mondotta, hogy ujjait és kezét nyújt-
ván, az ő szent sebeit megtapogassa. E mai 
predikáczióban azért szólok az anyaszentegyház 
cselekedetéről, a szent Tamás hitetlenségének 
okairól." (Folytatjuk.) 

S a l v e R e g i n a . 

II. 

„Mennyországnak Királynéja . . 

Ha a világ gépműhöz hasonlítható, akkor az ember 
egy-egy kerékfog abban, némely ember egész kerék : 
a szerint, hogy milyen munkát végez. Van, a kinek 
már a neve egy-egy nagy eszme, egy-egy történet; van, 
a kinek neve egy egész országban, sőt azon túl is 
ismeretes. Például magyarországi szent Erzsébeté. Midőn 
•ő Marburg várát s a várban mulatozó úrhölgyeket 
elhagyva, a város szegényeit s betegeit felkereste, hogy 
rajtok segítsen, útjában a hálás nép szent Erzsébetet 
őrzőangyalnak, túlvilági lénynek tartotta : oly történeti 
tényt örökített meg, mely ma is visszhangzik minden 
művelt magyar szivében, emlékében. Többet is bátran 
mondhatunk. Hisz olyan közkincse „Magyar szent 
Erzsébet" mindama keresztény tartományoknak, a me-
lyek a szeráíi Ferenczek, a Domonkosok, a Hedvigek 
stb. Krisztus illatától bájos emlékeit a legféltettebben 
őrzik, hogy szinte ugy tetszik, mintha a nyugati szom-
szédok hozták volna át tündöklő szentsége hirét, ide, 
az Árpádok ős otthonába, a mely pedig királyi bölcsőt 
adott vala Endre szép gyermekének ! Avagy tán a még 
meg nem váltott világ történetének szürkeségébe nyul-
junk vissza? Ott van Judith. Midőn az „ékes tekintetű" 
bethuliai özvegy Isten választott népének ellenségét, 
Holofernest, legyőzte s baj nélkül tért vissza övéi 
közé, Izraelnek népe őt nagy diadallal fogadta, a nép 
anyjának, díszének, dicsőségének nevezte. E másik tör-
téneti tényt, ugy mondhatjuk, az ó-szövetség lelkese-
désétől vette át örökébe az uj-szövetség Istenországa, 
mely Mária előképei közül épp Judithot magasztalja 
leglelkesebben. 

S ha ezeket mondjuk, ha ezeket mondhatjuk, egy 
szent Erzsébetről, egy Judithról, akkor mit szóljunk 

szűz Máriáról, kinek neve valóban az egész földkerek-
séget meghódította ? Valóban, méltán nevezte a Salve 
Regina szerzője szűz Máriát királynénak és pedig a világ 
legelőkelőbb, legboldogabb országa királynéjának, mikor 
őt üdvözli, a Mennyország Királynéjának! 

De mégis, mikép nevezhetjük szűz Máriát a 
Mennyország Királynéjának, holott annak Királya 
egyedül Isten? 

Isten semmiből teremtette a világot, fentartja és 
kormányozza; Neki mindenki, jámbor és gonosz egya-
ránt alattvalója. Nem is ezeken az alapokon nevezzük 
szűz Máriát a Mennyország Királynéjának. Hanem Isten 
az 0 angyalainak és szentjeinek, — valamint egy földi 
ország királya az ő környezetének, — juttat saját 
hatalmából, juttat mindabból a mi a királyi hivatal 
méltóságához tartozik. Juttat a békességből, az öröm-
ből, a tökéletes szabadságból, az ellenségektől és min-
den akadályoktól való mentességből, juttat saját bol-
dogságából s juttat oly módon, hogy Nála érettünk 
eredménynyel közbenjárhatnak. Hisz egy fejedelem udva-
rához tartozó urak és hölgyek is nagy méltóságokat 
viselnek, nagy tiszteletben élnek, hatalmasak, a legbe-
folyásosabb pártfogók. 

Uralkodnak e szerint a mennj^ek országában: 
angyalok milliónyi karai — szentek megszámlálhatatlan 
tábora. Es uralkodik Mária. De hajh ! mennyivel maga-
sabb uralom ez amazokénál ! Mennyivel magasabb — 
rangban ; magasabb — méltóságban ; magasabb — hata-
lomban ; magasabb — a dicsőség fényében, a dicsőség 
fejedelmi ragyogásában! 

Ah, itt tehát Királynő az, a ki uralkodik ! . . . 
Igen, Királyné. 
Királyné : királyi vérből való, — Dávid király-

nak sarja. 
Királyné : a királyi unoka anyja a királynak s e 

király — királya a királyoknak. 
Krisztus a Király. 
Krisztus Királya a királyoknak. 
— Isten e napokban Fia által szólott hozzánk, 

kit mindenek örökösévé rendelt, ki által a világot terem-
tette ; 

— ki mivel az ő dicsőségének fénye és valójának 
képmása, s hatalmának igéjével mindent föntart, a 
bűnöktől megtisztulást eszközölvén, a Fölség jobbján ül 
a magasságban, 

— annjával méltóságosabb lévén az angyaloknál, 
mennyivel különb nevet öröklött azoknál. 

— Mert melyik angyalnak mondotta valaha : Fiam 
vagy te, én ma szültelek téged ? Es megint : En Atyja 
leszek, és ő Fiam leszen? . . . 

A mit e helyütt szóvá nem téssz, nagy tarzusi ! 
veled s utánad vallja ország, vallja világ, mefyet meg-
kereszteltél: „Ecce ancilla", úgymond Mária, ime én 
anyja leszek, és ő Fiam leszen. 

— „Es midőn — folytatja szt. Pál (Zsid. 1, 6.) — 
ismét bevezeti elsőszülöttjét a földkerekségére, azt 
mondja: Es imádják őt az Isten minden ang}Talai." 

Es szentélye ez angyali Isten-tiszteletnek, — oltára 
ez angyali hódolatnuk? Mária méhe! Mária térdjei! 
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Mária karjai! Mária uti ruhájából való pólya! . . . 
Mária anyai öle . . . Salve Regina! 

— „(u. o. 7.) Az angyalokra nézve ugyan mondja 
(Isten): Ki az ő angyalait szélvészszé teszi, és szentjeit 
tűz lángjaivá; 

— „(8.) Fiához pedig igy szól : A te királyi széked, 
Isten mindörökkön örökké áll; igazság pálczája a te 
országod pálczája." 

Ennek anyja milyen lehet? mekkora Királyné? 
— „(9.) Szereted az igazságot és gyűlölöd a go-

noszságot ; azért kent föl téged az Isten, a te Istened, 
vigaság olajával társaid fölött. 

— „(10.) Továbbá : Kezdetben, Uram, te alapí-
tottad a földet, és az egek kezeid alkotmányai. 

— „(11.) Ezek elmúlnak, te pedig megmaradsz, 
mind elavulnak, mint a ruha, 

— „(12.) és mint az öltözetet, elváltoztatod azo-
kat és elváltoznak ; te pedig ugyanaz vagy. és eszten-
deid nem fogynak el." 

Ki e királynak anyja? Oh Mennyország Királynéja, 
üdvözlégy ! 

— „(13.) Kinek mondotta valaha az angyalok 
közül: Ülj az én jobbomra, mig ellenségeidet lábaid 
zsámolyává teszem?" 

Igen: kinek mondotta valaha? Másnak nem, csak 
Mária kisdedének ! Oh, Salve Regina ! 

— „(14.) Nem mindnyájan szolgáló lelkek-e, szol-
gálatra küldetve azokért, kik az üdvösség örökségét 
elnyerik ?" 

íme! A „szélvész", melynek zúgása a csillagok 
fölött kél, fölöttük mérhetetlenül . . . A „tüzek lángja", 
a tüzeké, melyek a földnek fényül ós melegül az ég 
csarnokiban gyúlnak, isteni, Teremtő gyújtásokon, — 
ezek mindnyájan csak szolgáló lelkek! . . . Ezek „mind-
nyájan" csak „szolgálnak", a mint idelenn, nekünk, 
az „üdvösség örökösinek", akként odafenn, az üdvös-
ségnek magának : Krisztusnak, Ki — szt. Pál szerint 
— „mint Fiu van a maga házában", — Atyja házában, 
— Anyja házában . . . Oh ! Salve Regina ! 

Akkor hát minekünk, „Éva számkivetett maradé-
kinak", mennyire Királynénk az Isten-Király édesanyja? 
mennyire szolgáló lelkei, szolgáló testei vagyunk ama 
Mennyország kimondhatatlan fenségü Királyasszonyá-
nak, a mely Mennyország nekünk az „üdvösség örök-
sége ? !" 

Ha tisztelet, ha dicsőség illeti egy földi király 
anyját, ha egy ilyennek befolyása van fiánál : mily 
tisztelet, mily dicsőség illeti meg a boldogságos szűz 
Máriát, Isten Anyját, épp azért, mint a Mennyország-
Királynéját, s mily befolyása lehet neki Fia szivére s 
mit ne volna képes kieszközölni Nála, Fiának hű alatt-
valói számára? A Salve Regina szerzőjével együtt tehát 
méltán szólíthatjuk meg szűz Máriát mi is, mikor őt 
üdvözöljük : 

„ üdvözlégy Mennyország Királynéja/" 
Sánta Imre. 

(Folytatjuk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, május 7. A keresztény és a pogány 

május. — 
Mindakkető 1-én kezdődik : a keresztény május 

a keresztény hit keresztes fehér zászlója alatt, az első 
májusi Mária-ajtatossággal, a pogány május vörös 
zászlók alatt, melyeknek rúdját tőr alakú szúrós szer-
szám tetőzi be, az Istent és az ő oltárait kerülő szo-
czialisták kivonulásával a szabadba. 

Melyik május vezeti az embereket boldogságra ? 
Szépen kifejti ezt a „Pécsi Közlöny". 
„Május elsején, úgymond, a természet gyönyörű 

összhangjába chaotikus zaj vegyül : Istent kereső lelkek 
forró imája, és a földön vergődő szivek jajkiáltása. 

Mi ez? 
Szoczialista polgártársaink ünnepelnek. Azoké a 

vörös zászló. Május elsejét teszik ünneppé, amelyen a 
szokásos rekriminácziókkal állnak elé, kiöntik a kese-
rűséget, amelylyel csordultig van szívok a fennálló 
társadalmi rend ellen. 

Miért éppen május elsején? Hát az ő czóljoknak 
megfelelő ez a nap ? A természet akkor fejti ki pom-
páját, s aki azt nem a hit szemével nézi, a naturaliz-
mus ösvényére lép, az csak a földiekhez ragaszkodik, 
az élvezetet tartja czéljának. Ezért ünnepel a szoczializ-
mus ezen a napon s felhányja, hogy a papok nem 
tették május elsejét a vörös betűs napok közé, sem 
pedig a hivatalos világ, de hát az ünnep jellegét éppen 
csak a vörös betű adja meg? Abban pedig tévednek, 
hogy mi május elsején nem ünnepelünk. Magasztosab-
ban, szebben, méltóan Istenhez, a természet Urához. 
Az egész május ünnep nekünk, s midőn a természetet 
szemléljük, a hit a mi érzelmeinknek, gondolatainknak 
és vágyainknak helyes irányt ad. 

Az igaz keresztény iparos, munkás és családja 
igenis ünnepli május elsejét, sőt az egész májust. Nem 
tartja munkátlanság, élvezet napjának, nem hagyja abba 
a munkát, nem ér rá gyűlésezni, tüntetni. Csak mikor 

I beáll a gyönyörű májusi alkony, s megszólal tornyain-
kon a harang, akkor szünetel, ünneplőbe öltözik s 
megjr a templomba üdvözölni május királjméasszonyát, 
a szent Szüzet. 

Mit hall a templomban? Olyast, ami őt fölemeli, 
ami benne az önérzetet, mint keresztényben ós iparos-
ban növeli Előtte e példakép : a szt. család, 81 ILCIZEL-

rethi kis hajlék csendes boldogságával^ Meghallja, 
megtanulja, hogy boldogságot nem a v i f á ^ kincse, 
aranya, gazdagsága ád, hanem a tiszta, nyugodt Telki-
ismeret, a munkakedv. Mily megelégedetten, mily vidá-x  

man tér haza! Pedig otthon talán szükség, ínség várja, 
arcza mégis sugárzik, mert hazaviszi szivében azt a 
bűvös talizmánt, mely nem hagyja őt elcsüggedni, 
mely biztatja a jelenben, bátorítja a jövőre. Ez a 
talizmán a hitr-

Mit hall, mit tanul a szegény félrevezetett szo-
czialista-munkás május elsején? Azt hallja, hogy itt a 
földön kell a boldogságot keresni, s ez a boldogság 
nem más, mint a föld javainak élvezete. Hogy ehhez 
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a boldogsághoz föltétlen joga van, mert hisz sokan 
élveznek, mig ők nyomorognak. A czél elérésére az 
eszköz nagyon furcsa. A szoczializmus maga nyomor-
gatja hiveit, megtöltve szivöket elégedetlenséggel, em-
bertársaik iránti gyűlölettel, pokollá teszi már e földön 
a munkás életét. Csak zúgolódva, elfojtott, vagy ki-
törő szitkok mellett tud dolgozni, s egy kis szükséget 
érezzen, s már is készen van a kétségbeesés. 

Miről jó tehát a májusi munkás ünnep? Szegény 
polgártársaink megtévesztésére. Szivünk igaz részvé-
tével szemléljük őket az életküzdelem e sikertelen 
harczában. Amit keresnek, nem találják meg, amit 
megtalálnak, abban csalódnak. 

Nem is lehet másképpen. Az élvezet, a földi bol-
dogság nem lehet életczélja az embernek. Jól tudják 
azt is, hogv ezen czél kivételes, ahhoz Isten nem 
nyújthat segédkezet. Tehát félre az Istennel, vallással, 
s különösen a vallás szolgáival. A társadalmi rend fölé 
akar kerülni, s mig egyik szavában a szoczializmus az 
egyenlőséget hirdeti, addig a másikban a munkást 
teszi teljhatalmú úrrá mindenki fölött. A társadalom 
ezt meg nem engedheti, félre tehát vele ! Félre a ha-
zával is, mely nem ad neki jólétet, boldogságot, nem 
nyújt neki kényelmes megélhetési módot. 

Ilyen elvekkel szaturálva jő haza a munkás a 
május elsején tartott gyűlésről és a — vigalomról. íme 
minő a különbség a fehér és vörös május között ! 

Vácz. Bérmálás rendje. — 
Quamvis continuo transituris sufficiant regenera-

tionis bénéficia, victuris tarnen necessaria sunt Confir-
mationis auxilia, quae nostris imprimis temporibus eo 
avidius appetenda sunt, quo frequentiora imminent 
tentationum pericula : ideoque desiderio motus spiri-
tualibus fidelium Almae Dioecesis meae indigentiis 
providendi, quo imprimis inventus Spiritu promissionis 
Sancto muniatur contra nequitias spiritus mundani 
huiusque aevi depravatos mores, sicque acies bene 
ordinata formetur ad praeliandum praelium Domini, 
constitui in me sequentibus Dioecesis meae parochiis 
Sacramentum Confirmationis distribuendi et admini-
strandi : 

Die 19-a Maji, post praemissam iam cliebus 16 et 
17-a ejusdem mensis in Kun-Félegyháza confirmatio-
nem, ingrediar iter horis pomeridianis perventurus ad 
Soroksár. 

Die 20-a Maji confirmabo fideles in Soroksár. 
Die 21-a Maji confirmabo fideles Ecclesiae Vecsés. 
Die 22-a Maji confirmabo fideles Ecclesiae Üllő. 
Die 23-a Maji confirmabo fideles Ecclesiae Monor. 
-Die 24-a Maji confirmabo fideles Ecclesiae Irsa, 

quo simul et fideles ex Vacs comparebunt. 
Die 25-a Maji confirmabo fideles Ecclesiae Czegléd, 

quo confirmandi ex Czegléd-Berczel quoque accersendi 
erunt. 

Quae circularibus ordinibus de 3-a Maji anni 
1887 Nr. 1307 de ordine recipiendi Episcopum, in argu-
mento visitationis Ecclesiae ac parochiae item Admi-
nistrationis Sacramenti confirmationis, de curanda dili-

genti confirmandoi'um instructione et de iis, qui 12-am 
aetatis annum nondum compleverunt ad suscipiendum 
Confirmationis Sacramentum haud admittendis, demum 
de conûciendo et submittendo confirmatorum protocollo, 
statuta, definita et publicata fuere, hac quoque vice 
rite et adamussim observata sunto. 

Datum Yacii, die 21-a Április 1901. 

f Carolin Emmanuel m. pr. 
Episcopus. 

KATtí. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Titkári évi je lentés 

a liudapest-jobbparti Paulai Szent Yincze-Egyesület 

1900-ik évi működéséről. 
(Folytatás.) 

Egyesületünk minden héten pénteken 5 órakor 
nagys. Kánter Károly apát-plebános ur lakásán, illetve 
a Szent-István-kápolna melletti sekrestyében tartotta 
üléseit következő tárgysorozattal : 

1. Előima, utána ájtatos olvasmány, még pedig: 
„A szentek élete, szent Vincze, páduai szent Antal, 
szent Rókus stb., szent Jakab apostol levelei," Cliateau-
briandnak : „A kereszténység szelleme" czimü műve, 
szent Lukács evangéliuma, Gerely József bibliája, Sar-

! maságh Géza : „Útmutatás a lelki béke megszerzése és 
megőrzése" czimű műve stb. 

2. Jegyzőkönyv fölolvasása és annak hitelesítése. 
3. Pénztári jelentés és kimutatás beterjesztése. 
4. Az egyleti tagok jelentései a szegényeknél tett 

eljárásukról. 
5. A beérkezett folyamodványok kiosztása, azok 

érdemleges elintézése, segélyek megszavazása. 
6. Elnöki jelentések, folyó ügyek, indítványok. 
7. Zárima, perselybe való adakozás. 
Egyesületünk czélja és föladata a szükségben levő 

embertársaink segélyére és vigasztalására lenni, reájok 
üdvös befolyást gyakorolni s igy a felebaráti szeretet 
művei által az egylet tagjait is megszentelni. A fele-
baráti szeretet gyakorlására, a szegények, ínségesek, 
szűkölködők gyámolítására mindenkor a keresztény 
jámborság buzdító ösztöne vezérelt volt bennünket 
egybe, ez okból csakis a keresztény vallás szellemében, 
az egyháznak tanításában és a szenteknek életében 
kerestük munkásságunk irányzó szabályait. 

Munkásságunk tere s kitűzött czélunk csak oly 
módon válhatott általánossá, hogy működésünkhöz szük-
séges keresztény okosságot és felebaráti szeretetet a 
szegények szolgálatában teljes öntudattal használtuk; 
fő- és székvárosunkban a szegények néha alattomosan 
elhallgatják és titkolják azon segélyforrásokat, melyek-
kel bírnak s ily módon ama figyelmet és segítséget, 
melyet nekik másokkal kellett volna megosztaniok, 
magukra vonták; a nélkül tehát, hogy fájdalmat okozó 
bizalmatlanságot tanúsítottunk volna, elővigyázattal vol-
tunk a segélyek kiosztásánál, a mennyiben a mi szoká 
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sunk s működésünk egyik alapföltétele az, liogy azon j 
szegényekre nézve, kiket ápolni, gondozni akartunk, 
teljes tájékozást szereztünk mindazon hiteles személyek 
által, kik az ő lelki állapotuk iránt adandó pontos 
tájékozásra elegendő ismerettel birtak ; nyugodt lelki- i 
ismerettel és megnyugvással konstatálhatjuk azt, hogy j 
az általunk segélyezettek megfeleltek mindazon követel- : 
ményeknek, melyeket egyesületünk a segélyezés terén , 
elészabott s igy teljesen ki van zárva az, hogy kiosztott 
segélyeink méltatlanok kezébe jutottak volna. 

A lefolyt nyolezadik egyesületi évben 1213 szegény 
részesült természetbeni vagy pénzsegélyben ; volt azon-
kivül 30 rendesen gondozott szegény családunk is, kik 
havonként segélyeztettek, de legalább is hetenkint vagy 
kéthetenkint az egyesület tagjai által hajlékukban föl-
kerestettek. 

Egyesületünk anyagi támogatást nyert a nagy-
méltóságú püspöki kar, a világi előkelőség, Budapest 
székesfőváros tanácsa, a hazai pénzintézek és a nemes-
szivü embertársak részéről, kik közül lehetetlen meg 
nem emlékezni a hála szavával főmagasságú Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimás ő eminentiájáról, dr 
Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi püspök, Császka 
György kalocsai érsek ő excellentiájáról, báró Hornig 
Károly veszprémi püspök, gróf Mailáth Gusztáv püspök 
ő méltóságáról, kik nagyobb összegeket küldöttek ; 
továbbá az esztergomi székeskáptalanról, mely a „Simor" 
szegényalapítvány kamataiból 200 koronával, valamint 
dr Nemes Antal apát-plebános úrról, ki a koronázó 
budavári Mátyás-templomban fölállított páduai szent 
Antal perselyéből 2C0 koronával támogatott. 

(Folyt arjuk.) 

Keresztény szocziális kurzus Budapesten 

1901. m< jus 20—22-én. 

A mult évben tartott Országos Katholikus Nagy-
gyűlés megbizta a Katholikus Körök Országos Szövet-
ségét, hogy a szocziális kérdés elméleti és gyakorlati 
megismertetése czéljából évente néhány napra terjedő 
szocziális tanfolyamot rendezzen. 

A Katholikus Körök Országos Szövetsége e meg-
bízatásnak megfelelően, a hazánkban első keresztény 
szocziális kurzust kiváló szakférfiak közreműködésével 
folyó évi május hó 20., 21., 22-én fogja megtartani a Buda-
pesti Katholikus Kör dísztermében. Az összes előadá-
sokra érvényes belépő-jegyek két koronával válthatók a 
Budapesti Katholikus Kör irodájában. A részletes prog-
rammot is közölni fogjuk. A Katholikus Körök Országos 
Szövetsége reményli, hogy a keresztény szocziális tevé-
kenység munkásai és mindazok, kik érdeklődnek a 
nagyfontosságú kérdések iránt, nagy számmal fognak 
résztvenni ezen a tanfolyamon, mely hazánkban első 
kísérlet leend ezen a téren. Jelentkezések a Budapesti 
Katholikus Kör titkári irodájába küldendők (Budapest, 
IV., Molnár-utcza 11. szám). Budapest, 1901. április 
hó 30-án. IJj. Zichy János gróf, az Orsz. Szöv. elnöke. 
Giesswein Sándor dr, a rendező-biz. elnöke. Gyürky Ödön. 
titkár. 

IRODALOM. 
— A szeretet lángjai. Irta Tóth Mike, S. J. A 

kalocsai érseki hatóság jóváhagyásával. Kalocsa, 1901. 
222 1. Ara 1-50 K. A fáradhatatlan szerző e könyvével 
igen jó szolgálatot tett mindazoknak, kik az isteni Sziv 
tisztelete körül fáradoznak ; utmutatást ad mindama 
társulatok, egyesületek, ájtatossági gyakorlatok felől, 
melyek az isteni Sziv tiszteletére a kath. egyház tala-
ján eddig gyökeret vertek. Mi módon kell e társulato-
kat megalapítani, minő búcsúkat lehet nyerni, kihez 
kell fordulni a bekebelezési okmányért, mindezt meg-
találni e kis könyvben. Négy részre oszlik : I. Az isteni 
Sziv kultuszának tárgya, czélja, története, ígéretei ós 
a szeretet képe. II. Az isteni Sziv társulata, örökös 
imádása, a tiszteletőrség, az imaapostolkodás, az engesz-
telő szentáldozás, a szentóra. III. Első péntek, junius 
hava, a szent Sziv ünnepe, novena, imafüzér, vállruha, 
a szent Sziv képének látogatása. IV. Fohászimák, föl-
ajánlások, litánia. — Kapható a csinosan kiállított könyv 
Kalocsán, szerzőnél. 

— Tátrafüredi emlék. Irta Oltványi Pál prépost, 
pápai kamarás, aranymisés áldozár. Szeged, 1901. Nagy 
8-r. 160 lap. Ara fűzve szerzőnél 1 frt 50 kr. 

A jövedelem jótékony czólra, a szegedi apácza intézet 
szegény tanítványai javára van szánva. A ki csak teheti, 
szerezze meg ezt az érdekes könyvet. Az aranymisés 
prépost ur, a szegedi apácza-iskolák nyugalomba vonult 
igazgatója, nem nyugszik soha, hanem szakadatlanul 
fáradozik az ő és az ő nagybátyja nevéhez fűződött 
szegedi kath. leánynevelő intézet javára most is. Azt 
mondja e munka előszavában, hogy — tekintve 80. 
évhez közeledő korát — ezt a 26-ik irodalmi termékét 
hattyúdalának tekinti és valamint a 47 év előtt irt és 
kiadott első műveinek jövedelmét (320 frtot) „tamquam 
primitias frugum" a szegedi apácza-intézet szerzetes-
noi javára áldozta, ugy most ezét az utolsóét ugyana-
zok tanítványainak javára engedi át. Adjon Isten a 
47 éves irónak jubiláris irói évet, azontúl pedig még 
igen hosszú nesztori kort. Lám a pápa is már száz felé jár. 

— Magyar felirásu szent képecskék. A régi, jóhirü 
Buzárovits Gusztáv katholikus könyvkiadó czég Eszter-
gomban, legújabban 10 különféle ábrából álló szent 
képecske gyűjteményt adott ki, mely imakönyvbe való 
szines, művészi kivitelű, remek képecskék, finom kar-
tonra vannak nyomva, s alul, valamint a hátlapján 
megfelelő magyar szöveggel ellátva. E kedves képecs-
kék közül kettő Jézus és Mária szive kultuszának van 
szentelve, a többi nyolcz pedig a gyermek Jézust, majd 
a gyermekvédő Őrangyalt ábrázolja, mindannyi külön-
böző alakban. E művészi kivitelű, szép képecskék, nem-
csak a vallásos érzület ós finomabb izlés fejlesztésének 
képezik hathatós eszközeit, hanem hivatva vannak a 
népünk előtt ismeretlen nyelvű képeket helyettesí-
teni, s igy a •magyar nyelv terjedésének ügyét is előmoz-
dítani. 100 darab a tízféle ábrában 4 korona, bér-
mentes küldéssel 20 fillérrel több. Minta-gyűjteményt 
szívesen küld a kiadó : Buzárovits Gusztáv könyvkeres-
kedése Esztergom. 
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VEGYESEK. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem 
újjáalakításának CXXI. éviordulója alkalmából 1901. 
évi május hó 13-án délelőtt 11 órakor az egyetem 
dísztermében ünnepélyes közülését tartja, melyet az 
egyetemi templomban délelőtt 10 órakor ünnepélyes 
istentisztelet előz meg. Tárgysorozat. 1. Ünnepi beszéd 
dr Ponori Ttwrewk Emil proreetortól. 2. 1900/901. tan-
évi egyetemi pályamunkákról szóló kari jelentések. 
Felolvassa dr Breznay Béla, e. i. hittudománykari dé-
kán. 3. A pálya- és szorgalmi dijak kiosztása dr Ponori 
Ttwrewk Emil prorector által. Budapest, 1901. máj. hó 8. 

— Áldott gondolat. A kassai „Felsővidéki nagyon 
életrevaló eszmét pendített meg legutóbbi számában. 
„Egyházmegyei Irodalmi Kör" alapítását indítványozza, 
metynek czélja „a társadalmi betegségeknek keresztény 
alapokon való gyógyítása legyen. Szentesítendő eszkö-
zei : katholikus körök létesítése, közérdekű felolvasások 
rendezése, irodalmi pályázatok kitűzése, katholikus 
jellegű nyomda felállítása." Isten segítse sikerre ! 

Kérmálás Budapesten. Dr Kolil Medárd fölsz. 
püspök ur f. hó 14-én érkezik Balaton-Füredről a fővá-
rosba és a bérmálást f. hó 19-én kezdi meg Budaörsön. 
Azután következik a főváros. 

— Az erdélyi püspök ur legutóbbi körlevelében, 
az országos iparegyesület elnökségének felhívására, 
mely kimutatja, hogy Magyarország imakönyveinek 
90°/,,-a nem magyar készítmény, hanem Csehországból 
(Winterbergből) kerülnek be hozzánk, felszólítja pap-
ságát és hiveit, hogy imakönyvvásárlásoknál az o. i. e. 
felhívására tekintettel legyenek. 

— Gyémántmise. A pécsi egyházmegyei papság 
Nestora, Otrokóczy Lajos cz. kanonok, kiérd, esperes, 
berementi plébános, f. é. május 2-án tartotta gyémánt-
miséjét. A kerületi corona nevében Schultz Károly 
esperes üdvözölte a kétszeresen jubiláris férfiút. 

A győri katholikus kör ünnepe. A győri kath. 
kör minden év május havában ünnepet ül. Alakulásá-
nak évfordulóját ünnepli ilyenkor. Hét éve, hogy a 
kath. kör fönnáll és azóta folytonosan izmosodva halad 
kitűzött czélja felé és méltán ünnepli az alapítás évfor-
dulóját. A jelen évfordulón a kör a boldogult megyés 
püspökünk emlékének áldozott azzal, hogy Beidl Alajos 
pápai praelatus, a kör elnöke emlékbeszédben mél-
tatta dr Zalka János édemeit. 

— Már nem sokáig áll a világ. Miért? Mert az 
olasz szabadkőművesség nagymestere, Ernesto Nathan 
(a hires Lemmi utódjaj április 21-én a Palazzo Giusti-
nianiban levő uj fényes szabadkőműves palotában ki-
jelentette, hogy az olasz szabadkőművesség nem lesz 
többé titkos társaság. Ennek jeléül a nevezett palota-
avató ünnepélyre nem szabadkőművesek is meghívást 
kaptak. Mentita est iniquitas sibi. A háborút, természe-

tesen, a keresztény vallásnak, a kath. egyháznak, újra 
megüzente. Es az a különös, hogy a szabadkőművesség 
csakis a kath. egyház ellen harczol. Minden „vallási 
véleményt" befogad, csak kath. hit nem kell neki. Ezt 
gyűlöli, ezt üldözi, mint akárcsak az öreg Belzebub. 
Nathan olasz nagymester a „Frankf. Zeitung" szerint 
szórói-szóra ezt mondotta: „A szabadkőművesség nem 
istentelen. Hogy az, ez a papok rágalma. Mi minden 
vallásból felveszünk embereket, mert mi minden egyéni 
véleményt tisztelünk. Hogyan érzünk mi e tekintet-
ben, mutatja a mi AGDGADU jelszavunk is, a mi 
annyit jelent, mint „A gloria del grande architetto 
deirUniverso" (a mindenség nagy építőmesterének di-
csőségére). Hogjr Zeus, Jupiter, Jehova, Isten, Végte-
len, Teremtő, Főok-e a neve ? Mi nem állítjuk, nem 
magyarázzuk. És hogy mi ő, és hogy miképp van ő., 
azt kinek-kinek lelkiismerete takarja". A szabadkőmű-
ves lélek in fine finali tehát mégis csak — titok. 

— „Gallorum fortissima natio belgi" — mondá a 
mai belgák őseiről Julius Caesar. A mai belgák is, a 
mit tesznek, erős, nagy lélekkel teszik. Például, nekik 
jutott a X I X . században először eszükbe, — hogy kath. 
egyetemet alapítsanak. S alapítottak is egyet, a melyen 
a négy régi fakultáshoz a mai élet szükségleteihez 
képest, földművelési és műipari főiskola járult, mint 
külön fakultás. De most nem erről az oldalról óhajtjuk 
belga kath. testvéreinket bemutatni. A jótékonyság 
terén is óriás tevékenységet fejtenek ki. A Szent-Vin-
cze-Egyesületnek például 1000-nél több konferencziája 
van a belgák kis hazájában, a melyek évenkint 1 mil-
liónál jóval többet fordítanak a szegénység felsegítésére. 
A luttichi (liègei) egyházmegye területén 138 konfe-
renczia van 18 patronage-zsal, 2152 működő és 3987 
pártoló taggal. 1900-ban 241,320 frank volt a bevételük, 
melyből 4300 család részesült segítségben és a 18 
gyermekvédő-intézetet 3229 gyermek látogatta. Kis 
nemzet is gyakorolhat nagy tetteket, végezhet nagy 
dolgokat az emberiség történetében. 

— A magyarországi papi imaegyesület közép-
pontja Győrött van. Elnöke Mohi Antal dr, apát-kano-
nok, káptalani helynök. A tagok főkötelessége a papi 
erények mellett egy naponkint mondandó kis ima, 
hogy a tagok részére a kitartás malasztját az Istentől 
megnyerjék. Az isteni Szív buzgóbb tisztelete szintén 
egyik föladata. A fölvételt az „Értesítő" szerkesztője, 
Hahnekamp György győri kanonok, szívesen közvetíti. 

— Egyházi művészet. Hartmann franciskánus at}ra 
háromszor adta elő Pétervárott a czár udvara és nagy 
előkelő hallgató közönség előtt „Szent Ferencz" czimü 
oratoriumát. Emlékül a czártól aranyhuros ezüst lírát 
kapott. — Rómában a szent atya a pro Ecclesia et Ponti-
fice első osztályú keresztjét adományozta P. Angelo 
de Santi J. t. atyának, a ki a gregoriánus ének ügyé-
nek tisztázása körül s a vatikáni papnevelő intézet 
„Schola Cantorum"-ának fényes sikerű vezetése által 
szerzett érdemeket. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor kőin vnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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H^ ÉVFOLYAM. 

I. Félév. 1901. 

Perfe dlacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incendie, pietatem főve, unitati promovendae et arctms compingendae 
adlabvra Nos interim graü animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimusJ1 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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működéséről . — Hivatalos. — Vegyesek. 

O REM YS P R O P O N T I F I C E NOSTRO 

LEONE. 

KALDI GYÖRGY PRED1KACZLOI. 
(Folytatás.) 

A tárgyalást rendesen három pontra osztja, 
de van olyan predikácziója is, melyben négy 
vagy csak két részre osztja a tételt . Az egyes 
pontok többnyire ugyanazon tárgy körül forog-
nak, de néha az egyik pont dogmaticus, a 
másik erkölcstani. Az elsőre pl. fölhozhatjuk 
a vízkereszt utáni negyedik vasárnap predikáczió-
já t ;ebben így osztja föl a tétel t : I. Megmutatom, 
mint legyen a keresztyén anyaszentegyház 
hasonló a Krisztus haj ócskájához. II. Megbi-
zonyítom, hogy a Krisztus ecclesiája győzhe-
tetlen. III. Okait adom az ecclesia győzhetet-
lenségének. A pünkösd napjára irt első beszéd-
ben pedig a harmadik pont már nem kiegé-
szítése az előbbieknek, mert igy osztja be a 
tá rgya t : I. Megbizonyítom, hogy a Szentlélek 
igaz Isten. II. Megmutatom, hog}^ a Fiútól is 
származik. III. Szólok a Szentlélek ajándékai-
ról. Minthogy az összes pontokat alaposan tár-
gyalja, e beszédek hosszúak, ugy hogy elmondá-
suk legalább egy órát venne igénybe. 

A pontok kidolgozásánál követet t eljárásra 
ő maga a következő elvet állítja föl az elő-

szóban: „Én magam elméjéhez keveset bizván, 
elejétől fogva nem igyekeztem a predikácziókat 
a magam köntöse ujjából kirázni, hanem azok-
nak könyvökkel éltem, a kiket a keresztyén 
anyaszentegyliázbeli taní tók és praelátusok 
istenfélő és tudós embereknek ta r to t tak és> 
ta r t anak ós azokból együtt is másut t is bátor-
ságosan azt szedegettem, a mivel hallgatóim-
nak használhat tam". Ez t az elvet keresztül is, 
viszi akár fejtegetéseit, akár bizonyításait te-
kintjük. Mintha nem is ő akarna hallgatóihoz 
szólni, Is tennek szavait tol ja előtérbe a szent-
írási idézetekben s ő csak magyarázójuk volna. 
Csodálatraméltó a szent Írásban való jár tas-
sága, sok tanulmányt kellett előrebocsátania r 

mielőtt a biblia fordításához fogott. Az idéze-
tek alkalmazása oly találó és természetesy 

hogy azt kell gondolnunk, miszerint előre 
megállapítot ta azokat s azután hozzájuk ma-
gyarázatot irt. Ellentéte a középkori szóno-
koknak, kik a megfordí tot t u ta t követték, 
idézethalmazukkal inkább elhomályosították a 
tárgyat , mint megvilágították. A hitujitók a 
szentírásra hivatkoztak, mint a hit egyedüli 
forrására, Káldi megszólal tat ta azt ellenök. 
Azér t a többi szónoklati forrásokat is csak 
ugy használja, mint utakat , melyeken a köz-
ponthoz, melyet a szentírás képez, jut . Hivat-
kozik a szentatyákra, észből és tapasztalatból 
is merít, de ez mind csak vagy mint a megér 
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te tés előzménye, vagy az idézetből megismer-
hető igazságnak következménye szerepel. 

A bizonyításoknál külömbözőképen j á r el 
a szerint, a mint oly hitczikkelyt bizonyít, 
melyet az újítók tagadnak vagy pedig mást, 
avagy erkölcstani igazságot. Az elsőknél meg-
mondja, hogy kik ellen bizonyítja be tételét s 
-előadja bizonyítékait, azután á t tér az ellenve-
tések czáfolására. A második rendbeli czikke-
lyeknél kimutat ja , hogyan adja elő azokat a 
szentírás s fölvet bizonyos kérdéseket magá-
nak azon czélból, hogy részleteiben kifejtse az 
igazságot. Az erkölcstani igazságoknál rámu-
t a t Istennek parancsára a szentírás szavaival 
s az előbbihez hasonló módon a részletekbe 
bocsátkozik, a miben nagy emberismeretet árul 
el, mert megjelöli azon akadályokat , melyek 
az embert gátolják a megismert jónak 
gyakorlásában. Ellenvetések czáfolatának alak-
j á b a n alkalmazza az isteni törvényt a 
mindennapi életre. Nem elégszik meg az 
általánosságokkal, de a nélkül, hogy hétköz-
napiságot hozna beszédjébe; ő a gyökérben, 
az értelemben és gondolkozásmódban ront ja 
le a rosszat, midőn azt helyes útra téríti. Buz-
dításokra nem veszteget sok szót, mer t fejte-
getései u tán ez fölösleges; legfölebb néhány 
szóban foglalja össze buzdításképen a mon-
dot takat . 

Fölhoz példákat is, de itt is nagyobbrészt 
a bibliai tör téneteket veszi igénybe, a szentek 
ünnepein pedig rendesen a harmadik pontban 
ezeknek az életét hozza föl például a tárgyal-
taknak megvilágítására és buzdításul. Hason-
latai és képei megkapok, mert az életből van-
nak közvetlenül merítve. Nem kevébbé kieme-
lendő leleményessége mindannak föltalálásában, 
a mi ezéljálioz, a meggyőződéshez s megérte-
téshez vezeti. Gondolataink elrendezése foly-
tonos emelkedésben ta r t j a a figyelmet, a nélkül, 
hogy fáradtságig csigázná azt, átmegy azonban, 
más tárgyra, habár még sokat mondhatna az előb-
biről s a hallgató figyelméről is biztosítva van. 
Minthogy ilyen szelid módon, lassú, de biztos lép-
tekkel férkőzik az emberek lelkeihez, a befe-

jezésnek nem szentel nagy gondot, mer t ha tás t 
hajhászó végszavak nagyon elütnének az egész 
predikácziótól, a mi a hallgatókra is rossz 
benyomást gyakorolt volna. Midőn egy-egy 
beszédet elolvasunk, a végén hallani vél jük: 
legközelebb találkozunk ismét. 

Röviden ugy jel lemezhetjük Káldi beszé-
deit, ha népszerűeknek mondjuk a szó legszo-
rosabb ér te lmében; a hitszónok tanulhat belő-
lök s minden rendű és műveltségű olvasó vagy 
hallgató megérti a nélkül, hogy csak egynek 
is igényein alól volnának. 

A másik munka, mely holta u tán jelent 
meg, a keresztény erkölcstant dolgozza föl 
prédikácziók alakjában. A ta r ta lmat röviden 
megadja az előszó : „Tanuld meg e könyvből 
legelsőben az isteni parancsolatoknak dolgát 
közönségesen, ha vannak-e? és mire valók az 
isteni parancsolatok? Azután mindenik isteni 
parancsolat magánosan megfejtetik s a könyv 
vége félé rövid sommában való egész paran-
csolatok foglalása vagyon ; és az isteni paran-
csolatokon kivül az anyaszentegyház parancso-
lat inak is szükséges volta". 

Az első öt predikáczióban a következő 
kérdéseket oldja meg : Érvényes-e a decalogus 
az uj-szövetségben ; mi a törvény, hányféle, 
mely fajhoz tartozik a decalogus, mire való 
az uj-szövetségben ; képes és köteles-e a keresz-
tény e parancsolatokat megtar tan i ; a jócsele-
kedet indító okairól; a decalogus adásának 
körülményei. A következő nyolcz predikáczió-
ban az első parancscsal foglalkozik, követke-
zőket fe j tegetvén: a hit, remény és szeretet 
erényei ; mit tilt az első parancsolat bálványo-
zásról, képtiszteletről, babonáról. A második 
parancsolat tal két predikáczióban végez, szól-
ván az esküről, fogadalomról. A harmadik 
parancsolatot egy predikáczióban magyarázza, 
valamint a következő ket tőnek is egy-egy 
beszédet szentel. A hetedik parancsolat három 
predikácziót vesz igénybe, mert a lopásról 
általában, az uzsoráról és restitutióról szól 
külön-külön. A nyolczadiknak egyet s az utolsó 
ket tőnek együtt szintén egy predikácziót szen-
tel. Befejezésül egy beszédben összefoglalja 
az eddig tárgyal takat . Ezek után át tér az 
anyaszentegyház parancsolataira s két beszéd-
ben kimutat ja , hogy Isten az anyaszentegy-
háznak adot t ha ta lmat a törvényhozásra s 
ebben csalhatatlan. Ezen munka egyrészt pole-
mikus, másrészt pedig katechetikai, mert czélja 
egyrészt a tévtanok megczáfolása, másrészt a 
parancsolatok magyarázása. 

H a külsőleg tekintjük, cyklus-predikácziók 
gyűjteménye, a mit a bevezetések is elárulnak, 
mert a megelőző beszédre hivatkozva, térnek 
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át az uj tárgyra. Az egyes predikácziók alak-
jukra nézve különböznek a fönnebb ismerte-
tettektől, a mennyiben a fölosztást mellőzik, 
minthogy rendesen csak egy tárgyról szólnak. 
A népszerű kidolgozás ezeknek is egyik fény-
oldalát képezi; mind annak daczára, hogy 
polemiájok magas szinvonalon áll ugy az ala-
posságot, mint sokoldalúságot illetőleg. A min-
dennapi életet és korának hibáit tar t ja szeme 
előtt, midőn akár a tévtanítókkal száll szembe, 
akár az emberi kötelmeket fejtegeti. 

Hasonlatainak és példázgatásainak jellem-
zésére közlünk néhány mutatványt. Az ötödik 
beszédben a decalogus adásának körülményeit 
írja le azon czélból, hogy a parancsok megtar-
tasara való készségre buzdítson. Pl. azt a 
körülményt, hogy Isten csak négyszáz évvel 
ígérete után adta törvényeit, következőleg 
használja föl: „Melyet azért mívele, mert igen 
jó hozzá akará szelídíteni és azt akará, hogy 
buzgó és nagy ájtatos reménységgel várná, az 
ő kegyelmét és jótéteményét ezen akarja, 
halasztván az ő törvényének tökéletesítését és 
javának megtudását. Láttad, mit szoktak az 
atyák és anyák mívelni, valami olyan kedves 
marhát akarván a gyermekeknek adni, megmu-
tatják valamennyire és aztán markukba szorít-
ják és azt akarják, hogy erőlködjék a gyer-
mek azt onnét kivonni. Az Isten hasonlót 
mivel, akarván az ő fiainak valami jót adni, 
az igéret által megmutatja és valami ízét adja 
szájukba; de ugy mint markából akarja, hogy 
vájassék ki a buzgó várás és ájtatos könyör-
gés által. Légyen azért az Isten törvényének 
tökéletes értelméért buzgó kívánságod s igy 
nyerheted meg azt Istentől a . 

Szép hasonlattal vezeti be az első parancs-
ról szóló ötödik beszédet: „Az jó plántáló és 
eszes oltó embernek ez a szokása: Yivén a 
szelíd ágat, melyet el akar oltani, és minden 
ágait, melyek oltalmára lehetnének az oltvány-
nak, elmetéli, azt akarván, hogy minden ereje 
a fának és a fa gyökerének csak az oltványra 
és annak nevelésére hasson és szolgáljon. 
Ehhez hasonlót mivel az Isten is ; az ő mennyei 
jószágit vévén, melyeket az emberek szivébe 
.és lelkébe oltson, minden haszontalan ágakat, 
melyek ártalmára lehetnek az ő drága oltvá-

| nyinak, ki akar az emberek lelkéből és szivé-
ből irtani és metélni, azt kívánván, hogy a 
léleknek minden ereje csak az ő oltványaira 

térüljön, azok nevelésére szolgáljon, az 6 
mennyei ereje mellett. Es ezt eszünkbe vehet-
jük csak az ő első parancsolatjában is, a két 
kőtáblán. Akarván ebben az ő igazi isteni 
tiszteletét és szolgálatját az emberek szivébe 
oltani és plántálni, tiltja, valami az ő szent 
tiszteletétől elvonja és elidegeníti az emberi 
szivet". 

Ad cap tum jelöli meg a babonának különb-
ségét az isteni tisztelettől : „Mint a szép bár-
sony szőrcsuhából esett toldalékot nem szen-
vedheti, hogy ahhoz toldassék: innen az jő-
ki, hogy vétkezik az, a ki efféle toldalékot 
akar az Isten tisztelete mellé foltozni". Példát 
mutat a törökök vallási szokásaiból, mit kerül-
jenek mint babonát. 

Kiterjeszkedik azon communisticus elvekre,, 
melyeknek a reformatio adott létet; s ezen 
részleteket napjainkban is föl lehet használni. 
Különösen aj álható az egyház csalhatatlansá-
gáról szóló beszéd, mely megmutatja, hogyan 
lehet ilyen igazságról népies alakban szóno-
kolni. Minden érv, melyet a tankönyvek föl-
használni szoktak, életet nyer s magával vonzza 
nemcsak az értelmet, de az akaratot is. Ilyen 
predikácziókkal elérte azt a czélját, hogy mi-
kor már élőszóval nem taníthat, legalább írás-
sal használjon, mert a magyar szónok nem-
csak azt tanulhatja belőlök, mit, hanem azt. 
is, hogyan kell prédikálni. Bárcsak több kézen 
forognának Káldi művei s a még kéziratban 
levők is sajtó alá kerülnének. 

(Folytatjuk.) 

Salve Regina. 
III . 

Legszívesebben nevezzük a boldogságos szűz. 
Máriát az „Irgalmasság Anyjáu-nak. Talán azért és-
bizonyára azért, mert szükségünk van irgalomra. 

Igaz, hogy irgalmat egyedül Isten oszthat nekünk :: 
Ő az irgalom Atyja. De nem is oly értelemben nevezzük 
szűz Máriát az „Irgalmasság Anyjá u -nak, mint Istent, 
az irgalom Atyjának, hanem oly értelemben, hogy 
szűz Mária Tcieszközli számunkra Isten irgalmát. 

Ezt Mária nagy tisztelői közt egyik legnagyobb,, 
szt. Bernát szemlélteti velünk a legtalálóbban és a 
keresztény_ ihlet legmüvésziesb tökélyével. 0 az, ki 
Krisztus szűz Anyját Gedeon gyapjújához hasonlítja,, 
„mely egészen magába szivta az égből hulló harmatot.. 
Mária volt az, a ki egészen eltelt az Üdvösség ha r -
matjával, a testté vált Igével, hogy aztán minden ember 
tőle kapja a megszentelő harmatot, az isteni maiasz-

39 * 
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tot." x) „És — folytatja (más helyütt) — a mi Istennek 
örök terve volt, azt a maga részéről megvalósítani a 
Szűz Anya annál inkább buzgólkodott, minél könyö-
rületesebb volt szive i rántunk: ő az irgalom anyja. A 
ki félnapig almát tart kezében, annak keze a nap másik 
felében is almától illatos : a B. Szűz kilencz hónapig 
viselte méhében magát az Irgalmasságot ; hogyne 
maradt volna meg Mária szivében az irgalmasság 
érzelme.1' 

0 az isteni irgalom közvetítője, valódi „kanálisa", 
— ismét szt. Bernátként. Avagy miben tér el az Anya-
szentegyház mindenha vallott eleven hitétől, erős remény-
ségétől, mély hálájától, az, a mit önszemélyére vonat-
koztat — oly sajátszerű nyomatékkal — loyolai szt. 
Ignácz, midőn erősíti, hogy Istentől soha egy oly kegyel-
met nem nyert, a melyet ne Mária közbenjárásának 
köszönne ! ? 

Gyakran tapasztaljuk a mindennapi életben, hogy 
mikor a szigora apa haragját fia magára vonja s az 
öt megbüntetni készül, közbelép az anya s megvédi 
szeretett gyermekét, elhárítja róla a megérdemlett bün-
tetést, noha tudja, hogy menynyire rászolgált arra ; de 
megvédi mégis rossz fiát kérő tekintetével, békéltető 
szavával, közbelépésével s kiengeszteli a haragvó apát. 
Hasonlóan a boldogságos Szűz. Félünk érdemetlensé-
günk vagy rossz lelkiismeretünk tudatában mennyei 
Atyánkhoz fordulni? — égi Anyánkat kérjük fel köz-
vetítőül s igy ju tunk czélhoz. 

„Féltél óh ember — mondja elragadó szépen 
ugyancsak szt. Bernát2) — féltél közeledni az Atyához, 
s már hangja hallatára a bokorba menekültél; azért . 
Jézust adta, hogy legyen közbenjáród De talán 
visszariaszt (ő benne is isteni folsége, mert ámbár em-
berré lett, nem szűnt meg Isten lenni. Ha tehát hozzá 
is közbenjárót keresesz, íme ! fuss Máriához. 0 benne 
megtalálod a tiszta embert. Biztosan mondhatom, hogy 
ő is, meghallgattatik érdeme szerint!3) Meghallgatja az 
anyát a Fiu, meghallgatja a F iú t az Atya. íme, ked-
veseim ! ez a bűnösök létrája, ez az én teljes bizalmam, 
ez az én egész reménységem. Hogy is ne ? Lehetséges 
volna, hogy a Fiu elutasítsa anyját, vagy a Fiút eluta-
s í t ja A t y j a ? Mily képtelenség!" 

Legszentebb teremtmény a világon az anyai szív. 
Szomorú tény ugyan a családi erkölcsök mai mély 
decadentiája közepett, hogy megkímélve nem marad-
hattunk egy nagy fájdalomtól: fájdalmától ama jelen-
ségnek, miszerint nem minden anya felel meg köteles-
ségeinek gyermekével szemben ; de mégsem jutot tunk 
s nem is juthatunk odáig, hogy erről a szomorú 
tényről beszélnünk lehetne a nélkül, hogy visszatet-
szést ne keltenénk, általában minden anya szereti gyer-
mekét s életét kész adni azért, kinek életet ő adott. 
Mig egyrészt az aiiyai szeretet az anya részéről köte-
lesség és nagyrészben természetszerűleg megmagyaráz-
ható, mégis az valami oly szép, a gyermeknek oly 

>) In Annunt . B. Y. M. I I I . n. 8. Dr Pisz ter Imre magya-
r í t á s a fentebb id. m. 

2) In Nativit. B. M. V., — Dr Pisz ter Imre id. m. 
3) Zsid. 5, 7. 

kincse, hogy vesztes az, ki azt életében nem ismerte. 
Sokat írtak róla kötött és kötetlen beszédben ; de talán 
a leghívebben jellemzi az anyai szivet egy franczia 
költemény: Egy szerencsétlen fiatal embertől azt kívánja 
egy hölgy, hogy szerelmeért cserébe hozza el neki 
édes anyja szivét. A fiatal ember elvakulva szenvedé-
lyében megöli édes anyját, kivágja szivét s viszi annak, 
a ki — várja. Útközben megbotlik a fiu, elesik, elejti 
édes anyja szivét. Miközben felkel, megszólal a sziv: 
„Nem ütötted meg magadat kedves fiam?" 

Egy anyai sziv igazán egy élő költemény. Veszte-
sek, kik nem ismerték. 

De az ember gyarló marad, mint anya is. Némely 
anya csak természetes szeretettel szereti gyermekét, 
mert nem fogja fel hivatását. Ugy neveli, mintha csak 
lelke se volna a gyermeknek, mintha bizony a földi 
élet volna annak egyedüli czélja, hivatása. Ugyan mi 
lesz az ilyen gyermekből? . . . Más anya ismét túlsá-
gosan szereti gyermekét, megtagadná érette az Istent 
is. Pedig az ily szeretettel megöli a gyermek boldog-
ságát. Mert ha az életnek csupán csak kellemetes olda-
lait ismerteti meg vele, az a szegény vagy nem fogja 
azt az életben megtalálni és — boldogtalan lesz, vagy 
ha megtalálja, — belevész. 

Azért — mondtuk, s mondjuk újra — vannak 
anyák, kik hivatásukat felfogják. De tudta Isten, mert 
ismerte az embert, hogy lesznek, kik — nagyot tévedve 
— gyermekeiknek csak földi boldogítását tart ják fel-
adatuknak : 'ezért adta nekünk közös anyánkul a bol-
dogságos szűz Máriát. 

Szűz Mária nem részrehajló, ö nem segíti elő földi 
javunkat a túlvilági élet rovására soha; hanem inkább 
meg is vonja tőlünk a földi boldogságot, csakhogy 
mindenáron üdvünk elérésére vezessen ; keresztülvisz 
bennünket, ha érdekünkben áll, nyomoruságokon, mert 
inkább megfoszt a földi javaktól, csakhogy az égieket 
számunkra biztosítsa. 

Az if jú Aurelius Augustinus a pogány bölcselke-
désbe már-már beleunva, sőt a pogány erkölcsök sziv-
rontó mámorától is émelyedetten, a keresztén}' yilág-
nézletekkel kívánt megismerkedni. Azonban sajnos ! a 
manichacizmus útvesztőiben kereste azokat . . . Anyja, 
szt. Mónika, ez időtájt, álmában égi hangot hallott, 
mely igy szólt hozzá: „So'se félj, Monika: a hol te 
léssz, ott lesz fiad is." Midőn aztán ez álmot elmondta 
lelkeért féltett, gyászolt gyermekének, Ágoston elkapa-
tottan visszavágott: „Látod-e, anyám? én se kívánok 
egyebet, mint hogy velem együtt légy magad is, a 
manichaeizmusban." Erre Monika: „Csakhogy nem azt 
mondták ám nekem, onnan felülről, hogy a hol Ágos-
ton van, oda jutok én is, hanem : a hol én vagyok, 
ugyanott lesz Ágoston is !" 

Máriát (ez mindnyájunk Mónikája!) — Máriát a 
keresztről adta anyánkul a felfeszített Jézus. A tanít-
vány, a ki az egész család nevében vette át örökéül 
ez édes Anyát, János apostol ugyan „magához vévé 
őt, ezen órától",4) de a házközösségnek boldog foga-

*) Ján . 19, 27. 
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-natja csak ugy lehetett, ha János hajléka azontúl 
Mária tulajdon házává lesz; ha mi, a gyermekek „va-
gyunk ott, a hol Ő, a mi Anyánk van". Mária pedig 
•ott van, legközelében az isteni tanácsok és rendelések 
végtelen fényű trónjának. 0 maga a Bölcsesség Széke. 
Ne akarjuk tehát lefelé vonni Őt, oda a hol „mi va-
gyunk", t. i. törpe gondolataink, mulandó terveink 
körébe. Ellenkezőleg: Ő emeljen fel minket, az űdv 
igaz utjain, az enyészhetetlen boldogulás felé! 

Hisz ha a mi édes anyáinknak oly nagy szerep 
jutott a mi életünk intézésében s ha egy okos anya 
oly nagy küldetést tölt be az apa mellett, mily nagy 
küldetése, mily nagy szerepe lehet a boldogságos szűz 
Máriának a mi gyermeki viszonyunkat Istennel szem-
ben illetőleg ? 

Szt. Bernát azt mondja : „Még sohasem lehetett 
hallani, hogy valakit magára hagyott volna, ki ótalmát 
kérte". A clairvaux-i angyallelkü apát, szt. Bernát, kit 
többször idéztünk és kitől ez utóbbi nagy remény-
nyilvánítást is átvette a századok minden katholikus 
szive, Mária közvetítői szerepét igy resummálja : „Min-
den imánkat, minden kérésünket Mária ut ján terjesz-
szük Isten elé ; de hálánk is Mária ut ján kerüljön 
ugyanoda ; „igy aztán a mely mederben száll le hoz-
zánk az áldás, azon mederben térjen vissza a hálaadás." 

„Irgalmasságnak Anyja. . . üdvözlégy /" 
Sánta Imre. 

(Fo ly ta t juk \ 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

I— — — Hill 111lllllnII I — — M — É — 

C z e n t á r J á n o s S. J. 
A magyarországi kath. papságnak egyik díszét dön-

tötte sírba a halál. Vasárnap délután 5 órakor, a leg-
teljesebb egyesülésben Jézussal, örök nyugalomra hunyta 
le szemeit Czentár János atya, a budapesti jézustársa-
sági rendház nagyérdemű főnöke. Született Kalocsán, 
1851. november 7-én. A boldogult, habár ötven évet 
sem élt, nagy pályát futot t meg. Szent-szellemű rend-
jében egyik bizalmi, uralkodó állást a másik után 
töltötte be, példás lelki nyugalommal és fensőbbséggel. 
Volt kalocsai rektor, innsbrucki lelkiigazgató, pozsonyi 
kormányzó. Budapestre, kisebb házikörbe, mintegy 
kímélés végett küldték kormányozni. Azonban sehol 
annyi lelkiatyai munka, mint Budapesten. A gyenge 
beteg test nem birta a terhet. Isten sietett magához 
venni e nemes lelket. Halála a tudományos világban 
is hézagot vágott. A boldogult a latin és görög philo-
logiában, a bölcseletben és theologiában igazi szak-
értelemmel uralkodott. Nagy a budapesti hitélet, nagy 
a jézustársaságiak vesztesége. Isten a boldogult jutalma. 
B. i. p. 

Budapest, május 15. A katholikus vallás jövője Ma-
gyarországban. — 

Igen érdekes és tanulságos vezető czikkely szól a 
kassai „Felsővidék"-ben a „katholikus világiak"-ról ha-
zánkban. Konstatálja czikkiró, miszerint a statisztikai 

kimutatások szerint a katholikus vallásnak még ma is 
uralkodó vallásnak kellene lenni. Parlamentáris felfogás 
szerint, a kié a többség, azé az uralom. Már pedig a 
katholikusok száma hazánkban jóval nagyobb, mint a 
többi felekezeteké együttvéve. 

A számbeli túlsulylyal azonban csodálatos arány-
talanságban van, úgymond, a katholikus érdekek kép-
viselete és védelme a világi hivek részéről. Ha protes-
táns vagy zsidó érdek forog koczkán, a férfiak egész 
nagy hadserege rögtön táborba száll és kész szembe-
szállni az egész világgal. Sőt, ugy látszik, lia nincs is 
mit vécleniök, mert nem támadja senki, a zsidó és 
protestáns felekezeteknél akkor is sikeresen mozgósí-
tanak olykor-olykor, csak azért, hogy a „hivek" el ne 
aludjanak és a csatasor mindig készenlétben álljon, 
íme, az éberlét és összetartás eme szellemében rejlik a 
protestantizmus sikereinek és a zsidóság előrehaladá-
sának titka. 

A zsidóban és protestánsban megvan az össze-
tartozási érzék. Jogaik védelmében makacsul össze-
tartanak. Hitsorsosaikat, mig csak lehet, — sőt azontúl 
is, — el nem hagyják, támogatják. Zsidóknál e tekin-
tetben, or thoiox és neológ közt nincsen választófal, s az 
egymással farkasszemet nézni látszott Tisza K. és 
Kossuth Lajos közt alapjában véve teljes egyetértés és 
összhangzó világnézet uralkodott. 

Az is furcsa világra mutat, nálunk, hogy mig mi 
katholikusok egyáltalában nem vesszük rossz néven 
protestáns atyánkfiaitól és zsidó polgártársainktól, hogy 
összetartanak, — mi ebben reánk nézve semmi sérelmet 
nem látunk, addig egészen másképp áll a dolog zsidó 
és protestáns részen. Őket sérti és bosszantja az, ha 
világi katholikus férfiak vallásuk védelmére összeáll-
nak ; s kifundálnak minden czimet, felhasználnak minden 
ürügyet, a katholikus világiak sorakozásának népszerűt-
len ít és ér e. 

Ennek a protestáns és zsidó körökben uralkodó 
ellenszenvnek a katholikus vallású világiaknak minden 
sorakozása — ellen — nyomasztó hatása volt és van 
kath. világi férfiainkra egész a legújabb időkig. A más-
vallásuakra való tekintet dominálja lelköket s félnek 
szint vallani, mert attól tartanak, hogy a zsidó és pro-
testáns összetartás lehetetlenekké teszi őket. A katho-
likus világi férfiak lelkének ebből a zsibbadtságából 
származik minden bajunk. Az egyházi életben való 
rész vétlenséggel karöltve já r a katholicizmus teljes 
mellőzésének egykedvű szemlélése — csak a Lubrich 
egyetemi kathedrájára gondoljunk — azon katholikus 
férfiak részéről, kik hivatva lennének é r v é n y t szerezni 
a 10 millió katholikus ember számbeli és eg}réb tul-
sulyjának. 

Ezen a nagy bajon két uton lehet csak segíteni. 
Első az, ha rábírjuk kath. világi férfiainkat az öntu-
datos és bátor katholikus cselekvésre. Második az, ha 
ebben az irányban és szellemben nevelünk a közép és 
felső iskolákon át megfelelő katholikus intelligencziát, 

1 mely kötelességét alaposan ismerje és lelkiismeretesen 
megtartsa. A férfiak megnyerése, az ifjúság nevelése : 
íme a két ut. 
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T. kassai laptársunk fentczimzet szózata az első 
uton haladva lelkesen és lelkesitőleg aposztrofálja világi 
kath. férfiainkat, hogy lépjenek már ki a tettek s az 
összetartás mezejére. Kivánatos, hogy buzditó szavai, 
melyeket szórói-szóra átveszünk, az egész országban 
visszhangra találjanak. 

„Kath. világi urak ! Ez nem mehet igy tovább. 
Fiaitok már tudatára ébredtek annak, hogy a vallás 
mellőzése óriási nemzeti veszedelem. Bennetek nem 
lenne erő, nem lenne akarat megvédeni őseitek hi tét? 
Nem lenne bátorságtok sikra szállni jogaitokért? Nem 
a más valláshoz tartozók megtámadására ingerlünk mi 
benneteket, nem a felekezetek elleni harczi riadót fuj-
juk mi. Mi védelemre, egyesülésre, békés munkára kérünk 
benneteket. 

Katholikus egyesületeinkbe, ünnepségeinkre, tem-
plomainkba hivunk. Az egyesülést, a hitvallást és 
hitünk védelmét kérjük tőletek. 

A katholikus irányú sajtó támogatásában, a még 
hiányzó katholikus egyesületek, szövetkezetek létesíté-
sében vegyétek ki részetek. Munkára szólítunk fel, 
becsületes, hazafias, tisztességes munkára. 

Igaz, hogy ez a becsületes munkálkodás, ez az 
egyesülés, e hitvédelem gáncsot sokat, elismerést keve-
set fog kiérdemelni. Igaz, hogy eleinte szokatlan lesz, 
ha a katholikus is katholikusnak fogja mutatni magát. 
Ez ma még „szégyen", „bigottság", „reakezió", „ultra-
montanizmus", „sötétség" igen sokak szemeiben; de 
győzzük meg a világot arról, hogy ez kötelesség, erény* 
dicsőség, jog és igazság szerint. 

A régi állapot nem tarthat tovább, mert a katho-
liczizmus háttérbe szorultával a keresztény eszme is 
háttérbe szorul, már pedig ez nemzeti veszedelem. 

Egyesüljünk társadalmilag, mert ez czélravezető, 
békés szándékainknak megfelelő akczió. 

Elvünk : más felekezetet nem bántunk, de a ma-
gunkét minden külső és belső támadás ellen meg fogjuk, 
meg kell védelmezni." 

Szombathely. Kérelem a magyar katholikusokhoz. — 
— Adakozzunk a Gaza-ban (Palestina) építendő kath. templomra. — 

Gaza régi, általánosan ismert város Palestinában, 
egykor a filiszteusok országának fővárosa, jelenleg az 
egyetlen, még fennálló város Palestina délnyugati részén 
több, mint 30 ezer lakossal, kik közt körülbelül 1C00 görög, 
100 különböző ritusu katholikus, 50 protestáns és vala-
mivel több, mint 100 zsidó van, a többi mohamedán. 
A gaza-i katholikus missiót alulirt alapította saját ere-
jéből 1879-ben az akkori jeruzsálemi pátriárka enge-
delmével. A missiónak saját háza van, benne csinos 
kápolnával, mely azonban kicsinek bizonyult s ezért 
Gaza-ban aki ellenül szükséges egy katholikus templomnak 
építése. 

„De mit törődjünk mi a gaza-i templommal", fog-
ják gondolni sokan, „itthon is elég tenni valónk van." 
— Igazuk lehet, ele az igazi katholikus ember hazájának 
határain tul is tekint, ,hogy Isten országát terjeszsze, 
vagy legalább terjeszteni segítse, a hol erre éppen 
szükség van. Gaza kath. hitközségének plebánia-tem-

plomra van szüksége, mert a hivők száma már meg-
haladja a százat és napról-napra növekedik. Gaza 
ugyan nem szegény város, de az én híveim nem tar-
toznak a vagyonos osztályhoz, hanem majdnem vala-
mennyien kézimunkájuk után élnék. Ezek úgyszólván 
semmit sem adhatnak a templomépítéshez, ezért kény-
telen vagyok a külföldről kérni segítséget. 

Gaza nem tartozik ugyan a Szentföld nevezetes 
szent városaihoz, de azért e tekintetben is érdemel 
némi figyelmet. A szent család ugyanis, mikor Egyp-
tomba menekült, minden bizony nyal töltött néhány 
napot Gaza-ban. Ez a dolog természetében rejlik s a 
hagyomány is tanúskodik mellette. A keresztények és 
mohamedánok egyaránt mutat ják még most is azt a 
helyet, hol a szent család megpihent Gaza-ban. Nem 
sikerült ugyan ezt a helyet megszereznem, de a missió-
ház egészen annak közelében van. Tehát a Gaza-ban a 
szent család tiszteletére emelendő templom építése 
szélesebb köröket is érdekelhet. Ehhez járul még, hogy 
Jeruzsálem kivételével egy palestinai város sem tud 
annyi szentet és keresztény tudóst felmutatni, mint 
Gaza és elővárosai : Majuma és Anthedon. E nevezetes 
emberek száma legalább is husz ; ismertebbek közülök-
szt. Porphyrius, gaza-i püspök és a csodatevő szent 
Hilarion. Gaza-ban az 5., 6-ik században legalább öt 
keresztény templomnak és három püspöknek kellett 
lennie, kik közül az egyik Gaza-ban, a másik Majuma-
ban, a harmadik Anthedon-ban székelt. Ily városban 
tehát, mely oly sok szentet adott az egyháznak és a 
melyben a keresztény vallás egykor nagy virágzásnak 
örvendett, nem megokolt-e ismét egy katholikus tem-
plomot építeni ? Gaza-nak 'egykori székesegyháza fenn-
áll ugyan még, de, sajnos, ez idő szerint a törököknek 
főmecsetjét képezi. Gaza és délnyugati Palestina lako-
sainak túlnyomóan nagy részét mohamedánok képezik, 
a kiknek tudvalevőleg kevés hajlandóságuk van arra, 
hogy a keresztény vallásra áttérjenak. Miért? Külön-
féle okokból, de leginkább azért, mert nekik nem hir-
detik az evangéliumot. Ennek pedig az az oka, mert 
ők nem jönnek keresztény templomba, mert ott nincs 
elég hely számukra. Maguk a katholikusok is alig férnek 
el ottan, azért más keresztények és a mohamedánok 
rendszerint egyáltalán nem bocsáthatók be az istentisz-
teletre. Ezen a bajon csak egy megfelelő nagyságú tem-
plom építésével lehet segíteni. 

Gaza-ban jelenleg elég nagy volna olyan templom, 
mely ötszáz személyt képes magába fogadni. Ilyen tem-
plom körülbelül hatvanezer frankba kerülne. Ezt az összeget 
öt év alatt könnyen össze lehetne hozni, ha ahhoz a magyar-
országi katholikusok mintegy kétezer frankkal hozzájárulná-
nak. — Missiónkat 20 év óta ( nem egyszer keresték fel 
átutazó, szegény magyarok. Én soha sem gondoltam 
azt, hogy mi közöm nekem a magyarokhoz, hanem 
szívesen adtam nekik szállást és élelmet. Bizalommal 
remélem, hogy hasonló elbánásban részesítik missiómat 
a magyarok is, kiknek nemeslelküségét 1881-ben, mikor 
Magyarországban megfordultam, már volt alkalmam 
tapasztalni. 

Gaza, 1901. április hó. 
Gatt György, 

brixeni (Tirol) egyházmegyei áldozópap. 
apostoli missiocárius, gaza-i lelkész. 
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A fent jelzett magasztos czélra adományokat elfogad a 
íjaza-i lelkész magyarországi megbizottja: Császár József, 

székesegyházi kar káplán, a ,,Szombathelyi Újság11 szerkesz-
tője Szombathelyen (Vasmegye). A befolyó adományok 
Gatt György ur óhajának megfelelően egyelőre takarék-
pénztárba fognak tétetni s csak majd, ha nagyobb 
összegre rúgnak, küldetnek el rendeltetési helyükre, 
Gaza-ba. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Titkári évi jelentés 

a iiudapest-jobbparti Paulai Szent Vincze-Egyesület 
lí)00-ik évi működéséről. 

(Folytatás.) 

A pénztári évi kimutatás szerint adományok czi-
mén az évi bevétel a következő : Főmg. Vaszary Ko-
los herczegprimás 650 K., Főmg. Schlauch Lőrincz 
bibornok-püspök 40 K., Nagym. Császka György kalo-
csai érsek 40 K., Mélts. báró Hornig Károly püspök 
60 K., Mélts. gróf Majláth Gusztáv püspök 260 K. 
Herczeg Esz ferházy Miklós 200 K., Herczeg Lobkovitz 
Rudolf és neje 20 K., Nag}7m. gróf Zichy Nándor 123 K., 
Mélts esztergomi székeskáptalan 200 K., Nagym. Palla-
vicini Edéné őrgrófné 344 K., Mélt. Bogisich Mihály 
cz. püspök 10 K., Kornfeld Zsigmond 20 K., Bernáth 
Aloiza 10 K., Dorazil Julia 10 K., dr Ott Ádám 10 K., 
dr Zubriczky József 8 K., Miskó Józsefné 6 K., Ku-
besch Mariska és Vilma 5 K., Pelczer Gyula 5 K., 
dr Diescher Ferencz 4 K., Böhm Kelemen 4 K., Szedla-
csek Károly 2.20 K., Balogh Péter 1 K., Névtelenek 
141 K., Budapest székesfőv. tanács 200 K., Egyes, 
főv. takarékpénztár 100 K., Pfeiffer Mihátyné hagya-
tékából, dr Rupp Zsigmond közjegyző ut ján 600 K., 
A Mátyás-templom páduai szent Antal persetyéből dr 
Nemes Antal ut ján 200 K., A fő- és székvárosi tem-
plomokban tartott gyűjtések 536.06 K., A konferen-
cziákon részt vett tagok persely-adományai 362.13 K., 
A konferencziákon meg nem jelent tagok persely-ado-
mányai 76.84 K., A pesti belvárosi társkonferencziától 
4 K., Különféle bevételek 18.80 K. Összesen 4271-03 
K. A mult évi pénzmaradvány 498.52 K. Összes bevétel 
4769.55. K. 

Az évi kiadás a következő : Pénzbeli segélyekre 
2733 K., Czukor- és kávé-utalványokra 317.88 K., Ke-
nyér-utalványokra 239.44 K., A pesti belvárosi társ-
konferencziának (35 db kérvény átküldésével) 74 K., 
Egy sérvkötőre 12 K., Irodai, postai bélyeg, egyéb 
költségekre 74.99 K. Összes kiadás 3451.31 K. 

Egybevetés : Bevétel 4769.55 K., Kiadás levonva 
3451.31 K. Maradvány 1318.24 K. 

A bevétel és kiadás részletezése havonkint. Bevé-
tel : Pénzmaradvány 1899. évről 498.52 K. Jan. 827.70 
K. Február 481.84 K. Márczius 354.77 K. Április 763.46 
K. Május 84.22 K. Junius 84.45 K. Julius, augusztus 
280.94 K. Szeptember 240.42 K. Október 71.72 K. 
November 316.70 K. Deczember 764.81 K. Összesen: 
4769.55 K. Kiadás : Január 229.50 K. Február 283.32 

K. Márczius 526.98 K. Április 325.44 K. Május 310.72 
K. Junius 298 K. Julius, augusztus 308.94 K. Szeptem-
ber 254.90 K. Október 186.20 K. November 175.42 K. 
Deczember 551.89 K. Összesen: 3451.31 K. 

Egyesületünk ezen évi működésével kapcsolatosan 
az alant közölt kimutatás is eléggé bizonyítja egyesü-
letünk életképességót, a mennyiben a nagy közönség 
jótékonyságát igénybevevő sokféle társulat mellett is 
elismerésre méltó eredményeket mutat, úgymint : 

E g y l e t i é v 
Bevétel 
kor. fil. 

Kiadás 
kor. fil. 

Segély-
zet tek 
száma 

1892 nov. 19-től 1893 decz. 31 - i g 2141 39 2676 23 1021 
1894 j a n u á r 1-től 1894 il 31-- i g 1554 94 1407 76 1050 
1895 il 1-től 1895 n 81-•ig 1852 

CO 1801 08 1092 
1886 il 1-től 1896 il 31-- i g 2265 34 2221 92 1135 
1897 V 1-től 1897 il 31 - i g 2739 96 2649 94 12E6 
3S98 il 1-től 1898 » 31 - i g 2264 72 2061 76 1212 
1899 il 1-től 1899 n 31-• ig 3041 88 2543 36 1199 
1900 il 1-től 1900 il 81--ig 4271 03 3451 31 1213 

Összesen 20131 (iO 18813 36 9148 

Egybevetés : Összes bevétel 20131.60 K. Összes 
kiadást levonva 18813.36 K. Maradvány 1901. január 
1-én 1318.24 K. (Vége köv.) 

— Az első keresztény szocziális kurzus pro-
grammja. Budapest, 1901. május 20., 21. és 22-én. Az 
előadások a Budapesti Katholikus Kör dísztermében 
(Budapest, IV., Molnár-utcza 11.) tartatnak. 

Május 20., hétfő délután 6 órakor : Megnjdtó ülés. 
Megnyitó beszéd. A szocziális kérdés és a papság. 
Mondja: Prohászka Ottokár dr. Este 8 órakor: Társas-
vacsora a Budapesti Katholikus Kör éttermében. Egy 
teríték ára 1 frt . 

Május 21., kedd reggel 9 órakor: Szent-mise az 
egyetemi templomban. Délelőtt 10 órakor : Előadások. 
Az agrárkérdés Magyarországon. Előadó : teveli dr 
Vargha Dezső. A földművelő osztály védelme. Előadó : 
Zlinszky János dr. A katholikus körök mint gazda-
körök. Előadó : Szentiványi Károly. A fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetek a falusi nép szolgálatában. 
Előadó : Zichy Aladár gróf. Délután 3 órakor : Előadá-
sok. A kisiparos osztály helyzete és védelme. Előadó : 
Major Ferencz dr. Az iparos ifjúság egyesületei. Elő-
adó : Erdősi Károly. Este 1l<ß órakor : Ünnepi előadás 
az Országos Központi Katholikus Legény-egyletben 
(Rottenbiller-utcza 22.) utána ugyanott társas-vacsora. 
Egy teríték ára 80 kr. 

Május 22. szerda, délelőtt 10 órakor: Előadások. 
A munkáskérdés Magyarországon. Előadó : Rakovszky 
István. Munkás-védelem. Előadó : Gieszwein Sándor dr. 
Keresztény munkás-egyletek. Előadó : Kirschanek Ödön. 
Délután 3 órakor : Előadások. Keresztény Kharitasz. 
Előadó : Notter Antal dr. Kharitativ működés a nagy-
városokban. Előadó : Mihályfi Ákos dr. Záró beszéd. 
Mondja: ifj. Zichy János gróf. Este 8 órakor: Ünnepi 
előadás a Budapesti Katholikus Népkörben (VIII., 
Mária-Terézia-tér 1.), ugyanott társas-vacsora. 

Az egyes előadásokat eszmecsere követi, melyben 
a tagok résztvehetnek. 

Az összes előadásokra szóló belépő-jegyek két 
koronáért válthatók a Budapesti Katholikus Kör titkári 
hivatalában-(Budapest, IV., Molnár-utcza 11.) 

A társas-vacsorákra szóló jelentkezéseket kér jük 
ugyancsak a Budapesti Katholikus Kör i rodájába 
intézni. 
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PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHÁZIRODALM1 ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
A rozsnyói iiöv. papok szónoki iskolájának 

1901 902-ik tanévi működéséről. 

Intézetünkben 1886. óta fennálló szónoki iskola a 
jelen tanév I. felében 14; a II-ikban 15 tagot számlált, 
kik munkásságukat e téren 2—2 önálló egyházi beszéd 
készítése s előadásával fejtették ki, vagy pedig más 
szerzőknek ugyanily számú szónoklatait adták elő : a 
magyar egyházi irók műveit eredeti alakjukban, idegen 
nyelven irt sz. beszédeket magyar fordításban. 

Előadtak szónoki iskolánk tagjai 29 egyházi be-
szédet, melyek közül önkészített 14, más magyar szer-
zőktől való 13 s fordított 2 volt. 

Minden előadást egy rögtönzött szóbeli s két Írás-
beli birálat követett. Az utóbbiak közül a tagok által 
— néha módosítással — elfogadott, jegyzőkönyvbe 
került. E megfelelőknek ítélt bírálatok a szónoklat ki-
dolgozása s előadására vonatkozó megjegyzéseken kivül 
osztályzatokat is foglaltak magukban, ugy az igyeke-
zet, mint a hatás jelzésére, mely a szereplésben nyil-
vánult. 

A bírálatok az igyekezet mértékének osztályozását 
illetőleg I. jegy gyei (kiváló) nem méltattak egy szónok-
latot sem; II-ikkal (dicséretes) 5-öt; továbbá sikerült-
nek (III. fok) jelentettek 7 sz. beszédet ; kevésbé sikerült-
nek ; (IV. fok) 15-öt ; tudomásul vételre (V.) egyet sem 
ítéltek. 

A hatás mértékét is feltüntették a bírálók, melyet 
a szónoklatok elértek : I. (lebilincselő) osztályzattal 
egyet sem; élvezetes (Il-ik) jegy gyei kettőt illettek; 
figyelmet gerjesztőnek (III. fok) 14-et ; reményre jogo-
sítónak (IV.) 12-őt jeleztek ; untatónak (V.) 1-et minő-
sítettek. 

A szónoki iskolánkban elhangzott beszédek s 
bírálatok 17 gyűlés alatt folytak le. A szónoklatokat 
papn. intézetünk nagyságos és főtiszt, igazgatója — 
iskolánk védnöke — rendszerint meghallgatta. Tartott 
— az intézetünkbeli összes hittanhallgatókat magában 
foglaló szónoki iskola — rendes gyűlésein kivül — 
elnök, fő- s aljegyzőt választó, — alakuló szárógyülést is. 

HIVATALOS. 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a gyulafehérvár-fogarasi görög szertartású 
katholikus főkáptalanban megüresedett királyi alapít-
ványi kanonokságot Iíusu V. János főesperes és nagy-
szebeni lelkésznek adományozom. Kelt Budapesten, 
1901. évi április hó 23-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Dr Wlassies Gyula, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére a Szent Mihályról nevezett hatvani 
javadalmas prépostságot Odray Coelestin kinevezett 
hatvani plébánosnak adományozom. Kelt Budapesten, 
1901. évi április hó 27-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Dr Wlassies Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
-f- Kómái liirünk szerint Spanyolország nem 

szándékozik a franczia és portugál kormányok által köve-
tett egyoldalú, önkényes eljárás útjára lépni, hanem az 
apostoli szentszékkel egyetértésben a concordatumon 
óhajt némi változásokat eszközölni. 

— Az „igaz" magyar vallás, mondá Szemere 
Miklós a keresztény ifjúság tiszteletére adott lakomán, 
— a „hazafiság". Nem jó az eszméket összezavarni, 
kivált az ifjúság előtt. A hazafiság szép és nemes 
erény, melyet Krisztus Urunk, az ő hazájának fővárosa, 
Jeruzsálem felett ontott hazafias könyeivel szentesített 
és megszentelt. A vallásnak más, magasabb, Istenhez 
való viszonyunk a tárgya. Isten helyett semmiféle bál-
ványt nem szabad imádni. A hazáért egész az önfel-
áldozásig kell küzdeni ; de imádni a hazát nem lehet, 
mert a haza nem Isten, hanem Isten teremtményeiből 
szervezett emberi alkotás. Restituantur vera rebus vo-
cabula, intett atyai előrelátással IX. Pius pápa. 

— A Y él'tanú püspök utódja. Délkeleti-Mongol-
ország apostoli vikáriusává, a vértanúságot szenvedett 
főt. Hammer helyett Bermyn Alfonz atya neveztetett 
ki, de még nem foglalhatja el a helyét. Elete veszé-
lyeztetve volna. A kinai nyelven kivül a mongolt is 
annyira sajátjává tette, hogy különösen ez utóbbi felett 
tudományosan uralkodik. Nagy mongol-franczia szótá-
ron dolgozik. Az üldözés előli menekülés idején ebből 
a nagy munkából több kész ivet veszített el. 

— La procession du Saint-Sang. Ez alatt a név 
alatt eziclén május 6-án tartották meg a legszentsége-
sebb vér-reliquiával a körmenetet. Jelen volt 5 püspök 
és a flandriai herczegi pár, Belgium trónörököse. A fel-
vonulás több óráig tartott. XIII . Leo pápa, mikor 
nuntius volt Belgiumban, szerencsés volt a vérereklyét 
személyesen vinni. Ezt, mondá minap a belga kath. 
újságírók előtt, sohasem tudja feledni. 

— A veszprémi angolkisasszonyoknál lelki szent-
gyakorlatok voltak vasárnaptól kezdve három napon 
át kizárólag intelligens nők számára. A püspök ur 
megbizásából a sz.-gyakorlatokat Búta Ernő. J . t. atya 
vezette. 

— Figyelemreméltó czikksorozatban fejtegette dr 
Vájó József p. r. k. tanár azt a kérdést, legyen-e 
a tervbe vett kassai egyetemen kath. theol. kar. Bizony, 
csak sürgölődjünk, mert különben nagyon el találunk 
maradni a versenyben. 

— Orléans városa május 8-án nagy egyházi és 
polgári ünnepnek volt a színhelye. Evenkint ezen a 
napon szokták megtartani emlékét annak, hogy az 
orleansi szűz a várost az angolok ostroma alól felsza-
badította. A nagy forradalom ezt az ünnepet is meg-
szüntette. A mostani polgármesternek nagy atyja, báró 
Portalis Harold volt az, aki újra szokásba hozta a város 
e kettős, egyházi és nemzeti ünnepét. Az ünnepre a 
város egész helyőrsége és a városi tanács testületi-
leg kivonult. Előtte való nap abbé Marcel Laurent 
székesegyházi karmester 800 részvevő által egy lyrai 
drámát adatott elé a székesegyházban. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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OREMVS PRO PONTIFIGE NOSTRO 
L E O N E . 

PÁZ3IÁNY PÉTER PREDIKÁCZIÓI. 
A Káldi által megjósolt nap 1636-ban 

Nagyszombatban jött föl, mert ekkor jelentek 
meg Pázmány predikácziói ezen czim alatt : 
„A római anyaszentegyház szokásából minden 
vasárnapokra és egynéhány ünnepekre rendelt 
evangéliumokról Predikácziók. Melyeket élő 
nyelvének tanítása után írásban foglalt Car-
dinal Pázmány Péter esztergomi érsek". Tehát 
élte alkonyán ajándékozta meg a bíboros Ci-
cero magyar homiletikai irodalmat nagybecsű 
munkájával; ezt a késedelmet csak sajnálhat-
juk. Az előszóban olvassuk ugyanis : „Bezzeg 
ha ifjúságomban szándékoztam volna prediká-
czióm nyomtatására, másképen rendelhettem 
volna irásimat. De, noha nem mondhatom ezen 
predikáczióimat hamar műnek, mely hamar 
szokott lenni; mivelhogy csak a nyomtatás is 
három esztendőt kívánt: mindazáltal azt sem 
mondhatom, a mit Zeuxis egy képről, melyet 
Ideo multo tempore pinxit, quia in multum 
tempus vellet durare. Mert liarmincz eszten-
dei prédikálásom után kezdettem gondolni a 
nyomtatásról. Akkor pedig vénségemmel együtt 
járó sok nyavalyáim ós köteles foglalatosságim 
nem engedtek időt és erőt, hogy elül kezdjem 

munkámat : hanem azt kellett ékesgetnem és 
kibocsátanom, a mi vagy készen, vagy üszö-
gében volt". Jóval többet bírnánk tehát, ha 
korábban szánta volna magát a kiadásra. Most 
pedig azért határozta el magát erre, mert még 
nincs elégséges tanult pap s igy „pásztorságom 
tisztihez illendő és sokakra nézve hasznos vagy 
szükséges, hogy predikáczióim nyomtatásától 
ne kíméljem fáradságomat : kiváltképpen olya-
nok lévén ezek a predikácziók, melyeket nem-
csak predikáló-székben, hanem azon kivül a 
szerzetes és egyéb egyházi vagy világi emberek 
lelki vigasztalásokra és tanulságokra minden-
nap olvashatnak". 

Ugy a liczentiátusoknak, mint a papoknak 
akar segédkönyvet adni. Hogy az elsőkre gon-
dolt, kitűnik abból, a mit a latin idézetekről 
mond: „a ki deákul nem tud, vagy a ki a 
község előtt deákul nem akar olvasni" ; ezt 
pedig csak a licentátusokra érthetjük. A papok-
nál ismét tapasztalta, hogy nem tudnak nép-
szerűen prédikálni és tapintatlanok s azért 
akart útmutatással szolgálni. Erre azon intés-
ből következtethetünk, melyet a hitszónokok-
hoz intéz az előszó után. A többi között mondja : 
„Két nagy fogyatkozást tapasztaltam az ifiu 
prédikátorokban, melyeket igen kerülni kell 
az istenfélő tanítóknak : Egyikét azt, hogy a 
tanításban nem teszik czélul a hallgatók lelki 
hasznát, nem azon vannak, hogy doceant utilia., 
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hanem hogy elméjük, tudományuk, ékesenszó-
lásuk mutogatásával dicsekedjenek és magu-
kat csudáltassák. Azért nem arra igyekeznek, 
hogy tanításukat a hallgatók értelméhez szab-

j á k . . . hanem hegyes kérdéseket, haszonta-
lan vizsgálásokat, fülgyönyörködtető csúfságo-
kat vagy fabulákat, sovány és száraz gondo-
latokban forgatnak . . . Másik fogyatkozást 
azt tapasztaltam az ifin tanítókban, hogy a 
•dorgálásban gondatlanok". 

Ezen gyűjteményben csak a vasárnapokra 
szóló predikácziók foglaltatnak s függelékül 
néhány ünnepre szólóra is akadunk. Ennek is 
okát adja: „Esztendőkkel, törődésekkel és sok 
betegségekkel terhes állapotom nem biztat, 
hogy a szentek ünnepeire rendelt predikáczió-
ka t elkészíthessem és kibocsáthassam. Azért 
•egynehány ünnepekre készen lévén prediká-
czióim, azokat is ki hagytam nyomatni, hogy 
szakadozott papirosokon el ne veszszenek". A 
beszédeken kívül a Szentháromsághoz intézett 
ajánlólevél, előszó, intés a keresztény prédiká-
torokhoz, evangeliumi szakaszok uj beosztá-
sának lajstroma, a benfoglalt predikácziók 
lajstroma, foglal helyet ezen kiadásban, melyet 
Széchenyi György primás 1695-ben megismé-
telt s azóta többször látott napvilágot; ezek-
ben azonban az ajánlólevél nem található. Az 
utolsó kiadást 1768-ban még a jezsuiták esz-
közölték. 

A predikácziók nincsenek egyenletesen 
fölosztva, mert egyik alkalomra van több, másra 
«csak egy kijelölve; ezt azzal menti, hogy agg 
kora és betegsége készti annak a kiadására, 
a mi épen készen van. Összesen 105 prediká-
cziót, 10 paraenesist és egy pásztori intést 
tartalmaz. Ha a predikácziók tárgyát tekint-
jük, föltűnik, hogy aránylag kevés közöttük a 
dogmaticus beszéd, alig harmincz s különösen 
polémiát keveset találunk bennök ; a túlnyomó 
rész erkölcstani predikáczió. Mindennek ma-
gyarázatát ő maga adja : „A mostan támadt 
tévelygések ellen, mivel hévségesen irtani a 
.Kalauzban és egyéb harczoló könyveimben, 
rnern akarom itt kétszerezni irásimat; hanem 
azokról ritkán és rövidebben emlékezem a 
predikáczióban". Továbbá mondja: „Az igaz 
lelkipásztornak tökéletes dicsérete az, hogy 
tanításával a hallgatók szivéből a hamis véle-
kedések kivagdaltassanak, a bűnök undoksága 
^megismertessék, az igaz penitencziára és a 

mennyei jók kívánására a lelkek gerjedjenek". 
Meggyőződése volt, hogy a szivet kell meg-
javítani, mert ez vezeti tévútra az értelmet is ; 
a mit szeretünk, azt szivesen elhiszszük. 

Önálló beszédeket a következő erényekről 
és bűnökről találunk a gyűjteményben: lelki 
irgalmasság, alázatosság, önismeret üdvös volta, 
ellenségeink szeretete, özvegyek kötelessége, 
Istenbe helyezendő remény, gyermekek neve-
léséről, szülők iránti tisztelet, részegség, fele-
ség kötelmei, Istenben való megnyugvás, urak 
és szolgák viszonya, tökéletesedésről, bujaság, 
fösvénység, penitencziatartás, alamizsna, birák 
kötelessége, imádság, keresztény türelem, a 
bocsánandó bűn, előkészület az Oltáriszent-
séghez, a bűn rútsága, jószándékról, harag, 
zabolátlan nyelv, jóra való restség, mértéklet-
lenség, vakmerő Ítélet, miképen viselje magát 
az ember betegségében, felebaráti szeretet, 
rossz társaság, háládatlanság, Isten országá-
nak keresése, kevélység, ünnepek megszente-
lése, Isten iránti szeretet, az alattvalók kötel-
mei, hazugság, leánynevelés, a földi javak 
hiúsága, templomok tisztelete, keresztény ka-
tona kötelessége, a jó lelkipásztor, körmene-
tekről és még több másról, ugy hogy egy állás-
nak kötelmeit sem mellőzi. 

A predikácziók legtöbbje liosszu, ugy 
hogy nem igen lehet annyi idő alatt elmondani, 
a mennyi erre közönségesen szánva van ; ezt 
belátja ő maga is, midőn mondja: „Második 
tanácskozó gondolkodásom arrul volt: Ha 
csak egy rövid predikácziót nyomtassak-e min-
den vasárnapra? mely kevesebb mende-mondát 
szerezne a szabados itéletű emberekben : és 
ha nem egyébbel, rövidséggel olvasásra éde-
sítené az embereket. Mert a ki röviden prédi-
kál, ha kedves tanítása kívánságot és izt hagy 
a hallgatókban: ha sovány és unalmas predi-
kalasa. nagy könnyebbség, ha fölszabadítja a 
hallgatókat . . . Hogy pedig hosszabbak némely 
predikácziók és nem rövideden, csak futva szó-
lottam az üdvösséges dolgokról, oka az : hogy 
sem predikálásomban, sem Írásomban nem arra 
igyekeztem, hogy csak tanítsam, micsoda jó, 
micsoda gonosz : hanem elsőben mindenféle 
erős okokkal meggyőzzem az okosságot a 
jóságok követésének és a vétkek távoztatásá-
nak szükséges voltáról . . . Mert nem abban 
áll a predikácziónak üdvösséges haszna, hogy 
ember nagyrészre, vagy mindenestül elméjébe 
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foglalja és előmondhassa, a mit hallott vagy 
olvasott: hanem hogy okossága meggyőzessék 
és akaratja vastagodjék abban, hogy hiven, 
serényen, állhatatosan szolgáljon Teremtőjé-
nek és Aut sanior domum recleat, aut sanabi-
iior". 

Különben a hitszónokoknak akart szolgá-
latot tenni, mert mondja: „A prédikátorok 
eleibe pedig minden keresztényi jóságokról, 
minden gonosz vétkekről, minden rendek és 
állapotok kötelességéről annyi tanitásokat és 
intéseket adtam, hogy ha a mit egy helyen 
mondottam, azt okosan más vasárnap előhoz-
zák, sok uj predikácziókat csinálhatnak". 

(Folytarjuk.) 

Salve Regina. 
IV. 

Szebbnél szebb czimekkel tiszteljük meg a Salva 
Beginaban a boldogságos szűz Máriát: „Elet, Édesség, 
Reménység." 

Igen, szebbnél szebb czimek ! Szinte el kell hin-
nünk, hogy angyaloktól teltek ki, — angyaloktól, kik 
ismerik az emberek sziveit. 

Mint bevezetőben említettük, a Salva Begina ere-
deti szövege : „Salve Regina misericordiae, vitae dul-
cedo," a római breviarumba való beillesztése alkalmá-
val változott meg s bővült ki „Regina mater miseri-
cordiae"-vé, „vita dulcedo"-vá, mihez, mint látjuk, a 
magyar szöveg is alkalmazkodott. 

A boldogságos Szűz Istennek legtökéletesebb 
teremtménye ugyan ; de teremtmény : életünket nem 0 
adta, nem is adhatta, erre nem képes. De meghosszab-
bítja s meghosszabbíthatja — egy öröklét hoszszával 
— a mi életünket szűz Mária, mikor érettünk Istennél 
közbenjár; mikor a bűnben levőért imádkozni meg nem 
szűnik ; mikor a bűnösnek a megtérésre időt eszkö-
zöl ki. 

Ily értelemben s főleg abban az értelemben nevez-
zük Máriát „Élet"-nek, hogy 0 Anyja Krisztusnak, 
mindnyájunk természetfeletti életének. A Kútfejnek — 
forrása, az időben ! De forrása öröktől is : Isten örök 
kiszemelésében. 

Akár az eredeti, akár a változott szöveget vesz-
szük, értelme mindkettőnek ugyanaz : hogy szűz Mária 
minekünk „Élet s Édesség" és ép ezáltal : a mi életünk, 
„édessége" ; vitae dulcedo. 

Minden igazi örömnek forrása Isten ; Jézus az 
igazi édesség. Kinek irántunk való szeretete életünk 
keserveit megédesíti. 

De „Édesség"-ünk nekünk szűz Mária, mert Ő 
Anyja Krisztusnak, a világ édességének. Valamint bű-
neink felemlítése azoknak keserveit visszaidézi, ugy, 
ha szűz Máriára gondolunk, e gondolat a mi sziveinket 
édességgel, vigaszteljes örömmel tölti el. 

Azt szokták mondani, hogy csak acklig vagyunk 
boldogok, a mig gyermekek vagyunk, mig vigan, gon-

! dok nélkül fonódunk édes anyánk karjaiba ;; hogy csak 
addig édes nekünk az élet, mig édes anyánk gondozása 

I édesíti meg napjainkat Fogadjuk el édes 
anyánkul a boldogságos szűz Máriát és édes lesz nekünk 
az élet öregnapjainkban is. Mi megható is az, mikor 
a galambősz Bernátok, Kapisztrán Jánosok, liguoií 
Alfonzok, Rodriguez Alfonzok, szinte gyermekded ga-
gyogását hallgatjuk, uj jongását szemléljük, melylyel 
Édes Anyjukhoz simul az ő szeráfi szeretetben égő-
szép lelkök. 

A szűz Mária iránti tisztelet megszenteli a családi; 
életet. A családi élet kötelességeinek teljesítésére, 
gondjainak viselésére, segítőt, biztatót találunk szűz. 
Máriában. Ha szegénység, ha nyomor sujt, megédesíti 
azt számunkra; ha szomorúság, ha üldöztetés, ha rága-
lom ér bennünket, megédesíti számunkra a bajokat és 

: megtanít bennünket arra, hogy türelemmel, hogy meg-
adással hordozzuk keresztjeinket, mint egykor szent 
Fia vitte keresztjét a Kálváriára. Ha betegség ér, ha a 
halál legkedvesebbjeinktől fosztott meg, édes vigaszt 
önt lelkünkbe s példát ad a fájdalmaknak elviselésére 
a Fia keresztje alatt siró szűz Mária. 

Nem minden földi bajban édességünk nekünk 
szűz Mária? Hamarabb összeszámíthatjuk a tenger 
vizének csöppjeit, mint szűz Máriának az emberiség 
jóléteért kifejtett tevékenységét. 

S 'ha földi zarándoklásunknak végéhez érünk r 

ezekben az órákban is, mint teljes életünkben, O a mi 
„Edesség"-ünk. Mily kinos volna is a halál, ha abban 
szűz Máriára nem gondolhatnánk ! 

„Edesség"-ünk nekünk — ah mennyire ! — szűz 
Mária, mert a bűnbeesett emberiséget Jézus Krisztus 
születése által megörvendeztette, ki az Oltáriszentség-
ben a világ legnagyobb édességét hagyta hátra. Az 
Oltáriszentségben magát Jézust, 2zt a Jézust, ki em-
beri természetét szűz Máriától vette, veszszük ma-
gunkhoz s ezen okból bensőbb viszonyba nem léphe-
tünk szűz Máriával, mint ép az Oltáriszentséghez való 
járulás által, mi az Ahhoz járulót kimondhatatlan édes 
lelkiérzéssel tölti be, szivünkbe vigaszt önt, földi ín-
ségeinket megenyhíti, munkánkat megkönnyíti, életünk 
keserűségeit édesekké varázsolja. Az Egyház szentjei,, 
nagyjai, a szent Szűz kiváló tisztelői, mind gyakran 
járultak az Oltáriszentséghez s azt mondták, hogy 
gyermeki kegyeletük a szent Szűz iránt mindég erősbül 
az Oltáriszentség vételénél. Sok szentről tudjuk, hogy 
a szent Szűz ünnepein az Oltáriszentséghez járultak, 
mert azt tapasztalták, hogy a szent Szűz iránt érzett 
kegyeletük az Oltáriszentség vétele által tápot nyer s 
ezen kegyeletük könnyebben elviselhetőbbé teszi reájuk 
nézve az élet terheit. 

Van-e valaki, a ki körülményeivel teljesen meg 
volna elégedve ? Van-e, ki ne törekednék mindig valami 
jobb u tán? S ha nem érünk czélt, nem a remény tart-e 
fenn bennünket? Nem a remény biztat-e tovább is a 
küzdelemre, hogy egykor czélunkhoz j u tunk? Vegyük 
el valakitől a reményt Oh, a ki jelen lehetett, 

40 * 
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valaha is, az ilyképp kifosztott lélek vonaglásánál ! . . . 
„Speranza fa vivere" — tart ja az olasz népdal, a re-
mény élni segít, a remény éltet. Mit művel hát annak 
-ellenkezője?! miben segít a — kétségbeesés?! 

Vájjon nem estek volna-e kétségbe Ádám és Éva, 
mikor vétkeik miatt a paradicsomból kiűzettek, ha az 
irgalmas Isten még ott helyben reményt nem nyúj to t t 
volna nekik ? A remény tartotta fenn őket, a remény 
egy jobb jövőbe, — speranza fa vivere. Isten, mikor 
kiűzte őket a paradicsomból, egyszersmind megígérte 
nekik a Messiást s egyúttal megjelölte nekik azt az 
asszonyt, ki a Megváltónak anyja lesz : gondoskodott 
egy női szívről, kitől nem fog félni senki, sem Ádám, 
sem gyermekei, kihez mindnyájan mindig bizalommal 
közeledünk ; mert ki félne egy anyai szívtől ? Ezért 
adatott nekünk szűz Mária, ki már az első emberpár-
nak reménységévé lőn . . . Speranza fa vivere. Kilencz 
évszázadra való lüktetést adott ereiknek, négy évez-
redre valót unokáiknak, a Messiásba helyezett boldog 
remény, a Messiásba, kit Éva legjobb, legszebb leánya, 
Miriam, hoz a világra ! . . . Megváltattunk, mielőtt 
lettünk. 

Szent István a magyar nemzetet a keresztény 
hitre térítette. Örült szive, mikor népe erős nemzetté, 
nagy országgá fejlődését a kereszténység elvei által 
biztosítva látta. Ám mégis, — ha a jövő esélyeire 
gondolt, elszorult a fejedelmi apostol lángkeble. Mit 
t egyen? Hogyan biztosítsa e nagy — biztosítékokat? 
Országát szűz Máriának ajánlá és remélt I 
^ 

Nemrég ünnepelte Mária örök tartománya ezeréves 
fennállását ! 

Nagy Lajost szomorú helyzetbe sodorta emberei-
nek vigyázatlansága. Nagy volt az ellenség hadereje, 
sokkal nagyobb az övénél. Mit tegyen ? Letérdelt a 
szent Szűz szobra elé, magát és népét a szent Szűz-
nek ajánlotta és — remélt. Reményét győzelem jutal-
mazta. 

A török rettentő erővel tört a kereszténységre ; 
•a keresztény fejedelmek remegtek. V. Pius pápa imád-
kozott s a rózsafüzért imádkoztatta és — reméltek. 
Reményük nem volt hiában : a keresztény fegyverek 
-diadalt arattak Lepantonál. 

Napoleon e század kezdetén megremegtette egész 
Európát . Szt. Péter agg utódját , VII. Pius pápát, meg-
alázta, majd az őrjitésig hurczolta egyik fogság Ínsé-
géből a másik szégyenébe. A keresztény népeknek 
addig soha sem ismert keserűséget okozott. A pápa 
bucsujárást tartott szűz Máriához, megkoszorúzta a 
szent Szűz képét és — remélt. S nem hiába remélt. 
.Napoleon egy félreeső szigethez lánczolva elveszett, a 
pápa ellenben diadalmasan tért vissza örökébe. 

Mindezen példák élénken tanúsítják, hogy azok, 
kik reménységüket szűz Máriába vetették, nem csalat-
koztak. Mint látjuk, sokszor csodásan, mikor senki se 
hitte volna, éreztette kezét a szent Szűz. Csodásan ; 
.mert ma is történnek csodák, mit legjobban tudnak 
•azok, kik reményüket elvesztvén, azt szűz Máriában 
feltalálták. 

Mindezekből a példákból tehát, melyeket az egy-
háztörténelem, vagy akárcsak a magyar történelem is, 
felmutat, az látható, hogy szűz Mária mindenkor „Re-
ménység"-e volt a keresztényeknek, hogy már őseink 
is Hozzá, „Reménység"-ükhöz ; fordulni meg nem 
szűntek. 

S valamint „Reménység"-e 0 az összes keresz-
tényeknek, ugy „Reménység"-ünk 0 nekünk, egyesek-
nek is. 

vElet. Édesség, Reménység . . . üdvözlégy 
Sánta Imre. 

(Foly ta t juk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A győri székesegyházi káptalan, az illető rokonok 
nevében is, szomorodott szívvel jelenti szeretve tisztelt 
kartársának, nagyságos és főtisztelendő Hahnekanip 
György urnák győri székesegyházi kanonok és szent-
széki ülnöknek folyó évi május hó 17-én reggeli 1 és 
egynegyed órakor példás keresztény türelemmel viselt 
rövid betegség és a szentségek ájtatos felvétele után 
életének 58-ik, áldozópapságának 33-ik évében bekö-
vetkezett csendes elhunytát. Az Istenben boldogultnak 
hűlt teteme szombaton, folyó május hó 18-án d. u. 4 
órakor fog a Papnövelde-utcza 5. sz. házban ünnepé-
lyesen beszenteltetni és a székesegyházi sírboltban a 
boldog feltámadás reményében végső nyugalomra té-
tetni. Az engesztelő ünnepélyes szentmise-áldozat a 
boldogultnak lelki üdvösségeért szintén szombaton, 
délelőtt 8 és háromnegyed órakor lesz a győri székes-
egyházban a Mindenhatónak bemutatva. Győr, 1901. 
május 17-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

Budapest, május 1. Árpádházi sz. Erzsébet templo-
mának felszentelése. — 

Istennek dicsőség, azoknak az embereknek pedig, 
a kiknek köszönhetjük, hogy most már árpádházi szent 
Erzsébetnek fényes temploma van Magyarország fő-
városában, hála és elismerés legyen most és mind-
örökké. 

Az erzsébetvárosi templom története tulajdonkép-
pen abban az időben kezdődik, midőn Erzsébetváros 
még nem is volt. Már akkor emlegették fővárosszerte, 
hogy az osztatlan Terézvárosnak egy templom nem 
elégséges. Abban az időben b. e. Simor János, hogy 
siettesse a második templom építését, a Vörösmarty-
utczában egy telket vett 70,000 írtért templom szá-
mára. Időközben megérett a rengeteg Terézváros pol-
gári kettéosztása, melyet az egyházi kettéosztás nyomban 
követett. A Simor-féle telek értéke az újonnan kelet-
kezett Erzsébetváros egyházi építkezéseibe ment át. 
Az első erzsébetvárosi plébános, Dégen Titusz sürgeté-
sére a főváros 26,008 fr t költséggel egy kis ideiglenes 
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templomot épített az u j parókiának. Még mielőtt hasz-
nálatba vették ezt a 4 — 500 emberre számított, külön-
ben csinos kis templomot, kitűnt, hogy megfelelő 
nagy templomról gondoskodni a rohamosan növe-
kedő Erzsébetvárosban elodázhatatlan kötelesség. A 
főváros hatósága, mint patrónus, nemes elhatározás-
sal belement a templomépítés költséges munkájába. A 
templom alapozási munkáit 1893. évi szeptember 11-én 
kezdték meg ; az alapkövet ő felsége I. Ferencz József 
király jelenlétében 1895. október 20-án tették le. A 
templom 1900. évi november hó 20-án annyira elké-
szült, hogy benedikálni és az istenitisztelet czéljaira 
átadni lehetett. Az egész építkezés és eddigi felszere-
lés 1.604,033 koronába került. Az ünnepélyes felszen-
telés f. hó 16-án folyt le. Végezte Vaszary Kolos bibor-
nok hgprimás esztergomi érsek ur megbízásából dr 
Kohl Medárd fölszentelt püspök ur. Elképzelhetni, meny-
nyire fáj t az Isten dicsőségeért és a lelkek üdveért 
)>uzgó főpásztor szive, hogy nem tehette meg az ország 
szivének azt a szolgálatot, hogy az apostoli király 
jelenlétében maga avassa fel árpádházi szent Erzsébet 
fényes templomát. 

Maga a templomszentelés a 15-én estve tartott 
szent officiummal kezdődött. 16-án dr Kohl Medárd 
püspök ur reggel 8 - 1 0 közt végezte a felszentelés szer-
tartásait. 10 órakor megnyílt a templom a király jelen-
létében tartandó első szent misére meghívott vendégek 
és hivek számára. 11 órakor érkezett meg ő felsége. A 
királyi misét dr Schlauch Lőrincz bibornok nagyváradi 
1. sz. püspök ur mutatta be az Urnák. Jelen voltak a 
főpásztori karból : Csúszka György kalocsai érsek, 
Hornig Károly báró veszprémi, és Desseívffy Sándor 
csanádi püspök urak ; továbbá az ország kormánya és 
a főváros hatósága testületileg ; ezen felül számos egy-
házi, polgári és katonai notabilitás. 

Az ünnep szép volt, fényes volt, az ország fővá-
rosához méltó volt. Igazán lelkiépülésre szolgált. 

A királyi mise után dr Kohl Medárd fölsz. püspök 
ur misézett s osztott ki pápai áldást. 

A kinek pedig az ünnepben méltán legnagyobb 
öröme telt, az — Tóthfalussy Béla, az Erzsébetváros 
és a fényes árpádházi Erzsébet-templom lelkes plé-
bánosa. = 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Szent-István-Társulat nagygyűlése. 

Van szerencsénk a Szent-István-Társulatnak folyó 
évi május hó 23-án Budapesten, a Társulat dísztermé-
ben délelőtti 10 órakor tartandó XL VII. rendes nagy-
gyűlésére, melynek tárgysorozatát mellékeljük, valamint 
a gyűlést megelőzőleg a Jézus Szent ^ve - t emplomában 
(Scitovszky-tér) kilencz órakor bemutatandó szentmisére 
tisztelettel meghívni. A társulat mult évi számadásait 
és folyó évi költségvetését a tagok a nagygyűlés nap-

jáig a társulat titkári hivatalában a délelőti órák alatt 
megtekinthetik. Budapest, 1901. május 17. 

A Szent-István-Társulat elnöksége : 

Dr Kisfaludy A. Béla, 
c. préprost , alelnök. 

A közgyűlés programmja igy állapíttatott meg: 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Alelnöki jelentés. 
3. A Tudományos és Irodalmi Osztály uj tagjai-

nak kihirdetése. 
4. Igazgatói jelentés. 
5. Titkári jelentés. 
6. Az igazgató-választmány határozata az 1900. évi 

számadások megvizsgálásáról s a kezelők részére a föl-
mentvény megadásáról. 

7. Az igazgató-választmány által az 1901. évre 
előirányzott költségvetés bemutatása. 

8. Az igazgató-választmány megújítása és kiegé-
szítése. 

9. Esetleges indítványok. 
10. A jegyzőkönyv hitelesítésére két-tagu bizott-

ság kiküldése. 

Titkári évi jelentés 
a Jiudapest-jobbparti Paulai Szent Vincze-Egyesiilet 

1900-ik évi működéséről. 
(Vége.) 

Egyesületünk beléletére vonatkozólag még jelent-
jük, hogy a vezetés nagyságos Kánter Károly apát-
plébános ur kezében van, ki nem késik soha leeresz-
kedni nyomorult, szennyes, szenvedő embertársához, 
hogy a végtelen hatalmú, igazságos Isten kezei közül 
kikerült halhatatlan lelket az örök életnek megnyer je ; 
áldozatkészsége lépést tart jó szive tulajdonaival; sze-
rény egyletünk rövid időn belül az ő lelkes vezetése 
mellett nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is nagy-
gyá lett, mert ő uj életet, u j szellemet honosított meg 
bölcs vezetésével és lankadatlan, önfeláldozó tevékeny-
ségével ; a bizalomnak, ragaszkodásnak és a felebaráti 
szeretetnek legfényesebb bizonyítékát adta akkor is, 
midőn az egyesületi gyűlések megtartására a Szentr 
István-kápolna melletti sekrestyét ajánlotta föl, azon 
óhajnak adva kifejezést, hogy az irgalmasság legma-
gasztosabb példájának, Jézus Krisztusnak és ugyancsak 
a szegényekkel annyi jó t tett szent István első apos-
toli királyunk szent ereklyéjének közvetlen közelében 
a szegények iránti szeretetünk mindinkább növekedjék. 

Maga köré gyüjté egyúttal azt a tisztikart is; mely 
nemcsak az ajkain, de szivében is hordozza egyesüle-
tünk magasztos törekvéseit. 

Dr Herald Ferencz világi alelnök, Ott Antal egye-
sületi pénztárnok és Kubesch János egyesületi ellenőr 
ügybuzgóságát földi elismerés nem jutalmazhatja. 

Ugyanígy kell nyilatkoznunk a működő tagokról 
is, mert hiszen azon időt szentelik felebarátjaik fájdal-
mainak enyhítésére, melyet családjaiknak, saját hasz-
nukra vagy nyugalomra fordíthatnának s mindezt ingyen, 
önként fölajánlják, hogy szent Vincze szellemében kin-
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cseket gyüjthessenek, melyet moly meg nem emészt, 
tolvajok ki nem ásnak és el nem lopnak. 

Egyesületünk az év folyamán két izben testületileg 
tisztelgett két jótevőjénél és pedig Császka György 
kalocsai érsek ur ő nagyméltóságánál, ki mult évi 
szeptember hóban mutatta be az Urnák aranymiséjét 
és dr Kohl Medárd ő méltóságánál püspökké történt 
kineveztetésekor. Kánter Károly, mint a küldöttségek 
vezetője szép és lendületes szavakban tolmácsolta mind 
az egyesület, mind a katholikus hivők sziveit általán 
eltöltő örömet, Istenhez fohászkodva, hogy a magyar-
országi katholikus egyház ügye érdekében annyira 
fáradozó pásztorunkat a Mindenható áraszsza el bősé-
gesen az ő szent malasztjával. Az ünnepeltek a kül-
döttségeket kegyesen fogadták és további jóindulatuk-
ról és pártfogásukról biztosították az egyesületet. 

A legfontosabbat az egyesület évi történetéből 
kiemelve, nem hagyhat juk szó nélkül azt sem, hogy 
egyesületünk a mult évi márczius hó elsején a köz-
ponti szemináriumban tartott budapesti Szent-Vincze-
Egyletek közös értekezletén képviseltette magát, vala-
mint a szent István-napi ünnepélyek alkalmával testü-
letileg részt vett ; ugyancsak a várpalotai Szent-Zsig-
mond-kápolnában márczius hó 20—25-ig terjedő és 
főtisztelendő Medits Nándor lazaristarendü atya által 
tartott Vincze-egyleti értekezleteken, valamint az ezzel 
egybekötött ajtatosságokon és szentgyakorlatokon az 
egyesületi tagok kivétel nélkül megjelentek és járultak 
a szent gyónáshoz és szent áldozáshoz. 

Egyesületünk évi működéséből kitűnik, hogy az 
elhagyatottak, szegények, szűkölködők gondozásának 
müvére és sikerére az egyesületi tagok mennyi szellemi 
és anyagi áldozatot hoztak ; a legnemesebb intencziók-
tól vezettetve, vállvetve törekedtek a keresztény fele-
baráti szeretet legszebb erényeit gyakorolni ; ezen 
kitartásuknak, fáradozásaiknak és lelkes együttműkö-
désük eredménye az, a miről itt röviden a nyilvánosság 
előtt beszámolunk ; miért is hálával eltelve az isteni 
Gondviselés iránt egyesületünk eddigi működésében 
elért eredményekért, őszinte szívvel és lélekkel köszö-
netet mondunk mindazoknak, kik egyesületünk szép 
és nemes föladatát bármikép támogatták. 

Yégül njuijtsuk az elismerés és hála érzelmeit 
imában az egyesület mennyei jótevőihez, paulai szent 
Vmczéhez és páduai szent Antalhoz, kinek gyűjtése ez 
évben is fokozódott, talán azért, hogy a mi sziveink-
ben is íokozódjék az a szeretet, mely a legnemesebb, 
melynek tüze egyenlőképen oltja el a testi és lelki 
éhséget és szomjúságot. 

Szeressük továbbra is egyesületünket s a közös 
szeretet által egybefüzve, szolgáljuk továbbra is a sze-
gényeket; szeressük e szerény egyesületet, mely egy-
máshoz közel hozott és a keresztény szeretet művekben 
gazdag útjára vezetett bennünket ; szeressük alapsza-
bályainkat is, hogy czélunkat biztosabban elérhessük 
ós hogy a szegények sok ezerje ezentúl is érezze egye-
sületünk áldásthozó tevékenységét és jótékonyságát. 

Budapesten, 1901. április 19. 
Lősz Károly, egyl. titkár. 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 

EGYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
— A szombathelyi növ. papság sz. Ágoston-egy-

lete ápr. 28-án tartotta XI . rendes gyűlését, amelyen a 
a távollevő elnököt Könczöl Antal főjegyző helyette-
sítette, aki főt. Tóth József clr ur jelenlétében meg-
nyitván a gyűlést, — Csempesz János aljegyző felol-
vasta a X. rendes és az utolsó rendkívüli gyűlés 
jegyzőkönyvét, amelynek hitelesítése után Bódiss István 
pénztáros és Péter József alkönyvtáros tettek jelentést 
a pénztár — illetőleg a könyvtár állapotáról. A jelen-
tések után következtek a szónoklatok. Először Könczöl 
Antal III. é. hh. adott elő elég sikerrel „Szentbeszéd 
a szeretetről" cz. pályaművéből egy részletet. Majd 
Osztovics József II. e. hh. lépett az emelvényre és 
nagy tűzzel szavalta el Perényi „Kard és kereszt" cz. 
költeményét ; végül Nagy Péter I. é. hh. adott elő egy 
szép részletet Hetyei Modeszt „Mária nevenapjára" cz. 
predikácziójából. Ezeknek megbirálása után következett 
az egylet negyven éves fennállása emlékére rendezendő 
diszgyülés idejének és műsorának megállapítása. Ezt 
néhány indítvány követte, amelyek után a gyűlés vé-
get ért. 

Ugyancsak a föntemlített egylet május hó 12-én tar-
totta XII . rendes gyűlését, amelyen kedves vendége 
volt az egyletnek főt. Tóth József clr tanulni, felügyelő 
ur. — Fábián Gábor elnök jelentése után felolvasta a 
budapesti papnöv. E. I. I. elnökének levelét, — és 
Kiss Jenő káplán urnák levelét, melyben 10 koronát 
ajánl fél az egyletnek tetszés szerinti pályatételre. 
Viharos éljen jelezte az általános örömet. Majd Csem-
pesz János aljegyző olvasta fel a mult gyűlés jegyző-
könyvét, amelynek hitelesítése után következett a be-
érkezett művek bírálása, amelyek közül a következők 
fogadtattak e l : 1. „Altalános volt-e a vízözön?" (bib-
likus ért.) Szerzője Jandrisevics Péter II. é. hh. 2. „Ave 
Maria" (költ.). Irta Könczöl Antal III. ó. hh. 3. „Jónás 
próf. küldetése Ninivébe" (ért:). Szerzője Fándl Ferencz 
II. é. hh. 4. „A tövissel való megkoronáztatás" (elméik.) 
Nagy Péter I. ó. hh.-tól. 5. „Kurucz história" (elb.) 
Szerz. Könczöl A. III. é. hh. 6. „Mária a bűnösök 
oltalma" (elb.) Szerz. Horváth Lajos II. é. hh. — A 
bírálatok után főt. Tóth József clr szép szavakkal férfias 
komolyságra, a negyvenéves múltnak megfelelő kitar-
tásra buzdította az egylet tagjait, mert egyedül ez biz-
tosíthatja a jövőben a haladást. — Ezek után a gyűlés 
a szokásos imával végződött. 

IRODALOM. 
— Előfizetési fölhívás a Szent Imre Önképzö-Egy-

let 1900—1901-ik é?i almanachjára. A budapesti kath. 
egyetemi if júság Szent Imre Onképző-Egylete, hogy a 
nagyközönségben is érdeklődést és rokonszenvet keltsen 
munkássága iránt, Magyarország kath. közönségének 
tájékoztatására időközönként almanachot szokott kiadni. 
E czélt szolgálta 1895-ik évi almanachunk s most hat 
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év multán ugyanazon szándéktól vezérelve lépünk ismét 
a nyilvánosság elé. Ez évben azonban több különös 
ok is buzdít e vállalkozásra. Csak nemrégen zajlottak 
le a katholiczizmus 1900. és Magyarország kath. lété-
nek 900. éves jubileumi ünnepségei ; hivő lélekkel, 
azon lelkesítő öntudatban, hogy a katholiczizmusnak 
Magyarországon, miként a múltban, azonkép a jövőben 
is nemzetföntartó hivatása van, ünnepeltük a nevezetes 
nagy évfordulót és kilépve a komoly önképzés termé-
szetéből folyó munkás elvonultság csendjéből, hogy 
valóra váltsuk Szent Imrének lelkünkben élő ideálját, 
zászlószentelési ünnepséget tartottunk, a mely remé-
nyünkön fölül országos jelleget öltött. De másrészt a 
magunk, bár csak 12 éves múltjára visszatekintve, 
megnyugvással s lelkes örömmel láttuk, hogy egyletünk 
sok volt tagja már is jelentékeny, sőt vezérszerepet 
visz a közjóra irányuló hazafias ós határozottan kath. 
szellemű munkásság terén. A lelkünkben még most is 
zsongó fényes napok emlékének kívánunk első sorban 
maradandó emléket állítani jelen évkönyvünkben. A 
feledhetetlen zászlószentelési ünnepség leirásának kere-
tében hozni fogja almanachunk Apponyi Albert grót 
remek parainesisét, helyet nyernek benne önképző 
munkásságunk sikerültebb termékei ós érdeklődő jóaka-
róinknak tájékozásul egyletünknek története. Magas 
védőink, a püspöki kar és a kath. főúri családok szá-
mos kiváló tagjának kitüntető emléksorai Zichy János 
gróf, volt egyleti elnök előszavával és egyletünk iro-
dalmi téren működő volt tagjainak buzdító részvétele 
emelik értékét, ugy hogy méltán kérhet helyet nem-
csak az if júság törekvése iránt érdeklődő katholiku-
saink, hanem a szórakoztató olvasmányt kereső közönség 
családi asztalán. A Szent-István-Társulat fényes beren-
dezésű nyomdájának, a Stephaneumnak jó hire kezes-
kedik arról, hogy a külső kiállítás a magas igényeket 
is ki fogja elégíteni. Az almanach mintegy 12 ivnyi 
terjedelemben, helyenként illustrálva, junius közepe 
táján jelenik meg. Előfizetési ára csinosan fűzve 2 kor., 
finom vászon diszkötésben 3 kor. A tiszta jövedelem a 
„Szent Imre Onképző-Egylet" évkönyv-alapja javára 
fog szolgálni. A gyűjtő-ivek és előfizetési pénzek szives 
beküldését május hó 20-ig kérjük a Szent Imre On-
képző-Egylet czimére : Budapest, IV. ker., Irányi-u. 
18. sz. Bizalommal és reménynyel fordulunk a kath. 
közönséghez, hogy szives támogatásával almanachunk 
megjelenését lehetővé tegye. Budapest, 1901. május 1. 
Az Ahnanach-kiadóbizottság. 

— Jubileumi ájtatosság czimmel a csanádegyház-
megyei püspöki iroda rendkívül hasznos könyvecskét 
adot ki a jubileumi bucsu-ájtatosságok helyes végzésé-
nek megkönnyebbítésére. A könyvecske praktikus és 
időszerű voltáról tartalma az első pillanatra meggyőz. 
Az első rész a jubileumi búcsúról, a század megszen-
teléséről szól, majd Jézus szent Szivének oltalmával 
foglalkozik, a jubileum nevével, bizonyítja a jubileum 
szükséges voltát s hogy az anyaszentegyháznak joga 
van bucsut hirdetni, ismerteti az egyház kincstárát, az 
egyház régi gyakorlatát, a bucsu jótéteményeit, a bucsu 
elnyerhetésének lehetőségét és módját, útmutatásokat 

ad a templomlátogatások végzésére, az esetben is, ha 
akadályozva vegyünk, végül a gyóntatok hatalmáról s 
a jó szándékról mondja el a szükséges tudnivalókat. A 
második rész szép bucsuimádságokat és énekeket tar-
talmaz. A több, mint 60 oldalra terjedő kis könyv, 
melyet a lelkészkedő papság bizonyára megérdemelt 
pártfogásban fog részesíteni, német nyelven is meg-
jelent (Jubileums Andacht). Egy példány ára 20 fillér, 
tömeges megrendelésnél 15 fillér. Megrendelhető a 
csanád-egyházmegyei nyomdában. 

— Megrendelési felhívás ! Többször említettem 
főtisztelendő paptársaim előtt azon, a lelkipásztori élet 
alatt sokszor tapasztalt s mindenkor igazolt óhajtáso-
mat, miszerint mily jó volna, ha lenne egy segéd-
könyvünk, amely utmutatásul szolgálna, főegyházme-
gyénkben a legrégibb időktől napjainkig megjelent 
összes főegyházmegyei körlevelekben foglalt, sokszor 
nagyon is fontos ügyek, rendelkezések gyors és köny-
nyü feltalálására : szóval nagyon szükséges már ha egy 
pontos és együttes betűrendes tárgymutatója volna az 
eddig megjelent összes Kalocsa főegyházmegyei körle-
veleknek. Én Isten jóvoltából, ezen óhajnak iparkod-
tam megfelelni akkor, amidőn nagy gonddal, nem 
kiméivé semmi fáradságot, elkészítettem, sajtó alá ren-
deztem, s pár hét múlva főtisztelendő paptársaim ren-
delkezésére bocsáthatom munkámat, amelynek czime : 
„Betűrendes tárgymutatója az 1858—1900 c'vig megjelent 
ö>szes Kalocsa főegyházmegyei körleveleknekHasználati 
utasítás felesleges hozzá. S csakis annyit vagyok bátor 
megjegyezni, miszerint az egyes czimek után üres he-
tyeket is hagyattam, hogy kiki tetszése szerint még 
éveken át, ha nem sajnálja a fáradságot, sajátkeziileg 
hozzáírhatja az ezután megjelenő rendeletek czimeit stb. 
Különösen nagy hasznát veszi e dolgozatomnak a gya-
korlati lelkipásztorkodással foglalkozó papságon kivül 

! a t. növendékpapság, mert e munkám segítségével 
könnyű szerrel, lassacskán megtanulhatja mindazt, 
amire szüksége van már akkor, amidőn a gyakorlati 
lelkipásztori életbe kilép. Gyakorlati mintákat is csa-
toltam dolgozatom végére. Előre is tisztelettel kijelen-
tem. miszerint teljesen távol állott tőlem minden ha-
szonlesés, s igy munkám árát annyiban szabtam meg, 
amennyibe a nyomdai költség került, azaz .9 korona 20 
fillérbe, fűzve, postaköltség g el együtt. Megrendelhető nálam 
és AVerner Ferencz könyvnyomdász urnái Kalocsán 
(Pestmegye). Csengőd, 1901. május hó 15. napján pap-
társi szeretettel Demsa József, róm. kath. lelkész. 

— Jutalomkönyvek. Vizsgálati jutalom, — bér-
málási ajándékkönyvekül szives figyelembe ajánlom 
következő, hazafias és vallásos irányú kiadványaimat : 
Magyarok hazája költők dalaiban. 255 hazafias költemény 
633 lapon. Fűzve 2 frt . Csinos vászonkötésben 3 frt. 
Elegáns diszkötésben 3 fr t 80, 4 frt 60 kr. (finom 
velinpapiron). — Hazafias szavalatok, dalok és indulók. 
152 lap. Fűzve 25 kr. Kötve 50 kr. — Magyarok tün-
döklő csillaga. (Szent István király.) 132 lap. Fűzve 30 
kr. Kötve 50 kr. — Barátságos beszélgetések. 250 lap 41 
képpel. Rendkívül gazdag tartalmú könyv, Stolz Albán 
szellemében irva. Fűzve 30 kr. — Tisza Bábolna (u. p. 
Ároktő, Borsodmegye). Babilc József lelkész. 
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HIVATALOS. 
I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-

terjesztésére a nyitrai székeskáptalanban dr Bobok 
József zsolnai föesperesnek a trencséni, Jeszenszky Ala-
jos gradnai föesperesnek a zsolnai, és Nemesek Ferencz 
idősb mesterkanonoknak a gradnai főesperességre való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként meg-
üresedő mesterkanonokságot Markovics János egyház-
megyei tanfelügyelő és kisebb papnevelő-intézeti igaz-
gatónak adományozom. Kelt Budapesten, 1901. évi 
április hó 24-én. FERENCZ JÓZSEF, s. k. Dr Wlassics 
Gyula, s. k. 

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem 
előterjesztésére Hartsár Péter kis-szebeni esperes-ple-
bánosnak a szent keresztről nevezett bewi, másként 
bői cz. prépostságot adományozom. Kelt Budapesten, 
1901. évi április hó 26-án. FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Dr Wlassics Gyula, s. k. 

VEGYESEK. 
— Bérmálás sorrendje Budapesten. Május 19-én 

Budaeörsön, 20-án Újlakon, 21-én Terézvárosban, 22. 
és 23-án O-Budán, 24-én Angolkisasszonyoknál, 26-án 
Ranolder-intézetben. 27-én Mária - intézetben, 28-án 
Terézvárosban, 29-én Belvárosban, 30-án Lipótváros-
ban, jun. 1-én Ferenczvárosban, 2-án Jézus-társaságiak 
templomában, 3—4-én Józsefvárosban, 5-én karmeliták-
nál, 7-én Sacré-coeurök templomában, 9-én Kőbányán, 
10—11-én Erzsébetvárosban, 12-én budavári koronázó 
templomban. 

— Nagyon, de nagyon érdekes megjegyzés jelent 
meg a „Sárosp. Lapok" 19. számában.- Ez a megjegy-
zés alapul szolgál annak a kérdésnek felvetésére, hogyan 
lehet valakit egyetemi kathedrára a legnagyobb kitün-
tetéssel vagyis meghívással alkalmazni, a ki az illető 
kathedra tágyában „otthonossá" csak még ezután — 
„lesz ?" A nagj^becsű közlemény igy szól : „Dr Fináczy 
Ernő vallás és közoktatásügyi miniszteri osztálytaná-
csost (mint olvassuk a Budapesti BLirlapban) a buda-
pesti egyetem *) meghivta a Lubrich halálával megürese-
dett paedagógiai tanszékre. Mi protestánsok némi meg-
nyugvással veszszük tudomásul az ország legelső főiskolája 
paedagógiai tanszékének Fináczyval való betöltését nem-
csak azért, mivel ismerjük az ő kiváló személyes tulaj-
donságait, ernyedetlen szorgalmát, fáradhatatlan mun-
kaszeretetét, eddigi értékes irodalmi működését s a 
tanügyi közélet terén eddig kifejtett pártatlan és 
elfogulatlan tevékenységét, a melynél fogva biztosra 
vesszük, hogy nemcsak a közoktatásügy történetében, hanem 
az elméleti paedagogia terén is csakhamar otthonossá lesz ; 
hanem azért is kiváltképpen, mert az ő egyénisége, 
objectiv tudományos gondolkodás-módja garancziát 

*) Csak a bölcsészeti karról lehet szó. SzerJc. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brez/iay 

nyújthatnak nekünk arra, hogy nem viszi be a tudo-
mányba az egyoldalú felekezeti szempontot s a tudo-
mányos meggyőződés terén is ahoz a bölcsészeti irány-
hoz fog csatlakozni, mely korunk szellemének leginkább 
megfelelve egyaránt ment ugy a rideg materialismus-
nak, mint a középkori spiritualismusnak végleteitől és 
egyoldalúságaitól." Eddig az sz. jegyű tudósító. Nemde 
érdekes ? 

— A kalocsai Oltár-egyesület nagy kitüntetésben 
részesült. A század elejének megszentelése czéljából 
Rómába a pápának ajándékba küldött egyházi szerei a 
nagy világkiállításban legjobban tetszettek és ő szent-
sége a pápa azokért különös elismerését fejezte ki. 

— Az osztrák katb. sajtó halottja. Május 9-én 
hunyt el Salzburgban dr phil. et theol. Wiedemann 
Tivadar, a ki bajor születésű volt, de Ausztriában töl-
tötte élete java részét, nagy szolgálatokat téve a kath. 
irodalomnak. Papi pályáját mint a kivándorlott néme-
tek lelkipásztora Braziliában kezdette meg. Onnan 
visszatérvén Európába a st. pölteni egyházmegyébe 
vétette fel magát Alsó-Ausztriában. Szerkesztette Bécs-
ben az „Osterr. Lit. Zeit."-ot és az „Oesterr. Vierteljahres-
schrift für kath. Tlieologie"-t. Később Linzben és 
Salzburgban az egyházmegyei hivatalos lapokat szer-
kesztette. Egyideig a „Salzburger Kirchenzeitung"-nak 
is szerkesztője volt. Nagyobb könyvek is jelentek meg 
tőle „Reformation u. Gegenreformation in Nieder-
österreich" és „Dr Johann von Eck" czim alatt. 

— Csodálkozunk, hogy Németországban annyi 
intelligens világi katholikus férfiú száll a kath. vallás 
védelmére tudományban, irodalomban, sajtóban és par-
lamentben. Ennek abban rejlik az oka, mert Német-
országban már félszázadnál tovább folyik a munka 
arra a czélra, hogy a főiskolák kath. ifjúsága katholi-
kus társadalmi tevékenységre neveltessék. Épp most 
ünnepelte Münchenben az Aenania nevü kath. egye-
temi ifjúsági egyesület fennállásának századik szemesz-
terét, vagyis 50-ik évét. Ez a müncheni kath. ifjúsági 
egyesület édes anyja valamennyi hasonló egyletnek. 
Magában Münchenben az Aenanián kivül még két kath. 
ifjúsági egyesület van : a Vindelicia és a Rheno-Fran-
conia. 

— Ilyenre volna nekünk is szükségünk. Strass-
burgban kath. egyesület alakult kath. főiskolai tanulók 
segélyezésére. Czélja az egyesületnek főiskolai tanu-
lásra alkalmas fiukat oda segíteni, hogy egyetemi tan-
folyamot végezvén az értelmiségnek magasabb világi 
pályáira lépjenek. Mindent a protestantizmus akar le-
foglalni magának. Nálunk liozzájok csatlakoznak, sőt 
még a protestánsokat is megelőzni igyekeznek, a magát 
kiválasztott népnek tartó élelmes faj fiai. Zsidó hordár 
és fuvaros egyetemre igyekszik küldeni gyermekeit, 
mert minden áron urat akar belőlük nevelni. Es a zsidók 
szorgalommal legyőzik a keresztényeket. Az országos 
nyugtalanságnak, a ker. ifjúság mozgolódásának ez az 
egyik oka : a kenyérkérdés. Ennek a bajnak legbizto-
sabban ható gyógyszere : a kath. egyetemi ifjúság 
hathatós anyagi és szellemi pártolása. 

A szerkesztő telefonja. 
N. L. A nyomor testileg, lelkileg tönkre tesz. A hitélet 

emelésére s a testi-lelki jótékonyság gyakorlására nincs hatható-
sabb eszköz, mint szent Yincze-egyesiiletet alapítani. Forduljon 
valamelyik vezető férfiúhoz. 

Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi nv. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 
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levélben, intézendők. i 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, május 22. 41. 

^ DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
Ä É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

,,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper tirnus." 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmék és Tanulmányok. Pázmány Péter predikácziói. — Az első magyarországi keresztény szociális „University 
Extension." — Egyházi Tudósítások, f Spóner József. — B u d a p e s t : A keresztény magyar i f júság mozgalma és a keresztény 

szociális kurzus. — R ó m a : A pápai nemes testőrség első százévének jubileuma. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

PÁZMÁNY PÉTER PREDIKACZIOI. 
(Folytatás.) 

Pázmány is, mint Káldi, az evangéliumhoz 
fűzi predikáczióit, a pericopa képezi a jeligét 
és az alapot, melyen fejtegetéseit fölépíti. Éles 
esze megtalálja mindiga módját, hogyan lehet 
következetesen és természetesen az evangéli-
umi szakaszból arra a tételre térni, melyet 
fejtegetni akar, ugy hogy az olvasó vagy hall-
gató előtt ugy tűnik fel a dolog, mintha csak az 
evangelium magyarázatát hallaná. Ebben külön-
bözik némileg Kálditól, mert ő szorosabb 
összefüggést teremt tétele és a pericopa között, 
mint az előbbi. Pl. a vízkereszt utáni második 
vasárnapra, melyen a kánai menyegzőről szóló 
szakasz olvastatik, a részegségről irt beszédet, 
s következőleg vezeti be: „Sokan siralmokra, 
szomorúságokra, kárvallásokra örömest elhijják 
Krisztust és a mint szent Dávid mondja: Ciun 
occideret eos, quaerebant eum, diluculo venie-
bant ad eum: Mikor halálos ágyokban vannak, 
keresik az Urat és jó reggel hozzá folyamod-
nak : de kevesen vannak, kik örömökre, lako-
dalmokra, menyegzőjökre hívják Krisztust, 
szent anyjával és tanítványaival egyetemben, 

mint Kána Galileában hívták vala : hanem 
mint a zsidók a pusztában, jólakások és tán-
czok közt meghízván és megkövéredvén, 
elhagyják az Istent: ugy a világi mennyegző-
sök tobzódásokkal, részegségükkel, csintalan 
tárcsolásokkal kirekesztik Krisztust ; ki csak 
oly menyegzőt tisztelt meg jelenlétével, mely-
ben a bor idején elfogyott. Most pedig az emberek 
nem tartják jólakásnak, ha vendégestül a gazda 
meg nem részegszik : nem ítélik boldog öröm-
nek vagy szerencsés menyegzőnek, melyben 
mindnyájan nem tántorodnak és számtalan 
részegséggel Isten haragját nem gerjesztik; 
mert : Gaudium et laetitia, comedere carnes 
et bibere vinum : minden örömök és vigassá-
gok lmsétel és borital. Azért, ha valaki barát-
ságot akar szerezni vagy újítani, egyes itallal 
és részegséggel kell annak meglenni : ha örven-
detes nyájaskodásban vigasságot akar mutatni, 
részegség nélkül ez nem lehet, lia valakinek 
fiat ad Isten, inni kell : lia kiveszi a világból, 
a torban itallal kell a keserűséget kimosogatni : 
ha valamit kell végezni, részegséggel kell 
pecsételni a végzést. Azért sovány és ízetlen 
embernek tartják, a ki gyakor poharak mellett 
hosszú köszöneteket nem tud mondani, a ki 
más ember részegítésére ujabb formákat nem 
tud találni. Egy szóval : kicsinytől nagyig azon 
vannak mindenek, hogy lakodalmokban a bor 
el ne fogyjon- hanem az undok kérődések 
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büdösségével Krisztus Urunk kirekesztessék a 
vigaszságból." 

Azért a bevezetésekből ismerjük meg esz-
megazdagságát, melyet az életből és tanul-
mányból elmélkedés által szerzett. Nincs az a 
helv az evangéliumokban, mely eszébe ne jut-
ta tná hazájának valamely baját, igényét s 
honfitársainak fogyatkozásait s lelki szükségét. 
De ezekből látható az apostoli buzgóság és 
atyai gondoskodás is, mely csak egy czélt 
ismer, t. i. Isten dicsőségét és felebarátjainak 
lelki üdvét. Különben meg nem magyarázhat-
juk magunknak azt, hogy nem keresi tekervé-
nyes utakon a tételt, hanem azonnal világosan 
látja, milyen hasznot húzhatnak hallgatói a 
fölolvasott evangéliumból. Azért tud beveze-
téseivel mindjárt in médias res lépni, mert 
gondolkozott honfiai sorsa fölött s kereste a 
javulás útját. Ez adja bevezetéseinek azt az 
erőt, melyet a rhetori mesterkedésben hiába 
keresünk, t. i. a figj^elemreméltóságot, mely az 
egész beszéd iránti érdeklődést kelti föl. A 
rhetorok ugy hajhásszák a hatást, hogy vala-
mi különöset, meglepőt bocsátanak előre ; 
Pázmány bevezetése a hallgatók lelkéből, 
vagy életéből ránt elő valamit, a mit azok jól 
tudnak, de épen azért, mert megszokott, keve-
set gondolnak vele. 0 erre fordítja figyelmö-
ket s igy eléri azt, a mit a tanitástan alapel-
vül állít föl. hogy az ismeretlent az ismert 
által ismerteti meg, a mi természetes követ-
kezmény gyanánt azt is eszközli, hogy a figyel-
met leköti a mondandó számára. I t t nyilatko-
zik meg Pázmánynak emberismerete, itt lép 
kiváltképen előtérbe á psychologies, a ki ismeri 
az emberi gondolkozás útjait. 

A tételek, mint mondtuk, nagyobbrészt 
erkölcstaniak s rendesen csak egyet állít föl, 
de azért a fölosztást nem mellőzi. Például 
igy adja elő a té tel t : „Mivel azért a szent 
János feleletében, mint szép tiszta tükörben 
tündöklik az igaz alázatosság tökéletessége, 
én is a mai napon szólok az alázatosságról. 
Es elsőben megmutatom, mely becsületes, 
szükséges és hasznos az alázatosság. Másod-
szor megmagyarázom : miben áll az igaz alá-
zatosságnak tökéletessége."Vagy pedig : ..Annak 
okáért egyéb tanúságot máskorra hagyván, e 
jelen való órában csak azt akarom megmutatni 
a Szent István példájából, hogy a keresztény 
ember nemcsak jóakaróit, hanem ellenségeit is 

tartozik szeretni, azaz jót akarni nekik; négy 
okért : először, mert szükséges üdvösségünkre, 
mivel arra parancsolattal köteleztetünk. Másod-
szor, mert ez becsületes, mivel Isten saját pél-
dájával izgat erre. Harmadszor, ez igen hasz-
nos, mivel Isten nagy jutalmat igér ennek. 
Negyedszer, mert három kiváltképen való 
okokból bolondság az ellenséggyülölés, mely-
lyel ember magára veszedelmet von." Mind a 
két példában látjuk, hogy a pontokat szónoki 
czélzattal tudta elrendezni; előbb megszeret-
teti az erényt, hogy fölkeltse annak teljes 
ismerete utáni vágyat és elhatározást annak 
követésére s azután ismerteti meg a gyakorlás 

; módját részleteiben. 
A második példában pedig' látjuk, hogy az 

j okokat ugy csoportosítja, a mint azt az ember 
! elhatározásának folyamata kívánja. Az ember 
I cselekszik, mert kell; ez a legtökéletlenebb 
í cselekvésmód s azért a buzgóság és törekvés 

legalacsonyabb fokát tételezi föl. Cselekszik a 
jóravaló hajlamból, mert becsüli a jó t ; ez már 
nemesebb forrással bir, mert a helyes becs-
vágyból támad, mely jóval többre indítja őt, 
mint a kényszer. Elhatározza magát, mert 
bizonyos jót akar elérni, melyet csak ilyen 
módon lehet elnyerni ; ezen indító ok kitar-
tóvá teszi, mert vágyának tárgya folyton 
izgatja. S annál erősebb az elhatározása, lia 
látja, hogy az ellenkezőből kár háramlik reá. Ezen 
lélektani törvényeket követte Pázmány, midőn 
a négy pontot ezen rendben összeállította. 

Némely predikáczióban, két tételt állít 
föl, t. i. azokban, melyekben hitczikkelyt és 
erkölcstani tételt fejteget. Ezekben, eltekintve 
az iventiótól, szintén a csoportosítás hívja föl 
különösen figyelmünket. Például advent negye-
dik vasárnapjára az első predikáczióban ezen 
két tételt választja: Krisztus igaz szabadító; 
és az ő jöveteléhez szent élettel kell készülni. 
A másodikban pedig: A világ útja veszedel-
mes ; azért Krisztust kell, mint igaz utat 
követnünk. Mindkét fölosztásban látjuk az 
okozatosság elvét érvényesítve; az első pont 
adj a az okot, a második a következményt. Ha 
Krisztus szabaditónk, a szabadulást magunk-
nak is kívánnunk kell s megtenni azt, a mi 
részünkről szükséges: tehát ebben álljon az 
eljövetelére való előkészület. Ha a világ útja 
veszedelmes, azt kell követnünk, a ki e vesze-
delemből kiragad. 
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Ezen példákból megismerhetjük összes 
predikáczióinak fölosztási módját, mert ugyan-
azon szabályokat találjuk érvényesítve minden 
tételnél. Itt is a természetesség jellemzi, kerüli 
a mesterkélt meglepetéseket és a vékonyra 
hegyezett megkülönböztetéseket, melyeknek a 
vitákban lehet helyök, de a szentbeszédben 
hasznavehetetlenek. Pedig, hogy ilyenekre is 
képesítette éles elméje, mutatják vitairatai; a 
predikácziókban nem akart tudóskodni, hanem 
az együgyüeket sikerrel tanítani. 

(Folytat juk.) 

Az első magyarországi 
keresztény szociális „University Extension." 

I. Megnyitó ülés. 
1. Zichy Nándor gróf megnyitó beszéde : 
Tisztelt gyülekezet! (Lelkes éljenzés.) Az én sze-

retett öcsém, Zichy János gróf, a Katholikus Kör elnöke 
és a Kath. Körök Orsz. Szövetségének elnöke, aki ezen 
előadásokat összehívta és rendezte, a közös ügyek tár-
gyalása következtében távol van és engem kért fel 
helyettesítésére. Nag}^ örömömre szolgál, hogy itt 
üdvözölhetem ő excellentiáját, Császka György kalo- j 
csai érseket és Kohl Medárd püspök urat is s a tisz-
telt közönséget, amely itt összejött. Nagy örömömre 
szolgál egyszersmind, hogy ezen remélhetőleg nagy-
jelentőségű kezdeményezést megnyithatom és ennek 
sikerét az egek Urától lekérhetem. Az a tárgy, amely-
lyel foglalkozni akarunk, nem uj. Az igazság, amely 
abban rejlik, szinte nem uj ; kiváltképp mi ránk katho-
likusokra nézve az alap, amelyen áll hitünk és oly 
régi, mint maga a kereszténység ; a mi a dologban uj, 
azt a változott viszonyok követelik és hozzák ma-
gukkal. 

Voltaképp másról nincsen szó, mint az értékter-
melő, a vagyoni érdekekkel foglalkozó és ezen viszo-
nyok szempontjából a szociális életben az emberek 
egymásközti viszonyát irányítani akaró tanoknak össze-
foglalásáról. Ezen irányzatnak dicsőségesen uralkodó 
XIII. Leo pápánk (Éljenzés.) adott legelőbb is világra 
szóló, hangzatos kifejezést ós megjelölte egyszersmind 
azon alapokat és utat, amelyen e tanban halad-
nunk kell. 

Ne méltóztassanak azt hinni, hogy az én hódola-
tom az egyház és a Szentatya kiváló magas személye 
iránt odáig ragad, hogy e részben is ugy tekintsem 
szavát, mintha ex cathedra, mint megtámadhatatlan 
dogmát, csalatkozhatatlan bizonyossággal hirdetné, de 
igen is ő az illetékes, hogy az egyház csalatkozhatat-
lan tanait ezen térre is átvigye és ezek szempontjából 
jelölje ki azt az utat, módot, amelyet követnünk kell. 
Láttuk és sok téren tapasztaltuk, hogy az irányzatok 
és alkalmazások eltérnek, mert hisz a viszonyok is 
különbözők és az okok is számosak, amelyek az igaz-
ság különböző alkalmazását követelik azéletben. 

A szociális viszonyok fejlesztésére ható keresz-
tény igazságok valósítására minden egyes hivatott. 
Nagyon sok az, amit az egyház és annak szervezete 
tesz ez irányban. 

Ennek kifejtése és a helyes irány kijelöléséhez két 
dolog mulhatlanul szükséges, a két dolog, amely 
mindörökre megmarad, a keresztény igazság és a keresz-
tény szeretet. Az igazság, amely kijelöli a helyes utat, 
a szeretet, amely az Isten kegyelméből és áldozat-
készséget teremti az emberek között és egyszer-
smind erőt kölcsönöz az embereknek a küzdelmek, 
a szenvedések elviselésére. Valahányszor ezen ta-
nokról és törekvésekről gondolkozom, oda jutok kö-
vetkeztetéseimben s ez a felfogásom is, keresztény 
hódolattal ismétlem a szentatya és a szentírás szavait. 
Bármikép küzdünk, törekedünk, szegények mindig lesz-
nek közöttünk és azokat segíteni lesz mindig hivatá-
sunk és kötelességünk. Felkérem azon tisztelt urakat? 
akik az előadásokra hivatottak, legyenek szívesek azt 
megkezdeni. Éljenzés. 

2. Prohászlta Ottokár dr előadása „A szociális 
kérdés és a papság" czimen : 

Tele van a szellemi világ atmoszféráj â S ä társa-
dalmi élet szocializmussal. Minél műveltebb egy tár-
sadalom, annál inkább, ha nálunk még nem, az csak 
az európai gazdasági állapotok mögött való elmaradás. 

: Uj énekek, uj próféták, u j időkről szólnak. 
A gyakorlati életben mint ellenséges mozgalom 

jelentkezik, mely tagad. A gazdasági átalakulások 
betegágyában született, megvan rajta a szenvedés s a 
szenvedély vonása s lelkére árnyat vet. De az erő-
szakos iránya, mint valami sajátos derű vagy árny, 
ösztön és vágyódás föllelhető a szociális-szellem ; 
mely uj állapotokat készít elő s az emberiséget hajlé-
konyságában, idomíthatóságában megtartja. Ez a szel-
lem mint az északi szél, mely végig fuj és meg-
zörget minden ágat s minden lombot. Semmi sem 
zárkózhatik el e szellem befolyásától s a tudomány 
a művészet, az élet, az iskola, a nevelés szociális 

j akar lenni. 
Mi legyen a szocializmus álláspontja, szerepe, 

mint érezzen s gondolkozzék, ez a kérdés. Válaszszuk 
ki belőle azokat az elemeket, melyeket a szociáldemo-
kraczia helyez beléje ; ne térjünk át, hogy jogos-e s 
lehet-e a termelési eszközökkel államosítani s a ma-
gánbirtok a termelésben megengedhető-e vagy nem. 
Ne tekintsünk a módra, ne a szociáldemokrata rend-
szerre, feleljünk egyenesen : 

Mi a socziális kérdés ? Ez iránt nincs kétség, 
erre felel Lombast Brentano, Marx, Lieb, Virekk, 
Gugelt, Ruland s a társadalmi néprétegeknek uj elhe-
lyezkedése. 

Társadalmi kérdésben mindig a régi társadalom 
bomlásáról s az újnak megteremtéséről van szó. A 
társadalom oly szervezet, melyben a népnek rétegei 
egymással -e, jogok, a munka s a javak elosztását ille-
tőleg a különféle részeknek az egészhez való viszonyá-
ban vannak. Egy darabig egyensúlyban vannak a 
munka s a javak elosztásának e szervezetei, ezután u j 
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gazdasági tényezők beálltával, milyenek a rabszolgaság 
megszüntetése a pénzgazdálkodás, a gépek, a gőz e 
régi formák bomladozni kezdenek s ujakat kell terem-
teni. 

A réginek bomladozása végtelen sok kín és köny 
árán történik. Elkeseredés és düh, nagylelkű lemondá-
sok s az önzés orgiái közt oszlik meg az emberi bá-
mulat. 

A fájdalomban fölébred az ember: öntudatra 
ébred az elnyomott, a szenvedő s a társadalom hajó-
jára föl akarja húzni a szabadság zászlóját s a hajó 
irányát egyenlő s mesés, de mindig remélt Utopia-
szigete, senki szigete felé fordítja. Egyre többet akar a 
javakból s az élvezetből; az alsóbb rétegek fölemel-
kednek s a felsőbb rétegek privilégiumaiban részesülni 
akarnak: az élet bankétjén ők is helyet kívánnak. 

Ha kérdezzük, honnan ez a folytonos emelkedése 
az alsónak? Miért tolakodnak egyre a jogok s a javak 
élvezetébe mások, kiket a hatalom s az élvezet bérlői 
betolakodóknak tartanak ? 

Honnan ez a szociális áramlat, mely mint a ten-
ger nem az áramló folyók vizétől, de öndagályától 
emelkedik, mig szétrepeszti a régi formákat. 

A történelmi naturalizmus e kríziseket kizárólag 
a termelés megváltozásának s nem az eszmék hatal-
mának tudja be, mi mindkettőnek; a termelés meg-
változásának s az eszmék tartalmi kifejlődésének. Mig 
a termelés módja a konszolidált társadalomban meg-
nem változik, az egyensúly meg nem zavarodik, az 
osztályok elhelyezkedése tar tós : jön azonban az idő, 
midőn a haladás a termelést megváltoztatja s akkor 
az osztályok is másképp alakulnak : nyakunkon van a 
szociális leér dés. 

Ez álláspontból Ítélhetjük meg a társadalmi moz-
galmat. 

Eleven szervezeteknek fejlődését látjuk bennük s 
a fejlődést semmi eleventől, még az élettelen humusz-
tól és földtől sem tagadhatjuk el. Az emberinek is kell 
fejlődnie s fejlődése a földön a javakban való része-
sülésben áll, tudniillik annál fejlettebb a társadalom, 
minél több ember részesül a természet s a munka 
java iban: az anyagi, szellemi s erkölcsi jóban. 

Ez az Isten gondolata ; a szentírásnak szava : 
töltsétek be a földet s hajtsátok azt birodalmaitok alá 
és uralkodjatok, a kulturának első paragrafusa. Az Isten 
akarata,hogy az ember ur legyen a földön.Hogy ur legyen, 
ne troglodita s uralkodjék s hajtsa birodalma alá a 
földet s a természeti erő s a lenyűgözött erőkön építse 
föl kulturéletét a föld. Ugyanez a kulturföladat sürgeti 
a javaknak minél tágabb körben való élvezetét. Ha 
most tényleg ugy van, azt a történelmi fejlődés a 
bűnök s a szenvedélyek kohójában kovácsolta össze, 
de az Isten jobbat akar, ezt s a rossz fejlődést öntuda-
tunkra hozva, a fejlődés törvényeit és tényezőit meg-
javí tsa s egy jobb, igazabb s igazságosabb fejlődést 
léptessünk a világba. 

Tehát az Isten gondolatai szerint az emberiség ur 
legyen a földön, legyen kultur-emberiség. De ettől 
csak egyet kell lépnünk, s fölfogjuk azt is, hogy az 

Isten gondolatai a kultur-javaknak minél szélesebb s 
minél tágabb körben való élvezését szánják az emberi-
ségnek; el fogjuk ismerni, s a társadalom, mely egyre 
minél több embert részesít a kultur-javakban, a ter-
mészeti fejlődés követelménye, el fogjuk ismerni s az 
emberi szabadságok kiterjesztése nem liberalizmus és 
tévtan, hanem isteni gondolat, valamint azt is, hogy az 
emberi jogok kihirdetése nem szabadkőművesség, hanem 
a kereszténység. 

Ez idő szerint az emberiségnek követelménye és 
igénye a jogok és javak élvezetére még sürgősebb, 
még öntudatosabb s azért a társadalmi átalakulás krí-
zise közelebb fekszik; mik tehát a modern szociális 
mozgalom jellegei, melyeknek ezt a radikálisabb irány-
zatot tulajdonítanunk kell. 

Az első jel leg: az embernek mint önálló, öntuda-
tos individuumnak föllépte. Az ember annyiban ember, 
amennyiben önmagán uralkodó, önmagával diszponáló, 
sorsát intéző egyéniségre tesz szert. 

Vegyük már most szemügyre, hogy az individua-
litás mily fokán állt az ember régen s áll mostanában 
a társadalmi életet illetőleg. A középkori társadalomban 
az egyed nem igen érvényesülhetett, az egyes ember 
bele volt szorítva a rendek keretébe. Maga a társadalmi 
rend adott neki értéket, kijelölte helyét, biztosította 
kenyerét ; de ugyanakkor lekötötte a rend keretén tul 
való gazdasági társadalom érvényesülését. Minden 
ember egy-egy rendhez tartozott : lovag, pap, kézműves, 
kereskedő, paraszt, polgár, jobbágy lehetett. A társa-
dalmi harçzokban és mozgalmakban az egyed önállólag 
egyáltalában nem szerepelhetett, azokban a rendek 
küzdöttek egymással s a rend sorsát nyögte s örö-
meit, vívmányait élvezte minden egyes tagja a 
rendnek. 

Manapság a munkás jog szerint saját elhatározásá-
nak ura ; sem rend, sem törvény nem feszélyezi ; keres-
heti, ahol akarja munkájának gyümölcsöztetósét ; nincs 
lekötve ; mehet, merre akar ; köthet szerződést, aki-
vel akar. 

A munkás ez önrendelkezése és szabadsága az 
emberi egyéniségnek diadalra jutása. A modern szociá-
lis mozgalom szinterén az önálló, szabad ember áll, 
aki követeli a maga jogát, hogy egyéniségét minden irány-
ban szabadon kifejleszthesse. Széthulltak a korlátok, 
melyek az embert lekötötték : az ember egyéniségét 
lekötő ezopfot, az érvényesülésnek akadályát eltörülték ; 
politikai szabadságot adtak, hogy a szabad polgár maga 
vegyen részt a kormányzásban; felszabadította a job-
bágyot a rögtől s tért nyitott az individuális erők sza-
bad játékának. 

E hallatlan szabadság megadta az egyesnek mél-
tóságát, de atomizálta a társadalmat. A szabad ember 
szabad emberrel állt szemközt. Az „én" megjelent a 
színen. De a köz még nem találta meg átalakulását. 
Pedig az ember nemcsak „én", de társas lény is. Mikor 
saját lábainkra állított a szabadság korszaka, ki akarta 
fejleszteni az individuális erőket s szétszaggatta a tár-
sadalmi formákat. Pedig meg kell teremteni a társa-
dalmi formákat is, mert az emberiség a legcsodálato-
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sabb ismereteket épen társadalmaiban építi föl 
s a fejlődés nem maradhat az atomoknál, neki az 
„egész" kell. 

A modern szociális kérdés tehát abban áll, hogy 
a fejlett, magasfoku szabadság megóvása melleit miképp 
lehetne eleven közönséget képezni a társadalomnak. A mo-
dem szociális mozgalomnak második jellege a művelt-
ség terjedése s a magasabb műveltségre emelt igény. 
A szabadság ösztönével karöltve jár az öntudatra 
ébredő embernek másik ösztöne, a vágy magasabb 
műveltség után. Hasonlítsuk össze a mai munkást 
Angliában, Szászországban . . . íme a modern munkás 
művelt ember lehet; de a művelődés forradalmi té-
nyező ; mindenesetre ; csakhogy a forradalom alatt 
nem kell a véres, erőszakos forradalmakra gon-
dolnunk, hanem a gazdasági vagy politikai életben 
végbemenő s épp az eszmék hatalma által hordozott 
forradalmakat érthetjük. A művelt munkás több ember, 
mint a műveletlen ; a művelt ember pedig az életben 
sulylyal s kihatással bírni kívánó ember, több jogot, 
több jót kíván s a társadalom u j alakja ez u j sulyok 
szerint: a szabad s a müveit ember súlya szerint fog 
testet ölteni. 

A művelődés vágya sok ezer és ezer embert ragadott 
meg a társadalom munkás rétegeiben. Bátran mond-
hatjuk, hogy a modern munkás-társadalom nagy súlyt 
fektet a műveltségre, ég a tanítás vágyától s a szociál-
demokráczia épp ugy, mint az ingyenes, népies elő-
adásokat rendező akadémikus körök arra törekszenek, 
hogy a műveltség általánossá váljék a munkászosz-
tályban. 

A szociáldemokraczia komolyan veszi e föladatát ; 
mondhatom, hogy a tudományos művelődést tart ja 
evangéliumának. Mit az apostolok hittek, azt a szociál-
demokraczia a tudomány erejével éri el. 

A hollandi, német, skandináv, angol társadalom-
ban az irányzat nélkülözi az erőszakos forradalmi jelle-
get s elhihetjük a munkásosztálynak, hogy nem irigyli 
a vezető osztályok pénzét, hanem egyenjogúságra törek-
szik az értelmi világban. Szellemében, műveltségben 
akar testvérünk lenni. Hozzá akar férkőzni a szellemi 
javakhoz ; könyvtárakat, muzeumokat látogat ; a sok-
szorosító művészet által birtokába keríti a művészet 
termékeit; tudja s érti, hogy a műveltség társadalom-
alakító erő. 

Művelt embernek több jogot, több részt kell adni 
a társadalom javaiból : bízzunk a természet vaslogi-
kájában, mely a műveltség ölébe hullatja a közmunka, 
a közfáradság gyümölcsét. Bízzunk az emberi természet 
ösztönében, a vágyban nagyobb szabadság és műveltség 
után, mely okvetlenül uj formáját sürgeti a társadalmi 
elhely ezk edésnek. 

Legyen szabad összefoglalnom téziseimnek szét-
szórt gondolatait: a szociális kérdés a X X . században 
az, ami volt régen, t. i. az alsóbb társadalmi rétegek-
nek emelkedése, melyek részt kérnek a felsőbb rétegek 
javaiból; ez a részesedés oly elmaradhatlan, amilyen 
valóságos az alsóbb rétegeknek átváltozása. 

Már pedig az alsóbb rétegek tényleg átváltoznak : 

tehát a társadalmi szervezet is e tényezőknek arányá-
ban fog átváltozni. 

Ez az átváltozás meghalad minden egyébb ily-
nemű törekvést a múltban ; arról van ugyanis szó, 
hogy a munkás szabad ember lett s művelődik, tehát 
a modern szociális mozgalom minden előbbi szociális 
mozgalomtól épp e két tényezőre való tekintetből, lé-
nyegesen elüt s radikális átváltozások elé visz. 

Karoljuk föl ezt a nagy munkát. Ismerjük föl 
Isten gondolatait s ne féljünk a mozgalom erőszakos-
ságától ; a nagy czélok mindig alkalmasak nemcsak az 
akaratot, hanem a szenvedélyt is megmozgatni ; az ár-
víz mindig zavaros, de ha szűkebb medrébe tér, meg-
tisztul : a modern szociális mozgalom is pezseg, habzik, 
zavarog, tajtékzik a szociáldemokráciában, mely a moz-
galomnak szenvedélyességét képviseli, de a szociálde-
mokrácia is vedlik s a pezsgő ár abban a mértékben 
tisztul, a melyben a társadalom vezető körei fölismerik, 
méltányolják és segítik törekvéseiket. 

Első sorban a klérus teljesítse kötelességét s fogja 
föl hivatását. 

Ismerje föl az Isten gondolatait az emberiség kul-
turális életében. Ne mondja, hogy az emberiség földi 
léte kivül áll az örök czél irányvonalain s mi köze 
hozzá, hogy a tökéletesség az anyagi, földi javak 
nékülözésében s visszaváltásában áll. 

Nem ; a kultura az embernek minden irányban 
való érvényesülésében, a vallási, erkölcsi, lelki, anyagi 
élet lehetőleg teljes kifejtésében áll. 

Ne ellenezzük a szabadságokat s ne öntsük ki a 
fürdővízzel a gyermeket, mikor a. franczia forradalmat 
anathematizáljuk. Az erjedésbe hozta a régi örök gon-
dolatokat s hatalmas lendítést kölcsönzött a fejlődésnek. 

Az embert, az egyént a szabadság jellemzi, követ-
kezőleg a szabadság, a felelősség s az önelhatározás 
az ember ideális jellege; sőt ismerjük el, hogy a sza-
badság polczára való kilépés a legnagyobb lépés volt, 
melyet az emberiség hosszú fejlődésének évezredek 
utján tett. 

A népművelődés legyen a klérus feladata és szi-
vesen álljon bele abba a munkába, melyet az igazi 
fölvilágosodás szolgál. Iskola és körök és szövetkezetek 
az intelligencziának ébresztése a népben. Ne irtózzunk 
az u j időktől. Nekünk katholikusoknak öreg hibánk, 
hogy a történeti állapotokkal s intézményekkel nagyon 
is összenövünk s ténylegesen fönnállóra ruházzuk az 
isteni rendnek s állapotnak tekintélyét ; őrt állunk min-
den intézmény mellett, melynek szerencséje van nya-
kunkon lenni, pedig sok más intézménynek több joga 
van ahhoz, hogy legyen, s baltaszemekkel nézünk 
azokra, kik az ujat pár tol ják; a szociáldemokratáknak,, 
kik az eltávozó tényezők :ek u j elhelyezkedést köve-
telnek. Lange : írja róluk (Geschichte des Materialis-
mus) : „Ne csodálkozzunk azon, hogy sok esetben a 
szabadgondolkozók, sőt néha épp az egyháznak elszánt 
ellenségei azok, kik az elnyomott emberiség ügyét lel-
kes szívvel fölkarolják, mialatt az egyház szolgái a 
gazdagok asztalánál ülnek s a szegényeknek az aláza-
tosságot s az engedelmességet prédikálják. Ha föl is 
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teszszük, hogy az uj-szövetség morálisa mély benyo-
mást tett a keresztény világ népeire, ebből nem kö-
vetkezik, hogy ez a benyomás épp azoknál lesz a 
legmélyebb, kik a tan betűjével foglalkoznak. Nagyjá-
ban ugyanis valószinüvé válik, hogy századunk erélyes 
reformtörekvései, melyek a világot az eltaposott nép-
tömegek javára átalakítani kívánják, közelebb állnak 
az újszövetség gondolataihoz, mint ahogy azt a reform 
hordozói gondolják." 

A régi formákhoz szokott s azokban kellemesen 
elhelyezkedő elemek ellenszenvvel tekintenek a mozga-
lomra, 918 újság nem a tévely kritériuma. 

Áldozatokat kell hozni, a fejlődés kivasalja azokat 
belőlük. 

S végül 2 nép érdekeit kell most gondoznunk. A 
szenvedő népét, mely a régi viszonyokból átlépve az 
u j időkbe, gazdasági rázkódtatást szenved. Ki szeresse 
a népet, ha nem mi? Ez krisztusi indulat. Ezt kívánja 
Carlyl, ezt Kingslen, ezt ők. J á r j a át mindenünket, 
hivatásunkat ez a vágy. Ne engedjük, hogy ők jobban 
szeressenek ! 

A papság akcziója az égető kérdések mélyebb 
fölértésén s a népért lelkesülő, örömében, bajában 
résztvevő érzéken fordul meg. Viseltessünk nagy rész-
véttel a nagy beteg, a keresztény társadalom iránt, 
melyhez irányit a krisztusi szó „pauperes evangelizan-
tur u , de manapság nem azért, mert fogékonyak, de 
mert kicsinyek és elkeseredettek. Szárazak a lelkek ! 
Leköti őket az élet borzalmas küzdelme ! Az evangé-
lium a maga lemondásával és szenvedési témáival erőt-
len árnynak látszik, mely nem lendit a szenvedőnek 
nyomorán. De mondjátok meg nekik: segítsünk szegény-
ségteken ! s kigyullad az arcza ez uj evangéliumtól. 

Ezek szeretnek minket ! Igy tett a régi evangelium. 
Nincs művészet, nincs tudomány, nincs mozgalom, mely 
népszerű legyen, amelyen valamiképp meg nem érzik 
a szociális olaj csepp ; ott is az Ur, a szegények fölkent-
jének evangeliuma s az evangelium intézményei hor-
dozója, az egyház érzéketlen legyen?! 

Ha ez lesz, elfelej fik. Helyezzük vissza a keresz-
ténységet a lejtőről, melyen tehetetlenségbe s feledésbe 
csúszik, régi, erőteljes pozicziójába, léptessük föl, mint 
tanítani és hatni képes és kész intézményt. 

Hig}'jék el, minden kopik, a kereszténység is ha-
nyatlik s öregszik ; nem a tan, nem a tény, nem a 
kegyelem s az igazság : de a kihatás. Nincs jól be-
állítva az idők szükségleteibe : nem veszik észre raj ta 
az életet. Az igazságnak isteni kritériuma : spiritus et 
vita ; a tett, a tény. 

Kingslenről ezt irták : „az imádság embere" volt 
s Krisztus iránt rajongó szeretettel viseltetett, kiben a 
szentek példája szerint barát ját s testvérét tisztelte. 
Mikor a bibliát vagy az egyház imáit olvasta, az Isten 
üzenetét véltük ajkairól hallani. Mély vallásossággal 
demokratikus irányzatokat párosított s oly szeretetet a 
szegények iránt, mely a szocializmussal határos." 

Perczekig tartó taps és éljenzés hangzott fel, mikor 
Prohászka befejezte szavait. 

3. Az értekezletet Zichy Nándor gróf ezen szavakkal 
rekesztette be : 

Ezzel a remek előadással a mai nap ki vagyon 
merítve ; én tehát készülök, hogy köszönetet mondjak 
a főtisztelendő előadó urnák, (Eljezés.) másodszor a 
figyelmes ós lelkes közönségnek. A lelkesedés mellett 
a tudás, a sziv mellett az ész tevékenysége szükséges, 
hogy valóságos egyensúly legyen az emberben és az 
ő jóakaratú lelkesedése ne legyen haszontalan. Es igen 
helyesen mutatott rá az előadó a Nova-um rerum enezi-
klikára és folytonosan is az egyházból indul ki. Semmi 
uja t a kereszténység nem tanít és a múltban sem 
taníthatott s a jövőben sem fog tanítani, mert mindaz 
a szeretet, mindaz az igazság, minden amit a forradal-
mak felfedezni véltek, az már benn van a keresztény 
igazságban ; és azok, akik azt hiszik, hogy az állam 
tökéletes, ha mindenféle tévtannak megnyitja az utat, 
csalódnak. Csak a keresztény igazság alapján álló állam, 
csak az boldogulhat. 

Azért az encziklika mindjárt a bevezetésében til-
takozik a tévtanok ellen, az egyéni jog, a birtokjog, 
a szabadság mellett. A lelkész az ő lelkészi működésé-
ben igenis az idők bűnei mellett sablonos lehetett 
működésében, de a keresztény sohasem lehet sablon-
szerű, mert őt a hit, szeretet és keresztény kötelesség 
vezeti és a lelkész, aki ezektől át van hatva, a jó lel-
kész jó volt a múltban, jó lesz a jövőben; a szeretet 
a kereszténynek sohasem elég nagy, az emberi fejlő-
dést minden korszakában felragadj ëij az igazságot min-
den korszakban mindig világosan látta, mélyre hatólag 
kifejt i . (Éljenzés.) Ez a szocializmusban is kifejezést 
fog lelni ; és hogy ez oly égető szükség, éppen abban 
rejlik, hogy nem vagyunk eléggé keresztények és hogy 
az állam megszűnt nagyon sokban keresztény lenni. 
(Ugy van ! Taps.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
É J — M M — — P — B i 

f 
S p ó n e r J ó z s e f . 

A váczi székeskáptalan oszlopos tagját vesztette 
el Spóner József pápai praelatus, szent keresztről neve-
zett cz. apát, váczi székesegyházi olvasókanonok urban, 
ki f. hó J9-én éjfélkor, életének 79-ik, papságának 
55-ik és kanonokságának 31-ik évében hunyta le testi 
szemeit. Temetése, mely végett a főpásztor bérmautját 
félbeszakította, a székesegyházból ma megy végbe. 
Az ö. v. f. n. 

Budapest, május 22. A keresztény magyar ifjúság 
mozgalma és a keresztény szociális kurzus — két külön 
jelentkező tünet, melyek azonban a legbensőbb össze-
függésben vannak egymással. Összeköti őket közös forrá-
suk : az, hogy mindakettő a keresztény magyarság 
életösztönének elodázhatatlan és elfojthatatlan megnyilat-
kozása, arra a czélra, hogy ebben az országban a ke-
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reszténységnek és magyarságnak veszélybe sodort ural-
ma, az uj iclők u j viszonyainak megfelelően, erős ala-
kokra kerüljön s beláthatatlan hosszú időre biztosítást 
nyerj en. 

Magyarország népe elzüllik és kivándorol : a ma-
gyar keresztény intelligenczia tehát gondolkodóba esett 
és kezd rájönni, hogy nincs újjászületés, csak Krisz-
tusban, az ő szent keresztjének szellemében. Ezért 
futott a magyar if júság a kereszt jelvénye alatt össze ; 
ezért tartanak buzgó és lelkes kath. férfiak keresztény 
szociális kurzust Budapesten. 

Mi ez a keresztény szociális kurzus vagy „Uni-
versity Extension" egyéb, mint összehordása és orszá-
gos világossággá fejlesztése mindazon igazságoknak és 
elveknek,, melyek szerint Magyarországban az egyéni 
és társadalmi életet a keresztény kultúra igényei és 
követelményei szerint ujjá alkotni és ujjá szervezni 
lehet és kell. 

A főiskolai magyar keresztény ifjúság mozgalma 
kritikus állapotba kezd átmenni. A selmeczi kongresszu-
son fog kitűnni, mit lehet a keresztnek az ezidőszerint 
való magyar főiskolai keresztény ifjúságtól várni. 

A keresztény szociális kurzus — az máris sikerült. 
Igaz ugyan, hogy nem gyűltek össze százan és ezren, 
mint külföldön szokás ; de a vezérkar, nagy erővel és 
rátermettséggel, az már szerencsésen megalakult. Pro-
hászka Ottokár dr programmja, különösen ott, hol a 
szociális haladás kötelességét az emberiségnek Isten 
által adott uralkodási parancsához, illetve kötelességé-
hez kötötte, fenségességben, igazságban és erőben, felér 
mindavval, a mit a külföld keresztény szociologusai e 
téren felmutattak. ? ? 

Róma, május 11. A pápai nemes testőrség első száz-
évének jubileuma. — 

Ma, május 11-én, ünnepelte a pápai nemes test-
őrség fennállásának századik évfordulóját. Lehetetlen 
e nevezetes ünnepélyről itt meg nem emlékezni. 

Reggel 9 órakor szent mise volt Te Deummal. 
Azután kihallgatás volt a pápánál. Rospigliosi Kamill 
hg, a testőrség parancsnoka, hódoló üdvözletet olvasott 
fel, melyre XIII . Leo pápa következőképpen válaszolt : 

Nagyon méltók önhöz, herczeg ur, és a mi nemes 
testőrségünk testületéhez, azon érzelmek, melyeket ön 
fiúi hódolattal és tántoríthatatlan hűséggel kifejezett. 
Mi viszonzásul szivesen fejezzük ki önnek és az egész 
testületnek elismerésünket és megelégedésünket, a mely 
mindakettő oly élénk, hogy bennünket kiváló tanúság-
adására indít a mai napon, a mely a testület alapítá-
sának első száz évére emlékeztet. 

Nagyon jól tudjátok, kedves fiaim, hogy mi, 
tekintve az idők szomorú helyzetét, általános törvény-
nyé tettük magunknak, hogy tartózkodunk a részve-
véstol midabban, a mi nem apostoli hivatásunk, vagy 
avval szorosan össze nem függ. Ma azonban, kivételt 
téve, szivesen egyeztünk bele abba, hogy személyesen 
vegyünk részt ebben az ünnepélyben (accademia festi-
va). melyet ti mintegy házi örömül rendeztetek. Hogy 
a pápa ily kivétellel éljen azok számára, kik oly nemes 
és buzgó lélekkel igyekeznek őrizni az ő személyét, 

nekünk egészen illőnek látszik, mert maga ez is ked-
ves ösztönül fog szolgálni, hogy hűségöket és szerete-
tüket megkettőztessék. 

Mi egyébiránt, kedves fiaim, emlékeztetünk ben-
neteket, hogy „noblesse oblige" : a vér és állás előkelő-
ségéhez mindennél jobban illik a gondolkodás és 
cselekvés nemessége; és valamint ti teljes joggal büsz-
kék vagytok zászlótokra, ugy ez is büszke lehessen 
mindenkor mindegyitekre. 

És most menjünk át az Aula regiába (a trónte-
remben mondta) a százévi emlékezőre ; de im előbb 
vegyétek, a mit kértetek, apostoli áldásunkat, melyet 
szivünk nagy szeretetével adunk rátok és családai-
tokra. 

Következett az akadémiának nevezett ünnepély, 
mely két részből állt, irodalmi és zenei részből. 

Az irodalmi rész programmja ez volt : 
1. Prolusione. Canale gróf testőrtől. 
2. A nemes testőrség alapítása. Terzinák. Möns. 

Polet.o-tól. 
3. A nemes testőrül' hármas nemességéről. S on ettek. 

Möns. Zanoto-tól. 
4. A nemes testőrség hűsége az Ap. sz. Szélihez. Can-

zone. Möns. Bartolini-tól. 
A zenei rész, melyet don Lorenzo Perosi mester, 

a pápai énekkar örökös igazgatója vezetett, a követ-
kező programm szerint folyt le : 

1. sz. Beethoven. Sinfonia in do maggiore per or-
chestra. Tempo 1° stb. 

2. sz. Perosi. Krisztus siralma Jeruzsálem felett. 
Solik, énekkar, és zenekar. A „L'entrata di Cristo in 
Gerusalemme" cz. oratóriumból. 

Solo és férfikar: 
Et ut appropingvavit, videns civitatem, fievit super 

illám. 
Kar : 

Caligaverunt oculi mei a fletu meo, quia elongatus 
est a me, qui consolabatur me. Yidete omnes populi, 
si est dolor similis sicut dolor meus. 

Krisztus : 
Jerusalem, Jerusalem, quae occidis prophetas et 

lapidas eos, qui ad te missi : sunt . . . Quia si cogno-
visses et tu . . . in hac die tua, quae ad pacem tibi : 
nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Jerusalem, 
Jerusalem, quae occidis prophetas . . . quia v e n i e n t . . . 
inimici tui . . . et ad terram prosteruent te . . . et 
non relinquent in te lapidem super lapidem : eo quod 
non cognoveris tempus visitationis tuae. 

Kar : 
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum 

Deum tuum. 
3. sz. Perosi. L'Alba del trionfo. A „La risurre-

zione di Christo" cz., ő szentségének felajánlott orató-
riumból. Zenekar, a végén Alleluja az énekkar által. 

A hatásos zenei előadás után a szertartások szent 
congregatiójának hymnographusa a pápai trón elé 
járult és felolvasta azt a Brcvét, melyet a szent atya 
ebből az alkalomból a nemes testőrséghez intézett és 
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a melylyel az ünnep emlékérmét megalapította. Az 
emlékérem egyik oldalán a pápa arczképe látható, má-
sik oldalán a következő felirat olvasható : 

Leo. XIII . . P. M. 
Custodibus. Corporis 

Nobilibus. 
Anno C. 

Ab. Eor. Cohorte 
A. Pio VII. Dec. Suo 

Constituta 

A pápa nagy dicsérettel távozott az ünnepélyről. 
Miután a testőrség lakosztályaiba visszavonult, 

befejezésül következett az emlékkő leleplezése. Beszél-
tek Rospigliosi hg parancsnok és Mocenni bibornok. 
Az emlékkő felirata a következő : 

ANNO MDCCC'l. 

P1VS VII PONT. MAX 

EQUITIBVS. LEVIS. ARMATVRAE 

SVBLAT1S 

COHORTEM. PRAETOR. E . VIRIS. NOB1LIBVS 

PONT1F1CI. PROTEGENDO. INSTITVIT 

ANNO MDMI 

LEO. XIII. PONT. MAX. 

A VGENDAE. CBLEBRITATI 

ANNI. C. AB. INSTITVTIONE. FEL. JMPLETI 

CVSTODES. CORPORIS- SINGVLOS 

ARGENTEO. NOMISMATE, DONAV1T 

COHORS. REI. MEM. PROPAGANDAE 

TIT. PONENDUM. CVRAV1T 

CAM1LLO. ROSPIGLIOSI. P f tAEF. NVM 

V. i D . MAI. MDMI. 

HIVATALOS. 
I. Az esztergomi érseki papnöveldébe fölvétetni óhajtók 

julius 1-én tartoznak megjelenni beiratásra és orvosi 
vizsgálatra a délelőtti órákban a papnövelde épületé-
ben. Hozzák magukkal keresztlevelöket és év-végi bi-
zonyítványukat. A fölvételi vizsgálat julius 2-án lesz. A 
vizsgálat tárgya egy rövid költemény elszavalása, és for-
dítás latinból, melyet kiki tetszés szerint választhat. 
Jelentkezni lehet a gymnasium IV-ik és következő osz-
tályait végzetteknek. A szegényebb sorsú jelentkezők 
a papneveldében kaphatnak lakást és élelmezést, ha 
ezért előzőleg folyamodnak a szeminárium igazgatósá-
gánál. 

II. A pécsi papnevelö-intézeü elöljáróság közhírré teszi, j 
hogy a pécsi seminárium növendékei közé fölvétetni 
kívánók felvételi vizsgálata ez évben jul. hó 1. és 2. 
napján fog megtartatni. 

Azon gymnasiumi tanulók, kik a 4. osztályt jó 
sikerrel elvégezték vagy az érettségi vizsgálatot sike-
resen letették és a kisseminariumba, illetve a 8. osz-
tályból a theologiai tanfolyamra fölvétetni akarnak, 
keresztlevéllel és iskolai bizonyítványnyal ellátva jul. 

hó 1-én a délelőtti órákban a seminariumi vicerector-
nál jelentkezzenek, a hol a további teendők felöl érte-
síttetni fognak. 

VEGYESEK. 
— 0 felsége ajándéka. Gödöllőn, Erzsébet királyné 

szobrának leleplezése alkalmából, ő cs. és ap. kir. fel-
sége gróf Csáky Károly váczi püspök urnák, a ki a 
szoborleleplezést megelőzőleg a király előtt misét mon-
dott, emlékül aranykeresztes lánczot ajándékozott. 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás és eszter-
gomi érsek ur a most épülő ipolysági r. k. iskola javára 
1000 koronát adományozott. 

— A. kassai egyházmegye területén Bubics Zsig-
mond püspök ur legújabb főp. levelének értelmében az 
ifjúság a keresztény vallás 1900-os emlékének ünnepét 
f. hó 20-ika és 25-ike között fogja megünnepelni. Ez 
alkalomból ö nméltósága az ifjúsághoz külön atyai szó-
zatot intézett. 

— A hitélet köréből. Negyeden (Ny. m.) f. hó 12-én 
Mórocz Julis 18 éves kálvinhitű hajadon ünnepélyesen 
letette a kath. hitvallást Kubicza Terenczius negyedi 
plébános kezeibe. A szertartásnak még a reformátusok 
köréből is igen sok szemlélője volt. A szent mise után 
a megtért leány Csontos József magyar-soóki legény-
nyel házasságra lépett. Már 67 esztendeje, hogy Negye-
den ünnepélyes áttérés történt. A mult század elején 
a negyedi gyülekezet rektora lett katholikussá, azóta 
csak öt visszatérés történt. Negyed túlnyomóan refor-
mátus lakosságú, terjed a baptista hit, már százan is 
lesznek : kath. egy sincs köztük. Vegyes házasság ritka, 
a gyermekek vallására nézve többnyire a kath. fél 

javára egyeznek meg\ ref. fél javára eső megegyezésre 
még nem volt eset. Érdemes megemlíteni, hogy a ref. 
jegyesek muzsikaszóval lakodalmas menetben mennek 
a polgári kötéshez, azután a templomba, mig a katho-
likusok szerényen, két tanúval jelennek meg az anya-
könyves előtt és mindig megtagadják az aláírást és 
csak másnap mennek felkoszorúzva esküdni a szentegy-
házba. 

— A kassai püspöki papnevelő-intézet tulajdon 
helyisége földszinti nagytermében 1901. évi május hó 
25-én a kereszténység uralmának 1900-ados jubileuma 
alkalmából örömünnepet tart. Kezdete délután 5 óra-
kor. Műsor: 1. Előjáték. Ecce Sacerdos. Előadja a 
katonazenekar. 2. Üdvözlő beszéd. Tart ja Kasztell Ala-
dár, papnevelő-intézeti tanulmányi felügyelő. 3. Hym-
nus a pápáért. Mindszentitől. Előadja az intézeti ének-
kar katonazenekisérettel. 4. Sión leánya. Kisfaludy A. 
B.-tól. Szavalja Varga J . III. é. hh. 5. Dal szöveg 
nélkül. Duett Mendelssohn-Bartholdytól. Előadják: zon-
gorán Moravetz J . II. hh., harmoniumon Szuchy J . 
Hl . é. hh. 6. Kérdés és felelet. Irta és felolvassa Cse-
íényi J . IV. é. hh. 7. Őseink emléke. Huber K.-tól. 
Előadja az intézeti énekkar katonazenekisérettel. 8. 
Regina Coeli. Melodráma Váradi—Czobortól. Szavalja 
Répászky J . VIII. o. n., kisérik : az énekkar, zongorán 
Kerekes R. II. é. hh., harmoniumon Szuchy J . I I I lih. 
9. Szózat. Vörösmarty Erkeltől. Előadja az intézeti 
énekkar katonazenekisérettel. 10. Záróbeszéd. Tartja az 
intézeti igazgató. 11. Dalár-induló. Huber K.-tól. Elő-
adja az intézeti énekkar katonazenekisérettel. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Bre;;nay Béla. hi t tudor, k. m. tud. egyetemi nv. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, május 25. 42. 

DALMI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

„Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pig nus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A harmadik isteni személyről. — Salve Regina. — Hornig Károly báró veszprémi püspök 
urnák a Szent- Is tván-Társula t XLVII . közgyűlésén mondot t megnyi tó beszéde. — Dr Kisfa ludy A. Béla alelnöki je len tése a Szent-
Is tván-Társula t XLVII . közgyűlésén. — Egyházi Tudósítások, j Horvá th P i u s . — B u d a p e s t : Főiskolai világi i f juságunk „keresz tény" 
mozgalma. — K a l o c s a : Czentár Ev János S. J . emléke. — R ó m a : Szerzetesek az egyház kormányzásában. — Kath. Egyesületi 

Élet és Köztevékenység. A Szent - Is tván-Társula t XLVII . közgyűlése. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A HARMADIK 
ISTENI SZEMÉLYRŐL. 

A Teremtő-Atyát felismerjük a teremtés 
nagy és véghetetlen becsű munkájában; a 
Megváltó-Fiuistent imádva köszöntjük szomorú 
halála és dicső feltámadásában — téged pedig, 
mai napon ünnepelt Megszentelő-Istenünk 
üdvözlünk mindenütt, ahol felvilágosító, meg-
erősítő, vigasztaló kegyelem-adományaidat fel-
ismerjük. 

A b. Szűz környezetében napról-napra arról 
lolyik az apostolok társalgása, egybekapcsolva 
az állhatatos imádsággal : minő is leszen azon 
Lélek, kiről eltávozott isteni mesterünk oly 
sokszor és értelmünket felülhaladó módon 
nyilatkozott? Nem sokáig kellett vágyakozó 
várakozással lenniök, felvirradtak azon napra, 
melyen a kitartó fohászok bő jutalmaként, 
elvették — a Szentlelket! 

Tudjátok immár, hogyisne tudnátok, hiszen 
lelketekből szól mindazokhoz, kiknek ti akar-
játok az .Üdvözítőnek tanait átadni. Piros pün-
kösd napja — nevedet a lángoló tűzhöz hasonló 
szent nyelv-alaktól vetted, amely napon ugya-

nis e nyelvek örömrepesve szállottak alá a 
megszentelt csapatra, élén a szűz Anyával, 
hogy sziveiket a lángoló szeretetre felindítsa. 
Lángoljon szivünkben is az égi tűz, mely gyu-
laszsza fel első sorban az irántad való szere-
tetet, óh Istenünk ; — de ne hagyd elhamvadni 
azon égő-szeretetet sem, melylyel adózni tar-
tozunk azok iránt, kik velünk egyetemben 
küzdenek ez élet háborgó tengerén ! Mindkét 
szeretetre nagy szükségünk van. Apostoli lel-
kületet a szivekbe : hadd lássa a világ, hogy 
ugyanazon Szentlélek, ki az apostolokra szállva, 
föllelkesítette őket magasztos tettek véghezvite-
lére, s kinek segítségével a hitélet mezején nagy 
dolgokat müvelének, — ami gyarlóságunkat is fel 
fogja övezni oly szellemi ajándékokkal, melyek 
által mi is képesek leszünk az emberi sziveket 
Istennek megnyerhetni. Spiritus ubi vult spi-
rat. Adjunk helyet tehát szivünkben, ha fel-
keres, vigyázzunk, hogy meg ne keményítsük 
azokat; sőt ellenkezőleg készítsük, egyenges-
sük útját, és a tapasztalat fogja tudomásunkra 
adni, hogy ugy reánk, mint embertársainkra, 
a kegy elemajándék üdvöt hozott. 

E kegyelem nélkül szegények vagyunk, 
sőt nemcsak szegények, erre mit sem adva, 
könnyen lélekben betegekké lehetünk. Sajgó, 
szenvedő lelkünkre hol találunk irt másutt,, 
mint Isten kegyelem-tárházában ! Uton-utfélen 
találkozunk a lelki betegek és szegényekkel : 

42 
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nagy az elégületlenek száma, napról-napra 
fogyatkozik az emberbaráti szeretet nyilvánu-
lása. Kiki önmagának áldoz, saját énjét tolja 
előtérbe ; sokan panaszkodnak a világ mosto-
liaságáról; czéltalanul űzi magát az ember 
pályafutásán ; menedéket keres a társadalom 
•önzősége elöl, szóval szerencsétlen a társada-
lom, minden haladása mellett. Méltán keltette 
fel figyelmét XIII. Leo pápa szentséges atyánk-
nak is a világ mostani állapota. Legujabbi 
encyc l iká jában igy i r : „ Az a nagy vita a közjó-
iét munkájának kérdése fölött, amely nem egy nem-
zetben már régtől rombolja a lelkek közt az egyetér-
tést, napról-napra terjed s egyre jobban borítja lángba 
a kedélyeket, — ugy hogy a bölcsek nyilatkozataiban 
is csak nagyon természetes az a habozó kétség s az 
-aggodalom 

Vajha mindazon üdvös eszme, melyeket 
a kereszténység és ezzel egyetemben az összes 
emberiség boldogulására hirdet nagynevű pá-
pánk e körlevélben ol}T ékesszólóan, megte-
remné gyümölcseit és csakugyan mindazon 
remények, melyeket e nagy eszmék megvaló-
sulásához kötött — teljesedésbe mennének! 
Mily szépen fejtegeti a nép ügyét, midőn bará-
tait figyelmezteti, bogy bizonyos dolgokat 
egyenlő jó akarattal igyekezzenek annak szivébe 
vésni, figyelmeztessék a lázongókra, tartsák 
meg az emberek sértetlenül tiszteletben a más 
jogát : szeressék a családi életet, amelynek 
annyi az áldása ; ne hanyagolják el a vallást, 
belőle merítsék az élet nehézségeiben a vigasz-
talást és erőt. 

Szentlélek, — szállj bőséges malasztoddal 
mindazok szivébe, kiknek hirdetve leend azon 
isteni ige, mely először is a Megváltó szent-
séges ajkáról szállott alá. Az anyaszentegyház 
feje, kit te tettél sz. Péter székébe, gyakran 
emeli fel szavát az összemberiség jóvoltának 
tskintetéből ; e javaknak létesüléséhez, mely 
apostoli szózataiban az ő buzgó óhajtásaival 
— áldásával kisérve vagyon — járuljon azon 
isteni kegyelem, mely a kereszténység zsenge 
korában a legkeményebb kebleket is Jézus 
édes^igája alá ha j to t t a :— hajoljon meg m a i s 
a büszke század az egyház nagy jó akaratának 
fensőbb hatalma előtt! Breth Gyula. 

Salve Regina. 
V. 

Üdvözlégy szép szűz Mária ! 
A Salve Reginában a szent szűznek tisztelet, di-

csőítés adatik: igen, de siró száműzöttek adják e tisz-
teletet; — sínylődő jobbágyok zengik e dicsőséget! 
„Nagy Ínségünkből" hogy is száll fel a fohász: 

„Évának árva fiai, — 
Számkivete t t maradéki , — 
Siralminak örökösi, — 
Sok nyava lyáknak hajléki. 

E s iralomnak völgyében — 
Kik nyava lygunk nagy Ínségben; — 
Hozzád sóha j tunk mennyégbe — 
Hol vagy örök dicsőségben." 

Sokszor halljuk, a mint hogy ugy i§ van, hogy 
minden világi nyomorúságnak egy asszony az oka. De 
ha valaki e miatt az egész női nemet tenné felelőssé, *) 
vagy azt becsmérelné, az ugy járna, mint az a fiatal 
ember, kinek egy hölgy azt felelte : „Ön feledi, hogy 
édes anyja van." 

Mikor Isten a világot teremtette, kijelölte min-
dennek a rendeltetését. A napnak azt parancsolta, hogy 
világi tson és melegítsen s az megtette ; a fának, hogy 
teremjen és az gj'ümölcsöt hozott ; Évának, hogy legyen 
Ádámnak segítségére — és Éva nem engedelmeskedett, 
bűnbe sodorta Ádámot. S bűnük következményekép 
bűnben születtek gyermekeik, kik egymásnak lettek 
gyilkosai, bűnben születtek minden utódaik, bűnben 
fog születni az utolsó ember is. Mindez Éva műve, 
ki nem engedelmeskedett Istennek. Könnyelmű, rossz 
anyánk volt ő, ki fenhéjázásában megfeledkezett rólunk, 
gyermekeiről, ki eltékozolta Istentől nyert birtokát, a 
paradicsomot, s reánk csak terheket, a bűnt hagyta 
örökségül. 

Hanem nincs az a bűn, melynél nagyobb ne volna 
Istennek irgalmassága : kaptunk Tőle egy második 
Évát, egy gondos, jó anyát, szűz Mária személyében. 
Kihez bűneink és bajaink tudatában szoktunk felkiál-
tani : „Évának árva fiai!" 

Ha Ádám és Éva nem vétkeznek, ma is törvé-
nyes örökségünkben, a paradicsomban, laknánk. Mert 
Isten tervei mások voltak velünk; örök élet s boldog-
ság volt tervezve számunkra Isten társaságában, mit 
azonban már az első emberpár eljátszott úgy a saját 
részére, mint maradékaik számára. Igen, az örök életet, 
Isten szinről-szinre való látásában, erre való minden 
érdemet: ezt is mind eljátszotta akkor, a mikor a földi 
Éden „gyönyörűségét"**) játszotta el, azt a földi menny-
országot, melyben oly könnyű, oly boldog volt az 
érdemszerzés ! . . . Hisz ott Istenünkkel társalkodva 
készültünk volna Isten örökön tartó közvetlen visiojára, 
tökéletes bírására. A paradicsomban volt kijelölve 
lakásuk, hatalmuk volt az egész föld fölött; azon-
ban a mellett a határozott kikötés mellett, hogy annak 

*) „Cherchez la f e m m e ! " (Itj. Dumas Sándor.) 
**) Gen 2, 15. 
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a bizonyos egy fának gyümölcsét le nem szakítják. 
Ettől volt függővé téve az első emberpárnak és min-
den utódaiknak boldogsága vagy bűnhődése. 

Nem tapasztaljuk-e gyakran ma is, hogy ha az 
apa könnyelmű, ha nem gondolva családjára, vagyonát 
eltékozolja, hogy fiai is mind könnyelműek lesznek s 
unokái talán már mint koldusok járnak házról-házra ? 
Az ily családi bűn átöröklődik apáról fiúra. Ez az eset 
Ádám és Évával, s Isten ugy akarta, hogy az emberi 
nem ettől az egypártól , ebben az egy nagy vétkökben, 
származzék le. Ez az ember tragoecliájának s az ere-
deti bűnnek története. 

Adám és Eva vétkük miatt száműzettek a para-
dicsomból, gyermekeik már azonkívül születtek, szám-
űzetve voltunk onnan, mielőtt születtünk . . . (Ah, de 
— imént mondtuk : meg is váltattunk mielőtt szü-
lettünk !) 

Számkivetés! Mily sok keserűséget jelent e szó! 
Édes hazánk földjétől távol lenni ; azt látni soha többé 
nem remélhetni ; családunktól, mieinktől elszakítva, 
még arról is lemondani, hogy hazánk földjében talál-
hassuk sírunkat. Bármily szép is a vidék, hová szám-
kivetve vagy, mindegy; mindegy, hogy a fagyos Sibe-
ria bányáiban keresed-e kínlódva a mindennapi ke-
nyérre valót, vagy a bájos Olaszhon enyhe tájain 
fogyasztod-e napjaidat, — a számkivetés árvaságát 
egyaránt érezned kell. Mindenhol idegeneket s csak 
idegeneket találsz, kik veled érezni nem tudnak. Ez a 
számkivetés. 

A paradicsom az örök élet, a boldogság helye 
volt. Ezt vesztettük el, ebből vagyunk számkivetve 
egy rövid földi életre, hol feltétlen boldogság nincs 
többé, a megelégedettség is ritka, hol küzdünk a meg-
élhetésért, szenvedünk a létért, hol lényünk kielégítést 
nem talál. Innen kiáltunk fel a boldogságos Szűzhöz» 
mikor magunkról mondjuk : „Évának számkivetett 
maradéki !" 

A számkivetést sirás, zokogás követte. Örökségül 
ezt is reánk hagyta Éva. Valóban, az embernek első és 
utolsó szava „jaj" s a két „jaj" közti idő ugyanannak 
sokféle változata. A sirás az emberi természethez tar-
tozik : az ember sir bűnei felett, zokog fájdalmában, 
könyekben önti ki keserveit s örömeit. S ne mondjuk, 
hogy férfihez nem illenek a könyek, hogy az gyávaság ; 
egy valódi férfi könyei a keserűségnek csak igazgyön-
gyei lehetnek. S mily jól esik Istennek ezen adomá-
nya ! Mily nagy volna félelmünk, mekkora fájdalmunk, 
mily kicsiny örömünk, ha sírni nem tudnánk ! A kö-
nyek mindig jól esnek, akár keserűek azok, akár éde-
sek ; általuk lesznek édesek keserveink s még édeseb-
bekké örömeink. Ámde mikor a Salve Reginában Éva 
„siralmai örökösei"-nek nevezzük magunkat, nem az 
örömkönyekre gondolunk, melyeket bizony amugyis 
ritkábban hullatunk, mint inkább a földi élet által 
kisajtolt könyeinkre, az eredeti és a személyes bűn 
következtében sanyarú földi életünkre, azért mondja is 
azt a Salve Regina „siralom völgyé"-nek. 

Egész földi életünkben a legnagyobb rossz a bűn 
és a legkeserűbb a halál. Legnagyobb rossz a bűn, 

mert ez által vesztettük el Istent és a boldogságot. Éva 
óta könnyebben haj lunk a rosszra, mint a jó ra ; a jó 
és a rossz szellem állandó küzdelemben áll bennünk 
farkasszemet néz a bennünk levő isteni elein az Évá-
tól öröklött gonosz hajlamainkkal. „Sok nyavatyáknak 
hajléki. . ." 

A halál pedig a legnagyobb földi büntetés. És ez 
az egy, a mi bizonyos, a mi ki nem kerülhető. A leg-
fontosabb, a mi velünk történhetik. S valóban, mily 
sok bizonytalanra, esetleg bekövetkezhető dolgokra 
szoktunk készülni. A halálra ne gondolnánk tehá t? a 
legkeserűbbre, igen, de egyszersmind a legfontosabbra ; 
az örökkévalóságra szóló nagy ^válságában a legesleg-
fontosabbra ? 

Ezen földi „Ínségeink"-ben fohászkodunk szűz 
Máriához : „Hozzád sóhajtunk mennyégbe, Hol vagy 
örök dicsőségben." Sánta Imre. 

(Fo ly ta t juk ) 

Nm. és ft. dr Hornig Károly báró 
veszprémi püspök úrnak a Szent-István-Társulat XL VIT 

közgyűlésén mondott 
m e g n y i t ó b e s z é d e . 

Nagyméltóságú Elnök ur, 
Tisztelt Nagygyűlés ! 

0 eminencziájának Magyarország herczegprimásá-
nak s a nmlgu elnök urnák szíves felhívása folytán 
van szerencsém ez alkalommal a Szent-István-Társulat 
ez évi nagygyűlésén az elnöki teendőket teljesíteni, 
bár nem tehetem, hogy — s ebben bizonyára a tisztelt 
nagygyűlés érzületével találkozom — legőszintébb saj-
nálkozásomnak ne adjak kifejezést ennek oka: 0 emi-
nencziájának tartós gyengélkedése felett, mely arra 
kényszeríté, hogy távolmaradása által egyikétől azon 
nagyszabású s tartalmas beszédeknek foszsza meg tá r -
sulatunkat, melyek ennek szellemi életében szintannyi 
kimagasló s maradandó becsű fénypontot képezni 
szoktak. 

Tőlem, a ki csak az utóbbi napokban értesültem 
a nekem szánt kitüntetésről, a t. nagygyűlés nem fog 
ilyent várni s kegyesen veendi szives elnézést reménylö 
kérésemet, midőn megnyitó beszédemben a Szent-István-
Társulat működésére s ezzel kapcsolatban magyar kath. 
irodalmunk nézetem szerint figyelmet érdemlő némely 
mozzanataira kívánok néhány futólagos szempillantást 
vetni, annak, a mennyire egy-egy megnyitó beszéd 
szűk keretében lehet, feltüntetése végett, mit te t tünk 
eddig e téren s mennyit kellene az egyház és ekként 
a haza jól felfogott érdekében még tennünk. 

Kevesen lesznek immár köztünk t. nagygyűlés,, 
kik a negyven év előtti Szent-István-Társulatra még 
emlékeznek. Engem odáig visznek vissza emlékeim,, 
midőn mint Jiatal papnövendék először léptem át a 
társulat akkori, igen szerény, mert csak két bérelt 
szobából álló hivatalos helyiségének küszöbét, ott va-
lahol az Angolhölgyek templomával szemben ; — be-
léptem pedig azért, hogy szinről-szinre lássam azt, kit 
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mély és széles tudománya, tollának súlyja és fénye s 
az egyházért mindig síkra szállani kész tiszta lelkese-
dése már akkor is tekintélylyé tettek volt azok előtt, 
kiknek Ítélete előttünk, fiatalok előtt irányadó vala, — 
Somogyi Károlyt, az akkori igazgatót, a kinek vállain 
a társulat vezetésének oroszlánrésze nyugodott s a 
kiben mindnyájan, kik íróknak készültek — s melyik 
fiatal ember ment ily féle aspiráczióktól ? — talán utói-
érheti en, de mindenesetre követendő példaképüket 
látták. 

A társulat akkor már szép múltra, s abban nehéz 
időkre is tekinthetett vissza. Szép és nehéz múltra ugy 
irodalmi mint társadalmi tekintetben, mert főleg ez 
utóbbi szempontból nehéz, de szép idő is lehetett az, 
midőn a Szent-István-Társulatnak, mint akkor mond-
ták, bizottmányi ülései és évi közgyűlései körükben 
látták Török János s Lonkay Antal mellett Kemény 
Zsigmond bárót, Toldy Eerenczet, Deák Ferenczet, 
Csengery Antalt, Greguss Ágostont, — kinek „A ma-
terializmus" hatásairól szóló akadémiai székfoglalóját a 
Szent-István-Társulat adta ki 1858-ban — s hazánk 
akkori egyéb egyházi és világi kitűnőségeit, kik a tár-
sulat helyiségeiben felkeresték azt az egyetlen helyet, 
melyen a magyar akkor hivatalosan gyűlésezhetett, s 
hallhatott oly beszédeket, melyekben a szónok mást 
mond s mást akar a hallgatóval megértetni, rezgésbe 
hozva a fájdalom ós keservnek húrjait, oly keserveit, 
melyet nem érezni lehetetlen, de melynek egyenesen 
kifejezést adni veszedelmes, mert tilos volt. 

Mi fiatalok ezt csak elődeink elbeszéléséből tud-
tuk ; a mi időnkben már némileg szabadabban lélegzett 
a világ, bár a társulat enczyklopédiája Török János 
vezetése alatt egyenesen azon czélzattal indíttatott meg, 
hogy bizonyos közjogi tételek, melyek akkor mintegy 
letörőiteknek látszottak a történelem évlapjairól, örökre 
feledésbe ne menjenek. Ezért is, — mellesleg mondva 

a mint az idők javultak és a néma jogfentartás e 
fegyverét mások váltották fel, megváltozott az enczi-
klopédia is s lett olyanná, a minőnek most lát juk 
könyvpolczainkon, fejcsóválva, ha keletkezésének e 
ti tkát nem ismerjük. 

Azonban a társulat még másképen szolgálta a 
hazát már akkor is, mert a „Jó és olcsó könj^vkiadó 
társulat" ugy czimét mint jellegét lassan lassan levetve, 
számos ájtatossági. ima- s tankönyvön kivül akkor már 
nem egy becses kiadványával gazdagítá volt irodalmun-
kat, melyek közül csak Goffine I. kiadását, Pázmány 
Péter imádságos könyvének többszörös kiadásait, a 
Zsoltárok könyvét Káldy szerint, magyarázatokkal, 
Lonkay Antal minden nagy becse mellett ma sajnála-
tos feledékenységbe ment Olvasókönyvének két kötetét, 
Polláknak História Revelationis ez. akkor hézagpótló 
hit tani munkáját, Cantu Caesar világtörténelmének első 
hat kötetét, Fuxhofíer Monasteriologiájának II. kiadá-
sát, a Zalka-Zsiliovies-féle Szentek Eletét, Somogyi 
Károlynak A bölcsészet lényege s feladatáról szóló 
akadémiai értekezését, és, mint — az idők jelét : 
Toldy Ferencz Imaculata a régi magyar anyaszentegy-
ház hét beszédeiben czimü kiadványát (1855), végre a 

Családi Lapok hat évfolyamát, valamint a, fájdalom, 
későbben megszüntetett Katholikus Néplapot említem, 
arra kérve t. hallgatóimat, hogy egyrészt e kissé hosz-
szas cziinsorozatot kegyesen megbocsátva nekem, más-
részt ne gondolják, mintha ezekben az akkori magyar 
kath. irodalomnak bárcsak megközelítőleg teljes képét 
akartam volna adni. Mindenha s akkor is sokan katho-
likus iróink közül munkáikat nem a társulat ut ján 
adták ki, valamint az akkor már bátran küzdő „Idők 
Tanu"-ja és az összes magyarhoni időszaki sajtónak 
nestora és seniorja. a különösen szivemhez nőtt „Beli-
giou, mely akkor már körülbelül huszadik évfolyamát 
járta, a társulat keretén kivül jelentek meg. 

De hagyjuk abba a mult idők dicséretét és 
tegj 'ünk egy merész ugrást a X X . századba, melynek 
virradtán a Szent-István-Társulat saját fejedelmi palo-
tájában lakik, fényes nagygyülési termét katholikus 
testvérgyüléseknek is szivesen átengedi, a miért én 
személyesen katholikus tanitógj-iiléseink nevében igaz 
köszönettel tartozom neki, — saját a művészet minden 
követelményeinek megfelelő nyomdával bir és legujab-

I ban kiadványainak egy oly jegyzékével kedveskedett 
I nekünk, mely tárgyilag dus tartalma mellett alakilag 

elsőrangú diszmű ; — ekkorát naladt a társulat egy 
I emberöltő óta ; elismerés és hála azoknak, kik idáig 
! vitték : elhunyt és élő vezetőinek, az utóbbiak élén a 

társulat nagyérdemű elnökének, a kath. üg}T minden 
1 téren önfeláldozásig buzgón fáradozó bajnokának, Zichy 

Nándor gróf ő exczellencziájának. 

Azonban, uraim, még nem végeztem, a mult s 
jelen mellett engedjék meg, hogy még néhány szót 

: szóljak a jövőről; meglehet, hogy ez talán kissé érde-
! kesebben fog hangzani annál, mit edclig szives elnézésök 

mellett elmondhattam. 
Emberi természetünk ugy hozza magával, hogy a 

jövő felé pillantva, szivünk óhajokkal telik meg, me-
lyek remélt teljesülése teszi csak széppé azt a képet, 
meh'et képzeletünk, hadd mondjam inkább: kivána-
taink lelki szemeink elé varázsolnak ; sőt talán baj is 
lenne, ha képzeletünk e tekintetben ellankadna, kivá-

i nataink elnémulnának, mert ugyané perezben meg-
akadna minden haladás, beállana a szellemi halál ! 

Mit kívánjunk a jövőre nézve? 
A Szent-István-Társulatra nézve kivánatokkal hoza-

kodni elő, méltánytalanság, sőt hálátlanság lenne. Ha-
ladni fog az, megvagyok róla győződve, az eddigi szel-
lemben és eddigi irányban, mindinkább honi katholikus 
irodalmunk vezető Irodalmi Osztályában az erőket 
egyesítő és irányító központjává fejlődve, felölelve s 
arányosan ápolva nemcsak mint a régi „Jó és Olcsó 
Könyvkiadó Társulat"-nak örököse a népies, de mint 
az idővel haladó Szent-István-Társulat a tan- és szép-
irodalmi, sőt szorosan vett tudományos irodalmat is. 
Mind e czéljainak derekasan megfelel. Ájtatossági s 
imakönyveinek dus választéka, tankönyvei és tanszerei 
sokasága s kitűnő volta, ifjúsági iratai s népies olvas-
mányainak tapintatosan összeállított s egyre folytatott 
szép sorozata s egyéb számottevő, vegyestartalmu 
kiadványai épannyi hatalmas emeltyűi a közművelődés-



i ; F é l é v . 4 2 . s z . RELIGIO. 3 3 3 

nek, mig a kiadásában megjelenő „Kath. Szemle" s 
ujabban „Családi Regénytáru-a nemcsak tudományos, 
de tüzetesen vett szépirodalmi tekintetben is még a 
legkényesebb igényeket is kielégíthetik. 

E téren tehát nem merek, nem tudok óhajt, kivá-
natot formulázni ; de igen is tudnék, ha a magyar katho-
likus irodalom mezején széttekintve, egyes parlagon 
heverő területeken akad meg szemem, melyeknek bemü-
velése époly kívánatos, mint talán kötelességünk is 
lenne. 

Nincs tüzetesen katholikus szellemben irt iroda-
lom történetünk! — pedig ez csodálatos egy jelenség, 
hogy erősebb kifejezést ne használjak. Annak az egy-
háznak kebelében, melynek papjai s apáczái teremték 
ősi irodalmunkat s azzal, úgyszólván a nyelvet ; azt az 
irodalmat, mely, hogy csak egyeseket említsek, Döb-
rentei, Yolf György és Zolnai, mindegyik a maga nemé-
ben korszakot alkotó gyűjteményei java részét képezi, 
melynek közlése s nem ritkán jeles kommentálása az 
Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Nyelvészet, 
Nyelvőr, sőt a Fraknói Yilmos barátom által megala-
pított Magyar Könyvszemlének egyebek mellett mindig 
hálás feladatát képezi, s melyből legújabb tudományos 
szótáraink is táplálkoznak ; — az az egyház, melynek 
papja volt Révay, modern nyelvtanunk lángeszű meg-
alapítója, papjai Rajniss, Virág, Verseghy, baróti 
Szabó, Guzmits s sok más, annak és Kazinczynak kor-
társai, s ha egyesek közülök ellenfelei is, de talán 
éppen a szellemek üdvös súrlódásai révén, melyekről 
ma már nyugodt tárgyilagossággal mondhatunk Ítéletet 
— mindnyájan a nyelvújítás nagy munkájának nem 
minden érdemnálküli munkásai ; — az az egyház, mely 
hogy csak egyeseket említsek s pedig a multakból, 
mert ha az élőket akarnám elősorolni, nem tudnám, hol 
szakítsam meg a sort — az az egyház, mondom, mely a 
hazának egy Pázmány Pétert adott, egy Balassa Bálin-
tot, Zrínyi Miklóst, Koháry Istvánt, Faludi Ferenczet, 
Vörösmarty Mihályt, kiről Gyulai Pál a szigorú itész 
azt mondja, hogy nemzeti szelleme sehol sem nyilat-
kozik erőteljesebben, mint nyelvében s hogy e tisztán 
nemzeti szempontból indulva ki, őt illeti a magyar 
költői nyelv megalapítójának dicsősége (Akad. Ért . 
1900. 589.), — az az eg}'ház; melynek papjai voltak 
Czuczor Gergely, Csajághy Sándor, Pájer Antal, Tár-
kányi Béla, Tal aber János. Mindszenti Gedeon, Szülik 
József — ez az egyház még nem látott soraiban tá-
madni férfiút, eg}7bázit vagy világít, ki Szinnyei József 
és Szabó Károly könyvészeti, Arany János s Ipoly 
Arnold aesthetikai képzettségével birva a ma már tárva-
nyítva álló kincses bányákból ki tudná hozni és gyö-
nyörű mozaikká összeállítani a sok drága kövecset, 
melyek összletökben ép oly szép, mint élvezetes és 
tanulságos és — a mi szintén nem csekély érdem volna, 
apologetikus munkává egyesülnének, azt mutatva, azt 
tüntetve fel, mily kulturális tényezője ez országnak e 
téren a katholiezizmus. 

De ha egy ily munka megjelenése némelyek előtt 
talán amolyan „luxus"-nak látszhatik, melyet akkor 
engedhetünk meg magunknak, mikor más égetőbb 

szükségeknek tettünk eleget, — teljesen igazat adok 
nekik, mert tudok ennél egyelőre talán szükségesebbet 
magam is. Nincs tisztán katholikus szellemben szer-
kesztett, úgynevezett „Konversations - Lexikon"-unk, 
melyekből azok, kiknek nincs módjuk, se érkezésük, 
ezekre nézve a kutforrásokból meríteni a kellő felvilá-
gosítást a naponta előforduló vallási, politikai, jogi, 
történelmi, bölcsészeti és természettudományi kérdések 
és kételyekre nézve szerezhetnének szent vallásunk 
tanainak s szellemének mindenben megfelelő, útbaiga-
zító s megnyugtató választ. Nincs a mai kor színvona-
lán álló, vagy legalább nincs befejezett egyháztörté-
nelmünk, bár a Róka és Schmitth, Pray, Batthány, 
Szvorényi, Koller és Sallagi után, az egyediratok hosz-
szu sora mellett Kovachich, Fejér György, Flórián 
Mátyás, Knauz és Fraknói monumentális előmunkála-
taiban és egyebütt óriási anyag fekszik, csak fel kel-
lene dolgozni s az egyháztörténelem terén kongeniális 
szorgalommal oly munkát adni kezünkbe, minőt Pauler 
Gyula tagtársunk eddigi köteteiben a nemzeti törté-
nelem terén bírunk. 

Azonban egy ellenvetés üti meg fülemet : nincs 
ily vállalatok elhelyezésére elegendő közönségünk. Bo-
csánatot kérek — de ez, éppen ez nem áll ! Szám sze-
rint, mélyen tisztelt hallgatóim, elegen volnánk, — hisz 
mindig büszkélkedünk a mi hét millió katholikusaink-
kal ; de másutt van a hiba, -— valljuk meg magunk 
közt : mi bennünk van a hiba, mi bennünk, az úgyne-
vezett „tisztelt olvasóközönsége-ben. Talán kissé lany-
hák vagyunk, nincs még meg bennünk a kellő össze-
tartás, kissé fogyatékosak is vagyunk áldozatkészség 
tekintetében, s nincs még — mindig azt mondom, 
hogy „még nincs" ; mert ugy rémlik előttem, hogy 
olyanokat tapasztalunk majd, mik mindeme jó tulaj-
donokat felkeltik mi bennünk, csak késő ne legyen ! 
— nincs még minekünk kellő érzékünk a sajtó iránt, 
nincs még kellő fogalmunk a sajtó hatalmáról; ezért 
pang irodalmunk egyes pontokon s ezért küzködik 
annak az a része, melyet per emínentiam szokás „sajtó"-
nak nevezni, — a napisajtó ! 

Tartok tőle, tisztelt nagygyűlés, hogy türelmét 
már túlságosan fárasztom ; de még csak néhány perezre 
kérem azt, azzal az Ígérettel, hogy most már jön az 
az „érdesu szó, melyet fentebb ígértem ; mert most 
már a katholikus napisajtóról, jobban mondva arról 
akarok szólni, mivel tartozik a közönség e sajtónak, 
annak a szegény katholikus napisajtónak, mely megte-
szi a lehetőt, a kitelhetőt, majebiem azt mondanám, 
emberi erőt meghaladó fáradalmak közepette küzd 
jogainkért, igazainkért, jövőnkért, félreismerve, zaklatva, 
agyonkritizálva, nem csak az ellenfelektől, hanem vaj-
mi gyakran saját táborában is. Mert a katholikus 
olvasóközönség — saját tapasztalásaim után beszélek ; 
a ki egy lustrumnál tovább állottam közvetlen össze-
köttetésben vele, — ez a kedves kath. olvasóközönség, 
tisztelet a kivételeknek, néha igen különös s mindenek-
felett a saját maga irói iránt nagyon is kényes egy 
közönség ; a legcsekélyebb említésre sem méltó hibát 
vagy tévedést, melyek felett más táborban már csak a 

tf! 
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szoros összetartás kedveért is egyszerűen napirendre 
térnének, nemcsak észrevesz, de a legnagyobb felhá-
borodással el is itél ; egy-egy véletlenül nem tetsző 
czikk miatt pálczát tör a lap felett s o t t h a g y j a ; unal-
masnak, elmaradottnak mondja ; mert mások állítják 
róla, a mik vagy a kikre bizonyos babonás félelemmel 
tekint, mint a galamb a kígyóra, mely őt elnyelni ké-
szül, s e babonás elmerevedésében csak oda néz, csak 
oda hallgat, mert neki tudnia kell; hogy „mit monda-
nak ezek", a mit pedig saját lapja felel rá, azzal nem 
törődik, mert azt hiszi, úgyis tudja s nem veszi észre 
ezt a tisztelt olvasóközönség, hogy e bámulás közben 
szellemvilága lassankint átvedlik olyanná, a mely min-
den, csak katholikus nem s hogy saját sajtójának el-
hanyagolása a legnagyobb igazságtalanság ; mert ez a 
sajtó jó, ép oly érdekes mint a másik, minden méltá-
nyos igényt kielégítő ; napszámosai ép oly ernyedetle-
nül végzik a hírlapírónak testet lelket őrlő rabszolga 
munkáját, mint bármily másirányu és nem veszi észre 
ez a közönség, hogy ez az ő hanyagsága nagy veszélyt 
is készít számára, hisz manap csak az az elv számít-
hat győzelemre, melynek erős, tekintélyes, mert az 
elvtársaktól következetesen támogatott sajtó áll ren-
delkezésére ! 

Ezért uraim, — s ezzel végzem beszédemet, ka-
tholikus irodalmi társulatunk nagygyűléséből vigyük 
haza azt az erős elhatározást s kölcsönös ígéretet, hogy a 
katholikus sajtót jövőre teljes erővel támogatni fogjuk, 
anyagilag és szellemileg. Ez kötelességünk, de kiváló 
érdekünk is. Jól van-e igy, vagy rosszul, arra nézve 
itt nem mondhatok véleményt, de tény, hogy manap 
a sajtó a leghatalmasabb fegyverek egyike, melylyel 
állásunkat megvédeni, az elveszetteket visszahódíthatni 
remélhetjük. Ezért a katholikus sajtónak erélyes, ki-
tartó s buzgó támogatása manap nálunk nemcsak ha-
zafias tett, hanem valóságos hitvallomás is, mindnyá-
junknak, ugy is mint magyaroknak, ugy is mint ka-
tholikusoknak szent kötelessége. 

Nagy tévedés azt hinni, hogy csak a papok kö-
telessége, katholikus lapokat olvasni — époly kevéssé 
csak azoké, mint a mily igaz, hogy a katholiczizmus 
szent ügye nemcsak a papok ügye és érdeke, vagy a 
mint legkedvesebb barátaink mondani szokták : üzlete, 
hanem a hivek összletének ügye és érdeke, a miért is 
a katholikus sajtónak erélyes támogatása nagy, fontos, 
sőt lelkiismeretbeli kötelessége a világi híveknek, ná-
luk lévén a szám, a tömeg, a többség súlya, melyet 
ha — megfeledkezve Krisztus Urunk e szaváról: „ a k i 
nincs velem, ellenem vagyon" — az ellenség serpe-
nyőjébe vetnek, valóságos árulást követnek el egyhá-
zuk, hitök saját magok ellen. Országszerte halljuk a 
felhívást: sorakozzunk, egyesüljünk, tömörüljünk, hogy 
végrevalahára ismét érvényesülhessünk e hazában ! íme, 
uraim, itt egy alkalom, itt egy eszköz ; sorakozzunk, 
tömörüljünk a katholikus sajtó köré, — alakítsunk 
sajtó egyletet, melynek tagjai arra kötelezik magokat, 
hogy a katholikus napi sajtót minden körülmények 
közt kitartóan és következetesen támogatják, — ha 
ama bizonyos hétmillióból erre csak húszezer embert 

is tudunk összehozni, meglássák uraim, hogy megvál-
tozik a föld szine ! 

S ezzel a Szent-István-Társulat ez évi nagygyű-
lését megnyitom. 

Dr Kisfaludy Á. Béla alelnöki jelentése 
a Szent-István-Társulat XLVII. közgyűlésén. 

Előre is kegyes elnézésükért kell esedeznem, hogy 
gyarló hangommal, mely hosszas betegségéből csak 
most kezd valahogy kiépülni, — ma mégis szót emelni 
bátorkodom. Mert hisz a beszédnél is sokkal nehezeb-
ben esnék nekem a teljes lemondás ezen megtisztelő 
alkalomról, melyet a m. t. Nagygyűlés bizalmából 
viselt hivatalom nyújt , hog}'' Társulatunk egy-egy évi 
életének képét, örömeit ós bánatát, változatlan hivatá-
sához szabott u jabb és ujabb vállalkozásaival elért 
sikereit és mindezekben — Isten után — a katholikus 
nagyközönség, a mi közönségünk kitartó támogatásá-
nak bizonyságait, — ugyanezen közönség szine előtt 
hálás tisztelettel fölemlegessem. 

De ha a teljes lemondásra nem is tudtam rábírni 
magamat, mai föladatomnak legnagyobb részét mégis 
kénytelen vagyok átengedni az igazgatói jelentés szá-
mára ; és ezen okból kérni is fogom, hogy a m. t. 
Nagygyűlés annak felolvasását megengedni méltóz-
tassék. 

A mi napszámos munkánk eredményeiről fog 
elszámolni ez a jelentés ; de a hétköznapok szürke 
szövetére szembetűnő színekkel irta nyomait az elmúlt 
®v> n g y várva várt örömei, mint váratlanul gyászos 
eseményeivel. Ezeknek hadd hagyjam nevét legalább ! 
A gyászszal kezdem, hogy sorára jusson a vigasz-
talás is. Egy rövid év alatt védnöki karunknak 
három oszlopos tagja dőlt ki. Hidasy Kornél, szom-
bathelyi m. püspök, Társulatunk igyekvóseinek buzgó 
támogatója ; Steiner Fülöp székesfehérvári és Zalka 
János győri püspökök, két olyan név, mely Tár-
sulatunk történetében helyet kíván. Zalka János, 
mint lelkes alapító ott állott már Társulatunk bölcsője 
mellett, majd munkásai közé sorakozott és végre magas 
méltóságában egy emberöltőn át védnökeink között 
tiszteltük s nemcsak nevéért, hanem mert e névnek 
teljes értelmében védnökünk volt, aki Társulatunk 
iránt sem áldozatot, sem fáradságot nem sajnálva, 
törődött velünk, régi föladataink és u j vállalkozásaink 
egyformán érdekelték s mikor tiszteletet gerjesztő 
alakja legutóbbi közgyűlésünkön — talán ezen legelő-
ször — hiányzott, akkor már tudtuk, hogy a lassú 
halál ott ül az agg főpap kórágya mellett. 

Steiner Fülöp, ki ezen társulat alelnöki székéből 
Székesfejérvár ősi püspöki trónjára emeltetett, sokkal 
közelebbről folyt be Társulatunk életére, hogysem 
emlékének felújítására lehetne itt szükség. Alelnöksé-
gének aránylag rövid idejére esik a Tudományos és 
Irodalmi Osztály megalakulása és a katholikus népis-
kolákban használható tankönyvek megvizsgálására és 
engedélyezésére jogosított bizottság első, kezdetleges 
szervezése. 
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És ha szabad a hivatalos megemlékezés mellett 
megdobbanni a szivnek is, hadd említsem itt föl, hogy 
ez a két név, mióta a koporsó oldalára irva láttam, az 
országos veszteség mellett az ón szerény gyászomnak 
is igen fájdalmas kifejezője lett. 

Zalka Jánosnak köszönök Isten után mindent, 
ami az egyházi rendben vagyok ; ő szentelt fel és a 
Gondviselés nevében ő irányította egész pályafutáso-
mat. És Steiner Fülöp, az ujdon alapított győri kis-
szeminárium első prefektusa, engem, mint gimnazista 
kispapot fogadott szeretetébe; és utoljára itt ezen 
Társulat alelnöki székében hagyta reám követni való 
példáját. 

Bizodalommal kérem a m. t. Nagygyűlést, hogy a 
védnöki karban, esett ezen súlyos veszteségek fölött érzett 
fájdalmát a mai Nagygyűlésnek jegyzőkönyvébe foglalja. 

Azonban, m. t. Nagygyűlés ami gyászunk fekete 
betűi napsugaras, fényes lapra irvák. Az elmúlt esz-
tendő a jubileumok éve volt; és Társulatunk a tőle 
kitelhető módon igyekezett, ugy az országos ünnep-
ségeken, mint a világ-egyház örömében a neki jutot t 
részt elfoglalni. A katholikus világ-egjdiáz jubileu-
mára az örök városba zarándokló magyarok között 
Társulatunk őszfejü, de lángoló szivü elnöke vitte 
hódolatunkat Krisztus földi helytartójának trónusa elé. 
— Az ezeréves hazai földön is együtt ünnepeitünk a 
nemzet örömével ; ugy az esztergemi, mint később a 
nagy katholikus költő, Vörösmarty emlékezetére ren-
dezett székesfej érvári ünnepségeken Társulatunk kül-
döttségileg vett részt. 

A nemzetek versenyén, a párisi világkiállításon 
is észrevettek bennünket ; az ottani biráló-bizottság 
bronzéremmel és ezenfelül a vallás- és közoktatásügyi 
minister ur külön elismerő irattal tüntette ki Társu-
latunkat. 

A nagy átalakulás, m. t. Nagygyűlés, mely Tár-
sulatunkat az utóbbi évek alatt nehéz feladatok elé 
állította, — immár befejezve; jó reménynj^el indulha-
tunk a második félszázad útjára. Az elnökség nevében 
csak egy félben maradt dolgunkról kell még sajnálat-
tal megemlékeznem : a készülő uj alapszabályokról ; 
ebben is csak a halasztást sajnálom, mert ha ami lassan 
érik, jobban érik: akkor Társulatunk ebben sem lesz 
vesztes. A magunk részéről ugj^an elkészültünk ; de a 
nm. védnöki kar részéről merültek föl a tervezetre 
vonatkozólag észrevételek, melyeknek tárgyalása időt 
kiván. 

Kérem a m. t. Nagygyűlést, hogy ezeket tudomá-
sul venni és Társulatunknak évi munkálkodásáról az 
igazgatói jelentést felolvastatni és meghallgatni mél-
tóztassék. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

H O R V Á T H P I U S . 

A kegy es-tanítőr end budapesti társházáncdi tagjai fáj-
dalmas szivvel jelentik, hogy szeretett rendtársuk Hor-
váth Pius aranymisés pap, tiszteletbeli kormánysegéd, 
házi lelkiatya, érdemesült házfőnök és főgymn. igaz-
gató folyó hó 23-án délután 4 órakor, hosszas betegség 
és a halotti szentségeknek ájtatos felvétele után korá-
nak 83-ik, szerzetesi életének 65-ik évében az Urban 

csendesen elhunyt. A boldogultnak hűlt maradványai 
egyházi beszentelés után folyó hó 25-én délután 3 óra-
kor a kegyes-tanitórendiek társházából a feltámadás 
reményében a kerepesi-ut melletti temetőben fognak 
elhelyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat a' teme-
tés napján reggeli 8 órakor fog a kegyes-tanitórendiek 
kápolnájában a Mindenhatónak bemutattatni. Az örök 
világosság fényeskedjék neki! 

Budapest, május 24. Főiskolai világi ifjúságunk 
„keresztény" mozgalma. — 

Már említettük, hogy ez a mozgalom kritikus álla-
potba került. A protestáns felekezeti szűkkeblűség meg-
ijedt a kereszt-mozgalomtól s útjába állt a kereszt 
diadalának az egyetemen. A Selmeczen tartandó diák-
kongresszusra Debreczen képviselőket sem küldött, 
Sárospatak pedig éppen csakis azért küldött, hogy 
csirájában „megfojtsák" az érvényesülni látszó katholi-
kus erőpróbát. Hogy a „felekezeti" és „klerikális" hírbe 
keveredett ifjúság Széli Kálmán min. elnököt a selmeczi 
diákkongresszus és az ott 1902-re előkészítendő nem-
zetközi diákkongresszus fővédnökévé megnyerje, Írás-
ban kellett nyilatkoznia vezérelveiről. Ennek a nyilat-
kozatnak dereka íme ezt mondja : 

„A magyar társadalom nagy része előtt mintegy 
rejtélynek tűnik föl az ifjúság mai küzdelme ; ennek 
czélját sokan nem ismerik, vagy félreértik s azért a 
közvélemény is majd mellette, majd ellene nyilatkozik. 
Sokan reákcziót, klerikal izmust, felekezeti elfogultságot látnak 
benne, jóllehet ezek a vádak a mi eszméinkkel, melyek-
nek törhetetlen harczosaivá szegődtünk, homlokegyenest 
ellenkeznek. Egy uj áramlat, mely a társadalom minden 
rétegében visszhangra talált, mely mig keblére ölel min-
dent,, a mi nemzeti s addig elutasit minden kozmopolita, 
magyartalan törekvést, indította cselekvésre a magyar 
ifjúságot. Küzdelmünk czélja: legyen mindenki ne csak 
névleg, hanem szívvel-lélekkel magyar, tisztelje az ősi 
intézményeket, azok szellemében munkálkodjék, erős 
nemzeti érzés hassa át a társadalmat s legyen hazánknak 
keresztény jellege. Ezek helyett ma azt látjuk, hogy a 
puritán magyar erkölcs még a nép rétegéből is kezd 
kiveszni s helyette kozmopolita eszmék ütik föl fejüket, 
melyeket irtani minden nemzet ifjúságának kötelessége. 
Mi csak az ország hangulatának vagyunk az organuma, 
mi ezt a hangulatot tovább szítani s nem politikát csi-
nálni vagyunk hivatva ; mi ezt az általános nagy sza-
badságot, mely minden szövetkezetet magába zár, sem 
megbolygatni, sem szűkebb térre szorítani nem akarjuk, 
hanem karjainkba zárunk mindenkint, bármely feleke-
zethez tartozzék is, csak legyen szívesen, meggyőződé-
sében erősen nemzeties, legyen vallásos és ne az egész 
emberiséget, hanem Magyarországot szolgálja. Ezek a m 
czéljaink, ezekben látjuk a nemzet jövőjét, a trón tá-
maszát és az ezekért való küzdés szent elhatározásával 
léptük át az uj század küszöbét. Ideálunk oly Magyar-
ország, melynel^alapja a keresztény vallás, támasza a nem-
zeti érzés s polgárai szivvel-lélekkcl magyarok." 

Tessék ebből okosabbnak lenni. Két-három vilá-
gos szóra kétszer-háromszor annyi burkolt értelmű 
szóból egész tenger homály borúi. 
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Kettő egészen világos. Első az, hogy ez a moz-
galom, legalább úgy a hogy ebben a memorandumban 
nyilatkozik, nem katholikus. Második az, hogy a moz-
galom élete — antiszemita él. 

Homályban maradunk a tekintetben, hogy miféle 
„keresztény alap" lehet az Magyarország számára, a 
mely se nem katholikus, se nem ilyen vagy amolyan 
„felekezeti", hanem „minden szöve tkeze t ibő l v e t t ? ! 

A kereszt-mozgalomból ime — a Kossuth-kultusz 
lombikján át — igazi magyar bábeli zavar lett. = 

Kalocsa, május 19. Czentár Ev. Júnos S. J. emléke. — 
(1851—1901.) 

Városunk jeles szülöttét, Jézus-társaságának eg}ük 
fődiszét s helybeli intézetének egykori bölcs igazgató-
ját , utóbb a budapesti rendház főnökét szólítá Isten 
magához f. hó 12. az esti órákban. — Iskoláit Kalocsán 
befejezvén, mint osztályának folyton elsője (princeps 
scholae) érdemdijakkal gazdagon földiszítve sietett ma-
gasabb szerzetesi éltének u j pályájára. — Sietett a 
szentség magaslataira, hova tiszta szive vonta, s a tudo-
mány borostyánjaihoz, melyekkel lángesze és szorgalma 
fonta be i f jú homlokát. S ezen nemes harezokat be-
teges, gyönge testben küzdte ki erős, ihletett szelleme. 

Tanulmányaira a koronát Nápoly szelid ege alatt 
tette föl, honnan visszatérve, mint tartományfőnöki 
titkár (socius) majd, mint az insbrucki roppant collegium 
aligazgatója (minister) ; aztán mint pozsonyi és kalocsai 
igazgató (rector), végül mint budapesti házfő adta jelét 
magas műveltségének, s mély bölcsességének, de külö-
nösen életszentségének. — Karcsú termete s szeliden 
komoly arcza pálmához hasonlított, mely tövében 
forrást fakaszt s árnyékot áraszt ; de lecsüngő s érdem-
gyümölcsöktől roskadozó lombjai már hirdetik, hogy 
gyökerét enyészet őrli szét. — Folyton gyötrő tüdő-
baja, a gyónószék s lelkigyakorlatok erőlködései foly-
tán végzetes lázba tört ki, — mely -— bár ezren imád-
koztak érte — ledönté a gyönge pálmát. Jámbor lelke, 
mint vihartört fáról a gerle, e porhazából egekbe szállt, 
hogy onnét rendtársaira példafényt, lelki gyermekeinek 
ezreire áldást,az egykor reá bizott intézetekre üdvöt,drága 
rokonaira pedig vigaszt és erőt áraszszon. R. i. p. 

Róma, május 14. Szerzetesek az egyház kormány-
zásában. — 

Tekintettel a szerzetesek ellen több országban 
duló harezra, nem lesz érdektelen az egyház szerzetes ! 

rendeinek jelen állásáról áttekintő képet nyújtani . Két-
ségtelen, hogy az egyház a szerzetes rendeket minden j 
időben kedvelte és nekik az egyház kormányzásában j 
is tetemes részt engedett és biztosított. A mit a bazi-
liták Keleten s a benedictinusok Nyugaton teljesítettek, i 
azt fölösleges fejtegetni. Szerzetesek tették Európát 
kereszténynyé s evvel kapcsolatosan műveltté. Es a 
pápák szívesen és gyakran tettek a durva szerzetesi 
öltönyre bi t ort és palliumot. Az egyház kormányzásá-
ban a szerzetesek mainap is tetemes munkát végeznek. 
Szerzetes püspök van premontrei 1 (a namuri) 520,000 
hívővel, antoniánus 2 megyében 9500 katholikussal, 
baziliárius 2 megyében 880,000 katholikussal, benedictiiws 
9 megyében 2 255,000 katholikussal, ciszterczita 1 me-

gyében (Limburg) 320,000 katholikussal, ágostonrendi 
remete 10 megyében 3.026,000 katholikussal, sarutlan 
karmelita 4 megyében 260,000 katholikussal, dominikánus 
11 megyében 5.180,000 lélekkel, ferenezrendi 21 egy-
házmegyében 3.922,100 lélekkel, kapuezinusok 11 megyé-
ben 676,0C0 katholikussal, minoriták 5 megyében 440,000 
katholikussal, ker. iskolástestvérek 2 megyében (Astorga 
és Flórencz) 750,000 lélekkel, jezsuiták 8 megyében 
500,000 katholikussal, lazaristák 6 megyében 2.490,000 
katholikussal, maristálc 3 megyében 135,000 katholikus-
sal, passionisták 2 megyében 54,0C0 katholikussal, maria-
nus oblátusok 6 megyében 583,000 lélekkel, sacerdotes a 
pretioso sangvine 2 megyében 220,000 katholikussal, 
oratorianusok 5 megyében 146,000 lélekkel, sacerdotes a 
s. cruce 1 megyében 15,000 katholikussal, sacerdotes ss. 
sacramenti 1 megyében 94,000 katholikussal, redemtoristák 
4 megyében 450,000 katholikussal, szaleziánus oblátusok 
(Annecy) 2 megyében 22,000 lélekkel. Summa summa-
rum : 23 szerzetesrend, illetve congregatio 119 püspök-
kel és 24.260,000 katholikus lélekkel. 

6 további congregatio, u. m. a sz. szív veronai 
fiai (1), sacerdotes a Spiritu S. et immaculato corde Má-
riáé (8), a szents. Szívről ' nevezett issoudumi papok 

I (4), a Picpus-társulat papjai (3), Don Bosco szaleziá-
; nusai (2), szalézi sz. Ferencz oblátusai (Troyes) (1), — 

együttvéve 19 czimzetes püspököt adnak, kik missió-
területeket kormányoznak apostoli praefectura czimen. 
A Propaganda alá tartozó apostoli vicariusok közt 94 
szerzetes, és pedig ugy hogy 15 a fentebb névszerint 
felsorolt congregatiók valamelyikéhez tartozik és körül-
belül 1.780,000 katholikus lelki gondját viseli. Összesen 

j tehát 234 szerzetes püspök és apostoli vicarius 26 mil-
! liónál több katholikus léleknek viseli gondját . 

Mindezekhez hozzájárul még 42 szerzetes püspök, 
kik részint szerteszét a világon mint segédpüspökök 
működnek, részint Rómában viselnek különféle hivata-
lokat. 

Hogy ez a kép teljes legyen, hozzá kell mind-
ezekhez venni még a különféle missió-egyesületek s 
külföldi missióra előkészítő séminariumok hozzátarto-
zóit, kik részint fogadalmuknál, részint alapszabályaink-
nál fogva 2 congregatiók sorába tartoznak és öszszesen 
12 székes és 46 cz. püspökkel (ap. vic.) járulnak az egy-
ház kormányzásához. 

A szerzetes püspökök száma tehát megközelíti az 
összes püspöki létszám (1264) negyedrészét. 

KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A Szent-IstYán-Társulat XLV1I. közgyűlése. 
A közgyűlést csütörtökön d. e. 9 órakor csendes 

szent-mise előzte meg a szentséges sziv templomában. 
Mondotta dr. Székely István tud. egyetemi ny. r. 
tanár. 

10 órakor a nemzeti és pápai zászlóval feldíszí-
te t t társulati ház dísztermében megnyílt maga a köz-
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gyűlés, ő emja Vaszary Kolos bibornok herczegprimás 
helyett és megbizásából báró Hornig Károly dr. vesz-
prémi püspök ur nyitotta meg. Beszéde a szó teljes 
értelmében felvillanyozólag hatott, ugy az eszmék, mint 
érzelmek keltésének irányában. Annyi bizonyos, hogy 
ez a főpásztori szózat a katholikus közszellemnek 
sokáig tápláléka, állandó ösztökélése marad — a hala-
dásra. Az a különös, hogy a mit a tudós s az irodalmi 
és sajtóügyekben teljesen otthonos főpap nem irott 
szövegből olvasott fel, hanem szive melegségéből köz-
vetetlenül meritve közbevetőleg mondogatott, a leg-
gy ujtóbb hatást érték el. 

Az elnöklő püspök ur indítványára azután a Nagy-
gyűlés üdvözlő táviratot küldött Vaszary Kolos herczeg-
primás ur ő emjának hódolatát tolmácsolva és a bíboros 
főpap áldását kérve. 

Zichy Nándor gróf kelt föl ezután, hogy a szép 
beszédért köszönetet mondjon s megkérje a püspök 
urat, hogy lelkeshangu megnyitóját minél szélesebb 
körben terjeszthessék. 

Kisfaludy A. Béla alelnöki jelentésében, a mely-
nek szövege fentebb olvasható, kegyelettel emlékezett 
meg a püspöki karnak ama három tagjáról, kiket 
a halál tavaly elragadott: Ilidassy Kornélról, Zalka 
Jánosról és Steiner Fülöpről. Erdemeiket a közgyűlés 
jegyzőkönyvében kéri megörökiteni. Áttér azután a j 
lefolyt esztendő jubileumi ünnepségeire, melyek igaz 
elkesédéssel mentek végbe. 

Kaposi József igazgatói jelentése, melynek rész-
leteire is ki fogunk terjeszkedni, terjedelmesen számol 
be a társulat tavalyi működéséről, s főleg irodalmi 
munkásságáról. Az irodalmi erők egyesítése volt a mult 
évben is főtörekvése a társulatnak. Fölsorolja a társu-
lat kiadványait, megemlékezik a tudományos és iro-
dalmi osztály fölolvasásáról, a könyvtár gyarapodá-
sáról. 

Ugy az igazgatói, mint a titkári jelentést és a 
számadásokat a közgyűlés tudomásul vette ós a fölment-
vényt minden irányban megadta. 

Végül megválasztották a tudományos és irodalmi ; 
osztály u j tagjait. Ezek: Bán Aladár főgymn. tanár, 
dr. Erdélyi Károly főgymn. igazgató, Érdujhelyi Meny-
hért plébános, Huber Lipót theol. tanár, Hut tkay 
Lipót jogakad. tanár, Kincs István plébános, dr. Klinda 
Teofil cz. kanonok, Kontor Elek zeneszerző, dr. Lőrincz 
Gyula főgymn. tanár, dr. Notter Antal társulati titkár, 
dr. Prónai Antal főgymn. tanár, dr. Sziklay János 
hírlapíró és Újházi László főgymn. tanár. 

Az igazgató-választmány eddigi tagjai t újból meg-
választották. 

Gróf Zichy Nándor felszólalása után dr. Balogh 
Sándor lovag indítványozta, hogy mint az egyház hü 
fiai, a társulat járuljon Péter-fillérekkel a Szentatya 
elé. Végezetül a pápát éltette. 

A nagygyűlés az indítványt lelkesedéssel elfogadta. 
Hornig Károty köszönetet mondott a Nagygyűlésen 

résztvevőknek, gróf Zichy Nándornak és Kisfaludy A. 
B. dr.-nak. 

Következett a jegyzőkönyv hitelesítése, melyre 
Jánossy Ágost cz. püspök és Balogh Sándor kérettek fel. 

Ezzel a gyűlés végett ért. Mikor a tagok nagy 
része már szétoszlott, érkezett meg Vaszary Kolos 
herczegprimás távirati válasza, feleletül a Nagygyűlés 
üdvözletére : 

Bulaionfiircd, május 23. 
„Ha testileg legnagyobb sajnálatomra nem is 

lehetek jelen a mai közgyűlésen, lelkileg ott vagyok. 
Szíves üdvözletükért legbensőbb köszönetet mondva, 
forrón kívánom, hogy Szent-István-Társulatunkat, 
ugy egyházunkra, mint hazánkra fontos és üdvös 
működésében Isten gazdag kegyelme és áldása kísérje." 

Vaszary Kolos. 

IRODALOM. 
-f Az első keresztény kodifikáczió. (Codex Theo-

dosiamts.) I r ta dr Bozóky Alajos, kir. tanácsos, a nagy-
váradi kir. kath. jogakadémia igazgatója, ugyanott a 
római jognak ny. r. tanára s a Szent-István-Társulat 
Irodalmi Osztályának tagja. Budapesten, 1901. 8-r. 207 
1. Ára 2 korona 40 fillér, melyért szerző a megrende-
lőknek bérmentve küldi. 

Panaszkodunk, hogy különösen a jogtudomány 
terén, alig találkozik világi szakférfiú, a ki a katholikus 
keresztény elveknek határozott, következetes ós kifo-
gástalan kifej ezéstigyekeznók adni a magyar jogtudomány 
világában. íme itt a példa az ellenkezőről. Dr Bozóky 
Alajos akadémiai tanár ur a keresztény vallás egyik 
legnagyobb és legjótékonyabb hatásáról, a római jog-
nak a ker. vallás szellemében való átalakításáról, a 
szaktudós és a kath. hivő kettős illetékességével oly 
irodalmi munkával lepi meg Magyarország művelt 
olvasó-közönségét, a milyen magyar jogtudományi iro-
dalmunkban még hiányzott. Az ily katholikus tudóst 
fokozott áldozatkészséggel kell igyekezetében támogatni 
s munkásságát teljes erkölcsi és anyagi támogatással 
kell körülvenni, Meg vagyunk győződve róla. hogy a ki 

I e sorokat elolvassa, ezt az úttörő munkát megrendeli. 
Katholikus tudomány-egyetem katholikus jogtudósok 
nélkül nem is képzelhető. Hadd lássa mindenki, hogy 
katholikus szellemű jogtudós Magyarországban már 
közönségre, és pedig elismerőre és hálásra talál. Még 
egyszer, igen melegen ajánljuk ezt a munkát, a mint 
kifejtettük, nem ok nélkül. 

VEGYESEK. 
— Jubileumi ajtatosság. Van szerencsénk a hely-

beli főtiszt, papságot tisztelettel értesíteni, hogy bíbo-
ros herczegprimás urunk ő főmagasságának kegyes 
intézkedéséből a központi papnevelde elöljárói és nö-
vendékei, valamint a Budapesten állandóan vagy ideig-
lenesen tartózkodó világi és szerzetesi papság (bele-
értve a növendékeket is) mindazon tagjai, kik a 
papneveldéhez csatlakozva az itt jelzett ajtatosságban 
részt vesznek: a jubileumi bucsu elnyeréséhez szük-
séges templomlátogatás kötelezettségének teljesen ele 
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get tehetnek. — Az ájtatosság f . hó 28-án pünkösd kedd-
jén reggeli S órakor az egyetemi templomban tartandó „Veni 
Sandeu-vel viszi kezdetét, melyet ünnepélyes szentmise 
és szent beszéd követ. Ennek végeztével az egybe-
gyűlt papság ünnepi körmenetben az Angolkisasszonyok, 
a belvárosi plébánia és a Sz.-Ferencz-rcndiek templomába 
vonul, innen pedig az egyetemi templomba tér vissza, 
hol az ájtatosság „Te Deunv-rnal záródik be. Tiszte-
lettel kérjük a megnevezett templomok főtiszt, igazga-
tóit, hogy egyházaiknak a jelzett időben való nyitva 
tartásáról és a körme let bevonulásakor a főoltár gyer-
tyáinak meggyújtásáról intézkedni sziveskedjenek- Bu-
dapest, 1901. május 25. A közp. papnevelde igazga-
tósága. 

— Az esztergomi főni egyében Vaszary Kolos 
bibornok hgprimás és érsek ur, az április hó 23-án 
tartott főkáptalani consistorium jelölése alapján, 3 évre, 
a prosynodalis vizsgáló-bizottságot a következőleg álla-
pította meg : elnök Boltizár József íelsz. püspök, ált. 
helynök, vizsgálók : Blümelhuber Ferencz praelatus, 
Turtsányi Mátyás cz. kanonok, Bajner Lajos praelatus, 
Csernoeh János praelatus, Venezell Antal praelatus, Fábián 
János cz. kanonok, Horváth Ferencz, Kereszty Viktor, 
Prohászka Ottokár theol. tanárok, Fehér Gyula esperes-
plebános, Krammer György és Csajka Ernő theol. 
tanárok. 

— Átlépés a seckau egyházmegyébe. G-udenus 
Arthur báró, az esztergomi érseki szentszék jegyzője 
és primási levéltáros, saját kérésére, ezektől a hivata-
loktól felmentést kapott s kilépvén az esztergomi fő-
megye kötelékéből a seckaui megyébe ment át. 

— Felhívás Pázmány munkái megrendelőihez. Mi-
után a magyar sorozat V. kötete legközelebb elhagyja 
a sajtót, nehogy a szétküldésben, illetve kézhez jut ta-
tásban zavarok következzenek be, a t. megrendelők 
ezennel figyelmeztetnek, hogy a mennyiben lakásuk, 
vagy egyáltalában czimzésük viszonyaiban változás állt 
volna be, arról az alulirt hivatalt, a kinek-kinek külön 
is megküldendő felhívásra, múlhatatlanul tudósítani 
szíveskedjenek. Budapesten, 1901. május hó 25-én. 
A budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi karának 
dékáni hivatala. (IV. ker., Egyetemi közp. épület). 

— A budapesti hövendékpapság magyar egyház-
irodalmi Iskolája 1901. évi május hó 26-ikán a köz-
ponti papnevelő I. em. dísztermében az intézeti ének-
és zenekar tközremüködésével alapítási ünnepélyt tart. 
Kezdete délután 5 órakor. Műsor : 1. Örömdal. Stake-
Zsolnay-tól. Előadja az énekkar. 2. Elnöki megnyitó. 
Tar t ja Buzsáky Imre, IV. é. h. h. 3. Trovatore-ból : 
Potpourri Verdi-tői. Előadja a zenekar. 4. Keresztény 
művelődés. ír ta és felolvassa Breyer István, I II é. h. 
h. 5. Elj őseink hazája. Schumaun-tól. Előadja az 
énekkar. 6. Jegyzői jelentés. Olvassa Brey er István, 
III. é. h. h. 7. Magyar népdalok. Czimbalomsolo. Elő-
adja Sümeghy Dezső, I. é. h. h. 8. Sion éneke. Gyürky 
O.-től. Szavalja Korbuly Ignácz, II. é. h. h. 9. Király-
himnusz. Jókai-Theer-től. Előadja az énekkar. 10. El-
nöki zárszó. Tart ja Buzsáky Imre, IV. é. h. h. 11. 
Induló. Előadja a zenekar. 

— Az emberi okosság mindent kifundál az Isten 
tervei ellen, és egy darabig siker jár igyekezetének a 
nyomában. A pápaság megdöntésére kifundált szabad-
kőműves találmány, az olasz királyság, emberileg nem 
rosszul számított, midőn a keleti szakadár nagyhatal-
masság megnyerése végett a montenegrói fejedelmi 
házból hozott királynét a királyi trónra. A protestan-
tizmus támogatását a pápaellenes olasz trón már úgyis 
birta ; most megnyerte a schismát. Azt hiszik az embe-
rek, hogy no most már a pápaságnak vége. Pedig 
dehogy van vége. Már elég világosan mutatkozik az 
az u j világhatalom, mely a trónok pápaellenes össze-
tartásának, hogy ne mondjam összeesküvésnek véget 
fog vetni : a demokraczia. A souverainné kikiáltott nép 
igazán souverain akar lenni előbb-utóbb mindenütt. 

= Miért imádkoznak Rómában a pünkösdi ünne-
pek 9-ede alatt? A bíboros vikárius „in vito" sacro-
jának értelmében — az összes keresztények hit- és 
egyházi egységeért. Hej, de ránk férne valami ebből 
az imádságból! Újból ajánljuk mindenkinek figyelmébe 
a Szentháromság egy Isten tiszteletére szervezendő 
ima-egyesületet, melynek feladata legyen a hitegységért 
való imádkozásnak sereget gyűjteni. 

— Furcsa állapotok lehetnek Bajorországban, a 
hol egy 215 éves katholikus lap arra a hírre, hogy a 
müncheni másodrangú (követi rangú) nuntíaturát első, 
vagyis nagyköveti rangú nuntiaturává emelik fel, keserű 
gunynyal ezt a megjegyzést teszi: „A mi egyházpoli-
tikai viszonyaink nem érdemlik meg, hogy ily kivételes 
megtisztelés domborítsa ki őket még jobban. Az a 
„szabadságmelynek a kath. egyház Bajorországban 

jelenleg örvend, bizonyára nem változnék át a bajor nép 
nagy többsége vallásának védelmévé, abban az esetben 
sem, ha a nuntius nagyköveti rangot nyerne s evvel 
jogot kapna a közvetetlen érintkezésre magával a feje-
delemmel. (Mert a követi rangú II. r. nuntiusok csak 
a miniszterekkel érintkezhetnek közvetetlenül). Az 
I. rangú nuntiusnak a fejedelemmel való közvetetten 
érintkezése mögött jövőben ugy mint eddig ott maradna 
a liberális és protestáns kormányrendszer és ennek kép-
viselői.ü A bajor atyafiaknak is ime ott fáj, a hol 
nekünk. 

— A veszprémi egyházmegye egy érdemes papját 
vesztette el f. hó 16-án. E napon reggeli 8 órakor 
hunyt el Nunkovics nep. János nyug. vanyolai plébános, 
aranymisés áldozár, volt 48-as honvéd, életének 79-ik, 
papságának 55-ik évében. Temetése 18-án volt Vanyo-
lán. A „Religio" kegyelettel őrzi emlékét. R. i. p. 

— Rómából érkezett tudósításunk szerint a 
XIII . Leo pápaságának 25-ik évi jubileumát előkészítő 
bizottság f. évi junius 9-ére szent misére és áldozásra 
hívja meg a római híveket a végett, hogy az Úr Isten 
XHI . Leo pápának szent Péter éveit elérnie, sőt túl-
haladnia engedje. Misézni, azon a napon, szent Ignácz 
templomában, maga a római vicarius püspök fog. 

Kegyeletes adomány. 
À gazai t emplomra (Paleszt inában) a veszprémi káptalan 

beküldöt t 25 koronát . 
(Át te t tük Szombathelyre ft. Császár József szerkesztő 

urlioz, a ki hazánkban erre a czélra főgyűjtő.) 

K S " Boldog pünkösdi ünnepeket. ^ Z B 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Bre^/iay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

PÁZMÁNY PETER PREDIKÁCZIÓI. 
(Folytatás.) 

Pázmány, mielőtt a kitűzött tételek tárgya-
lásába fogna, fölszólítja hallgatóit figyelemre; 
erre különböző formákat használ, majd maga 
számára kéri Isten segítségét, majd hallgatói 
számára, majd ismét ntal a tárgy fontosságára, 
mely megkívánja és megérdemli a figyelmet, 
majd annak ad kifejezést, hogy elégtelen az 
igazságnak olyatén előadására, a mely azt 
kimerítené. Például igy szól : „Adná Isten, 
hogy én is e mai tanításommal könnyebbít-
hetném valami részében a keresztény házasok 
terhét: kire igyekezem Isten segítségéből," 
Vagy : „Legyetek ébrek a hallgatásban és tanu-
lásban." „Kérlek valakik jelen vagytok, mind 
ifiak, mind idősek, értsétek kötelességteket és 
ahhoz alkalmazkodjatok." „Adja az Atya min-
denható Isten Szent Fia érdemeiért, hogy mi-
képen ez mai tanításunk minden embereknek 
és rendeknek szükséges, ugy minden szivébe 
hatván, hatalmas gyökeret verjen." Néha előre 
jelzi, mennyi időt vesz igénybe predikácziója. 
Például a böjt második vasárnapján az Úr 
színeváltozásáról prédikált s következőleg buz-

dítja figyelemre hallgatóit : „Annál is nagyobb 
keddvel szóllok az Urunk színeváltozásáról, 
mert annak ünnepe kiváltképen a magyarok 
szerencséjére rendeltetett. Mikor 1456-ik esz-
tendőben Mohamed török császár Nándor-
Fej érvárat megszállotta volna, Hunyadi és 
Capistranus János karddal és könyörgéssel Ur 
színeváltozása napján verék meg és kergeték 
el a pogányságot. Es noha annak előtte is 
ünnepelték a görögök az Úr színeváltozását, 
de az említett csudálatos győzelem után III. 
Calixtus pápa magánvaló zsolozsmát rendele 
és ünneplést parancsola arra a napra. Mi 
időnkben is Székes-Fehérvárnál Úr színeválto-
zása napján lőn ama nagy győzelem a pogány -
ságon, melyhez hasonló nem tudom lia volt 
Hunyadi János idejétől fogva. Egy óráig való 
figyelmezésteket a hallgatásban kérlek ne kímél-
jétek." 

Nagypénteki predikácziói különösen hosz-
szuak, ugy hogy legalább két órát vesznek 
igénybe, azért itt indokolj a is a figyelem illen-
dőségét. A harmadikban ezen szavakkal fordul 
hallgatóihoz: „Ha azért a jámbor fiak szokása 
az, hogy szerelmes atyjok halálos ágya körül 
állanak ; ha annak utolsó szavait s tanításait 
figyelmesen hallgatják és mélyen elméjökbe 
kapcsolják; sőt egy jó barátunk utolsó szavát 
szivünkbe oltjuk : méltó, hogy Megváltónknak 
utolsó szavait jól elménkbe foglaljuk és azokat 
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soha el ne felejtsük". A tétel iránti érdeklő-
dést még az által is szokta fölcsigázni, hogy 
több igazságot sorol föl, melyek ugyanazon 
evangéliumból meríthetők s izleltetőül röviden 
festi azoknak fontosságát; mint ezt például 
a vizkereszt utáni harmadik vasárnap első 
predikácziójában látjuk, a melynek bevezetése 
különben arra is jeles példát nyújt, hogyan 
köti össze az evangéliumot tételével. 

Leköti hallgatóinak figyelmét az által is, 
hogy az egyházi szertartásokkal, a napnak 
jelentőségével hozza összefüggésbe az evan-
géliumot s igy beszédjét mintegy az ünneplés 
föltételévé teszi, mely nélkül a hivek nem 
értik az ünnepet s igy nem is ülhetik meg 
illőképen. 

A tétel földolgozásában hatványozott fok-
ban érvényesül hitszónoki tehetsége és képzett-
sége. Az előszóban mondja: „Mert noha elme-
élesítő iskolai vélekedéseket és vetekedéseket, 
melyek a lelki épületre nem szükségesek, írá-
somban nem elegyítettem : de nagy részre, a 
mit az iskolai theologiában erkölcsünk ígyen-
getésére, akaratunk gerjesztésére, a jóságok és 
vétkek ismerésére alkalmatosnak Ítéltem, isko-
lai tanításból prédikáló székbe hoztam." Való-
ban predikáczióiban megtaláljuk a theologiának 
népszerű előadását. Kiválogatja azt, a mit 
hallgatói fölfoghatnak s üdvökre szükséges, 
tudományos alapossággal, de mindenki által 
megérthető módon kifejti, ugy hogy az elmé-
vel a szivet is megragadja. Eszméit átlátszókká, 
érveit kézzelfoghatókká tudja tenni. A szent-
írás képezi ugy fejtegetéseinek, mint bizonyí-
tásainak alapját, de csodálatos, milyen élénkké 
tudja tenni a holt betűt értelmezéseivel. Sok 
idézetet használ, de ugy, hogy mire azokat 
előhozza, hallgatói már tisztában vannak jelen-
tésökkel. A tudomány szárazsága eltűnik, midőn 
a preclikáczióba viszi azt, a mit a tudósok a 
hittitkokba mélyedve föltaláltak. Ha a tan-
könyvekkel összehasonlítjuk e predikácziókat, 
azt találjuk, hogy a mi ott a legliomályosabb-
nak tűnik is, itt a fölött a világosság derűje 
terjed el s a legkisebb bizonytalanságot is elűzi. 

Latinul is idézi a szentírást s egyébb műve-
ket „mivel — mint mondja — sokszor nagyobb 
és kedvesb ereje vagyon mondásoknak abban a 
nyelvben." A szentatyák és egyházi tudósok 
kijelentéseire hivatkozik, nemcsak az igazság 
bizonyításánál, hanem a megvilágításánál is, 

kiválogatván a sokból azt, a mi épen hallgatói 
szellemébe egy-egy sugárt lövelhet. „Magam 
gondolatit és ujamból szopott dolgokat nem 
irok : Isten könyvéből az anyaszentegyház 
doctorainak írásaiból vettem tanításaimat. Lopva 
semmit sem vettem, mert : Quidquid bene dic-
tum est ab ullo, meum est. Az anyaszentegy-
ház pásztori Írásához oly igazsággal nyúlok, 
mint a közönséges kutak tiszta vizéhez. Qui 
furatur, aliéna aufert; verbum autem Dei non 
est alienum. Nem kell tehát azt várni, hogy 
olyat mondjak, a milyet senki előttem nem 
mondott." Ezek az ő szavai s jellemzők sze-
rénységére nézve. Az igaz, hogy ujat nem 
mond, a mint nem is lehet ujat mondani, de 
a módja uj, az az ő érdeme, mer t : „A mint 
Seneca irja — mondja ő — a sok írások ten-
geréből egybe szedni értelmesen, megválogatni, 
rendbehozni, helyesen kimondani a régi böl-
csektől ismert igazságokat, uj munka és mi 
dolgunk . . . Azért : Sequar priores, sed per-
mitto mihi invenire aliquid et mutare et relin-
quere : non servio illis, sed assentior. Követem 
a szabados elmélkedésekben azokat, kik előt-
tem írtak: de magamnak is megengedem, hogy 
valamit hozzáadjak, változtassak, elhagyjak . . . 
Mert nem szolgájok, hanem egyezőjök vagyok 
a régieknek." Igen, sajátjává tette másoknak 
tanítását, de nemcsak emlékezetével, hanem 
elmélkedéseivel, ugy, hogy vérévé lett a szel-
lemi táplálék, egyéniségét alakította át s ter-
mészetes gondolkozásának elválaszthatatlan 
irányt adott a megemésztett tanulmány. 

Ebből érthető, hogy hallgatóira közvetlen 
hatást gyakorolhatott magyarázó szavaival, 
mert a mi a lélek belsejéből fakad, az nyer 
visszhangot mások lelkében is ; a mi csak a 
felületről pattog le, az ugyancsak a felületről 
pattan vissza. Ezzel is megjelölte az utat a 
hitszónokoknak, melyen haladva életre ébreszt-
hetik a holt betűt, a sziv tulajdonává tehetik 
a tudományt a nélkül, hogy a rendkivüliség-
hez folyamodnának. Rhetorrá lehet ezek nél-
kül is akárki, de egyházi szónokká senki. A 
mit maga tett s predikáczióinak szerkesztésé-
vel s eredményeiben kimutatott, arra intette 
papjait is, hogy a rögtönzés nem hozza meg 
a predikáczió gyümölcseit. „Ne bízzék senki 
elméjében, mert soha jól nem prédikál, a ki 
jól hozzá nem készül. — Sok munka, nagy 
okosság, tömérdek tudomány és mindenek 
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iölött nagy isteni malaszt és tökéletesség kíván-
tatik a predikáláshoz. Hires orator volt Cicero, 
mégis mindenkor rettegve kezdett a szóláshoz. 
Sőt mikor egy nap a tanácsban kellene szól-
lania, örömében szabadossá tette szolgáját, ki 
hirt hozott, hogy holnapra haladott a törvény. 
Augusztus császár vala, mikor a tanácsban 
szóllott, otthon leirta és papirosból olvasta, a 
mit akart mondani. Ha ezek a világi dolgok-
ról igy félve beszéltek, mentül inkább a lélek 
üdvösségében járó dolgokról rettegve kell szó-
lani. Először azért szorgalmatos tanulással 
készüljetek a predikáláshoz; és ha Homeros 
medve módon nyalogatva ékesgette verseit: ti 
is a predikácziót ne futó félben, hanem hosz-
szu ideig való jobbításokkal készítsétek . . . 
A mit tanítani akartok, azt magatok sokáig 
és jól tanuljátok . . . A hirtelen szólás teljes 
hiúságokkal: és valaki készületlenül prédikál, 
üti-veri a dolgot, sem eleje, sem utolja szólá-
sának, csak haboz, egyre zűr-zavar mindene-
ket, akármit akárhol előhoz és ki nem tud 
gázolni hosszan nyújtott beszédéből 

Azért gyakorolnak beszédei az olvasóra 
is hatást s gyakoroltak a hallgatókra, habár 
Pázmány Kaprinai*) szerint „erat voce, pec-
tore ad concitatum dicendi genus minime com-
parato." Azért mellőzhette azon különösen 
ajánlt eszközöket és a szónoki művészet for-
máit, melyek az indulatok fölgerjesztését czé-
lozzák, mert egyrészt nem törekedett csillo-
gásra, hanem arra, hogy használjon, másrészt 
pedig az említett belső tulajdonok fölöslegessé 
tették ezen ékességeket predikáczióiban. Kapri-
nai mondja, hogy a világ első szónokai között 
foglalna helyet „si ad argumentorum solidita-
tem, ad eximiam, qua pollet, styli elegantiam 
et copiam, affectus etiam, quibus aspergendis 
parcior est, ac hodierni temporis plenius arti-
ficium adiecisset." 

(Vége köv.) 

Salve Regina. 
VI. 

Edes Anyánk nekünk szűz Mária. Még pedig az 
édes anyák azon legédesbike, a kinek öröme főleg akkor 
telik fiaiban, ha azok a gyermek öntudatos gyámoltalan-
ságában, ennek szinte szükségszerű unszoló bizalmával 
menekülnek anyjok védő karjai közé. 

A Salve Regina azon kezdi, hogy az édes Anyát 

*) Instit. Eloqu. S. Kassa 1757. 337. 

a gyermek-sziv legékesebben szóló behizelgésével — 
feldicsérgeti. Majd azt panaszolja el, a szegény gyer-
mek maga mily ügyefogyott, mindene mennyire fáj ! . . . 
Már most — s erre térünk — könyörgőre fogja a dol-
go t ; és könyörgése az: hogy O, a Ki oly szépen, a 
haragvó Édesatya előtt oly kedvesen, oly ellenállhatat-
lanul tud esedezni, — tehát 0 esedezzék helyettünk, 
mi érettünk. De annak a kihallgatásnak, (a hol az Uj-
Szö vétség szép Esz cere „ megh a Ugat tátik az ő érdeme 
szerint") eredményéről is kivánunk tudósítást ! . . . Ezt 
a tudósítást jóságos Anyánk kegyelmes szemeiből betűz-
zük ki aggódva is, örülve is . . . „Illos Tuos miséri-
cordes oculos!" . . . Kegyelmes szemek, mert meglátták, 
megolvasták sebeinket; kilesték szivünk óhajait. Ke-
gyelmes szemek : mert arról az arczról, mely „szép, 
mint a hold" ezüst sugarukat ime, az Igazság napjába 
bocsájt ják, be egészen, annak égő aranyába: a szelid 
Szűz Anya esdőn pillant a dicsőség királyának szeme-
párjába, annak bántott szentségébe, sértett — sérthetet-
lenségébe. 

„Azért szószólónk ! szemedet — 
Fordí t sd hozzánk, s kegyelmedet ! — 
E s a Te bűnös népedet — 
Oltalmazzad híveidet." 

Ah, mert talán per tolyik ellenünk, hogy szó-
szólóra van szükségünk '? Igen ! Engesztelő szószólóra ? 
Igen! A „bűnöst" „oltalmazó", védő szószólóra? vAd-
voeata nostra ?" Igen ! A vád nagy : felségsértés ; a vádló 
saját lelkiismeretünk; a büntetés örökhalál; itélő biró 
az Isten és védőnk, szószólónk Mária. 

Ott van ugyan örök közbenjárónk : Jézus Krisztus, 
a kinek hitünkben vallott, valóságos közbenjáró imája 
nem egyéb, mint az ő megváltó művének örökké 
engesztelő erejű „beteljesedése", öt dicsőült szent seb-
helyében szüntelen feltárva az isteni Igazság előtt, a 
mely ekkora elégtételt kivánt. Igen, de e közbenjáró 
ugyancsak — biránk ; az, a ki maga óv maga ellen 
bennünket, e rettenetes szavakkal : „Megmutatom nek-
tek, kitől fél jetek: Féljetek attól, ki, miután megöl, 
hatalommal bir a gehennába vetni. Igen, mondom nek-
tek, attól féljetek.2) 

J a j ! — ugy hát isteni Közbenjárónknál is közben-
járóra van szükségünk! Es mert a veszedelem oly vég-
telen nagy : egyenesen édesanyját küldjük elé a Biró 
elé. Hát még akkor, mikor minekünk is Édesanyánk Ö ! 

De kell nekünk Mária anyai közbenjárása — a 
Fiúnál a fiakért, — kell ez nekünk jelen földi vándor-
lásunk idejére is. Főleg a mennyiben e földi lét éppen 
vándorlás az örök haza. az örök jutalom felé. 

E vándorút egyedül czélunkhoz vezető csapása: 
a hit, a remény, a szeretet. Azért, mert hitt a szent 
Szűz ; azért, mert reménye meg nem tört ; azért, mert 
szeretete ki nem aludt : gyöngéd szűzi kezei közt tar t ja 
isteni Fia azon kegyelmét, a mely minket óv meg, a 
hit, remény és szeretet elvetésének kísérletei közt, 
elvesztésének veszélyei közt. 

') Ének. 6, 9. 
2) Luk. 12, 5. 
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„Ecce anciela Domini" — mond a szent gyermek, 
a ki szüzességet fogadott atyai Istenének és a kinek 
az Ur küldöttje a legnagyobb termékenységet igéri : 
égy Istenfiu születésére valót ! 

0 hisz, 0 remél, 0 szeret. 
Kilencz hónapra rá, atyjának, Dávidnak városá-

ban, nincs „övéi" közt, ki befogadná azt, a ki szűz 
méhében, hordozva „jő tulajdonaiba" ! Azért Mária 
csak hisz, remél, szeret ! — A Kisded, a ki „született 
nekünk" (Izai. 9. 6.) szegénységben születik, szegény-
ségben, nyomorban nevekedik. A fiu, a ki „adatott 
nekünk," 3) ugy tetszik, mintha csak a föld megvetésé-
nek adatott volna prédaképen. 0 , a kinek „vállán 
vagyon a fejedelemség",4) az alkirályok hóhérseregeinek 
kardja elől futásban, menekszik kietlen idegenbe. 

Majd a jeruzsálemi tanitók gyülekezetében lelik 
fél őt kesergő szülői, Józseffel Mária, ki Jézusában 
kisdedét is, Istenét is siratá ; s ime ! a ki azokat a vén 
irás-őrzőket figyelmesen kérdezgeti, 8,Z ciZ, 8. kinek 
„hivatik neve Tanácsadónak" !5) azért Mária, ki eddig 
is hitt, hisz erősebben ; ki eddig is remélt, remél hőbben ! 

„Ki az én édes anyám ?" vág vissza a harmincz 
éves rabbi, Jézus, midőn az üdv hirdetésében azon 
hirrel szakítják félbe, hogy ott künn vár reá édes 
szülője. Es Mária nem feledi, hogy ezen az ő fiának 
„hivatik az ő neve Istennek" ; e) megérti, hogy a ke-
mény szó (szt. Bernát szép értelmezése szerint) az örök 
isteni természetre utal, a melynek — mint ilyennek 
— szülője nincsen, nem is lehet : és Mária, ki szeretett 
eddig is, hej ! de még lángolóbban szeret ! 

Más találkozás. Az ember fia „a pogányok kezébe | 
adatik és megcsúfoltatik, megostoroztatik és megpök-
dösteték ; és miután megostorozzák, megölik őt" (Luk. 
18, 32, 33.). Es Mária, kinek látnia kell ezt, és szeme 
nem tud elvakulni a könnyűtől . . . Mária, kinek gyönge 
anyai szíve im ! bástya, az ostromot végig megálló. — 
Mária nemhogy fogyatékán lenne hitének, de a „jöven-
dőség Atyjára" 7 ) vetendő hitet még ő tar t ja fenn az 
apostolok ingatag lelkében. A „megölt" Emberfia fel-
támad : s vele mind támad, a mely soha meg nem halt, 
Mária reménye a „jövendőség Atyjában", mint lobban, 
a mely soha le nem lohadt vala, Mária mennyei szép 
szerelme a „békesség Fejedelme"8) i ránt! 

Mária diadalmas hite-, reménye-, szeretetének 
áldása mi reánk, „híveire" nézve, — de, ugy tar t ja az 
ő anyai édes szive, jutalma ő magára nézve is, — 
hogy oltalmazójává lett mindenkorra és minden veszély 
ellen, a hármas isteni erénynek a mi gyarló lelkeink-
ben is ! Sánta Imre. 

(Folytatjuk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
— Budapest, május 29. Magyarország két országos 

ifjúsági ünnepéről — kell ma itt beszámolnunk. 
Az égjük, a mely nagyobb szelet csapott, a kö-
3) Izai. 9, 6. 6) U. o. 
4) U. o. ' ) U. o. 

U. o. U. o. 

zépiskolai if júság pünkösdi torna*-ännepe volt Buda-
pesten. Ha a napilapoknak hinni lehet, akkor ez az 
ünnepség igen sikerült, sőt „noch nie dagewesen"-. A 
konservativ magyar irány egyik köalööye elragadtatá-
sában igy irja le ezt az ifjúsági torna-ünnepet: 

„A magyar ifjúság, a nemzet virága, reménysége. 
Ez az ifjúság az ország középiskoláiból a pünkösdi 
ünnepek alkalmából idesereglett, hogy a tornajátékon 
bemutassa izmai aczélos erejét, ügyességét, nemcsak 
Budapest közönségének, hanem a nemzetnek, mert 
hiszen ez a főváros a nemzet szivének dobogása. Es 
itt voltak az ifjak, négyezer magyar diák, festői torna-
jelmezben a jövő Magyarország egy egész kis hadserege. 
Délczeg gyerekek, ahogy dobpergés-, trombitaszó., és a 
katonabanda zenéje mellett végigvonultak Budapest 
utczáin, nemcsak a lobogódiszben levő paloták, íianem 
a szivek is megnyilottak üdvözlésükre. Ott künt a város-
ligeti pályán ezen a két napon megélénkült az élet. 
Közel százezer ember nézte lelkesedve az ifjak mutat-
ványait, a győzelemre való nemes vetélkedést. A nap 
ott fenn az égen le-leragyogott a gyönyörű képre s 
mikor az eső hullott, talán az is a magasságbeliek öröm-
harmata volt ennek az ifjúságnak láttára." 

Sajnos, hogy a mi szemünk sehogysem tud min-
den tilyen rózsás színben látni. Az a villámlás és menny-
dörgés ott fenn az égen, vajha ne a Magasságbeli harag-
ját és a lehullott záporeső ne az ég könyeit jelentsék 
számunkra azért, hogy az öregek kedvtelése végett 
összecsődített if júságot megfosztották a pünkösdi szent 
ünnep megszentelésétől. Azt kérdezem, a katholikus 
ifjúság vájjon hol és mikor hallgatott szent misét és 
predikácziót ? Ha pedig ezt nem tette : az ünnepet meg 
nem szentelte, a pünkösdöt profanálta. Baj, igen nagy 
baj az, mikor az ifjúságot az öregek ilyenre tanítják. 

A másik ifjúsági ünnepség Selmeczbányán folyt 
le. A főiskolai i f júság tartotta országos diákkongresz-
szusát. Kár. hogy kath. lapjaink oda külön tudósítókat 
nem küldöttek. Ott a kereszt sorsa forgott koczkán. A 
különféle árnyalatú lapok különféle állást foglaltak el 
evvel a kongresszussal szemben. A „B. H." rá se hede-
rített az ő pünkösdi számában, hanem hirdette óriási 
zaj veréssel az ő pogány magyar sovinizmusát, a Szent-
lélek, a keresztény vallás minden malasztja nélkül. A 
„Budapesti Napló" az elkereszténytelendést prédikálta 
a magyar ifjúságnak. „Zárjátok kebletekre a magyart 
akkor is, lia nem keresztény." Magyar, a ki nem keresz-
tény, olyan nincs. A mondat éle tehát világos. Csábí-
tás az elkereszténytelenítés megszokott utján. 

De hát hogyan ünnepelt maga az ifjúság ? 
A hírlapi tudósítások roppant szófukarak. Egyet-

lenegy örvendetes eseményt láttunk feljegyezve a 
„Magyarország" legújabb számában. Az van ott mondva, 
hogy „szombaton (az alakuló ülés előtt) reggel ünnepi 
zenés misére gyülekeztek a Nagyboldogasszony-tem-
plomban". Ha ez Yeni Sancte-féle imádkozás akart 
lenni és szívből fakadt, jó jel; jele, hogy a kereszt-
mozgalom hatása nem párolgott el a levegőben. Ugy 
látszik azonban, mintha a dagály után apály akarna 
következni a keresztmozgalom ügyében. Tahy Endre, 
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a budapesti Egyetemi Kör elnöke ezekkel a csitító, 
simító, sőt „eleny észtető" szavakkal fejezte be felszó-
lalását : 

„Mi bennünk, a budapesti ifjúságban, különösen 
pedig az Egyetemi Körben és annak tagjaiban a diák-
élet iránt őszinte szeretet s azokhoz való ragaszkodás 
s ezen tradicziók fentartása volt az, mely bennünket 
eddigi működésünkben ós minden lépésünkben vezetett. 
Talán félreértettek bennünket, de mi, a mit tettünk, tiszta 
meggyőződésből tettük. Ami a diákkongresszust illeti, a 
feladatunk, hogy ne csak elsimítsuk a fennállott egyenetlen-
séget, hanem egészen elenyésztessük. Azt hiszem, hogy mind-
nyájunk óhaja ez, kívánsága ez; és hogy ez sikerüljün, 
Őszintén kívánom ! Viseltessünk egymás iránt teljes biza-
lommal, értsünk egyet s ekkor, azt hiszem, hogy a 
kongresszus működése biztosítva lesz. Es hogy ez le-
gyen, azt kívánjuk és akarjuk mindnyájan." (Éljenzés.) 

Mielőtt végleges Ítéletet mondanánk, be kell várni 
a további eseményeket és fejleményeket. = 

Győr. Hahnekamp György emléke. (1843—1901.) — 
Hahnekamp György, Kismarton tövében, a kies-

fekvésű Szent-György községben született, ezelőtt 58 
évvel. Jámbor szülői már kisded korában szivébe 
csepegtették a minden bölcsességnek kezdetét, az Ur 
félelmét, a mit áldásos élete utolsó perczéig meg is 
őrzött. 

A főgymnasiumot Győrött végezte, s a mint 
egyik iskolatársától hallottam, ki jelenleg a győri fő-
reáliskola tanára, osztályában az első tanuló volt. A 
hittudományokat a bécsi egyetemen hallgatta s fel-
szentelése után 1868-ban papi pályáját Rajkán (Moson-
megye) mint káplán kezdette meg. 

Még másfél éves áldozópap sem volt, már a kisebb 
papnevelő-intézet lelki vezetését püspöke ő reá bizta. 
Ezután a nagyobb papnevelő lelkiigazgatója, egyúttal 
a tanítónőképző hitoktatója lett, amely állásból a soproni 
\oss-fé le árvaház és tanítónőképző igazgatójává nevez-
ték ki. Innét ment 1889-ben Bécsbe a Megváltóról 
nevezett apáczák anyaházának kormányzójává és lelki-
atyj ává. 

Két évvel később püspökének bizalma a kisebb, 
majd 1893-ban a nagyobb papnevelő-intézet élére állí-
totta. I t t érte 25 évi önfeláldozó és sokoldalú munkál-
kodás után a székesegyházi kanonokká történt kinevezés. 

Ha a nap sugarát különféle szinü üvegen bocsát-
juk át, mindig más és más szint mutat, de azért nap-
sugár marad, fényt és életet terjeszt. Ilyen nagsugár 
volt Hahnekampnak fényes tehetségekkel megáldott 
lelke, ki tehetségeit soha ós sehol nem pihentette. 

Hogy minő intézeti előljáró volt ő, azt az ered-
mények mutatták, melyek működésének hűséges kísé-
rői voltak ; ha bárhova benyitunk, hol Hahnekamp 
akármily állásban is buzgólkodott, mindenütt áldva 
emlegetik nevét és kegyeletes tisztelettel őrzik emlékét. 
A kötelességtudásnak és e kötelesség önfeláldozó telje-
sítésének igazán mintaképe volt. 

Előszabott kötelességeinek sikerdús teljesítésén 
kivül a lelkek üdvösségének előmozdítására tág teret 

talált a boldogult egyéni buzgósága. A mint hallottam, 
az orvosok állítása szerint már évek óta csak fél tüdő-
vel lélegzett, de azért ő, a ki talán testileg a leggyön-
gébb volt, egyike azoknak, a ki a gyóntatószékben, 
prédikálásban a legtöbbet fáradott. A most lefolyt hús-
véti időben is már a kora hajnali órákban az elsők 
között volt, ki gyóntatni leült, s a mig egy bűnbánót 
látott, el nem távozott ; hogy a több órai nehéz, fárasztó 
munka után minő kimerülten, azt csak a jó Isten tudja, 
mert ő ezt soha nem mondta. 

E mellett az idei évben is a tanítóképzőintézet, 
továbbá a Szent-Orsolya-rend benlakó növendékeinek 
a nagyhéten szentbeszédeket mondott, mindenütt lega-
lább hetet-hetet. Ha pedig haza került, itthon már vár-
tak rá olyanok, kik a kath. egyház keblébe térni óhaj-
tottak s kiket ő a szent hit igazságaira mindenkor kész 
őrömmel oktatott. 

Ha valaki tanácsért vagy egyébnemű segítségért 
kereste föl, senkit el nem utasított, sőt ami erejétől 
tellett s az illetőnek leginkább hasznára vált, azt szíve-
sen, jókedvűen megtette. Ha valakire, akkor őreá ráil-
lenek az apostol szavai: „Mindeneknek mindenévé lettem". 

Csak egyik legújabb jótet tét említem, föl, a mi ép-
pen halála napján véletlenül jutot t tudomásomra. Egy 
vidéken élő tanítójelölt vizsgázni akart a győri tanító-
képzőben. Szegény fiúnak, úgy látszik, mindenre szük-
sége volt : vizsgadíjra, élelemre stb. Hahnekamphoz for-
dult, mindent megkapot t : élelmet nála, vizsgadijat; 
szombatra, azaz 18-ára igérte a fiu jöt tét s íme, 17-énki-
hűlt a jó sziv, ki ügyét úgy felkarolta, a fiu már csak 
halottat talált. 

E sokszoros elfoglaltság daczára még Hahnekamp-
nak mindig ju to t t ideje, hogy az irodalom terén is 
szolgálja a kath. ügyet, e téren is iparkodjék előmoz-
dítani a lelkek üdvét. 

Erősen kifejlett papi lelkülete az aszketikus iro-
dalom művelésére vonzotta, melynek, a mily régi, oly 
elismert munkása volt, a mit eléggé kifejezett a Szent-
István-Társulat tudományos és irodalmi osztálya, mely 
Hahnekampot mindjárt megalakulásakor tagjai sorába 
választotta. 

Nyomtatásban megjelent több imádságos könyve : 
„Menjetek Józsefhez" ! „Munkások imádságos könyve" 
stb. különös szeretettel nyomban a magyar Konverti-
ták (kath. hitre megtértek) életrajzának gyűjtésével és 
megírásával foglalkozott. A mult év folyamán jelent 
meg a legnagyobb szabású irodalmi műve, mel}7 mint 
úttörő munka széles körben méltó feltűnést keltett. A 
budapesti napilapok majdnem kivétel nélkül foglalkoz-
tak vele és mindnyájan az elismerés dicsérő hangján 
nyilatkoztak róla. 

íme e munkában eltöltött érdemes életnek egy-
néhány sugara, a melyek a gyász sötétén is keresztül 
törve, éppen szemünkbe ötlöttek. 

Pedig nieg meg sem említettük, hogy Hahnekamp 
volt az, ki hűséges és benső barátjával, dr Mohi Antal 
belvárosi plébánossal együttesen szervezte az Oltári-
szentséget külön is imádó papok országos egyesületét, 
az u. n. Eucharistikus társulatot. E társulat havi köz-
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lönyének is egész haláláig Hahnekamp volt a mily 
lelkes, épp oly ügyes szerkesztője, ki a kis lapocská-
nak jeles közleményeivel megmaradó értéket adott. 

E társulatnak szent Paskál az égi pártfogója, ki-
nek emlékét május 17-én ünnepli az egyház ; mily kü-
lönös, hogy Hahnekamp éppen szent Paskál napján, 
május 17-én szállott az ég Ura elé. Az is sajátságos, 
hogy végrendeletét a mult április hó 17-én irta meg, 
a betegségnek bármely előjele nélkül és rá egy hó-
napra, május 17-én mondotta ki a jutalmazó Biró az ő 
örökös végrendeletét. 

Dr Mohi Antal, püspöki helytartó, az egyházme-
gyei papsággal legújabb körlevelében tudat ja az egy-
házmegyét ért súlyos veszteséget, a körlevélből kivesz-
szük a következőket : „Szivem legnagyobb szomorú-
ságával kell a tisztelendő papsággal tudatnom, a 
gyászos hirt, főtisztelendő Hahnekamp György urnák 
székesegyházi kanonok és főgyóntatónak a nagyobb 
papnevelő kormányzójának stb. megkönyezni való ha-
láláról. 

Az Ur Krisztusnak az Isten szive szerinti ezen 
áldozópapja és önfeláldozó bajnoka munkateljes életé-
nek 58., áldozópapságának pedig 33. évében példás 
türelemmel az Isten akaratán való teljes megnyugvás-
sal viselt hatnapi súlyos betegség és a szentségek is-
mételt vétele után e siralom völgyét boldogabb hazával 
cserélte föl Szent-Paskál napján, kinek kiváló tisztelője 
és hű követője vala. 

Ezután a körlevél főbb vonalakban elmondja a 
különféle hivatalokat, melyeket a boldogult valameny-
nyit mintaszerűen töltött be. 

Meghatók befejező sorai: „Valóban, áldozópap 
volt ő ; ki nemcsak az oltáron áldozott, hanem a lel-
kek üdvösségéért, előmozdításáért naponkint feláldozta 
önmagát. Hasonlított az oltárra helyezett és folyton 
égő gyertyához, mely, mig másokra fényt és meleget 
áraszt, azalatt önmagát emészti fel. Imádkozzunk és 
szokott szent mise-áldozatunkat ajánljuk fel érte, hogy 
eljuthasson boldogító szinelátására az Ur Jézusnak, a 
kinek szent ügyéért élte utolsó leheletéig harczolt s 
akinek szent nevével e földi pályafutását bevégezte. 

^ 

Az elhunyt végredele te is visszatükrözi egész lel-
kületét. Összes vagyonát jótékony czélokra hagyta. 
Több apróbb hagyomány mellett hagyott : a győri 
tanítóképző létesítendő internátusára '2000 koronát ; a 
szentgyörgyi templomnak 2000 koronát ; ugyanott a 
kápolnának 1000 koronát. Nem feledkezett meg a sze-
gényekről, cselédségéről ; apróbb emléktárgyakat hagyott 
rokonainak és jó barátainak. A hagyatékok kifizetése 
után megmaradt vagyon 20.000 koronáig tőkesítendő 
és azok kamataiból szegény templomok segélyeztes-
senek ; vagy szegény községek templomépítésre kap-
janak. 

A boldogult temetése f. hó 18-án, szombaton, 
délután 4 órakor volt. A gyász-szertartást nagy segéd-
lettel dr. Bertha János nagyprépost végezte. Földi 
maradványait saját kivánsága szerint a székesegyház 

sírboltjában helyezték örök nyugalomra. A temetésre 
számos vidéki pap jöt t el Győrre.*) 

Vacz. f Spóner József élete és halála. — 
Spóner József meghalt ! Ez a szomorú hir szálongott 

városunkban, május hó 20-án a reggeli órákban. A járó-
kelők szájról-szájra adták a gyászeset hirét és daczára, 
hogy már régen el lehettünk készülve a válságra, szé-
les körben mély megilletődést, élénk résztvétet keltet 
a halálhír. 

A székeskáptalan egyik kiváló, papi erényekben 
tündöklő tagját, a klérus egy példás életű papot, az 
emberiség egy jó lelkű, nemesszivü emberbarátot veszí-
tett. 

A gyászhírt megerősítette a székesegyházi nagy 
harang imára hivó hangja. Mikor megszólalt a harang 
a toronyban, hány szegény ember szeme telt meg köny-
nyel, hány szűkölködő zokogott jótevője halálán. 

Spóner József nincs többé! Szelíd jó szive, mely-
nek melegét annyian érezték, megszűnt dobogni, azok 
a mosolygó szemek, melyek könnybelábadtak, ha éhező 
szegényt, ha szűkölködőt, láttak, lezárultak, az a jótevő 
kéz, mely annyi sorsüldözött szemről letörülte a fájda-
lom könny cseppjeit, imára kulcsoltan, tehetetlenül nyug-
szik a koporsóban. 

Megindul a zarándoklat a ravatalhoz, hogy ejtse-
nek egy-két könnycseppet a koporsóra, hogy lássák 
még egyszer a kiszenvedett főpapot, azután leteszik a 
hideg sírboltba, elnémul az ének, ellobog a fáklyák 
fényé és az elhunyt ott marad egyedül. Csak emléke 
fog közöttünk maradni, csak szerető szivéről fognak még 
sokáig megemlékezni, mert hiszen nem halhat az meg 
örökre, a ki igazán szeretett. 

Az elhunyt főpap 1822. év november 15-én szü-
letett Budapesten, hol iskoláinak egy részét is végezte. 
A papi pályára érezvén hivatást, belépett a szeminá-
riumba, és a theologiai tudományok sikeres elvégzése 
után 1846. év julius 14-én pappá szenteltetett. Vecsé -

sen, Uj-Hartyánban, Fóthon, majd Nagy-Kátán és 
Soroksáron káplánkodott, míg végre a taksonyi plébá-
nia adminisztrátora lett. A következő évben Vácz 
felsővárosi káplán, majd három év múlva gödöllői ad-
minisztrátornak küldetett ki. 1859. évben a soroksári 
plébániát nyerte el, hol csakhamar annyira meg-
nyerte híveinek rokonszenvét és szeretetét, hogy azok 
még ma is, annyi évek multán is ragaszkodtak hozzá 
és minden alkalmat megragadtak, hogy egykori plebá-
suk iránt kimutassák hálás tiszteletüket és ragaszko-
dásukat. 

Soroksári plébános korában egyszer vendégül látta 
néhai Kunszt kalocsai érseket, ki boldogult Pettier püs-
pök látogatásán volt Váczon és Soroksáron keresztül 
kocsin igyekezett székhelyére. Spóner rokonszenves 
megjelenése, szelid, kedves modora és mély tudománya 
csakhamar feltűnt az érseknek és a következőleg nyi-
latkozott: „Nem is tudtam, hogy Soroksárnak ilyen papja 

*) Igazán találóan mondja a boldogultról a D. H , a hon-
nan e tudósí tás t á tvet tük, hogy a boldogult „a papi erények 
lángbuzgóságu mintaképe" volt. R. i. p. 
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van.u Az érsek szavaira figyelmessé tették Pettier püs-
pököt, ki 1870. évben a váczi székeskáptalan tagjai 
sorába emelte és mint ilyent a felsővárosi plébánia 
vezetésével bizta meg. 12 évig működött mint kispré-
post plébános, fáradságot nem ismerve buzgólkodott a 
hitélet emelésén, hogy hiveinek biztosítsa az örök 
boldogságot. Az elhagyatott plébánia templomot kicsi-
nosíttatta, hogy hivei nagyobb áhítatra gerjedjenek. 
Nem hagyott el senkit vigasztalanul, nem bocsájtott el 
magától egy kérőt sem segély nélkül. Mikor 12 évi 
fáradságos munka után egészsége hanyatlani kezdett, 
püspöke felmentette a plébánia vezetésétől és érdemei 
elismeréseül a szent keresztről nevezett cz. apátságot 
kapta. Igy emelkedett ezután fokról-fokra, a mig végre 
1890-ben a szókeskáptalan olvasókanonokjává léptette 
elő a királyi kegy. 

Csendben, zajtalanul, elvonulva a világi élet zajá-
tól, egyedül Istenének szentelte életét. A mi jót ka-
pott, élvezett, azt iparkodott a szegényekkel megosz-
tani, de ugy, hogy azért nem várt senkitől sem köszö-
netet, sem elismerést. Boldoggá tette az a tudat, hogy 
örömet szerzett egy szegénynek, hogy ételt nyújthatott 
az éhezőnek. 

Zajtalan működése, jótékonysága mégsem marad-
hatott teljesen titokban. A szegények imáját meghal-
lotta megyés püspökünk gróf Csáky Károly is és 
kérésére pápa ő szentsége 1900. évi junius havában a 
pápai praelatusi méltóságot adományozta az ősz kano-
noknak. A kitüntetés, habár sem czimet, sem rangot 
nem keresett soha, mint szeretett püspökének elisme-
rése jól esett szivének s a püspöki kegy boldoggá tette 
életének utolsó napjait. 

Márczius havában gyengélkedni kezdett, de nem 
lehetett visszatartani, hogy jelen ne legyen a nagyheti 
szertartásokon. Az elgyengülés mindig jobban és job-
ban jelentkezett, ágyba fektették, honnan nem is kelt 
fel többé. Közeledett pályafutása végéhez, őszintén és 
töredelmesen meggyónt, áhítattal magához vette a 
szentségeket és ekkép elkészülve a hosszú útra, f. hó 
20 -án éjjel visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. 

Temetése 22-én volt a székesegyházból. Maga Csaky 
Károly gr megyés püspök ur, ki e végett bérmakörutját 
szakította félbe, végezte a gyászmisét. A székesegyház 
kryptájába temették el. Temette Vir ter Lajos cz. püs-
pök, nagyprépost. Ibimus, ibitis, ibunt. Have : pia 
anima ! 

New-York, május 20. A kath. vallás aratása és még 
valami. — 

Az itteni xav. sz. Ferencz templomban egyetlen-
egy napon 40 ember tette le O'Connor jezsuita atya 
kezébe a katholikus hitvallást. E 40 konvertita sorában 
képviselve volt minden rend és rang : irók, bankárok, or-
vosok, kereskedők, művészek, protestáns lelkészek. Né-
hány nap múlva ugyanabban a templomban más atyák 
missiót tartottak s e missió alkalmából 100 megtérőt vet-
tek fel a kath. egyházba. Teljesen meghízható adatok 
alapján bátran állíthatni, hogy egyedül New-York váro-
sában a lefolyt évben 3000 megtérés fordult elő. 

Május 3-án Washingtonban, az apostoli delegatus 
palotájában nagy ünnepség volt. Ekkor adta át Cola-
ciechi Szaniszló gróf pápai nemes testőr mgre Marti-

nelli apostoli delegátusnak a bíbornoki jelvényt. Szá-
mos amerikai és idegen püspökön kivül jelenvoltak 
Francziaország, Ausztria-Magyarország és Spanyolor-
szág nagykövetei, Dél- és Közép-Amerika köztársasá-
gainak képviselői, a washingtoni kath. egyetem rektora 
és számos egyházi és világi előkelőség. 

H I V A T A L O S . 

Növeníiékpapok felvétele. A nyitrai egyházmegye 
papnövendékei közé való felvétel julius hó 2-án fog 
megtartatni. Jelentkezhetnek 4, 5, 6, 7 és 8 gymn. 
osztályt végzett tanulók. A jelentkezők keresztlevéllel, 
bérmálási és iskolai biznyítványnyal ellátva julius 1-én, 
a délelőtti órákban az egyházmegyei irodában fognak 
beirattatni. 

VEGYESEK. 
— Pünkösdnapi bérmálásokról érkeztek tudósí-

tások, Nagyváradon Schlauch Lőrincz bibornok a szé-
kesegyházban, Budapesten dr Kohl Medárd fölszentelt 
püspök a Ranolder-intézetben, Kutrovácz Ernő fölsz. 
püspök Győrött a székesegyházban bérmáltak. 

— A szabadkőművesség izgatása folytán a dél-
nyugat-európai államokban duló egyházellenes harcz 
Portugálban a legnagyobb önkénynyel folyik. A kor-
mány oly lelketlenül haj t ja végre a zárdák feloszlatá-
sát, hogy még oly szerzeteket ís kiutasít, a melyeknek 
előbb megengedte, mert gyarmati missiókkal foglalkoz-
nak, a megélhetést portugál területen. A spanyol kor-
mány erélyesebb. Védi a támadások ellen a szerzetes-
rendek létjogát, és pedig az egyesületi jog alapján. 
Malta szigetén előbb az érsek palotájában, azután a 
karmeliták templomában volt bombarobbanás. Olasz-
országban lovagrendet készülnek alapítani a sátán tisz-
teletére. 

— A Pázmány-Egyesület Nagyváradon. A ma-
gyarországi katholikus irók és hírlapírók Pázmány-egye-

! sületének nagyváradi választmányi ülése szoros családi 
ünnepnek készült, de nagyobb szabású ünnepély lesz. 
Az érkező vendégeket magyaros vendéglátással fogad-
ják. A püspök-fürdő gyógj'termében junius 2-án este 
7 órakor kezdődik a diszünnepély, a melynek fény-
pontja dr Kiss János egyetemi tanár előadása lesz 
„Róma a jubiláris szent évben" czimmel, amelyet gyö-
nyörű villamos vetített képekkel kisér. Ezenkívül ének 
és zeneszámok egészítik ki a műsort. Az estélyre meg-
hivókat bocsátanak ki, de belépti dij nem lesz. 

— A beszterczebányai egyházmegyében a kiérde-
mült papok segély-alapja a legújabb főp. körlevél jelen-
tése szerint az, 1900. év végén 148,739 K. 58 fillér tőké-
rendelkezett. Évi bevétele 12,061 K. 58 fillér, kiadása 
10,210 K. 98 fillér volt. Ebből nyugdíjra fordíttatott 
6170 K., különféle czélra 1049 K. 98 fillér, tőkésítte-
tett 3000 K., maradt a pénztárban 1850 K. 60 fillér. A 
kántortanítók nyugdijalapja 30,864 K. 34 fillérből állt. 
Uj tőkésítés ennél az alapnál 1199 K. 50 fillér. 

— Autonomiai szalmatüz. A győri kath. iskolai 
I autonomia képviselőtestülete május 20-án tartotta volna 
! rendes évi közgyűlését. Az elnök délután 5 órára hívta 
I egybe a gyűlést, de 3/46 órakor sem volt ott annyi 
! képviselő, hogy a gyűlés határozat képes lett volna. 

Az alapszabályok ugyanis megkívánják, hogy 88 kép-
viselő közül legalább 30 legyen jelen. Sajnálatos dolog 
ez a közömbösség, annál is inkább, mert fontos tárgyak 
voltak napirendre tűzve. Most az alapszabályok értel-
mében tizenöt napon belül uj közgyűlést hívnak egybe, 
melyen a jelenlevők határoznak. 



A v o n a t o K e r ü e z e s e _ ö u a a p e s L K. p . u c i v a r r a . 
Érvényes 1901 május hó 1-töl 

a v o n a t o K m a n i a s a . B u d a p e s t p . u d v a r r ó l . 
Érvényes 1901 május hó 1-töl. 

D é l e l ő t t D é l u t á n . 

s i j g 

> ® 
0 ® 

1 1 J' 
645 5 0 0 t . SZ.SZ. 
327 5 20 v.v. 

1707 5 45 sz. V . 

607 6 10 
47 6 15 t. sz.sz. 

405 6 35 SZ. V. 

7 6 40 „ 
'419 6 55 gy- v. 
907 7 05 SZ. V. 

507 7 10 
1303 7 25 
309 7 30 „ 
501 7 50 gy-v-

1021 7 55 V . V . 

1505 8 15 SZ. V. 

1005 8 20 
1003 8 40 gy- v. 2311 8 45 
509 9 15 

S Z . V . j 

11 9 20 n 1 
909 10 05 » 
307 10 05 
23 10 20 n 

h o n n a n h o n n a n 

1 Közlekedik 

Arad 317 
Berlin, Ruttka 801 
M.-Sziget ; 903 
Brassó, Arad . 601 
Bicskke, Sárbogárd ! 1901 
Lemberg Miskolc 403 
Bécs, Sopron i 3 
Csorba, Kassa 
Belgrád, Brócl 
Brassó, Kolozsv. 
Graz, Fehring 
Hatvan 
Bukarest, Brassó 
Paks,Adonyszab. 
Kassa, Csorba | 
Fiume, Zágr.,Esz. 
Róma, Fiume 
Hatvan 
Szolnok 
Győr 1007 
Szabadka 1705 
Ruttka, ! 3 15 
N-Kanizsa,Triest 407 

1001 
941 

1507 
! 3 19 

9 
303 

503 
313 
21 

319 
27 

505 
905 
305 

5 
605 

3321 

12 25| sz. v. 
12 50 gy. v. 

1 05 

603 

junius 15-től bez 
szept. 15-ig. 

„ junius 1-től bez 
szept. 15-ig. 

„ ünnep és vasárnap. 1301 
máj. lotől bez. szept. 401 

15-ig. 3513 
Bukarestről csak junius l=től. 3315 

17 

10 
25 
30 
50 
50' 
10 
25 
35 
05 
20 
40 
00 
15 
20 
50 
oo; 
10 
20 
30, 
35j 
45 t 
50| 
00 
151 

9 
9 
9|20| 
9 40 
945 

10 00 
10 30 
10 40 
10 50 

gy-v. 
SZ. V. 

gy-v. 
. S Z . S Z . 
SZ. V. 

gy- v. 

Gödöllő 
Berlin, Ruttka 
Konstantinápoly, Belgrád 
Bukarest,* Arad 
Gyékényes, Pécs 
Lemberg, Kassa 
London, Páris, Bécs 

(Kolozsvár, 
|Debreczen 
Hatvan 
Bicske 
Gödöllő 
Győr 
Brassó,Kolozsvár 
Belgrád, Eszék 
Berliu, Kultka, Szerencs 
Bécs, Graz 
Brassó, Arad 
Gödöllő 
Fiume,Zágr.Pécs 
Stanislau,M.Szig 
Bicske, 
Munkács. M.-Sziget 
Róma.Fiume,Zág 
Kis-Kőrös 
Kassa, Csorba 
Bicske 
Bécs, Graz 
Berlin, Ruttka 

/íí.-Szeben, Gynlafehérv. 
I Kolozsvár, Stanislau 
Graz, Fehring 
Munkács, Kassa 
Nagy-Káta 
Hatvan 
Komárom 

D é l e l ő t t 

03 fi fi h o v á 

32 
'316 
604 

10 
402 

1002 
304 

1302 
318 
906 

1508 
1008 
606 
506 

6 
408 

1 20 
1708 
306 

50 
10 
15 
30 
30 
35 
40 
50 

. . 0 0 
8llO 
8 30 
850 
850 
9.00 
9 15 
9 35 

v. v. 
sz. v. 

gy-v-
s z . V . 

gy-v-

gy-v-
SZ. V . 

Triest, Nkanizsa 
Hatvan 

)f iy . -Felu : r r . , X.-Szeben 
) Kolozsvár. Stanislau 
Bécs, Graz 
Kassa, Munkács 
Zágráb, Fiume, Kóma 
Ruttka, Berlin 
Fehring, Graz 
Gödöllő 
Belgrád, Brocl 
Kassa, Csorba 
Zágráb, Fiume, Pécs 
Arad, Brassó 
Kolozsvár,Brassó 
Bécs, Graz 
Munkács,M.Szig 
Bicske 
M.-Sziget, Stanislau 
Ruttka, Berlin 

D é l u t á n 

* :rsl 
!l c Ö > 3 0:1 h o v á 

1 Közlekedik ünnep és vasárnapo-
kon május 15-től 
bezár, szept. 15-ig. 

2 „ junius 1-től bezáró-
lag szept. 15-ig. 

„ junius 15-től bezáró-
lag szept. 15-ig. 

*) Bukarestről csak junius 1-től. 

944 
'514 

22 
310 
320 
504 
602 

4 
510 

16 
404 
901 
312 

'322 
1004 
1022 
910 
302 

12 
308 
508 
314 

1706 
i - 18 
! 24 
1506 
1006 

406 
48 

502 
1904 
3420 
1304 
608 
908 

8 
328 

12 00 
12 10 
12 25 
12 25 

1 30 
2 00 
2 15 
2 15 
2 20 
2 25 
2 35 
2 40 
2 40 
2 45 
3 00 
3 20 
3 35 
3 45 
4 30 
5 20 
5 45 
6 25 
7 05 
7 20 
7 35 
8 00, 
8 30 
8 55 
9 00, 
9 15 
9 45 
9 45 

10 00 
10 00 
10 20 
10 45 
11 10 

t . SZ .SZ. I 
SZ. V . jí 

» II 

gy- v. Ii « 

SZ. V . 

gy-v. 

SZ. V . 

gy-v-
v.-v. 
SZ. V . 
gy- v-
SZ. V . 

J1 

t . S Z . S Z . 

gy-v-
SZ. V . 
gy- v. 
SZ. V . 

Kis-Kőrös 
Nagy-Káta 
Bicske 
Hatvan 
Gödöllő 
Kolozsvár, Debrecien 
Arad, Buka res t* ) 
B'-ss. Páris, London 
Szolnok 
Komárom 
Kassa, Lemberg 
Belgrád. Konstantinápoly 
Hatvan 
Gödöllő 
Zágr,Fiume,Róm 
Ad.-Szabói.,Paks 
Szabadka 
Ruttka, Berlin 
Győjr 
Ruttka, Berlin 
Kolozsvár Brassó 
Hatvan 
M.-Szig., Stanisl. 
Bicske 
N.-KanizsaTriest 
Kassa, Csorba 
Zágr.,Fiume,Esz. 
Miskolcz, Lemb. 
Bicske 
Kolozsv. Bukares 
Gyékényes, Brod 
Kassa, Csorba 
Fehring, Graz 
Arad, Brassó 
Belg.,Eszék,Brod 
Bécs, Sopron 
Ruttka, Miskolcz 

A vonatok érkezése Budapest ny. p. udvarra. A vonatok indulása Budapest ny. p. udvarról. 
D é l e l ő t t 

fi 1 s -g © cS fi 
fi r* P h o n n a n 
0 N 
> M 

- 0 a > s 

'701 12 50 k. 0. e. v. Konstantináp.. Bukarest 
161 4 40 sz. V. Palota-Újpest 
163 5 40 „ Palota-Újpest 

6101 6 15 „ Szolnok, Czegléd 
407 6 30 Vácz 
165 6 40 Palota-Újpest 
217 7 05 tv.szsz Berlin, Zsolna 
709 7 15 sz. V. Bukarest. Vercio. 

4107 7 25 Dorog 
167 7 35 „ Palota-LTjpest 
117 7 45 Bécs 

6011 7 50 V. V. Lajosmizse" 
2139 8 10 S Z . V. Nagy-Mar os 
713 8 25 •n K-K.-Félegyháza 

4101 8 35 Esztergom 
127 8 45 Párkány-Nána 

1403 9 45 gy- v. Berlin. Zsolna 
169 10 10 SZ. V. Palota-Újpest 
715 10 55 Szeged 
143 11 05 » Érsekújvár 

D é l u t á n 

-S ts honnan 
I a j > s 

171 
141 
70-3 
103 
173 
175 

6001 
135 

107 
711 
707 
181 

J147 
125 

1 Érkezik minden hétfőn és csüt. 4109 
2 Közlekedik junius 1-től. 

„ ünnep és vasárnapi 
máj. 15-től bez. szep. 

15-ig. 
„ ünnep és vasárnapi 

máj. 15-től. - x  5 Berlinből csak minden kedden 
csütörtökön. 

; Érkezik minden kedd. csütörtök 
és szombaton. 

1405 
4105 
719 
183 
137 
153 

12 551 sz. v. 
1 15' „ 
1 25; gy. v. 
1 50 
1 58 
3 05 
3 15 
3 55 
4 05 
4 15 
4 35 
5 40 
5 45 
5 35 
6 50 
7 00 gy.v. 
7 10 sz. v. 
7 40[l gy. v. 
8 20 sz. v. 
8.3011 „ 
8451 „ 
9 00 gy. v. 
9,10 sz. v. 
9 25 gy. v. 

5101 
6013 
r,901 
3187 

1 1 0 0 k e l . o s t 
exp.v. 

11 10 v. v. 
11 20 k. e. v. 
11 30̂  s 

Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Bukarest, íercioroTa 
Páris, Bécs 
Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Bécs, Berlin 
Palota-Újpest 
Bécs 
Temesvár 
Orsova, Temesv. 
Palota-Újpest 
Vácz 
Párkány-Nána 
Bécs 
Pilis-Csaba 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
Szolnok, Czegléd 

j Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Vácz 
Érsekújvár 

/ London,Ostende, 
) Páris, BerlinBécs 
Lajosmizse 

/Konstantinápoly 
(Belgrád 

i Palota-Újpest 

D é l e l ő t t 

fi s o > fi 
hová 

D é l u t á n 

03 fi - I ü ; 
§ ^ S I g 73 'Ol a 

hová 

102 

166 
124 

6102 
4102 

168 
6012 
1406 
106 
708 
712 

2142 
170 
116 

00 kel.ost ) Bécs,Berl., Páris, 
expr.v.r) Ostende, London 
sz. v. • Palota-Újpest 

„ Érsekújvár 
Czegléd, Szolnok 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Lajosmizse 
Zsolna, Berlin 
Bécs 
TemesvárOrsova 
Temesvár 
Nagy-Maros 
Palota-Újpest 
Bécs, Berlin 

v. v. 
v. gy 

s z . 

1 Berlinbe csak minden szerdán 
vasárnap. 

2 Közlekedik ünnep és vasárnap 
május 15-től. 

„ ünnep és vasárnap' 
május 15-től bez. 
szept. 15-ig. ' 

4 „ junius 1-től. 
„ minden kedd, csüt. 

és vasárnapon. 
„ minden szerdán és 

szombaton. 

í3146 
|6104 
! 172 

136 
4108 

174 
104 

4110 
126 
176 
704 
144 

4104 
720 

6002 
186 
178 
138 
716 
108 
148 
180 

1404 
140 

4106 
710 

6014 
182 

4128 
3154 
714 
184 
218 
118 
706 

3188 
1408 

gy- v. 
sz. V. 

12 00 sz. v. 
12 05 
1215 
12 25 
12 50 

1 15 
1 45 
2 05 
2 15 
2 20 
2 30 
2 35 
2 40 
2 45 
2 55 
3 20' 
415 „ 
4 25 , 
4 301 „ 
515,gy. v. 
5 30 sz. v. 

gy-v-
SZ. V . 

V. V. 
SZ. V. 

,«902 11 20 
I 

5 702 11 30 

323 
A vonatok érkezése Budapest-Józsefvárosra. 

6 00 sz. v. Péczel ! — , — — 

00 „ 
15 gy. v. 
2 0 ! SZ. V. 
40,1 „ 
OO! 
15 
40 
50; 

; 8 00 
9 051 „ 
9 25. „ 
9 40 tv.szsz 

10 00 sz. v. 
10 10 gy. v. 
10 25! sz. v. 
10 40| , 

keleti 
expr.v. 
k. ost. 
expr.v. 

A vonatok indulása Budapest-Józsefvárosról 

Nagy-Maros 
Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Dorog 
Palota-Újpest 
Bécs, Páris 
Pilis-Csaba 
P.-Nána, Léva 
Palota-Újpest 
Bukarest,Vercio. 
Érsekújvár 
Esztergom 
Czegléd 
Lajosmizse 

I Palota-Újpest 
Palota-Újpest 

i Nagy-Maros 
Szeged 
Bécs 
Vácz 
Palota-Újpest 
Zsolna, Berlin 
Párkány-Nána 

I Esztergom 
j Vercio.,Bukarest 
I Lajosmizse 

Palota-Újpest 
j Nagy-Maros 

Vácz 
Czegléd 
Palo ta-Újpest 
Zsolna, Berlin 
Bécs 
Szeged, Vercior. 
Palota-Újpest 
Vácz 

/Belgrád 
I Konstantinápoly 
j Bukarest 
j Konstantinápoly 

324 6 50 sz. v. Péczel 
A vonatok érkezése Buda-Császárfürdö kitérőbe. A vonatok indulása Buda-Császárfürdő kitérőről. 

Dorog 
Esztergom 

4003 
14009' 
'4005 

4 41 j sz. v. 
9 20, „ 
9 59 . 

Esztergom 
Pilis-Csaba 
Esztergom 

4002 6 14 sz. v. Eszterorom 12130 
1551 
2|29i 

__ _ ^ „ 6|30,| 
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdáiábóirTlViTPáDnövelde-utcza 8. sz.) 

4008 
4010; 

4004 
4006 

SZ. V. Dorog 
Pilis-Csaba 
Esztergom 
Esztergom 



Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.*" 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

: Megjelenik e lap heten- \ 
ként kétszer : § 

i szerdán és szombaton. = 
\ Előfizetési dij: Ê 
: félévre helyben s posta- [ 
: küldéssel 5 frt. \ 
: Szerkesztő lakása : \ 

Budapest. ? 
: VI., Bajza-urcza 14. sz., = 
: hova a lap szellemi = 
: részét illető minden î 
: küldemény czimzendő. = 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, junius 1. 44. 

ï Előfizethetni l 
\ minden § 
\ kir. postahivatalnál : f 
: Budapesten a szerkesz- | 
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(Vége.) 

Pázmány nem akart az indulatoknak 
egyenlő szerepet jut tatni az értelemmel, csak 
arra törekedett, hogy az indulatok ne akadá-
lyozzák a szellemet s csak ennyiben vette 
igénybe az indulatgerjesztés eszközeit. Tudta 
ő is jól, bogy az indulatoknak nagy részök 
van az ember erkölcsiségében, de meg volt 
győződve arról is, bogy az indulatok muló 
tünemények, melyekre állandót építeni nem 
lehet s azért azoknak kedvéért egy cseppet 
sem szabad föláldozni az értelem érdekeiből. 
Az indulatgerjesztést a fölvilágosítás szolgála-
tába vetette külső formában is, mert az érte-
lemre és akaratra akart építeni, az indulato-
kat csak hézagtöltőknek tekintette. 0 egész 
valójában át volt hatva attól, a mit irt és 
mondott, értelme, akarata és indulatai egyben 
találkoztak, tehát a mit irt, mondott, hallgatói-
nak s olvasóinak is egész valóját megragadta, 
az értelem meg nem telt és az akarat meg-
nem hajolt az indulatok nemesedése nélkül. 

Egyébiránt számot vetett ő az emberi 
indulatokkal is, de itt is azokat veszi inkább 

figyelembe, melyek közelebb állnak a szellem-
hez. Midőn ugyanis okát adja, miért használja 
föl a profán írók mondásait is predikáczióiban, 
mondja, hogy „az anyaszentegyház is minden 
isteni tudományokkal és szent példákkal bővel-
kedik" ugyan „s azért a pogány bölcsek taní-
tására vagy példájára nem szorult", mindazáltal 
fölvette beszédeibe, „mert valami igazság 
vagyon a pogányok könyveiben . . . Es lia 
Dávid kivévén a bálvány fejéből az arany 
koronát, abból csináltatott királyi koronát,, 
miért nem élhetnénk mi is a pogányoktul vett 
szép tanúságokkal erkölcsink ékesítésére . . 
Ha az ördög szentirással harczolt, hogy Krisz-
tust megejtse : méltó, hogy mi is a Góliát kard-
ját Isten sátorába vigyük és azzal hadakozzunk 
a gonoszság ellen." De a fő indító okok: „Mert 
nagy vigasztalására vagyon a keresztény lélek-
nek, mikor látja, hogy a természetbe ojtott 
okosság vezérléséből azt tanították a pogám^ok 
a jó erkölcsökrül, a mit a kereszténység kíván 
tőlünk . . . Mert vastagon sarkantyúzza és, 
ösztönzi a keresztény lelket az a gondolat,, 
hogy szégyen abban hátra maradni, a miben 
látja a pogányok serén}?- példáját. A szelid 
fügefa mellé vad fügefát ültetünk, hogy gyü-
mölcse le ne hulljon, ugy a gonoszhitüek pél-
dájából erőt veszünk a jóra. Mert ha értjük a 
pogányok józanságát, igazságát, tisztaságát: a 
vad fa mellett vastagodunk a jóban". Tehát 
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nemcsak azért használja föl ezen írókat, ,,hogy 
édesítse és ékesítse ezzel tanítását az emberek 
finny áságáért", hanem főképen azért, hogy 
bátorságot öntsön beléjük az által, hogy embe-
rieknek tünteti föl ilyen módon a kötelessége-
ket, hogy az Önérzetet fölkeltse a keresztény 
hallgatókban, midőn a pogányok erényeit festi. 
Erre ezélzott a gyakori emfatikus megszólí-
tással : Keresztények ! midőn buzdítást intézett 
hallgatóihoz ; a keresztény önérzetet akarta 
erősíteni abban a korban, mikor a pogány 
töröknek igája alatt nyögött az ország nagy 
része. Ez nagyon hatásos volt, mert az elnyo-
mó iránti gyűlölet támogatta az erkölcsi tö-
rekvést. 

„Ha valaki panaszkodik ellenem, hogy 
annyiszor azont mondom, azt felelem, hogy 
mindaddig feddenem kell azon bűnöket, mig 
az emberek meg nem szűnnek tőlük" ; mondja 
az előszóban. Aligha emelhet panaszt valaki 
a gyakori ismétlések miatt ; mert ha lényegé-
hen ugyanazon tárgyról szól is, az mindig uj 
alakban, uj indító okokkal, más oldalról meg-
világítva lép elénk. A változatosságban nincs 
hiány. Erveléseiben a logika uralma alatt áll, 
a meggyőződés szól belőle, melyet nem kell 
még külön a lelkesedéssel fűszerezni ; magával 
ragad e nélkül is. 

Az érvek világosságára, változatosságára 
és helyes csoportosítására helyezi a fősúlyt, 
mert tudja, hogy a fellengzés ezek nélkül 
•csengő érez, melynek hangja nyom nélkül vész 
•el. de az érvek belső ereje és összefüggése a 
nélkül is megteszi hatását. Mig egyrészt nem 
nyul oly érvekhez, melyek csak a tudós, vagy 
a lelki élet edzett katonájára nézve érthető 
és meggyőző, vagyis kerüli a mysticus fejte-
getéseket, addig másrészt csak hívőket tart 
szeme előtt, a kik a hitet és jóakaratot maguk-
kal hozták s nem igénylik a polémiát, hanem 
csak alapos oktatást teendőik felől, hogy üdvö-
züljenek. A polemikus hevességet és kímélet-
lenséget a szószékről száműzni, ott a béke 
apostola, mert nem kell támadnia vagy véde-
keznie, hanem csak a lelkeket megerősítenie 
a hitben és a jóban. Minden érvelését a tekin-
télyre látszik építeni, azonban a sorok között, 
magyarázás közben njuijtja az észből és tapasz-
talatból vett bizonyítékokat, melyeket hason-
lat képében hoz elő. S ebben habár hallgatói-
nak fölfogásához alkalmazkodik s életökből s 

ismeretkörükből veszi azokat, nem alacsonyo-
dik le a trivialitáshoz, hanem mindig a hitszó-
nok magaslatán áll. 

Igy például azt a kérdést, hogy miért 
bocsát az Isten e világon a jókra szenvedést, 
mig a gonoszok szerencsések, következő hason-
lattal festi meg: ,,A mely ökröt mészárosnak 
akarsz adni. munkára nem fogod, tágas mezőn, 
gyenge sarjun szabadjában gázoltatod ; a melyet 
pedig magad szolgálatjára tartasz, gyakran 
befogod, ekét, szekeret vontatsz vele és min-
den munkára hajtod. Vaj ha tudnád, miért 
hizlaltatik ama gazdag, mire velősködik ama 
nagy úr ! Számkódnál bizony, nem irigyked-
nél állapotján. Ha eszedbe vennéd, ama sze-
gény koldus Lázárt miért koplaltatták, micsoda 
eledelre üresítették gyomrát, kívánnád és iri-
gyelnéd boldogságát." Azokat, kik másokat 
mértéktelen ivásra késztetnek, következőleg 
igyekszik jobbról meggyőzni: ,,Ha meleg idő-
ben lovad megizzad és inni akar, megrántod 
száját, hogy el ne veszessed egészségét. Ha 
pedig látod, hogy barátod fölgerjedett a sok 
bor miatt, inkább erőlteted, hogy igyék; és a 
mitől barmodat elfogod, arra kényszeríted 
barátodat, nagyobb gondod lévén lovad egész-
ségére, hogysem barátod életére, üdvösségére." 

Isten fia megtestesülésében Isten dicsősé-
gét kimutatandó, a többi között mondja: „A 
verőórában mindenkor forognak némely kerekek, 
mert vagy teher, vagy pléh keménysége vonzza 
azokat, de az óra elfolyván, minden kerekek 
egyszerre forognak : ugy az Isten hatalmassága 
a teremtésben, irgalmassága a bűnök tűrésé-
ben, igazsága Sodorna rontásában, bölcsesége 
a világ vezérlésében fénylett. De eljővén az 
idők teljessége, a Fiu testesülésében minden 
isteni tulajdonságok egyszerre csudálatosan 
kimutatódtak". 

Bizonyítandó, hogy Istennek megtestesü-
lése a mi becsületünkért történt, mondja : „Ha 
a király pecsétje valamely viaszon megbomlik, 
különben helyre nem hozhatni, hanem ha a 
királyi pecsétet ismét azon viaszra nyomják. 
A Fiu Isten képe, hasonlatossága, ábrázatja 
az Atya-Istennek. Hogy azért az emberi nem-
zetben megbomlott és romlott hasolatosságot 
megújítaná az Istenfia, magához foglalá az 
emberi természetet és sokkal becsületesbe;i 
emberre nyomá az isteni ábrázatot, hogy sem 
az első teremtésben." Miért engedi Isten, hogy 
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a Szentföldet és más keresztény országokat a 
pogányok bírják? Ezt a kérdést következő 
hasonlattal fejtegeti: „Lám néha te is kiűzöd 
szófogadatlan fiadat, mikor az ebedet házad-
ban szenveded, asztalodnál eteted. Mihelyt a 
szép zsíros földedből búzádat fölaratod, ottan 
reá szabadítod a barmokat, hogy tépjék, tapod-
ják, rútítsák; de azért mikor ideje leszen, 
eltiltod a csordát róla és megtisztítván, újon-
nan beveted: igy bánik Isten az országokkal, 
melyeket a pogány tapod; de csak addig 
tapodja, mig eljő az irgalmasság ideje. Mi 
azzal tartozunk, hogy fejet hajtsunk és aláza-
tosan azt kiáltsuk : Úgy légyen Úr Isten, a 
mint kedves előtted". 

A karácsonyi második predikáczióban az 
incarnatio hasznáról szólva, igen élénk színek-
kel festi azt : „A háladatlan ember panasz-
kodhatott sőt Istennel pántolódhatott annak 
előtte és azt mondhatta : Könnyű neked pa-
rancsolnod, hogy a másét ne kívánjuk, mert 
szükséged és fogyatkozásod nincsen: nekem 
pedig sokra vagyon szükségem, hogy megtart-
sam életemet. Könnyű a halál fájdalminak és 
világi fogyatkozásoknak békés szenvedését 
parancsolnod, mert szenveclhetetlen vagy; de 
az én gyarlóságomnak igen súlyos a kínok 
szenvedése. Efféle balgatag mentegetéseket 
akarván elgátolni az Isten, emberré lett és 
nyavalyánkban részesült, hogy senki ezután 
azt lehetetlennek vagy nehéznek ne mondaná, 
a mit Istenemberben látott. Mert nemcsak 
tanítást nyújtott, hanem példát is mutatott a 
mi édes Megváltónk, magát tükörré tette, 
melyre nézvén ékesgessük erkölcsünket". Ta-
láló azon hasonlata is, melylyel az emberek 
közötti külömbségek okát világítja meg: „Mint 
az égben nap, hold és csillagok vannak, me-
lyek nagyságban, szépségben és erőben külöm-
böznek egymástól, de külömbözésükkel az eget 
ékesítik, a földet pedig bennevaló állatokkal 
legeltetik ; mint az ember testében sokféle 
tagok vannak, melyek szépséggel együtt hasz-
nosan szolgálnak egymásnak és noha egyik 
becsületesebb másiknál, de mindenik oly szük-
séges a többi tagoknak, hogy akármelyik nél-
kül nemcsak éktelen, de sok alkalmatlan 
fogyatkozásokkal csonka az egész test; mint 
a táborban és városban sok felsőbb és alacso-
nyabb tisztek vannak, mert eszeveszett soka-
ság, nem tábor és város volna, ha azokban 

mindnyájan egyenlők volnának: hasonlóképen, 
a bölcs Isten azt akarta, hogy a világon élö 
emberek között külömböző rendek és hivata-
lok legyenek". 

Néha költői hangulat vonul át előadásány 

mint például a pogányok hatalmaskodásáról 
még a következőket mondja : „Mikor a hold 
távol vagyon a naptól, akkor telinek látszik 
és inkább fénylik ; de mentül a naphoz köze-
lebb jár, annál kevesebb része tetszik: így 
vagyon az emberek dolga, a kik messzebb 
értek Istentől, azok sokszor inkább fénylenek 
világi dicsőségekkel, a kik pedig közelebb 
járnak Istenhez, csak alig látszanak". A szü-
lők kötelességeiről szólva, az atyai dorgálásról 
mondja: „A természet tövisek közé rekeszti a 
gyenge rózsát, nem azért, hogy szaggassa, 
hanem hogy oltalm azza ; az atyák dorgálását 
afféle tövis, oltalmazza, nem hervasztja". 

Nem lő túl a czélon soha, mindig a való 
életre és állapotokra alkalmazza tanításait^ 
kézzelfoghatólag, de túlzás nélkül festi azokat 
az erkölcsi állapotokat, melyeken beszédével 
javítani akar, hogy mindenki magára ismerjen 
a részletekből s ne gondoljon mással. Például 
a szülők kötelmeiről szólva, mondja: „Meny-
nyien vannak efféle atyák és anyák, kik meg 
nem dorgálják, sőt nevetéssel hallgatják, mi-
kor szitkozódik kisded fiók és nemcsak torkába 
töltik a bort, biztatván, hogy igy ék, mert az 
apja is ezzel kereste, a mi nincs; de ug}Tan 
gyönyörködnek latorságában és katonagyermek-
nek, furcsa, gyors elmének ítélik, lia mihelyt 
nyelvét tudja mozgatni, jól tud szitkozódni".. 
A részegeskeclés ellen szólva, így festi az. 
akkori szokásokat: „Dicsekednek most az em-
berek, mikor valakit megrészegítenek. Es még 
az asszonyok is megmutatják ebben mester-
ségöket. Mert mikor valakit külömben meg 
nem részegíthetnek, elmegyen kisasszonyom,, 
egy pohár bort köszön másra és kicsinynyé 
megkredencziázván, vagy a pohár szélét meg-
csókolván, épen megitatj a massai ; és igy 
meg nem részegszik asszonyom, de szinte olyan 
lélekveszedelembe esik, mint a ki megrésze-
gült". 

A való 4letet tartván szeme előtt, nem 
mélyed el példázatok hosszú elbeszélésébe, 
hanem csak annyiban foglalkozik a történet-
kékkel, a mennyiben a hivatkozás ezt szük-
ségessé teszi. 

AÍ * 
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Az előszóban mondja: „Én a mit irtam, f 
lelki haszonért, nem fülgyönyörködtetésért 
irtam. Annak okáért sem ékesszólásra, sem 
egyéb czifrára nem szaggattam ; hanem amit 
üdvösségesnek Ítéltem, együgvü szókkal gyak-
ran előhoztam, noha távoztattam vékony tehet-
ségem szerint, hogy unalmat ne szerezzek az 
olvasónak". A'alóban irályával és nyelvezetével 
föltett szándékát meg is valósítja. Nem kap-
kodik költői szólamok után s mégis egysze-
rűségével klasszikus színvonalon áll irálya ; j 
nem keresgéli a kifejezéseket eszméi számára i 
s mégis mindkettő összhangban áll egymással, 
egymást fedezik. A külső pathos nélkül is 
melegség ömlik el minden szaván s életet 
lehel minden gondolatba. Egy eszme sem lapo-
sodik el mondataiban, habár természetes egy- j 
szerűséggel adatik elő s a legközönségesebbet 
is szónoki díszbe tudja öltöztetni. 

Korholásaiban nem ismeri az emberi tekin-
teteket még kifejezéseiben sem, mert, mint 
mondja: „Nem veszedelmes orvosnak tarta-
nók-e, a ki betege előtt lantot verne s ének-
lésével akarná gyönyörködtetni fülét; orvos-
ságokat pedig (mivel azoktól a beteg iszonyo-
dik) nem adna nyavalyáinak gyógyítására". 
De azért nem aljasodik le nyers kifejezések-
hez, hanem atyai indulatot árul el minden 
szava. 

Befejezéseiben utalással a hallottakra nem-
-csak buzdítja néhány indító okkal, hanem 
vigasztalja is hallgatóit, hogy ne csüggedjenek 
gyarlóságaik miatt, melyeket a predikáczióból 
ismertek meg, hanem szemök előtt tartva a 
mondottakat, Istenbe vetett bizalommal fogja-
nak a rossz kiirtásához és a jónak elültetésé-
hez, hogy az örök életet elnyerjék. 

Többet nem mondunk Pázmány beszédei-
nek méltatására, mert joggal mondhatjuk, 
hogy dicséretünkkel csak kisebbíthetnők. Tolle, 
lege! Legjobban bizonyítja értéköket, hogy 
több mint hat évtizednek kellett elmunia, hog)' 
valaki uj gyűjtemény nyel föllépjen; annyira 
foglalták el a hitszónokokat az ő beszédei. 
Nádasi, hogy másajkuak számára is meg-
közelíthetővé tegye azokat, latinra fordította. 
1872-ben pedig Muclimayer a német fordításra 
vállalkozott, de ugylátszik a vállalat pártolás-
hiány miatt nem járt eredménynyel.*) 

*) Pázmány összes munkáinak magyar sorozatá-
ban a legközelebb sajtó alá kerülő VI. kötet kezdi 

A gyűjteményen kivül, mint már mondot-
tuk, egyik alkalmi beszéde is megjelent ezen 
a czimen : „Pozsonyban lött predikátzió Páz-
mány Péter által azon a napon, mellyen amaz 
tündérmódra változandó álliatatlanságnak tü-
köré, Thordai János barát harmadszor kiöltö-
zött a csuklyából". Átdolgozva a gyűjtemény-
ben is található a pünkösd utáni tizedik va-
sárnap evangéliumához alkalmazva. 

Salve Regina. 
VII. 

,.Oh édes Szűz ! i rgalmadat — 
Mutasd meg s kegyes voltodat. — 
Hol tunk u tán szent F iada t — 
Mutasd meg boldogságodat/ - ' 

Mária irgalmának, a mely — láttuk — kifogyha-
tatlan, foganatját ké r jük ; örökké boldog is többé mi 
által sem veszélyeztetett eredményei után áhítozik lel-
künk liite s reménysége. Mária irgalma, a mennyiben 
rajtunk segítő könyörületet fejezünk ki általa és nem 
csak segíteni készet ; a mennyiben hathatós anyai köz-
benjárást keres benne gyermek-hitünk és nem csu-
pán kedveset. Isten előtt, nem csupán az isteni Fiúnak 
tetszőt, — Mária irgalma ez értelemben szinte azonegy 
Jézus irgalmával, mel}*től pedig örök üdvösségünk 
egyedül függ. 

Az Irgalomnak Anyja vagy '? .És mi raj tunk — 
ezen ugj^se kételkedhetünk — igazán könyörülsz ? Ugy 
hát, akkor „mutasd meg kegyes voltodat!" Mutasd meg 
Neki, mutasd meg mi nekünk ! Anyai, aggódó, kérlelő 
szeretetednek győzelmekre született minden báját, összes, 
ellenállhatatlan hatalmát ragyogtasd odafenn ; hóditá-
sinak trophaeáit pompáztasd, lengesd ide le, felénk ! 

Ám a győzedelem e jelei közt, e jelei fölött áll 
Maga a Győzhetetlen ; O a Kinek oly édes az, mikor 
Anyja esdeklése birkózik meg Vele s mutatja meg 
Neki, hogy — mégis csak bir Vele ! Ezt, ezt és senki 
kevesebbet mutasd meg nekünk, óh Irgalom Anyja, 
mutasd meg legalább holtunk után, mint Jutalmunkat ! 
De mutasd, ha csak amúgy a távolból is, még száműze-
tésünk perczei alatt is. „. . . Nobis post hoc exilium 
ostende !" Kedves antiphonánk ugyan a száműzetés 
utánra, „holtunk titán "-ra kéri ezt. De hisz ez menten 
megtörténhetik : „Ostende faciem tuam, — et salvi eri-
mus !" — „Mutasd meg a Te orczádat és megszabadu-
lunk!" kiált a seregek Ura felé a királyi lantos, egy 
zsoltárában (a 79.-ben) háromszor is. Jézus gyönyör-su-
garas orczája ha felénk ragyog, azon egyben eloszlik 
számkivetésünk éjjele: rpost hoc exilium" leszünk, 

meg Pázmány predikáczióinak u j kiadását. Pázmány 
magyar és latin munkáinak egyetemi kiadását még 
mindig elejétől végig lehet megrendelni a budapesti 
egyetem hittudományi karának dekanátusához intézett 
levéllel. Szerk. 
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mögöttünk leszen a mi e szomorú bolyongásunkban a 
legnagyobb szomorúság : mögöttünk árvaságunk. Mu-
tasd meg — unszoljuk a mennyei Anyát -— mutasd 
meg „boldogságodat", dicsőségedet! „Ostende nobis j 
glóriám tu am" (Exod. 33, 19.) Jézusod az! Jézus a te 
glóriád ! 

Ostende ! . . . . „Mutass nekik jó utat, „melyen 
járjanak."1) Jézusod az: 0 „az út" (Ján. 14, 6.) — 
L á m ! Mária, mint Útmutató! a legjobb Utat a legjob-
ban megmutató ! 

Ostende ! . . . „Mutasd meg nekünk könyörületed 
világosságát"2) — igen, azt a nagy Könyörületet, a 
mely a magad könyörületét világítja meg, érteti fel 
velünk. De azonfelül: azt a Világosságot — Jézusod 
és Jézusunk üdvözitő orczáczáját, — a mely minde-
neknél jobban győz meg bennünket arról, liogy vesz-
nie, örök halálra válnia kell annak, valaki csak meg-
tudná vetni, el tudná magától vetni ez Áldozattá lett 
Könyörületet ! 

A premontrei nagyhirű szerzet szent alapitója, 
Norbert, a mint éppen a pokol örökön égő tüzéről 
elmélkedett, — „tűzőkről, mely el nem alszik" (Márk. 
9, 43, 47.) — hirtelen összerázkódott: szikla erejű hitét 
döngették. — Hogyan ? az irgalmas Isten lenne ez, a • 
ki örökre taszítja el magától, örökre taszítja le ama 
lángokba — az embert ? ! Az embert, a ki a Bárány ' 
vérébe fürösztve, a megváltó, örök szeretetnek, ön-
maga részére, élő záloga? Hisz végtelen igazságos ez 
az Isten ; de végtelenül irgalmas is ! . . . és ha „tűzök 
soha el nem alszik", úgy hát a kárhozat kezdete — 
mi más mint vége az isteni i rgalomnak?! 

Isten szent szolgája csak . . . tűnődik, — és a 
kísértés tart, — tart tovább. 

Elfogja a nagy keserűség és a szt. Szűz szobrá-
nak lábai, hová folyamodott, e mély keserv könnyeitől 
áznak ! . . . Mert itt a gyarló ember az, a kinek örülésig 
borítja el lelkét Isten visszavonhatatlan, kárhoztató 
ítéletének elgondolása ; de egyszersmind a szent az, a 
kinek mindennél szörnyűbb agóniába ejti szivét a 
tudat, hogy itt a csata az egyedül üdvözítő hit — és 
az emberi szenvedelmek szörnyen kábitó okoskodásai 
közt folyik : és hogy a csata sorsa — bizonytalan ! . . . 
Hová legyen? — Fiat lux! jön-e fénysugár? honnan 
jön? Átfogja a szent Szűz lábait és feltekint sápadtan, 
könnyáradtan . . . . Hej ! borura — mily derű ! A szo-
bor életre válik: Mária karjai, miként az édes gyümölcs-
csel megrakott ága a deli, árnyas fának, lehajlanak 
Norbert felé s tar t ják elébe — az édes, áldott gyü-
mölcsöt : Jézust. 

Norbert szemébe néz az — Irgalomnak. . . . 
Norbert e percztől akarva se tudna kételkedni 

a „ki nem alvó tűzben," a kárhozat örök tüzében : hisz 
szemébe villant, hisz szivébe sugárzott a ki nem alvó 
tűz : Mária édes gyümölcse nagy könyörületének tüze ! 
Ah a kit szeretetben el nem olvaszt e tűz, — azt gyű-
löletben, örök átokban égetnie kell a tűznek! 

0 Kir. I I I . 8, 36. 
2) Sirák. 36, 1. 

Most már jobban ért jük — minmagunk kérését : 
mit kérünk Máriától, midőn mond juk : Oh édes Szűz 
irgalmadat, Mutasd meg . . . ! 

Sánta Imre. 
(Fo ly ta t juk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kudapest, május 31. Ki lép a nyomdokába ? — 
Hahnekamp György kanonok, kinek földi marad-

ványa ott fekszik a győri székesegyház hideg kryptá-
jában, azok közé az Isten kedvelte emberek közé tar-
tozott, a kik mintegy isteni sugallat alatt állva sok oly 
dolgot megsejtenek, a minek hasznáról vagy szük-
ségességéről köznapi lelkek ínég csak álmodni sem 
szoktak. 

Ugy látszik, a magyar konvertűákról irott könyve 
egy ily sugallatos sejtelemnek volt a terméke. A bol-
dogult lelke megsejtette, hogy a magyar konverziók 
ügyében a magyar kath. papság feladatainak régóta 
mögötte maradt. Sem nevezetesebb, társadalomban és 
történelemben számot tevő megtéréseket nem tudott 
előidézni, sem a mult idők tanulságos megtéréseinek 
történetét nem tartotta evidencziában. Hahnekamp 
György látta a tátongó hiányt s nagy munkaerejével 
a magyar konvertiták ügyének szentelte hitbuzgalmi 
életének szabadabb perczeit. 

Ki fog ebben az irányban az ő nyomdokába 
lépni ? Ki fog időt s munkát szentelni a magyar kon-
vertiták parlagon hevertetett irodalmának? Ki fogja 
ú t já t egyengetni annak, hogy a Pázmány-féle konver-
ziók szálait Isten angyalai újra sűrűn tovább fonják a 
magyar föld területén? Papnevelő-intézeteink serdülő 
i f júságára esik sokat váró tekintetünk. 

A konverziók tere dicső és hálás tér, akár a meg-
térések előidézésének, akár a történt megtérések leirá-

I sának és értékesítésének irányát tekintjük. Csak An-
! gliára vessünk egy pillantást. A nevezetes megtérések 

ebben az országban soha sem szünetelnek, a megtértek 
életének ismertetése szintén szakadatlanul folyik, egy-
re növelve a lelki középülődést nem csupán Angolor-
szágban, hanem ennek határain tul is, messze földön, 
az egész világon. 

Nem régen volt Newman, az angol konvertiták 
egyik legkitűnőbbje születésének száz dik évfordulója. 
Ezt az eseményt Németországban felolvasás, Franczia-
országban röpirat által tette a katholikus hitbuzgóság 

j emlékezetessé. Elképzelhetni, hogy hazájában, a hol 
i mint a XIN. század legkiválóbb költői és prózai iróját, 
! mint Angliának egyik legkiválóbb emberét, valláskü-

lönbség nélkül tisztelik és bámulják, mit tettek e szá-
zados évforduló alkalmából tiszteletére. A franczia 
röpirat (Les années anglicanes du Cardinal Newman) a 

I nagy biboros "konvertita anglikán korával foglalkozik. 
I Tulajdonképpen genfi irodalmi termék, de egész Fran-
I cziaországnak, az egész művelt világnak szól. Bemu-

tat ja Newmant, a költőből kisarjadzó bölcselő theolo-
gust, az ő oxfordi tiszta, nemes és nagy szellemektől 
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lakott légkörében, Bowden, Rogers, a két Wilberforce, 
Faber, Manning, Gladstone stb. társaságában. 

Mikor fog hazánkra felviradni az a kor, melyben 
oly konvertitákat fog ez az ország felmutathatni, a mi-
nőket Angolország Newman, Manning, Faber, Ward, 
Ripon őrgróf és a többi országos nevek fényes sorában 
tisztel '? 

Ha nem mozog senki : nem mozdul meg egy 
szellőcske se — a konverziók irányában. —• 

liées, május 28. Egy protestáns Jelkész ítelete a „Los 
von Roma mozgalomról. — 

A „Teschener Zeitungu-ban egy protestáns lelki-
pásztor igy nyilatkozik : 

Ebben az egész izgatásban én nem látok mást, 
mint egyikét korunk ama betegségeinek (Zeitkrankhei-
ten), melyek olykor-olykor a nemzetek életében meg-
jelennek, a nélkül, hogy igazi okukat eltalálnék. Minket, 
evangelikus papokat, a hitfelekben való ez a gyarapo-
dás egyátalában nem örvendeztet meg, és mi erre soha 
sem leszünk büszkék; mert a terjesztők felfogásunk 
szerint oly emberek, kik a vallással a legközönségesebb 
üzérkedést iizik, hogy a nemzeti fanatizmust kielégítsék. 
Az egész nem egyéb mint dacz azokkal a magasabb 
körökkel, kik a politikai életben a konservatizmus bölcs 
elveinek s a viszonyokra való tekintetnek hódolnak. 
Hogyha ez a mozgalom az osztrák kormány és Roma 
konkordátum-kötésének vagy a pápai tévmentesség 
kimondásának idejében keletkezik vala, talán érthe-
tőbb lett volna ; de most a kath. egyházban nem tör-
tént semmi, a mi komoly alkalmul szolgálhatna az 
elszakadásra. A hitsorsosokban való gyarapodás, ha sza-
bad igy nevezni, nekem olyannak látszik, mint a pisz-
kos iszap, melyet a vihar által feldúlt folyam a szom-
széd rétjére dob, nem termékenyítve, hanem berondítva. 
Igaz ugyan, hogy nekünk evangélikusoknak ugy lát-
szik, mintha a mi vallásunk az emberi szellemnek, ku-
tatásra és világnézet észszerű alkotására nézve, több sza-
badságot adna, min ta katholikusoknak az ő vallásuk; de 
ez a haszon is (Vortheil) jó és rossz oldalu.Fődolog marad, 
hogy az ember, a ki vallását változtatja, ezt tisztán 
vallási meggyőződésből és lelkesedésből tegj-e. A AVol-
fianusok rómaellenes mozgalmában én nem látom a mi 
evangelikus reformátoraink szellemét, hanem csak poli-
tikai dühöngését (Rasen) oly egyéneknek, kiket a 
németség (Deutschthum) nagysága eszeveszettekké tett". 
Ehhez nem kell kommentár. 

Kóma, május 26. XIII. Leo pápa dicsérő levele. — 
Froget Bertalan dömés atya Poitiersben „L'inha-

bitation du Saint Esprit clans les âmes justes" cz. alatt 
oly könyvet adott ki, mely a tudomány és hitbuzgalmi 
élet szempontjából véve egyaránt számot tesz. XIII . 
Leo pápa érdemesnek tartotta szerzőjét a következő 
brevével kitüntetni : 

Ddecto Filio Bartholomeo Froget Sodali Domenicano. 
Pictavium. 

L E O P P . XIII . 
Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictio-

nem. — De ingenii doctrinaeque fructibus quos nobis 

fréquentes catholicorum exhibet pietas, ii profeeto so-
lent multo accidere gratiores qui ad illustranda docu-
menta Nostra utiliter spectent. E t peculiari quidem gra-
tia dignus est liber, quem abs te nuper accepimus, in 
quo, ex disciplina Angelici Doctoris, divini Spiritus 
achnirabilem in animis iustis inhabitationem dilucidâ 
copia exposuisti. Caput istud fidei catholicae, sane 
praestantissimum piaeque consolationis abundans eífectu, 
litteris Nos encyclicis Divinum illud munus, sollertiae 
eorum valde commendavimus qui animis ad aeterna 
excolendis pro officio dánt operám. Aequissimum nempe 
est tantariun rerum ignorationem a populo christiano 
plane depelli ; atque adeo id enixe efficiendum, ut 
altissimi donum Dei. unde complura manant et maxima 
bénéficia, omnes religiose studeant et noscere et dili-
gere et implorare. Cui assequendo proposito iam 
adiumentum non tenue ex libro tuo esse profectum, 
gratulamur tibi ; eoque deinceps amplius profecturum 
esse speramus libentes et cupimus. Tiium porro ob.se-
quiiun erga auctoritatem Nostram tuumque in Nos 
more declitissimi filii animum collaudantes, paternae 
benevolentiae testem et munerum auspicem divinorum, 
iVpostolicam benedictionem tibi peramanter impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die X X 
februarii anno MDCCCCI, Pontificatus Nostri vicesimo 
quarto. 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGrYfiÀZIRODALMI ES SZÓNOKI ISKOLA h 
A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 

i s k olaj áiia k kró n i k á j a. 
Márczius—Május. 

Dióhéjba összefoglalom mindazt, a mi az Iskola 
életéből kiemelkedő mozzanat-számba megy. Összesen 
13 gyűlésre jöt tünk össze májusnak 12-éig. Ezeken a 
gyűléseken elhangzott elnöki jelentések közül különö-
sen kiemelem a következőket : intézetünk mélt. kor-
mányzó ura „III. Béla magyar király emlékezete- cz. 
diszművel ajándékozta meg könyvtárunkat, kiadvá-
nyunk peclig már sajtó alá került s igy az Iskola már 
megjutalmazhatta a fordítókat. Brennert a fordításért 
és a javításban való közreműködéseért 4 darab 10 ko-
ronás aranynyal, Vegelét fordításáért egy darab 20 
koronás aranynyal ; az elnöknek (Buzsáky) pedig, ki a 
kiadvány java részét fordította, jegyzőkönyvileg fejezi 
ki köszönetét. 

Az Iskola ez évi kiadványát Samassa József dr 
egri érseknek ajánlotta föl, ki a fölajánlást készséggel 
elfogadta. Ez a kiadványunk Jolynak, a párisi Sor-
bonne-egyetem nagyhírű tanárának „A nagy emberek 
lélektana" és „A szentek lélektana" cz. műveit fogja 
tartalmazni. 

A lefolyt idő alatt igazán nagy számmal érkeztek 
be rendes dolgozatok. Csak azokat fogom fölsorolni, a 
melyek kiválóbb elismermerésben részesültek. „Egyház 

j és tudomány" szerzője : Tóth. „A kereszténység lényege 
1 Harnack szerint" németből készült fordítás, szerzője: 
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Czier. Az ég bolygóinak természetrajzát ismertető „Ide-
gen tájak és más világok" cz. dolgozat szerzője Fil-
korn. Nagyon értékes jkét dolgozat „Az érzéki és érzék-
szellemi indulatok mint akarati tények" cz. bölcseleti 
tanulmány, valamint „A partrisztikus költészet motívu-
mairól" czimű. Az utóbbinak szerzője : Lepolcl, az előb-
bié Vegele, a ki hosszabb részleteket olvasott föl dol-
gozatából ; igy fölolvasta a modern érzelem-elmélet 
történelmi hátteréről, keletkezéséről és következményei-
ről szóló részletet, más alkalommal az érzelmek scho-
lasticus kifejtését, harmad izben pedig a sziliek és 
hangok fölkeltette indulatok mibenlétéről szóló fejtege-
tést ismertette. Értékes dolgozatok továbbá a követke-
zők : „A mi Írásunkról" szerz. Sal}" ; A halottégetés, 
szerz. Wagner ; Emlékezés — Remény, szerz. Czier ; A 
keleti egyházszakadás előzményei Photius első elüzeté-
séig szerz. Ulmanek. 

Márczius 31-ikén lejárt a pályázatok határideje, 
Beérkezett 8 pályamű. Jutalomra méltatták a bírálók 
a következő pályamüveket: 1. A tanító egyház tév-
mentességének tárgyai, szerz. Tóth ; az Iskola 50 koro-
nával jutalmazta. 2. A Szeplőtelen Fogantatás magya-
rázata és történelmi kifejlődése, szerzői : Breyer és 
Tóth. 3. Az egyház egysége és egyetemessége, szerz. 
Czier. Az Iskola a 2.-at 50 koronával, a 3.-at 2 darab 
aranynyal jutalmazta : 4. Czuczor G. életrajza, szerz, 
Slepkovszky. Az Iskola 4 darab aranynyal jutalmazta. 
5. Keresztény művelődés, szerz. Breyer. Az Iskola 2 ! 
darab 10 koronás aranynyal jutalmazta. A bírálók szép 
elismeréssel nyilatkoztak a pályamüvekről. 

A „Szónoklati Szakosz tá ly iban különösen Lóská-
nak fölolvasása vonta magára a figyelmet. A jó elő-
adásnak föltételeiről beszélt három alkalommal. Április 
18-ikán a „Szakosztály" szónoklati versenyt rendezett, 
melyen nyolczan szállottak sikra a babérért. A bírálók 
az első dijat Breyernek. a másodikat Wagnernek ítél-
ték oda ; a harmadikat a bírálók nem tartották kiadha-
tónak. A negyedik ós ötödik díjat Patakynak és Le- ! 
poldnak adták oda. Résztvettek még a versenyen : Czier, 
Hegyi, Varga és Prág urak. A szónoklati versenyt 
Városy Gy. dr, kormányzó urunk, és Bundala Mihály 
lelkiigazgató urunk tisztelte meg jelenlétével. 

Május 9-ikén az Iskola a jövő évre elnökéül egy-
hangúlag Breyert választotta meg. A többi tisztviselők 
megválasztására a napokban kerül a sor. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-István-Társulat tudományos és irodal-

mi osztálya 1901. évi junius 4-én (kedden) d. u. 5 óra-
kor osztály-gyűlést tart. Tárg}Tsorozat-'. 1. folyó ügyek. 
2. Felolvasás :. Dr Barth a József: A magyar katholikus 
énekköltészet a XVIII . századig. 

IRODALOM. 
— T. olvasóink szives figyelmébe ajánljuk terjesztés 

végett a „Szent Család Kis Követe" cz. havi folyóira-
tot, a Názáreti Szent Család s a Szent József Társula-
tának Közlönyét, mely ő szentsége áldásával és a pécsi 
püspök ur engedélyével jelenik meg. Szerkesztik Szeme-
nyei és Virág pécsmegyei áldozópapok. Megrendelhető 
eg}^edül Virág Ferencz karkáplánnál Pécsett, egész 
évre 1 korona 44 fiiérért. 

HIVATALOS. 
862/1901. 

A székesfejérvári egyházmegyei papnövendékek sorába 
felvétetni óhajtó ifjak felvételi vizsgálata a 7-ik s 8-ik 
gymnasiumi osztályokra és a hittanfolyam első évére 
a székesfejérvári papnevelő-intézetben f. é. julius 3-án 
d. e. 10 órakor fog megtartatni. Közhírré tétetik ez 
azon tájékoztató megjegyzéssel, hogy a kik felvétetni 
óhajtanak, a felvételi vizsgálatra keresztlevéllel, iskolai 
illetve érettségi s erkölcsi bizonyítványokkal ellátva 
személyesen megjelenni tartoznak. 

VEGYESEK. 
— Személyiek a hgpiimási udvarból. Ő emja, 

Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek 
ur.dr Andor György ceremoniáriust magántitkárává és fő-
szentszéki jegyzővé, Berger Márk budapest-szent-János-
kórházi lelkészt pedig főegyházmegyei levéltárossá ne-
vezte ki. 

— A budapesti egyetem hittudományi kara ma, 
jun. 1-én, tar tot t ülésében jövőévi dékánná dr Dernlcó 
György ny. r. tanárt választotta meg. 

— Pünkösdi bérniálások. Pécsett Hetyey Sámuel 
püspök ur a székesegyházban. Győrött, amin t már jelen-
tettük, Kntrovácz Ernő fölsz. püspök bérmált, ünnepi szent 
beszédet pedig maga a káptalani helyilök, dr Mohi 
Antal mondott. Kassán pünkösd másod és harmadnap-
ján volt bérmálás. Végezte Bubics Zsigmond püspök 
ur ő exlja. Egerben pünkösd másodnapján bérmált 
Samassa József érsek ur, kinek a szent munkában 
segítségére volt Szele Gábor fölsz. püspök ur. Együt t 
1566 hivőt bérmáltak meg. 

— Növendékpapjaink több intézetben igen sike-
rült ünnepélyeket tartottak május hó folytában. Igy 
az esztergomi növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája a katholikus egyetem érdekében május 19-én 
rendezett gazdag műsorral egyesületi ünnepélyt, melyen 
jelenvoltak a főkáptalan, valamint székhelyi papság 
tagjai számosan és teljes elismeréssel jutalmazták a 
lelkes növendékek dicséretre méltó törekvését, tanul-
ságos és gyönyörködtető előadásait. Végül az intézet 
rectora kiváló megelégedését nyilvánította a vallásos és 
hazafias szellemű sikerült ünnep felett. A váczi növen-
dékpapság „Pázmány-Egjdete" május 23-án tartotta 
évzáró gyűlését az intézeti elüljáróság jelenlétében. Az 
egylet tevékenységét dr Báksay Károly kanonok rek-
tor méltatta lelkes szavakban, következett a tisztújítás, 
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mely után Bucsek István cz. kanonok egyleti igazgató 
fejezte ki elismerését a lelépett és üdvözletét a meg-
választott tisztikar iránt. 

— Sangvis niartyruni. Richard bibornok párisi 
érsek f. évi márczius hó 14-én bizottságot küldött ki 
mgr Péchénard, a párisi kath. egyetem rectorának 
elnöklése alatt, avval a czéllal, hogy az 179*2. évi szep-
tember hó lefolyása alatt Párisban vértanúságot szenve-
dett franczia püspökök és papok boldoggá avatásának 
kánoni processusát előkészítse. Szó van az akkori fran-
czia papság hzinejaváról, mintegy 200 püspökről és 
papról. 

— A munkácsi egyházmegyében épp a mi pün-
kösdünk napján ünnepelték a megyés püspök urnák, 
Fircsák Gyulának püspökké 10 év előtt történt kineve-
zését. A ..Kárpáti Lapok" ez alkalomból lelkes szavak-
kal méltatja a fáradhatatlan főpásztor érdemeit és a 
többi közt ezt mondja az ünnepelt főpásztorról : „Szel-
lemben és lélekben egyike a legkitűnőbb egyházna-
gyoknak, ki egyéniségének hatalmas alkotásával állá-
sának kereteit jóval túlszárnyalja." 

— Szláv nyelvű mise a latin szertartásban. Dal-
máczia, Istria, Horvátország és Montenegro vidékein 
élnek a délszlávok az apostoli szentszék régibb és ujabb 
engedelméből anyanyelvökkel a szent-misében, annyiban; 
hogy énekes szentmise alatt a pap mindent, a mit 
énekelnie kell, Glóriát, Dominus vobiscumot, collectât, 
leczkét, evangéliumot, Credót, praefatiót, Ur imádságát, 
Dominus vobiscumot, Pax Domini-t, Posteommuniót, 
szláv nyelven énekli; az „Iste missa est" latin maradt. 
A Kyrie, Gloria, Credo szövegét, a hol kar énekel 
(fiu és férfi hangok), szintén szlávul énekelik, recitando, 
unisono vagy duetban vagy quartetben. A ki Abbáziá-
ban ünnepi misén jelenvolt, az tudja, hogy például 
offertoriumkor szláv „ or emus" után a pap latinul mondja 
halkan a többi imákat. Ez tehát tulajdonkópen vegyes 
ritus, szláv-latin, vagy latin-szláv nyelvű nyugati szertar-
tás. Eredetére nézve elég régi, de felújítása és terjesztése 
Strossmayer hatalmas erejéről tanúskodik. 

— A franczia papságról a legújabb statisztikai 
adatok a következők. Beleértve a gyarmatokat is, Fran-
cziaországra 18 érseki tartományban 90 püspöki szék 
esik. A szent Collegiumban 7 franczia főpap foglal 
helyet. IX. Pius idejéből már csak 15 főpásztor él. 
Legöregebb főpásztorok : Richard bibornok párisi érsek, 
kit IX. Pius 1871-ben, és Delamoy airei püspök, kit 
ugyanaz a pápa 1872-ben praeconizált. Plébánia és az 
állam által is elismert vagyis dotált helyilelkészség 
(succursales) van 41,120. Az áldozó papok összes száma 
50,000-re tehető. A növendékpapok száma 20,000. 

A budapesti közp. seminariuni ezidei majálisa 
abból állt,hogy a növendékek elöljáróik vezetése alatt má-
jus 23-án kirándulást tettek az Esztergom mellett fekvő 
Kovácspatakára. A délelőtti órákban meglátogatták Esz-
tergom nevezetességeit és este visszatértek Budapestre, j 
Sikerült gondolat a magyar Sión meglátogatása. I 

— Jellemző szabadkőműves eljárás. A párisi 
..Univers"-ben a franczia nemzeti könyvtár igazgató-
jától, Delisletől egy levél jelent meg, melyben a neve-
zett világhírű könyvtár igazgatója egy tudakozónak 
azt feleli, hogy a „Bulletin de la Francmaçonerie Fran-
çaise" a franczia nemzeti könyvtárban, sajnos, úgy-
mond, nem található, és habár a nevezett könyvtárt 
törvény erejénél fogva köteles példány illeti meg, ő 
nem tehet arról, hogy a nevezett folyóiratot meg nem 
szerezheti. Hasonló esetről referál az „Osservato'^e 
Romano" a római Biblioteca Yittorio Emmanuele nevű 
„állami" könyvtárt illetőleg, a hol az olasz szabadkőmű-
vesség „Bolletino"-ja szintén nem kapható, bár szintén 
köteles példánynak kellene járni. A hárompontu testvérek 
ime igy tisztelik a törvényt, JLS ők mesterei akarnak lenni 
az emberiségnek — a műveltségben. 

— Pázmány Péter és Werbőczy szobrr. Klotild 
kir. herczegné palotái előtt csütörtökön d. e. 9 órakor 
állították fel hazánk e két nagyja szobrának mintáit. 
A mintának megfelelő környezetet nyújt a hely, s kü-
lönösen szépen fest a bíboros Cicero emlékoszlopa. 
AVerbőczy szobrán Donáth Gyula munkálkodik, mig 
Pázmány Péter remek alakja Badnay Béla művészi 
kezét dicséri. 

— Szoczialisták és keresztség. Genua mellett egy 
kisebb városban egy gyermeket vittek keresztvízre, a 
kinek atyja és kijelölt keresztatyja szoczialisták. Mikor 
a plébános a keresztatyától kérdezte: „Hiszesz-eaz Atya 
Istenben, az ég és föld mindenható teremtőjében?" az 
illető ezt felelte :" „Nem, én nem hiszek semmiféle 
Istenben : A plébános, természetesen, az ily kereszt-
szülőt visszautasította és az apától uj keresztatya meg-
nevezését kívánta. A gyermek apja hallani sem akart 
uj keresztatyáról, sőt kijelentette, hogy fiának „Május 
elseje" legyen a neve. A plébános ily körülmények 
közt nem tehetett egyebet, mint hogy lehetetlennek 
nyilvánította az ily keresztelést. Hasonló j elenetek nálunk 
is előfordulhatnak. A szoczializmus mindenütt egyenlő : 
apostasia, teljes elszakadás a keresztény vallástól. Sión 
őrei vigyázzatok ! 

—• Az angol királyi esküben tudvalevőleg sérel-
mek vannak a kath. vallás ellen. Mivel a javítás sehogy -
sem akar menni, Vaughan bibornok primás erélyes til-
takozó iratot nyújtott be a kormánynak, melyhez a 
kanadai püspöki kar szintén erélyes szavakkal csatla-
kozott. 

f Gyászhirek. A jászóvári prém. kanonok-rend 
nagyváradi társházát és az irgalmasok ugyanottani 
rendházát egyszerre érte gyász. Amaz Grvxa Gyula 
Loránd főgymnasinmi tanár, emez dr Kiss Theodóz 
lelkiatya halálát gyászolja. Mindakét egyházi férfiú 
számottevő életet élt. R. i. p. 

A szerkesztő telefonj a. 
Mindenfelé. A b. e. Szaniszló, Somogyi, Zalka stb. áltál 

szerkesztett „Religio"-ból, a melyről Veszprém nagytudomán> u 
püspöke csak imént mondotta a Sz.-Istv.-Társ. közgyűlésén, 
hogy az az ö volt szerkesztői szivével mintegy összenőtt, — több 
évfoJyam, még pedig a régiebbekből, eladó. Kapható ugyanis 
1841. évf. (2 példányban), le>42 (1 p.). 1 8 « (2 p.), 1844. (b p.), 
1845 (2 p.), 1846 (2 p.), 1847 (2 p.), 1848 (1 p.). Áruk az eredeti 
árnak fele. Ajánlatok a szerkesztőségre czimzendők. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,,Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imper timus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

Bubics Zsigmond 
k a s s a i p ü s p ö k úr 

megnyitó beszéde. 
A kassai egyházmegye növendékpapjaihoz és a kassai királyi 
jogakadémia katholikus ifjaihoz. A kereszténység uralmának 
1900-ados juheliuma alkalmából a kassai püspöki papnevelő-

intézetben 1901. május 25-én megtartott örömünnepen. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Krisztusban szeretett kedves Fiaim ! 

Tizenkilencz hosszú század, hosszú az 
emberiség életében, bár csak egy szempillan-
tásnyi az örökkévalóságban, pergett le, à mióta 
szent vallásunk megalapítója, az Istennek örök-
től fogva való egyszülött Fia leszállott a földre, 
hogy az emberiséget a lelki sötétség világából 
az el nem múló, örökké tartó világosság virá-
nyaira elvezesse. Tizenkilencz század óta él 
szent vallásunk az összes emberiségórt, az 
összes nemzetekért, hogy azokat üdvözítve és 
boldogítva a szentek nemzetségei közé sorolja. 

Bár a keresztény időszámítás 33-ik évére 
esik az a nagyfontosságú tény, hogy emberré 
lett isteni Üdvözítőnk befejezte tanítását és 
ezzel földi pályafutását, magának a keresztény-
ségnek megalapítása azon pillanatban történt, 

melyben ő a Boldogságos Szűz anyának gyei-
mekeként a napvilágot megpillantotta. Mert 
ebben a pillanatban telt be az ószövetség lát-
nokainak azon jóslata, mely az ő eljövetelét 
igérte meg az emberiségnek, s ezzel a régi 
világnak, a régi, tökéletlen, mert csak jelképes 
vallásnak helyébe egy uj, tökéletes vallás meg-
hozatalát hirdette. 

Ebből a felfogásból kiindulva, fenkölt gon-
dolkozású férfiak már néhány év óta előkészí-
tették a keresztény vallás megalapításának 
tizenkilencz százados jubileumát ; O Szentsége 
Isten egyházát dicsőségesen kormányzó Leo 
pápánk örömmel karolta lel ezt az eszmét, és 
összekapcsolta egy másik ünnepélyességgel,, 
mely különben is összeesett a XIX. század 
befejező esztendejével, t. i. a nagy jubileumi 
bucsu adományozásával. 

Az isteni bölcs kormányzás kikutathatatlan 
végzése folytán a kereszténység megalapításá-
nak tizenkilencz százados fordulója egy másik 
hasonló évfordulóval is összeesett, azzal t, i. 
hogy a magyar nemzet kilenczszáz évvel eze-
lőtt lépett be Isten országába. Ez akkor tör-
tént, mikor a keresztény vallás e földön ezredik 
évét élte. 

Ezt az utóbbi, reánk magyarokra nézve 
igen nagy fontosságú eseményt kellőképen 
megünnepeltük már a mult esztendőben. Meg-
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ünnepelte ezt az ország felséges királyunk-
kal, nemzeti kormányunkkal, minden rendű és 
rangú lakosságával, megünnepeltétek ti és vele-
tek együtt egyházmegyémnek sőt az egész 
országnak tanuló ifjúsága, s lia már ilyképpen 
megünnepeltük ezt a fontos eseményt, csak 
helyesen cselekszünk, ha megünnepeljük a 
nagyobbat, magának a kereszténység megala-
pításának tizenkilencz százados fordulóját. Es 
minthogy szentséges atyánk kegyelme a mult 
esztendőben Róma városának területére enge-
délyezett nagy jubileumi bucsut erre az esz-
tendőre kiterjesztette az egész keresztény 
világra és igy hazánk területére is, ugy ítéltem 
helyesnek, hogy a kereszténység tizenkilencz 
százados jubileumát ebben az esztendőben 
ünnepeljem meg egyházi megyémmel. 

A hívekkel ez már megtörtént a folyó 
esztendőnek első napján. Tanuló ifjuságunk e 
hónapban fog ünnepelni. Hátra vagytok Ti, 
kedves növendékpapjaim, kikhez az Üdvözítő 
igy szól egy szép egyházi hymnusban : 

„Piscatores hominum, sacerdotes mei, 
Praecones veridici, praepones diei ! 
Caritatis radio fulgentes et spei, 
Auribus percipite verba oris mei!" 

Igen, Ti vagytok kiválasztott és az Isten 
szolgálatára meghívott ifjak, kik valamikor, az 
Üdvözítőnek az apostolokhoz intézett szavai 
szerint, embereket fogtok halászni. Ti vagytok, 
kik még a tanuló ifjúság köréből is legközelebb 
álltok az én főpásztori és atyai szivemhez ; 
mert szent hivatástoknál fogva az én növedé-
keim, az én leendő segitő társaim vagytok arra, 
hogy Krisztus Urunk egyházát igazgassuk, 
tanítsuk, és szolgáljuk. S ha már azokat 
is buzdítottam liozzájok intézett szavaimban, 
hogy hívek legyenek a keresztény valláshoz, 
belső szükség késztet, hogy ez ünnepé^es 
alkalommal hozzátok is intézzek atyai szava-
kat, hogy örüljek a ti buzgóságtoknak és vi-
gaszt keressek a ti lelkesedéstekben a jövendő 
•eseményekre nézve. 

Komoly idők elé nézünk, szeretett fiaim. 
Oly időben élünk, s még inkább ol3T idők be-
következése előtt állunk, mezekben Krisztus 
minden szolgájának fel kell magát vérteznie 
mindazon fegyverekkel, melyek a nagy küzde-
lemhez szükségesek. Mert ne áltassuk magunkat, 
nehéz idők fognak reánk következni. Ha nem 
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volna közöttünk oly nagy a nyelvbeli és hit-
beli különféleség, ha egy nyelven, egy tem-
plomban imádnók Istent, úgy bátorságos biza-
lommal nézhetnénk a jövőbe. De így sok és 
komoly aggodalom felhői tornyosulnak szemeink 
elé. A nemzetnek anyagi és erkölcsi érdekei 
vannak veszélyeztetve, egyik fajta veszély fel-
idézi a másikat az által, hogy megosztja a 
nemzetet, hogy nem engedi hogy egy czélra 
tömörülve győztesen küzdje meg az élet liar-
czát. Ez a nyelv- és hitbeli különféleség oszt-
ja különféle táborokra a nemzetet, ez köti le 
erőink javát, ez bénítja meg tevékenységét a 
nemzet anyagi és erkölcsi érdekeinek munká-
lásában. Az egyik kérdés sikeres megoldását 
nyelvbeli, a másiknak sikeres megoldását hit-
beli szakadozottságunk gátolja. Nem gondolják 
meg az emberek, hogy valamint lelkileg egy 
Atyának, a Mennyei Atyának vagyunk gyer-
mekei mindnyájan, ugy nemzeti létünkben egy 
anyának, a magyar hazának vagyunk mind-
nyájan szülöttei, és így a szeretet helyett, mely-
nek mindnyájunkat össze kellene foglalnia, a 
szeretetlenség, sőt az elkeseredett gyűlölség 
tölti be sokak szívét, mintha nem testvérek, 
hanem egymás ellen törő halálos ellenségek 
volnánk. 

És ezek a körülmények teszik oly aggá-
lyossá nem a mi, mint egyes embereknek ele-
tét, hanem az Egyháznak és Hazának életét, 
sőt még inkább ez utóbbiét, mert Krisztus 
egyháza nem múlik el, azon a pokol kapui 
sem vesznek erőt, de az emberi társadalmak, 
országok, nemzetek elpusztulnak, ha letérnek 
az Igazság ösvényéről. Hol vannak a nagy 
világbirodalmak, melyek egykor rettegésben 
tartották a világot? Elmultak, elpusztultak, 
csak emiékök maradt reánk intő például, s ke-
letkeztek helyökbe mások, s idővel ezek is el-
pusztulnak, ha nem okulva a régieken, letérnek 
az Igazság útjáról. 

Hogy ez velünk ne történjék, arra kell 
törekednünk minden erővel, főkép nekünk, 
főkép veletek, Krisztus egyházának leendő 
szolgáival, kiket helyesen nevezünk a nemzet 
virágának, melyhez azonban nem egyedül Ti, 
az én fiaim, hanem magyar hazánk összes, 
mindkét nembeli ifjúsága tartozik. Ez az ifjú-
ság van hivatva majdan a mi helyünket s az 
atyák lielj^ét elfoglalni, a mikor az öregek le-
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fizetvén a földi lét adóját, helyet adnak az 
utódoknak. 

És azért igen fontos, hogy a nemzet ifjú-
sága, annak jövendő támaszai és reményei, 
jól emiékökbe véssék azon nagy események 
emlékét, melyekre czéloztam. Mert csak így 
nyernek buzdítást jövő pályájokra, ebből me-
ríthetnek tanúságokat, hasznos és szükséges 
tanúságokat arra nézve, mik épen készüljenek 
leendő nagy és fontos hivatásukra. 

Azért intelek és buzdítalak, kedves fiaim, 
hogy önválasztotta szent hivatástok kötelessé-
geinek teljesítésére vértezzétek fel magatokat 
az isten- és emberszeretetnek, a tudományok-
nak és ismereteknek minden fegyverével ; hogy 
majdan az életbe kilépve, megküzdjétek azt a 
nemes harczot, mely reátok vár. Vegyétek 
magatoknak példányképül szent Imre hercze-
get, a magyar ifjúság első pátronusát, éljetek 
abban a szűzi tisztaságban, a melyben ő, mert 
ez ád erőt leküzdeni a lélek egyéb gyengesé-
geit is, legyen ő példaképetek mindazon eré-
nyekben, melyekben ő tündökölt s melyekre 
nektek is oly nagy szükségtek vagyon. Ha 
mindenik közületek, s mindazok közül, kik 
magokat Isten egyházának szolgálatára szen-
telik széles e hazában, igy cselekszik, akkor 
lesz ugyan harcz és küzdelem azon szent czé-
1 okért, melyeket szolgálunk, de győzelem is 
lesz, mert az Isten a helyesen küzdőknek meg-
adja a győzelem koszorúját. Akkor fenmarad, 
ragyogni fog a katholikus magyar egyház is, 
akkor fényben, dicsőségben, erőben és önálló-
ságban marad fenn a mi édes hazánk is, mert a 
nyelv- és hitbeli különbség daczára szeretet fogia 
honpolgárok lelkeit betölteni, együttesen érző 
lélekkel fogja mindenki szolgálni Istent és a 
hazát. 

És most hozzátok fordulok katholikus itjai 
a kassai királyi jogakadémiának, kik szivesek 
voltatok meghívásomra eljönni és ezen ünne-
pélyen résztvenni. Hozzátok fordulok, kik, bár 
más irányban és más eszközökkel mint pap-
növendékeim, de szintén az Igazságnak kíván-
tok szolgálni, ha egykor tanulmányaitokat be 
fogjátok fejezni. Ti is az én lelki gyermekeim 
vagytok, vegyétek tehát szivesen az ősz főpász-
tornak néhány buzdító atyai szavát. 

A papnak nem nehéz dolog megvallani 
Krisztust; hiszen már öltözete, foglalkozása 
jelzik, hogy az Isten és az egyház szolgája; s 
alig találkozik ember, még a más vallásúak 
között is, a ki be ne látná, hogy katholikus 
pap másként nem cselekedhetik, nem élhet, 
mint a hogy azt az egyház törvényei előírják. 
Másképen van ez a világi foglalkozást követők 
között. Ha ezek istenesen, keresztény módon 
élnek, ha működésökben és tevékenységűkben 
a keresztény elvek által vezettetik magukat,, 
ugy a másképen gondolkozók részéről gyakran 
lesznek a gúnynak, az ellenségeskedésnek, a 
megtámadtatásnak tárgyaivá. És azért, elisme-
rem, nagyobb hősiességre van a világi ember-
nek szüksége, hogy Krisztust nyíltan vallja, s 
hogy az egyház törvényei szerint éljen. 

Legyetek tehát ti, kedves ifjak, ilyen ke-
i resztény hősök. Ne szégyeljétek Krisztus igáját, 

ne szégyeljétek a keresztet, szent vallásunk 
legszentebb jelvényét; ne szégyeljétek a vallás 
kötelességeinek s az előirt parancsoknak telje-
sítését, mert csak igy lesztek hasznos tagjaivá 
az emberiségnek, nemzeteteknek; igy, és csak 
igy fog nektek a tudomány, melynek most 
még tanulói vagytok, diszt és elismerést sze-
rezni. Higyjétek el, bár áll az a mit 'elébb 
mondottam, hogy a világi embernek helyzete 
nehezebb: mégis, ha azt látják az emberek, 
hogy őszintén, lelkesedéssel szeretitek vallás-
tok tanait, ha látják, hogy keresztény meggyő-
ződés hevíti kebleteket, tisztelettel fognak 
előttetek meghajolni. De legyen ez a meg-
győződés benső, és a keresztény vallás külső 
követése álljon a legteljesebb összhangban bel-
sőtökkel és tetteitekkel. 

A jó Isten áldása fogja akkor kisérni 
minden lépteteket; az élet harczában és küz-
delmeiben is a lelki derű lesz osztályrészetek, 
és ti a jognak és igazságnak mindmegannyi 
felkent bajnokai, az egyháznak, hazának diszei, 

' embertársaitok jótevői lesztek. 
Igy legyen! 

Örömhang. 
ï Nmg. és főt. dr Csúszka György ur, kegyelmes főpásztor.. 

cs~ Atyánkhoz bérmautján. 1901. Junius 7. 

Örömmel üdvözöl, köszönt néped, 
Midőn u j bérmautra visz lépted ; 
Hogy hozzánk jösz, hozasz édes mézet : 

I A melyre megújul a hitélet. 
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Kegyes főpásztorunk, Isten hozott, 
Jóságod alkot szép örömnapot ; 
Áldásra feltárod szentelt kezed, 
Hogy kiozd nékünk főpapi keg}*ed. 

Hirdetni jöttél Jézus szent hitét, 
Melyben hivő nyájad megőrizéd ; 
Apostoli igéd óh arra int, 
Hogy Isten szent áldást a jókra hint. 

Buzgó imádra megnyílik a menny, 
Hogy ránk szálljon a Szentlélek Is ten; 
Ki megerősíti a sziveket, 
Hogy megvalljuk hitünk, s a keresztet. 

Főpásztori szavadra mind hallgat, 
Mert nincs bennünk hitetlen gondolat ; 
Bár nem mind színarany ami fénylik, 
De milliók a jó Istent félik. 

Öröm özönében fürdik szived, 
Mert látod bennünk az élő hitet ; 
Atyai szíved óh milyen boldog ! 
Mivel nálunk a kereszt fenn ragyog . . . 

Vezesd mint őrző szent angyal nyájad, 
Felszentelt püspöki kézzel áldjad; 
Hogy az élet hanyatló alkonyán : 
Lásd égi díszben mind : Isten jobb ján . . . 

Áldás és hála kisérjen tovább, 
A bérmaút szent béke, Mennyország ; 
A'ezessen angyalod szerencsésen, 
Isten óvjon, kegyelmével védjen. 

Balassi/ István. 

SalYe Regina. 
VIII. 

A speieri dóm lángoló köszöntőjét (mert erre 
kerülne a sor, a befejező sor) — dehogy is commen-
tálhatjuk. 

„Óh irgalmas, óh kegj-es, óh édes szűz Mária!"1) 
— ennyit kivánt mondani, mert mondani többet se 
tudott, szt. Bernát mystikus szerelemtől ittas gyönyörű 
lelke. Ezt maga se commentálta, — önmagának sem, — 
a „mézajku" nagy commentátor. 

Mi se bántsuk. 
Avagy, — mit mondhatnánk hozzá? 
Mária irgalma — — elnémít. 
Ha megszólalhatnánk, tán olyasfélét rebegnénk, 

mint a mit Monika anyai zokogásiról mondott, az if jú 
Ágostonra vonatkozva, ama szentéletű püspök : hogy 
„ennyi — Máriáról szólva hozzá tennők:" s ilyen „ — 
könyü gyermeke nem, nem veszhetett el ! - . . . ? 

Ha megszólalna ajkunk — ós Mária kegyessége nem 
némítana, — tán az mondanók, hogy Mária kegyessége 
felülmúlhatatlan, ugy is, mint kegyesség — pietas — , 

l) Eót honi szép énekünk is im ! érintet lenül hagyta . 

LX. évf. 1901. 

az ő ima-zsámolyán térdelve (a mely egy Isten trónja 
zsámolyával !) ugy is mint kegyesség — ugyancsak pietas 
— mi irántunk, kikért közbenjár. 

Kegyesség — az „ájtatosság jeles edényé"-ből 
tömjénillatban illanó, föl az Istenség felé ; — kegyesség 
— Mária „irgalmas szemeiből", bágyadt fejeinkre édes, 
drága harmatozással gyöngyözve hulló.2) 

Ha megszólalhatnánk, akkor — óh akkor sem 
vennők bűnös ajkainkra azt, a mic angj'ali ajkakra is 
Isten szentsége bizott csak : sem Ízlelni, sem megizlel-
tetni nem merészkednénk Isten anyja szent szüzességének 
éden — édes voltát ! 

Ö róla mit mondjunk, minden szüzek tisztaságá-
ról, ki Isten Fiát szülte ? 

Ö neki mit mondjunk, — miként beszéljünk a 
szűzhöz, ki bennünket szült, „állva Jézus keresztje mel-
lett" (Ján. 19, 25.) Golgotha fokán? 

. . . Pedig hát, bátorságunk ez : épp ez a bátorsá-
gunk ! Igen, az ; nagyon az : szivünknek, hitünknek . . . 
De ajkunkat némítja, — bénítja nyelvünket. 

Bátorságunk — is mekkora! — hogy a „szülés 
előtt, alatt és után érintetlen szűznek",3) mert édes-
anyánk, keblére hajolhatunk, karjaiba fonódhatunk. De 
Jessze törzsökének e szépséges ágát a Szentlélek ár-
nyékozta be : ám pihenjünk árnyékában (vajh' örökké !) ; 
de igékkel ne próbálkozzunk, „titkos igékkel, melyeket 
nem szabad embernek kimondania" !4) 

Félve rebegjük, - hozzája szót nem fűzve rebeg-
jük e szót, elragadtatott lelkünk szózatát: 

„Óh irgalmas, óh kegyes, óh édes szűz Mária!" 
Sánta Imre. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, junius 4. Mikor kongnak a harangok — 

tudjuk, hogy baj van, veszedelem fenyeget bennünket, 
Nagyon jól meg tudjuk külömböztetni az ünnepi ha-
rangzugás melódiáját, a félreverés és kongatás ijesztő 
riadalmától. Egész valójukban megrendülnek az embe-
rek, kivált mikor azért kongnak a harangok, mert inog 
alattuk, tornyuk alatt az édes anyaföld hullámzó keble. 

Valahányszor kezünkbe vesszük a rövid idő alatt 
hangadóvá emelkedett ..Felsővidéki nevü laptársunkat, 
melynek neve három nagy multu megyének, Abaujnak, 
Sárosnak és Zemplénnek múltját, jelenét és jövőjét 
jut tat ja eszünkbe, — mindannyiszor, mintha valamely 
ijesztő és sejtelmes harangkongatás hatása szállná meg 
lelkünket Ott fent, a Kárpátok alatt, hol megindult 
az akczió főpásztori szózat nyomán a ruthén nép meg-
mentésére, tudjuk, hogy nagy baj van. Ámde a vesze-

2) Izai. 1, 5. 
3) Szent zsinatok czikkelyei. 
4) Kor. II . 12, 4. 
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delem sokkal nagyobb. Kiterjed az Abaujra, Sárosra, 
Zemplénre és azokon túl is messzire, ki az egész or-
szágra. Az elkereszténytelenedés nyomán országos er-
kölcsi és anyagi pusztulás képét lát juk mindenfelé. 

A derék, bátor és lelkes kassai „ F e l v i d é k m e l y -
nek főszerkesztője Telekessy János, felelősszerkesztője 
Schleiminger Jenő, két rettenthetetlen lelkű pap, nagy 
erővel hangoztatják lapjuk minden számában az ébresztés 
u j erőt adó eszméit. Az ellenség észrevette a veszélyt, 
mely őt innen fenyegeti, s elnémítani szeretné a más-
fél év óta zugó felsővidéki ébresztő hangot. Ennek 
nem szabad sikerülni. Ha mindenünk fáj, legalább sza-
badon lehessen jajgatni . 

Legújabb számában laptársunk nem az elégia 
mélabús, hanem egy riadalmas óda menydörgésének 
ébresztő hangján szól az „Ideálok" tiszteletének és 
követésének rombadőltéről. 

„Aggodalommal telik el lelke a magyarnak, úgy-
mond, látván mostoha furdulását az időknek. 

Mily gazdagok voltunk egykor testünk szegény-
ségében ! Lelkünk vágyakozása az égnek fordult és 
boldogságunkat nem a földtől vártuk. A jelen, ha fájt, 
itt volt vigasztalásával a reménység. Hajh. ma a lel-
künk kopott. A jelen, az most is sanyarú: de a jövő 
nem ád kárpótlást, mert az is csak borús felhőkben 
úszik, miként a ma. Feledésért, vigasztalásért a ragyogó 
multakba ring viszsza lelkünk az emlékezés szárnyain. 
Biztatást és erősséget a multak szép képei adnak, a 
jövő sorsunk jobbra fordulását nem igéri. 

A magyar kereszténységnek voltak diadalmas, 
glóriás napjai. A hármas oromra erős kézzel tűzték le 
a keresztet tiszteletreméltó ősök és erős kézzel, imád-
ságos ajakkal védelmezték jogait a tiszteletreméltó ősők 
tiszteletreméltó fiai. Fölkelt ellene a pokol és vértenger 
fölött tárta ki áldó két karját a kereszt. Mégis fönt 
maradt a helyen, a melyre a századok előtt emelte a 
szent király. A kereszt ott van még, de hogy durva 
ököllel nem hatalmaskodhattak rajta, aknákat fúrtak 
alája, a védősereg lelkét meg elaltatták, szivébe bóditó 
mákonyt loptak. . . . 

Mindinkább csúszik lábunk alól a talaj, az erkölcs. 
melyre országot építettek az ősök. Tűr jük bántalmazá-
sát a régi eszméknek. Eletünkből magunk kapcsoljuk 
ki mindazt, a mi apáinkat nagyokká tette. A multakat 
feledjük, a jövőtől nem várunk semmit, a ma nem lel-
künknek szolgál. . . . 

Bizonyára a lelkek romlásának éljük idejét. Az 
uj isten, a pénz hatalma, bűbájossággal kötözi meg 
gondolatainkat és hideg fuvalommal hervasztja meg a 
sziv egykor illatos virágait. Egész öntudatunk, egész 
valónk, mint a delej tű egy irányba fordul és hűlt, északi 
sarkot mutat, melytől végtelen távolságokban ragyog 
a déli kereszt ! Hideg gyűlöletté vált a bennünk egy-
kor lángoló szeretet, közönynyé . a múltnak minden 
buzgalma, fásultsággá a reménykedés és tagadássá a hit. 

Igy változott meg lelkünk : testünk, melyet az u j 
istenség piszkos szolgálatával megfertőztettünk, szintén 
nem maradt mentes. Az is szolga, az is rabszíjra fűzve, 
az u j kor győzelmi szekerét vontatja. 

Lerombolva minden szent hagyomány. Az omla-
dékokon pedig u j templomokat épit az uj szellem. Uj 
emberek kerültek felül, diadalt ülnek raj tunk — a pénz 
zsoldosai. . . . 

Kicsavarták a fegyvert kezünkből, melylyel ostrom-
lásuknak állani lehetett volna. Innen utjok hát könnyű 
volt. A testünkkel együtt meghódoltatták a lelkünket. 
Ezer guruló pénzdarab után ellenünk fordul az irás 
milliói ólomkatonája. A szivünk közepét keresték föl 
s onnan mérgeztek meg bennünket. Csengő-bongó ver-
sek, komolyszavu tudomány — mind nékik szolgált, a 
mi vesztünkre. A fafeszület hetyett igy lett úrrá az 
aranypénz s igy lettünk cselédekké, mi, régi parancs-
szavunkból igy engedelmesség. 

Uj világ kelt hát romokból, de ez a világ, nem 
a mi nekünk van, keresztény magyaroknak. Bánattal 
szemléljük a nagy változásokat s valóban nem leljük 
honunkat a hazában. Oszszemérjük a kettőt, a keresz-
tet és a pénzt, és szomorúsággal fordulunk el a látvá-
nyosságtól. 

Nem vádolunk, csak panaszkodunk. Ez a ma. Mi-
lyen lesz a holnap ? ! Hajh, szennyes áradaton fut éle-
tünk hajója s a partot, melynek tart, sár borítja és 
hideg köd." 

Panasz, szomorúság, bánat ! Nektek csak egy 
visszhangotok kelhet a magyarok hazáján: Vissza a 
kereszthez ! = 

Erdélyi egyházmegye. As ezidei bérmál is a székely-
földön — hatásos részleteiben és egészében felülmúl 
mindent, a mit Majláth G-usztáv gróf püspök ur bér-
málás czimén eddig tett. 0 méltósága e hó elején a 
régi Gyerg}Tó-Székben, a Székelyföld legvadregényesebb 
részében bérmált. Terünk szűk keretei miatt fájó szív-
vel bár, de kénytelenek vagyunk elhagyni, a mi Top-
liczán, a hires Borszéken és Bélborban, sőt azt ís, mi 
Tölgyesen, a Besztercze és Putna vizek határszéli ösz-
szefolyásánál történt, és szorítkozunk a legérdekesebb 
és leghatásosabb részletre, arra, a mi a Békáson vég-
zett bérmálás köré csoportosult egész a Tölgyesbe való 
visszatérésig és onnan a Ditróba vivő útig. 

Átkelés a Baláson. 

Hulldogált az eső, mikor a főpásztor a Bálás alá 
érkezett. A Bálás egy magas hegy Tölgyes és Békás 
között. Ős rengeteg erdő borítja ezt a hegyet, meredek, 
köves és járatlan az utja. Tavaszi hóolvadás minden 
esztendőben elviszi az útról a maga részét a kövek 
között lerakodott amugyis csekély és vékonyka föld-
nek és emellett az ut rossz konzerválása a lehető leg-
nehezebbé teszi Tölgyesből Békásba az átkelést. Midőn 
a meredek alá megérkeztünk, a főpásztor kocsija elé 
három pár, a többiek kocsijába négy pár ökröt fogtak 
és ug}T ̂ vontatták a kocsikat a tetőig. 0 méltósága egy 
óráig óriási sárban, esőben, vízben, a kanyargós erdői 
ösvényen gyalog tette meg az utat a tetőig. Szokatlan 
egy festői látvány volt ez az utazó csoport utána most ! 
Borús volt az ég felettünk, alattunk zúgtak az erdei 
patakok, merész, haragos felhő ijesztett a hegytetőn és 



• 3 6 0 R E L I G I O . L X . é v f . 1 9 0 1 . 

közbe permetezett az eső. Szavunkra zengett az erdő 
és messze kapta el a hangot a rengeteg. Főpásztorunk 
fáradhatatlansága nem engedett bágyadni minket sem 
— és igy utána fáradsággal ugyan de szives örömmel 
tettük meg az utat a „Csorgó"-tói a tetőig. Azután a 
tetőn megpihentünk, a szokott rend helyre állott és 
Istennek hálát adtunk és gyors ütemben kanyarogtunk 
a magas és hosszú vizi csatornák mellett az erdei fűré-
szek zakatolása és az utazás kellemes és kellemetlen 
epizódjai megbeszélése közben a Váj Ián a havasi tele-
pek szétszórt házikói között a hosszú Zsedanpatakon 
Békásba. 

Békáson. 

Békás örömünnepet ül ezen napokon. A termé-
szettől mélyen messze elkertelt vidéknek temploma is 
nem régen épült, püspöklátogatásban pedig a mai 
napig soha sem részesült. Azért forró és lelkes, meg-
ható és tüzes üdvözlő beszédek hangzanak el tisztele-
tére. Hol elmegyen, nyomában hála kél, a hála szere-
tetet és ragaszkodást szül, a ragaszkodás gyönyörűséget 
és rajongást fakaszt népei szivében. Hatalmas hitéleti 
erő nyilatkozott meg ebből a forrásból igy Békáson 
is. A magyarságért és nem ritkán a vallásért is küz-
ködő székely testvérekre, kiszámíthatlan jótétemény, 
valóságos áldás volt a főpásztor megjelenése. Csodála-
tosan is halmozzák el szeretetükkel. A hosszú köz-
ségben három díszkaput emeltek, az első kapunál 
Urziceanu községi jegyző a politikai község nevében a 
lakosság óriási örömrivalgásai közben tartalmas beszéd-
del üdvözli, a második kapunál 6 román pap jelenik 
meg ornatusban, beláthatatlan sokaság által körülvéve 
és Kotta Simon gör. kath. lelkész hatezer román hivő 
szivéből mondja ezen hatalmas beszédet: 

Méltóságos és főtisztelendő gróf püspök ur ! 
Az isteni Gondviselés kegyes intézkedése szerint, 

annak a rendkívüli szerencsének vagyunk ma részesei, 
hogy itt, szeretett hazánk legkeletibb határvonalán 
méltóságod magas személyében egy lánglelkü főpásztort 
üdvözölhetünk. 

Nem tudom álom-e? vagy a csodák kora ujult 
meg? — hogy Békás ily illustris nagy vendég látoga-
tására érdemesíttetett. 

Méltóságos gróf püspök ur ! Távol vagyunk az 
országos és közélet mozgalmaitól ; elzárva a művelt 
világ mozgalmaitól és közlekedő vonalaitól, messze, 
messze a a kulturális központoktól. Ezen lakosság elő-
deit a nyomor űzte néhány századdal ezelőtt e bérezek 
rengetegei közé s ma is állandó küzdelem a sorsa. Még 
a természet is mostoha irántunk. A sziklákról lezu-
hogó patakok egyhangú moraja, e silány halmok és 
porondok, e magas bérezek mind csak egyről ; a le-
mondásról beszélnek nekünk. Hogyne örülnénk hát 
ma? midőn méltóságod megjelenése kiemel havasi 
létünk egyhangúságából s messze időkre emlékünneppé 
fogja szentelni e napot! Hisz e megjelenésben, csalha-
tatlan bizonyságát látjuk annak, hogy a mai önző 
világban is van szeretet : él, éltet és uralkodik Krisz-
tus szeretete. „Christus vivit, Christus régnât, Christus 

imperat." Krisztus, a szeretet mindenható királya lakik 
Méltóságod nemes szivében ; 0 bátorította az ut nehéz-
ségeinek elvállalására, az 0 szent kegyelme védelmezte 
és segítette hősies apostoli tervének végrehajtásában, 
hogy itt e bérezek között szórványosan letelepült juhait 
is felkeresse. Most látjuk és érezzük, hogy mily igazán 
mondá a nemzetek nagy apostola : Caritas patiens est 
benigna est. Omnia suffert, omnia credit, omnia sustinet. 
Jézusnak isteni szivéből áradó szeretete győzedelmes-
kedik minden akadályon. Gyenge az én szavam, azon 
boldogító érzelmek rajzolására, melyeket ma mindnyájan 
érezünk. 

En paptársaimmal és 6 ezer görög katholikus 
híveinkkel ugyan nem tartozunk a méltóságos gróf 
püspök ur közvetlen kormánya alá: de a nemzetiségés a 
szertartásbeli külömbség nem szakit el minket az eg}*e-
düli üdvözítő és boldogító róm. katholikus hit egysé-
gétől. Azért méltóságodnak mint törvényes apostoli 
fejedelemnek mi is örömest mutat juk be hódolatunkat 
s boldogoknak érezzük magunkat, hogy az erdélyi latin 
szertartású róm. kath. lánglelkü főpásztora iránt érzett 
szeretetünknek, tiszteletünknek és nagyrabecsülésünknek 
kifejezést adhatunk. 

Hálával adózunk a gondviselő Egek Urának, hogy 
méltóságos gróf püspök ur kegyes megjelenése vallásos 
buzgalmunkat fokozza, hitünkben megerősít és a közös 
hazához s Szent István koronájához való tartozásunk-
nak élénkebb tudatára ébreszt. I 

Ugyan azért egy szívvel s lélekkel mondjuk : Hozta 
Isten méltóságodat! Áldott, ki az Ur nevében j ö t t 
É l jen! (Vége köv.) 

Szt. Pétervár, máj. 28. Az uj katholikus vietropo-
litáról. — 

Oroszország összes kath. egyházmegyéinek imént 
kinevezett u j metropolitája, Klopotoivszki Boleszló érsek 
podóliai nemes családból származik. 1848-ban született. 
Gymnasiumi tanulmányait Zlatopolban és Kiewben 

I végezte. Azután belépett a zytomiri papnevelő inté-
I zetbe, a honnan theologiai tanulmányainak befejezésére 
J a sz. pétervári kath. papi akadémiába küldték. 1872-
; ben áldozópappá szenteltetvén nemsokára magister 
! theologiae czimet kapott. Négy évi tanárság után a 

zytomiri papnevelő intézetben meghívást kapott theol. 
tanárságra a sz. péteri kath. papi akadémiához. Taní-
totta az egyházjogot és egyháztörténelmet. 1884-ben 
kinevezték az akadémia felügyelőjévé, 1885-ben kánon-
jogtudor lett. 1887-ben XIII . Leo pápa a zytomiri 
egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, a hova ugya-
nazon évben átköltözött. Négy hónapra ezután meg-
halt Lubowidzki Cyrill zytomiri püspök és a káptalan 
Klopotowski Boleszlót a luck-zytomiri egyházmegye 
káptalani helynökévé választotta. 1899-ben nevezte ki 
XIII . Leo luck-zytomiri püspökké. Érsekké és az összes 
oroszországi katholikusok metropolitájává a pápa nem-
rég nevezte ki. 
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PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHÁZIRODALM1 ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 

iskolájának alapítási ünnepélye. 
1901. május 26. 

Ünnepélyünk jubiláris színezetű volt. — Iskolánk 
élete 70-edik évét ünnepelte. És az ünnepély sikere 
méltó volt a nagy idők emlékéhez. Tanúságát adta 
Iskolánk ; hogy most is ugyanazokért az eszmékért 
hevül és ugyanolyan lelkesedéssel, mint 70 évvel ez-
előtt. 

Ünnepélyünket számosan tisztelték meg jelenlé-
tükkel. Ott voltak intézetünk összes elöljáróin kivül 
Kohl Medárd dr fölszentelt püspök, Klinda Theophil 
cz. kanonok kíséretében, Klinger, Demkó, Székely, 
Kiss egyetemi tanárok, Kereszty esztergomi theologiai 
tanár; Piszter, Mihályfi, Ozilek a czisztercziek rendjé-
ből ; Csaplár, Pintér, Acsay a kegyestanitórendiek kö-
réből ; Gyürky, a budapesti Kath. Kör titkára és sokan 
mások egyháziak és világiak egyaránt. 

Az ünnepély az énekkar „Orömdalá"-val vette 
kezdetét, mire Buzsáky mondotta el lelkes elnöki meg-
nyitóját. Megemlékezett az Iskola életének lelkéről: az 
egyház iránt való szeretetről, mely körünkben fokozottan 
erősbödik. Ez az eszme sugallta Ihász Gábornak és társai-
nak az Iskola gondolatát és most is „az egyház 
szerelme" élteti ! Szavaira a zenekar kedves Potpourrit 
adott elő Verdi szerzeményei közül. Az élénk tetszéssel 
fogadott zenei előadás után Breyer ült a fölolvasó asz-
talhoz és a „Keresztény művelődés"-ről értekezett. 
Fölolvasásában megadta a keresztény művelődés fogal-
mát és jelentőségének fejtegetésében, különösen azt 
domborította ki, milyen szerepe van a tudománynak 
és milyen szerepe van a művészetnek a keresztény 
művelődés körében, mert a vallás mellett ez a kettő 
szövi meg az emberiség szellemi művelődésének törté-
netét. Befejező részében a jövő keresztény művelődé-
sének hajnalhasadását üdvözölte. A tartalmas fölolva-
sást az énekkarnak „Élj őseink hazája" cz. darabja 
követte, mire Brey er, az Iskola jegyzője, bemutatta 
jelentését az Iskola működésének kettős ágáról: az 
irodalmi és szónoklati képzés munkájáról. Megemléke-
zett a jegyzői jelentés a jubileumi év hódoló ünnep-
ségéről, a gyűlésekről, a sikerültebb munkálatokról és 
a hálás kegyelet hangján szólt az Iskola jótevőiről. 
Sümeghynek magyar népdalokból összeválogatott mű-
vészi czimbalomszólója következett erre. A zajosan 
megtapsolt előadás után Korbuly szavalta el jeles ala-
kitással a jelenlevő Gyürkynek „Sión éneke" cz. köl-
teményét. A fölhangzott királyhymnuszra Buzsáky 
mondotta el még elnöki zárószavát, melyben az Iskola 
második éltető elvéről : a magyarság gondolatáról em-
lékezett meg lendületesen. 

Ünnepélyünket, mely a jelenvolt közönség figyel-
mét mindenkor lekötötte, a zenekar indulója rekesz-
tette be. 

Távozóban Kohl Medárd püspök ur intézett buz-
dító szavakat az Iskola tagjaihoz és örömét fejezte ki 
a sikeres működésen. 

Ünnepélyünkön már sajtó alól kikerült kiadvá-
nyunkat is bemutathattuk jelenlévő vendégeinknek. 
Kiadványunk : Joly Henrik, „A nagy emberek és a 
szentek lélektana". 

HIVATALOS. 
Növeudékpapok felvétele Váczon. A váczi egy-

házmegye papnövendékei közé az idén a felvétel f. évi 
julius hó harmadikán délelőtt 9 órakor fog a püspöki 
palotában megtartatni. A felvétel első sorban azok közöl 
történik, kik érettségi bizonyítványt képesek felmutatni, 
de 6-ik vagy 7-ik gymnasiumi osztályt végzett if jak is 
felvételre számíthatnak. — Előnyben részesülnek a 
több nyelven beszélni tudók. — Jelentkezni kell már 
julius 2-án keresztlevéllel és iskolai bizonyítványnyal 
a püspöki irodában. 

VEGYESEK. 
*** Rómában nevezetes értekezlet volt e napokban 

Rampolla bibornok elnöklete alatt. Az értekezletben 
részt vettek Gibbons baltimorei érsek, mgre Chapelle 
apostoli delegatus a Fülöp-szigetek számára és mgre 
Nozaledo manilai érsek. Tárgyalták az előterjesztést, 
melyet az apostoli szentszék az éjszakamarikai Egye-
sült-Allamok kormánya elé akar terjeszteni a veszé-
lyeztetett egyházi javak és szerzetesrendek ügyében 

' a Philippinákon és Cuba szigetén. 
— Királyi kitüntetés. Ő felsége a nagyváradi 1. 

! sz. káptalan nagyprépostját, Winldcr József v. püspök 
urat, az egyház és közjótékonyság terén szerzett érde-
mei elismeréseül a második osztályú vaskoronarendet 
adományozta. 

— Kérniálások. Dr Császhi György kalocsai érsek 
ur f. hó 7-én indul bérmautra s 8-án és 9-én Bács-
Almáson kezdi meg a bérmálás szentségének kiosztását. 
Segítségére lesz Majorosi) János linnini fölsz. püspök 
úr. Rende Imre nyitrai püspök úr e héten kezdte meg 
bérmautját Trencsénben. Budapesten Kohl Medárd dr 
püspök úr óriási munkát végez. Hetek óta szakadatla-
nul bérmál mindennap más és más templomban. 

— A ki Londonban megfordult és látta a west-
minsteri érsek, Anglia prímásának lakóházát, a mely-
ből "Wiseman és Manning bibornokok intézték a meg-
térésekben csodálatosan gazdag angol kath. egyház 
sorsát, bizonyára elismerte, hogy egyszerűbben lakni 
főpapnak már nem is lehetne. Közönséges egyemeletes 
polgári kis lakóház volt Anglia prímásainak eddigi 
székhelye. Ezentúl megfelelő palotában laknak, az uj 
főszékesegyház közelében, a hová Vaughan bibornok e 
napokban költözött át. Az uj építkezés, melynek főré-
sze az u j kathedrális, 1 milliónál többe került. Maga a 
főszékesegyház minden oldalról szabad téren áll, a 
westminsteri városrészben, közel a hires apátsághoz és 
:z angol parlamenthez. 
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— Kedves figyelem. A monori plébániának Pest-
megyében az egri főkáptalan a patrónusa. Hogy most, 
május 23-án gr Csáhj Károly váczi püspök ur Jung 
János segédpüspök ur kiséretében Monorra érkezett a 
bérmálás szentségének kiosztása végett, az egri főkáp-
talan mint patrónus megragadta az alkalmat és FoUin 
János egri prépost-kanonok képviselője által tolmácsol-
tatta hódolatát a váczi egyházmegye buzgó főpásztora 
előtt. 

— Kossuthnak szemébe mondta meg az igazat 
a 48-iki viharos időben a váczi káptalan elhunyt nagy-
érdemű tagja, Spóner József praelatus, mint káplán, 
abból az alkalomból, hogy Kossuth Lajos, a minden-
ható „kormányzó úr", a tápió-szecsői plébánost agyon-
lövette. Az áldott lelkű főpap annyira nem félt a ha-
láltól, hogy nem régen is ezt mondotta egy plébános 
pártfogoltjának : „Carissime, nem érdemes higyje el, a 
mai rossz világban élni. En~ mindennap ugy fekszem 
le, hogy akár jöhet a halál is". Sok követője akadjon! 

— Apja, nagyapja szabadkőműves volt Abel Hen-
rik J . t. atyának. A nagynevű hitszónok egy mária-
czelli búcsújárás végén következőleg adta elő család-
jának ezt a történetét. ..Nagyatyámat a páholy tette 
meg egyetemi tanárrá, hogy az ifjúságot hitében, ősi 
erkölcseiben és hazafiságában ostromolja. Szegény 
nagyapám esküt tett arra is, hogy papot haláloságyához 
sem enged közelíteni. Meghalt tehát pap nélkül, elke-
seredésben, reményvesztetten. Halála előtt magához 
hívta fiait és megígértette velők, hogy titkos társa-
ságba be nem lépnek. Sajnos, az én apám nem állott 
szavának. 43 éves koráig tagja vblt a titkos társulat-
nak és pedig ugylátszik nem alsóbb fokon. Akkor 
megtért; de egyúttal kezdetét vette reá nézve a szen-
vedések utja és midőn 70 éves korában sírja szélén 
állott, 1870. julius 31-én a kalksburgi kertben ezt 
mondta nekem : „Henrik, engem többé életben nem 
fogsz találni. Halld tehát utolsó akaratomat. Te tudod, 
közöltem veled, az egyháznak és vallásnak mint sza-
badkőműves mennyi kárt tettem. Azt kívánom tőled, 
szenteld életedet a titkos társulatok ellen való harcz-
nak, melyeknek atyád és nagyatyád, sajnos, oly sokáig 
szolgáltak". E végrendelet után egy évre 1871. julius 
31-én volt a megtért apa temetése. :.K. K. Ha valaki 
oly mélyen beletekintett a titkos társulatok fondorlatai-
nak szövőszékébe, mint én, mondá a szónok, akkor az 
ilyen ember igazán jogosult felkiáltani: Keresztény 
nép! Ellenségeid ott vannak a titkos társulatban!" A 
hatás óriás volt. 

-— Az állami oktatást a középiskolai nevelés 
terén Francziaországban világos és határozott kudarcz 
érte. Mgr Baunard kath. egyetemi rektor „Un siècle 
de l'Eglise de France" cz. munkájában, mint jelenleg 
is még fennálló végeredményül a szabad katholikus 
(szerzetesrendi) és a vallástalan állami iskolai nevelés 
közti küzdelemben azt tünteti fel, hogy az egyházi 
iskolák ifjúságának a száma 91,000-re emelkedett, az 

állami iskoláké ellenben 81,000-re sülyedt le. Mond-
hatni, hogy ez a vereség bosszantotta fel a franczia 
radikálizmust annyira, hogy most a szerzetes-rendek 
ellen, kezében levén az állami hatalom, irtó háborút 
folytat. A szabadelvüség tulajdonképpen mindenütt fél 
a szabadságtól s csak a maga önző szabadságáért ra-
jongva, kész azért minden szabadságot elfojtani. 

— A franczia iskolás testvérek gyarapodása száz 
év alatt óriási. 1789-ben még 800 tagja volt a rendnek, 
1845-ben már 4,000-en voltak, 1878-ban 10,000-re emel-
kedett a számuk, 1900-ban 20,000 iskolástestvér 215,000 
gyermeket tanított és nevelt. Ez a franczia katholikus 
népiskola történetének a képe a nagy forradalom óta. 

— A legnagyobb tengeri háború az lesz, mely 
akkor fog kitörni, ha a hatalmasságok Kinában nem 
tudnak megegyezni. Ez a világháború főleg tengeren 
fog lefolyni. Ennek nagyságáról fogalmat nyerhetünk, 
ha megtekintjük a legnagyobb tengeri hatalmasságok 
hajóhadainak nagyságát. Nagybritanniának van (152 
hadihajója 1.945,450 tonnatartalommal, Francziaország-
nak 428 hadihajója 724 350, Oroszországnak 332 hadi-
hajója 370,000, Németországnak 253 hadihajója 450,000, 
E j szak-Amerika Egyesült-Államoknak 153 hadihajója 
550,000, Japánnak 138hadihajója 255,000 tonnatartalom-
mal. Összesen 1956 hadihajó 4.194,800 tonnatartalommal. 

— A lelkiismeretesség példája. Rózsahegyi Gyula 
tb. kanonok, a váczi egyházmegye papságának autono-
miai képviselője, választottja, a ki régóta lelkiatya 
a papnevelő intézetben,néhány év óta gyengélkedik.Ideg-
zete van megtámadva. — Jelenleg Görzben gyógyítja 
magát és ott még hosszabb ideig kiván maradni, miu-
tán ugy tapasztalja, hogy az ottani levegő igen jó ha-
tással van szervezetére. E jeles tulajdonságokban gaz-
dag férfiúról a „Yáczi Közlöny-ben a következő jellem-
ző sorokat olvastuk : „Mint örömmel értesülünk, már 
határozottan javuló felben van, de még mindig oly ke-
veset bizik egészsége állandóságához, hogy mint biztos 
forrásból halljuk, éppen ez okból, midőn értesítették, 
hogy őméltósága a gróf püspök úr legfelsőbb helyre 
szándékozik őt felterjeszteni, a jól megérdemelt kano-
noki stallumra való kineveztetése végett: fiúi hódolat-
tal esedezett a kegyes és jóakaratú főpásztornál, hogy 
eme szándékától álljon el, mert ő eme diszes, de egy-
szersmind kötelességekkel járó állást fizikai gyengesége 
miatt nem volna képes betölteni." Kedves iskolatársunk, 
ha megtudja, hogy róla magasztalólag írunk, vegye te-
kintetbe azt, hogy nekünk kötelességünk a ritka pél-
dákat bemutatni és messze ragyogtatni. 

— A színjáték élvezete legjobban van kifejlődve 
New-Yorkban, azután következik London. Amott egy-
szerre 123,795, mitt 120,950 ülőhely áll a nézőközön-
ség rendelkezésére. Páris e tekintetben messze hátra 
maradt. Csak 8231 ülő helyetképes esténkint a nézőkö-
zönség rendelkezésére bocsátani. Londonban van 39, 
New-Yorkban 31, Párisban 24 színház. Zenecsarnokai 
New-Yorknak a legnagyobbak, a Madison Squareban 
9000, a Grand Central-Palaceban 80^0 ülő ember fér el. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bre.nay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi nv. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, junius 8. 46. 

M I M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
É V F O L Y A M . 

I. Félév. 1901. 

.,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora ... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibietiis, qui operi tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus. " 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. Deere tum Ruthenen. — Salve Regina. — Egyházi Tudósitéisok. E r d é l y i e g y h á z m e g y e : . 
Az ezidei bérmálás a székelyföldön. — N a g y v á r a d : Pázmány vi szatér ! — A n t w e r p e n : Az Istenbe vetett hit modern 
csodái. — R ó m a : XIII. Leo pápa levele a solesmesi apáthoz gregoriánus ének ügyében. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és 
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A kath. világirodalom könyvespolczáról néhány könyv. — Vegyesek. 

OREMVS P R O PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

D E C R E T U M 
RUTHENEN. 

BEATIFICATIONIS E T CANONIZATIONIS 
VEN. SERVAE DEI 

M A RIA E GUI LELM A E AEM1L1AE DE RODAT 
FUND ATRI CIS 

Congregationis Sororum a S. F a m í l i a 
S U P E R DUBIO 

An constet de virtutihus Theologalïbus Fide, Spe, Cantate 
in Deuni et proximum, nec non de Cardinalibus Prii-
dentia, Iustitia, Fortitudine ac Temperantia, earumque 
adnexis in gradu heroico in casu et acl effeetum de quo 
agitur. 

Singulari Dei providentis consilio factum 
est, ut per bos dies quibus apuci ipsas gentes, 
quae bumanitatis cultu atque etiam catholico 
gloriantur nomine, neqnicquam reclamantibus 
bonis omnibus, benemerentissimis Familiis reli-

giosis acre bellum infertur, publice per Apo-
stolicam Sedem lionori et memoriae prospicia-
tur eorum qui ex iisdem Familiis vitae san-
ctitate atque insigni meritorum laude admira-
biles extiterunt. 

Hos inter merito accensenda est virgo 
ilia fortissima de Christiana puellarum insti-
tutione deque omni fere humanae vitae con-
ditione optime mérita Maria Guilelma Aemilia 
De Rodat instituti Sororum a S, Familia Ma-
ter légiféra, cui ad honores Beatorum Caelitum 
paratur ascensus. 

Ortum habuit in pago Druelle in Gallia 
prope civitatem Rodez ex lionestis piisque 
parentibus. Infantula in oppidum Ginals ducta 
sedulae aviae curis ita respondit, ut uberior 
ex tenera illa aetate fructus desiderari 11011 
posset. In pietatem prona ac divini amoris 
aestu succensa, a mundi illecebris aliéna^ 
patientia et lenitate excel!ens etsi fervidiorem 
indolem sortita, in egenos benefica, magnam 
de se expectationem excitavit praeclaris animi 
dotibus ac virtutum praestantia, Nacta occa-
sionem anni sacri MDCCCIV innoxium corpus, 
mira austeritate coërcuit. Christianae propa-
gandae fidei cupidissima, ac mire stúdiósa, 
divinae gloriae, salutisque communis ad futu-
rum caritatis ministerium viam quodammodo 
stravisse visa est adscitis sibi sociis puellis-
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aliquot, quibuscum de Deo ac caelestibus rebus 
•crebro diuque colloqueretur. 

Annos nata decern et octo monasterium 
ingressa est, cui nomen a matre Saint-C}Tr, 
ubi munus diligentissime obivit Fidei rudi-
menta tradendi puellis, easque ad sacrum 
'convivium rite disponendi. Earn domum annos 
undecim incoluit licet interrupte, quod in plu-
ribus Sororum aliarum aedibus frustra religio-
sam vitam periclitata est. Ad pristinam deni-
que sedem reversa et aegrotis curandis desti-
nata, de nova constituenda Familia puellis 
egenis erudiendis alendisque cogitavit. Con-
cilio in rem deducto, alterum brevi aperuit 
ludum nobilioribus puellis instituendis. ]\Iox 
-aegroi'um curae et eorum solatio qui custodia 
detinerentur sorores alias addixit nulla clau-
stri lege obstrictas ; item aedes condidit pro 
infantibus domosque recipiendis foeminis quas 
a via lata et spatiosa ad arctam salutis semi-
tam christiana caritate traducebat. Haec autem 
institutio multiplex qua Yen. Dei Famula nul-
lum ferme caritatis genus omisit, celeriter per 
•omnes Galliae provincias propagata est. 

Ita per labures, sollicitudines, aerumnas 
plurimas Dei gloriae et proximorum saluti 
quum optime consuluisset, fractis tandem cor-
poris viribus, pretiosam in conspectu Domini 
mortem obiit decimo tertio calendas octobris 
an. MDCCCLII. 

Aucta post obitum fama sanctitatis quam 
in omni sibi vita comparaverat, praesertim ob 
prodigia quae ipsius invocatione a Deo acta 
ferebantur; de eius vita rebusque gestis rite 
instituta est inquisitio, servatis omnibus quae 
in huiusmodi Causis ex Apostolicis Constituti-
•onibus sunt praemittenda, de eiusdem virtu-
tibus initum examen ab bac S Congregatione. 

Triplex itaque liac de re habita est 
disceptatio, Prima sexto idus maii anno 
YIDCCCXCYIII penes R. mum Cardinalem 
Lucidum Mariam Parocehi Episcopmn Portu-
ensem et S. Rufinae Causae Relatorem ; altera 
in Aedibus Yaticanis octavo calendas sextiles 
anni insequentis ; tertia in conventu generali 
ibidem liabito quarto calendes Mártii volventis 
anni coram SS. 1110 Domino NOSTRO LEONE 
P A P A XIII; in quo ab eodem R. 1110 Cardi-
nali proposito dubio: „An constet de virtutibus 
tlieologalibus Fide, Spe, Caritate in Deurn et Proxi-
mum, nec non de cardinalïbus Prudentia, Iustitia, 

LX. évf. 1901. 

Temperantia, Fortitudine ïisque aclnexis in gradu 
lieroico Yen. Servae Bei Mariae Guilelmae Aemiliae 
De Rodât in casu et ad effectuai de quo agitur.u 

R. mi Cardinales et Patres Consultores singuli 
suffragia tulerunt. Sanctissimus autem Dominus 
Noster mentem suam aperire distulit, admo-
nuitque ut in re tanti momenti divinum lumen 
instantius exposceretur. 

Hodierno vero die, Dominica infra octa-
vam D. N. Iesu caelos ascendentis, divinae 
maiestati Hostia devotissime imolata, ad nobi-
liorem Yaticanae Aedis aulam accedens R. 
1110s Cardinales accersivit Dominicum Ferrata 
S. RR. Congregationi Praefectum et Lucidum 
Mariam Parocehi Causae Relatorem, una cum 
R. P. Io. Baptista Lugari Sanctae Fidei Pro-
motere et me infrascripto a secretis, iisque 
adstantibus solemniter et rite edixit: „Constare 
:ide virtusibus tlieologalibus Fide, Spe, Caritate in 

vDeitm et proximum nec non de cardinalïbus Bru-
„dentia, Iustitia, Temperantia, Fortitudine, iisque 

:iadnexis Ven. Servae I)ei Mariae Guilelmae Aemi-
„ Viae De Bodat in gradu heroico in casu et ad 
„effectum de quo agiturLl. 

Hoc* autem Decretum publici iuris lieri 
et in acta SS. RR. Congregationis referri 
mandavit decimo quarto calendas iiuiias anno 
MDCCCCI. 

DOMINICUS Card. FERRATA 
S. B. G. Praefectus. 

L. t S. 
j DIOMEDES PANICI, ARCHIEP LACCHICEN. 

S. B. C. Secretarius. 

Sal-re Regina. 

IX. 

A Salve Regina nyújtotta fonálon, elmélkedéseink 
szűz Mária tiszteletével, még pedig kitűnő tiszteletével 
foglalkoztak. Czikkeink, a mint egyrészt a katholikus 
— s folyvást kiemeltük — a magyar katholikus Mária-
tiszteletnek ér-lüktetését figyelgették ; ennek lelkesebb 
mozzanatait — habár túlnyomóan subjektiv alakban 
— feljegyezni iparkodtak, úgy másrészt legott ele-
jükön is azt állapították meg, hogy Mária cultusá-
nak népünknél dívó épp ezen formája, az apostoli Szent-
szék immár több évszázados sanctiójának mily nagy 
mértékben részese. 

Hogy e czikkek sora — a májusi virágillatok 
királynőjének szánt e hódolati adó, — ugyanannyival 
zárodott be később, mint a mennyit késleikedve indí-
tottuk meg azt; hogy ekként juniusba értünk. Májust 
ünnepelve: — baj-e ez . . . ugyan? 

RELIGIO. 
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Junius hava •— ez katholikus társadalmunknak 
feltünőleg mind szélesebb köztudatába s hite érzületébe 
hatol — az Üdvözitő Jézus szentséges Szivének hónap-
ja. Nos, jól van : Királynénk diadalmas járatát, jobbá-
gyai s gyermekei, egész az ö trónjáig kisértük el : e 
trónnak méltó, való helye az isteni Szív oltárán vagyon ! 
Ugy de — ez oltár lépcsőin imádat, valóságos Isten-
imádás a köteles hódolat : Máriától búcsúzzunk hát ; 
kit imádásunk, ha nékie tömjénez, csak bánthat, nem-
hogy megilletne ; ki beéri vele (az anyai szív beérése 
az !) ha gyermek-sziveink övéi, övéi különösen, övéi 
égőn, övéi szerelmesen ! 

Magyar fajunkat az „ősi erényre", őseink eré-
nyire való büszkesége mindenha jellegezte. Méltó e 
büszkeség. De méltóbb akkor, ha örökségünknek vallhat-
juk azt, a mivel nem csupán eleink szobrai csarnoká-
ban dicsekszünk. Nem, korcs unokái e nagy elődöknek 
— esküszünk, nem leszünk ! Es akár fájdalmunkat 
kérdezzük meg: a nagy fájdalmat Mária országa e l . . . 
változása fölött ; — akár ujhodó reményünk szinte 
félénk ujjongásait, látva (a mint hogy, Istenünknek 
hála! látjuk) e hon felett, égboltnak, ujra-ujra terülni 
Mária védő palástja derűs, szép azúrját, — mi bizony 
őseink erényei közé soroljuk, egyik legjelesebb sorba, 
a szent Szűz iránt ápolt, valóban tündöklő tisztele-
töket. 

A nándorfehérvári nagy hőst nézzük ? a hollós-
pajzsú Krisztus-hivőt, pogányverőt, honmentő Hunya-
dit? A karok, melyek „rabigát törtek össze", im, ha-
lálra lankadnak, de még sem annyira, oly hamar még 
sem, hogy előbb a megvédett kereszt karjairól „Hu-
nyadnak karjai", a legclicsőbb kórágyon, mely valaha 
bajnokot pihentetett, égnek ne emelkednének, honőrző 
Mária felé ! A templomba viszik, élve még, a magyar 
haza agg kormányzóját ; ott Mária kegyképére tapad-
nak a szemek, a melyek csaták sorsát szokták győze-
lemre fordítani és mpgújul István örök-ajánlása: Hu-
nyady János, nem többé a Szűzanya képével díszlő és 
rettenetes kardot, népünk csatáinak véres kardját, ha-
nem ennek boldog zsákmányát : a keresztény világ 
magyar babérjait teszi le, — őrizet végett, — Mária 
békességes szent ölébe. 

Es azonegyképp róhatnók végig történelmünk nagy-
jainak nagyfényű sorát: a harczok nagyjaiét, — a béke 
nagyjaiét , . . 

Alapítottak? Mária dicsőségére alapítottak. 
Istennek emeltek hajlékot, méltóságosat? Mária 

nevezete alatt, Mária tiszteletére emelték. 
Pénzt vertek? Zászlórudjainkat „nemzeti nagy-

létünk," hadi becsületünk uj díszeibe göngyölték? 
Mária elszakgatott, dicsőségében szakgatott képe helyett 
uj Mária-kép lobogott. A nemzeti javak váltó érmein 
a bőkezű nagy Isten Anyjának alakja diszelget vét>ve 
vagy domborun. 

Történelmünk tán nem is évkönyve századinknak, 
hanem intő kézujj (Istvánnak a szentnek ép jobbkeze 
u j ja ! . . .) : arra int, valamint az ó-szövetség Isten-
választotta népe intetett meg hajdan, áldással, csapás-

sal, Istenhez hű vagy hűtlen volta szerint, — hogy 
büntetlen soha Máriától el nem pártolhattunk. Vissza-
tértünk hozzá? Szinte tüntetőleg védett meg, azonnal! 

István, László, Erzsébet, Imre, szűz Margit hát ra-
hagyott, tatár —, mohácsi ellentől halottra nem csapott 
magyarjai vájjon meglátják-e, mint látták ők, a szen-
tek, Máriát, halálok óráján, a végső, nagy tusába? . . . 
Es ha nem vetemedhetünk reája, hogy ez áldott láto-
másra, mi gyarlók, számot tartsunk ? nos, akkor . . . ? 
akkor annál csak még kevésbé mondunk le a nagy 
reményről, hogy, ha előbb nem, de az örökkévalóság 
mesgyéjén tűnjék elibénk az édes vigasztalás : Mária 
boldogító alakja, az örök Yigaszszal kar ja in : 

,, . . . Mutasd meg . . . 
Ho l tunk u t á n szent F iada t 
Mutasd meg boldogságodat , 
Oh irgalmas, óh kegyes, óh édes szűz Mária !" 
Va jha ugy lehessen. 
Salve Reg ina ! 

Sánta Imre. 
(Vége.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyi egyházmegye. Az ezidei bérmálás a székely-

földön. — (Vége.) 
Mint történt ezután a fogadás, miket cselekedett 

a jó főpásztor nyája között, mi az eredmény a püspök 
látogatásnak Békáson, átadjuk a szót itt Miklós Olgánakr 

a házigazda kisebbik leányának, a hol ő Méltósága egy 
napot töltött, ki társai szivéből meriti e szavakat és 
egyik hozzánk intézett levelében kedves egyszerűséggel 
igy ir ja le : „A harmadik vagyis a főkapun számtalan 
nemzeti szinű zászló lengett, mi ott állottunk körül 
fehérbe a főkapu ezen felírása alatt : Mária országának 
e végpontján örömmel üdvözölnek elhagyatott híveid-
Mikor a püspök ur megérkezett, apuska fogadta a ke-
gyelmes főpásztort, a ki azt olyan kedvesen, olyan meg-

1 hatóan köszönte meg, hogy mindnyájunkat elragadott : 
j ekkor egetverő éljenzés mellett lakására hajtatot t (mely 

lelkészilak hiányában szerény házunk volt), miután pe-
dig a rossz út és idő miatt nagyon sáros volt, ott mi 
fogadtuk a legnagyobb örömmel és boldogsággal — 
azután átöltözött és kíséretével visszament a templomba, 
hol mindjárt szószékre lépett és kegyes atyai jóság-
gal ós szeretettel beszélt az ő elhagyatott híveihez :, 
erre litániát tartott, onnan haza jöt t és gyóntatott a 
mig gyónók voltak (én is neki gyóntam), azután vacso-
rázott, melyben csak papi kísérete, tata és mama vet-
tek részt. Vacsora után visszavonult, miután mindnyá-
junktól szeretetteljesen vett búcsút. 

Másnap vagyis vasárnap reggel kilencz óráig gyón-
tatott, akkor a nép templomi zászlókkal körmenetben 
eléje jö t t a kapuig és ő is ment teljes díszben papi 
kíséretével a templomba, hol misézett fényes segédlet-
tel ; nyolcz pap volt. Mi még ilyen szép misét soha, 
sem láttunk. Azután bérmált a templom udvarán ; a 
bérmáltak száma közel 200 (köztük én is), onnan szé-
pen imádkozott és haza jött, itt fogadta a magyarok-
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l)ól álló küldöttséget, a kik papot kértek, mit ö kegyesen 
meg is igért. Arra aztán 35—40 személyből álló dísz-
ebéd volt, melyen kiséretei és szülőimen kivül a békási 
intell igens urak is részt vettek. Ebéd után drága fény-
képével ki tüntet te családunkat, Urziczeanu jegyzőt és 
Kot ta Simon gör. kath. lelkészt : (engem egy remek 
kis éremmel, melyben szent ereklyék vannak és a pápa 
-áldása van raj ta . Oli hogy örültem én annak !) 

Aztán két óra u tán elindult, miután kegyesen 
elbúcsúzott és főpásztori áldását adta ránk. Mi ugy 
sirat tuk, ugy sajnáltuk őt. Azt a szeretetet és lelkese-
dést, mely Őt hivei részéről körül fogta, leirni nem 
lehet, csak annyit mondhatok, hogy drága emléke 
•örökre élni fog szivünkben és mindig imádkozunk 
•érette. Igen sokan, mind a kik Békásban lakunk, elkí-
sértük a falu végéig, hol ő kocsijáról leszállott s egyen-
kint elbúcsúzott mindegyikünktől , aztán megindult, 
elment, eltűnt, elvitte magával minden örömünket, szi-
k ü n k e t és lelkünket." 

A menet az érzékeny búcsúzás után lassan haladt 
"vissza azon az uton, melyen jö t tünk a Bálás te teje 
felé. Tul a te tőn lemenet a sáros köves úton csaknem 
szerencsétlenség érte a jó főpásztort. A kocsi egy ká-
tyún haladt át a kerék egy kőbe ütközött , ez olyan 
heves rázkódást idézett elő, hogy a kocsis azonnal 
leröpült a bakról, a lovak pedig a mélyedésbe csusz-
kák. A jó főpásztor azonban őrizte az Istenanya, a 
boldogságos szűz Mária, kinek szent olvasóját a ve-
szély pil lanatában is kezében tar tva imádkozta. Mert 
a mint látta a veszedelem növekedését, hirtelen ugrás-
sal a elülő kocsiból azonnal kimenekült és igy hála 
legyen a csodálatos Anyának, kinek pártfogása alatt 
•oly csodálatra méltókat művel, egy kis i jedtséget leszá-
mítva, mely az aggódó kíséreten a főpásztor drága 
-életéért vet t erőt — egyéb misem történt . Azután nagy 
«árban, esőben, vízben gyalog tet te meg a köves rossz 
lit további részét. Szürkület volt, mikor Tölgyesre 
nagy vizesen, sároson, lucskoson megérkeztünk. Töl-
gyesen a baleset hirére a nép ellepte az utczákat és a 
szerencsés találkozás örömére egy szívvel és lélekkel 
nyomult be a templomba Istennek hálát adni. László 
Po lykárp it t a nép zokogása, könyei és sírása közt 
nagy hatással beszélt a boldogságos szent Szűz segítő 
kegyelméről, aztán Te Deum volt és az ezrek hála-
•éneke röpült fel a tömjénil latos levegőben az Isten 
t rónusához szívben és lélekben könyes szemekkel 
zokogta a hálát adó főpásztorral : In te Domine spe-
ravi : non confundar in aeternum ! ! ! 

Másnap reggel a havasokról bejött 97 hivőt még 
megbérmál t és azután nagy kiséret, lovas bandérium, 
a virágok özönétől ellepve megindult a tölgyesi uton 
Ditró felé. Ú t j á t két oldalt sürü erdők szegélyezik, 
•egymásután maradoznak el két felől a kopár fehér 
havasok, baloldalon a Likur és a szent-miklósi hegyek, 
j o b b felöl magas Bükk uj-havas és társhegységei. Ko-
vács Péter-féle ház közelében a Pu tna tövében zöld 
ágakból asztalokat rögtönöznek a jó tölgyesiek és bú-
•csuzóul kiilömböző hideg sültekkel vár ják fel a jó pász-
to r t és kíséretét. P á r perces jó izü barátságos falatozás 

után megkellett indulnunk, mert már hallatszott a dit-
róiak jelző ágyujának a hangja és a fák alatt keresz-
tül látszottak a gyergyói járás deputációjának egyes 
mozgó alakjai . . . Még egy kaptató és „Hegyes" tete-
jén, a „Cengelléren" vagyunk. A reggeli köd most 
emelkedik fel, szemben a láthatáron egymásután bon-
takoznak ki a sűrű gomolyból „Kereszthegy" csúcsai, 
odább homályos kékségben a Bucsini havasok, — alól 
a lapályon mint óriás kigyó a Maros folyó húzódik el 
és legdélen a hargitai havasok gyergyói koronája a 
„Délhegy" látszik merészen fen uralkodni a vidék felett. 
A főpásztor szemlét tart a magasban népe vidékén ; 
lelkében végigrajzanak az istenség gondolatai és a mély-
séges csendből, a hová a lélek olyan gyakorta eljár 
imádkozni, lassan, szép csendesen ereszkedünk utánna 
alább és alább a zöldülni kezdő völgyekbe, hol élet 
pezsdül, hullámzik a sokaság és epedve vár ja a pilla-
natot, melyben őt megláthassa, ruhá já t csókolhassa és 
mélységes tisztelettel előtte leborulhasson. 

Nagyvárad, jun. 1. Pázmány visszatér ! — 
A „Pázmány-Egyesület" választmányának itt Nagy-

váradon tar tot t első vidéki ülését a „Tiszántúl" követ-
kező lendületes és emlékezetes szózattal üdvözölte : 

Van egy szép keleti mese a lélekvándorlásról. 
Mikor az ember lelke elhagyja testét, a keleti re-

ge szerint nem vétetik föl az örökkévalóságba, hanem 
tökéletességének foka szerint rövidebb-hosszabb ideig 
más és más alakokban vándorol a földön. A királ}'ból 
lesz talán koldus, a koldusból hadvezér s a miniszter-
ből riporter. 

Nem távozik tehát szerintök a lélek a földről 
azonnal. 

Visszatér a lélek. 
A spiritizmus hóbort ja i közt is van egy szép mese : 

hogy a holtak lelke viszszatér a földre szerettei körébe 
s érintkezik velük újra, ugy mintha élne. Nem kell 
hozzá más, mint egy tallér, néhány hallgató — meg 
egy jókora adag képzelődés és ú j ra it t van köztünk 
az elköltözött. 

Visszatér a lélek. 
Van Gyulai Pálnak is egy szép köl teménye: Ej i 

látogatás a czime. Az anya szeretete van benne gyö-
nyörűen megénekelve : 

Mert ki gyermekét szerette, 
Gondját sír el nem temet te . 

S vissz aj Ő a lélek. 
* 

A7an a sok szép költői mesének valami valódi 
magva is. 

Nem a lélek kóborol szerte ; hanem a nagy em-
berek gondolataiban rejlő szellemi hatalmas erő szokott 
időnkint feltámadni, mikor szükség van rá. 

Mintha a nagy emberek nem elégednének meg-
ázzál, a mit életükben tesznek, hanem folytatnák tevé-
kenységüket holtuk után is, akár csak az indiai hit-
rege vándorló lelkei. Érzik a nagy tartozást, mely a 
nag}7 tehetségre róva van s nem tehetvén eleget e tar-
tozásoknak életükben, a mulasztásukat holtuk után 
igyekeznek kipótolni. 
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Vagy talán a szeretet fűzi őket hozzánk s nehe-
zükre esik az elválást elviselni. Lehet, hog}^ csak al-
kalmat keresnek a találkozásra, mint a spiritiszta kép-
zelt lényei s amint ilyen alkalom nyilik, örömmel siet-
nek velünk egyesülni. 

Talán nagy műveket hagytak itt félbeszakadva, 
melyekhez egész életüket kötötték. Szeretettel gondol-
tak rájuk életükben, mint gyermekeire az anya s most 
is visszatérnek elringatni a gyermekeket, megerősíteni 
a gyengülő intézményeket. 

Mert ki gyermeké t szeret te , 
Gondjá t sir el nem temette . 

A nagy emberek szelleme él és visszatér. 

Nincs Nagyvárad szülöttei közt senki, a ki társa-
dalmi, irodalmi és történelmi szempontból annyira ki-
vált volna, mint Pázmány Péter, a bíboros Cicero. 

Nincs Magyarországnak egyetlen férfia sem törté-
nelmében, a ki annyiféle téren kivált volna, mint 
Pázmány Péter. 

Hittudományi munkáit a theologus forgatja ma is. 
A nyelvbúvár, ha aranyat akar találni, Pázmány mun-
káiban kutat. S ha arra kíváncsi valaki, hogyan adhat 
egy ember irányt egy egész kornak : ismét csak Páz-
mán3^ Péterre tekintsen, a mag}rar katholiezizmus ujjá-
teremtőjére, a katholikus magyar közszellem második 
Szent Istvánjára. 

Nagy tehetséggel áldotta meg a magyarok Istene 
s ö tehetségével lelkiismeretesen sáfárkodott. Többet 
tett, mint előtte nemzedékek s egy emberöltő alatt egy 
század mulasztását pótolta. 

Nem az ő hibája, hogyha a nagy munka veszély-
ben forog ma. 

Nem az ő hibája, hogy a hittudományt ma min-
denfelől ostromolni próbálják. Nem az ő hibája, ha a 
magyar nyelv telve van idegen szavakkal s megméte-
lyezte az idegen szellem és a hazai saját külön rövid-
látásunk. Nem az ő hibája, ha legszebb, legerősebb al-
kotása : a katholikus magyar közvélemény nem büszke 
tölgyfa ma, a minek ő akarta látni, hanem gyönge, 
törpe bokor, mely nem a magasba tör, hanem még há-
lás, ha a legelésző lényeknek út jába nem kerül. 

Veszélyben Pázmány Péter legelső munkája, élete 
koronája, félve féltett gyermeke. Hol van á segítség 
másutt, ha nem az édes szülőnél ? 

Mert ki gyermekét szere t te , 
Gondjá t sír el nem temet te . 

Pázmány szelleme visszatér, Pázmánynak vissza 
kell térnie. 

Meg kell jelennie újra itt közöttünk, föl kell ölte-
nie az ellenséges pánczélt s csatába mennie. 

Ellenség pánczélját vitte diadalra évszázadok előtt. 
Ki kételkedhetnék győzelmében ma is ? 

Pázmány Péter visszatér! 
Ott van a keresztényien magyaros, tiszta irány 

legerősebb pánczélja : a sajtó. Innen intézik a legheve-
sebb támadásokat ellenünk s kergetik — akarva-nem-
akarva — szétmállás, züllés felé a viharokban meged-

zett, hajdan oly erős magyar társadalmat. Ezt a pán-
czélt, ezt kell felőltenie annak, a ki az uj szellemért 
küzdeni akar. 

Keresem Pázmányt s keresem az ismertető jelt. 
Miről fogom őt megismerni, ha egyszer megjelenik 
közöttünk? Miről fogom megtudni, hogy ő az a kit 
várunk ? 

Arról, hogy az ellenfél pánczéljába, a sajtóba fel-
öltözve fog megjelenni a küzdőtéren. 

Keresem Pázmánj^t — s megtaláltam. 
A katholikus szellemű sajtó képviselői most ér-

keznek Nagyváradra. Zászlajuk Pázmány neve, pán-
czéljuk az ellenfél vé r t j e : a sajtó, és fegyverük a leg-
hatalmasabb : az igazság. 

A kit kerestem, megtaláltam az Országos Páz-
mány-Egyesület szellemében. 

Pázmány visszatért! K. A. 

Antwerpen, május 30. Az Istenbe vetett hit modern 
csodái. — 

A tehetetlenségük érzetében Jézushoz járuló tanít-
ványok „titkon" azt kérdezték Jézustól : miért oly 
tehetetlenek ők az ördöggel szemben, miért nem űz-
hetik ki ők azt, miért nem mivelhetnek csodadol-
gokat ? 

„Mondá nekik Jézus : A ti hitetlenségtek miatt. 
Mert bizony mondom nektek: Ha annyi hitetek leend, 
mint a mustármag, és mondjátok e hegynek: Menj 
innét amoda, elmegyen, és semmi sem lesz nektek lehe-
tetlen. " 

Csodálatos nyilatkozat, magasztos igéret. Keresz-
tény embernek „semmi sem lehetetlen", — csak higy-
jen, vagyis ragaszkodjék az ő megváltó Istenéhez és 
bizzék benne ; de igazán ám, nem pedig a világ csábí-
tásaira kacsingató tekintettel. 

Ha valahol tehetetlen a katholiezizmus és gúnyos 
hahotával diadalmaskodnak a katholikusok felett az 
egyház ellenségei: annak oka abban rejlik, mert a 
katholikus lelkekben pang a hitélet, nincs meg az az 
igazi mustármagnyi csodatevő hit, mely hegyeket 
mozdít ki helyéből és helyez át más hegyek helyébe. 

Hegyek alatt itt nem kell éppen csakis hegyeket 
érteni a szó legszorosabb értelmében. Hegy itt jelent 
bármit, a mi emberileg lehetetlen s csak Isten csoda-
tevő erejének segítségével lehetséges. Holt embert 
halottaiból feltámasztani emberileg lehetetlen. A keresz-
tény hitnek van ilyen éltetadó ereje. Országot, mely 
az egyház, a keresztény vallás ellenségeinek karmai 
közé került, tehát erkölcsileg a keresztény vallásra 
nézve megszűnt, meghalt, — uj, keresztény hitéletre 
feltámasztani — emberileg lehetetlen. Ámde a keresz-
tény hit és Istenbe vetett bizalom, szóval az Isten 
iránt való lángoló szeretetnek egy cseppet sem lehe-
tetlen. A hit esdeklő szavára Isten kiküldi az ő szel-
lemét, és" megujul minden. „Emitte spiritum tuum, et 
creabuntur, et renovabis faciem terrae." Igy imádko-
zik az egyház dicsérő imájában, metylyel dicsőíti az 
embereket, nemzeteket, szóval a föld szinét újjáteremtő 
Isten hatalmát és dicsőségét. 
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Londonban száz év előtt, mit mondok? 50 év 
előtt — hire se volt a szerzetesi életnek. Wiseman, 
mint 1Ő49 óta londoni apostoli vikárius 2 év alatt 10 
szerzetes házat alapított. Francziaországban a nagy 
forradalom pusztításai óta a sedani nemzeti katasztró-
fáig nem volt katholikus egyetem, a kormányok nem 
engedték meg az ily alapítást. Néhány év alatt 7 
katholikus egyetem keletkezett. A lehetetlenséget lehet-
ségessé tette az ima által segítségül hitt Isten szelleme, 
támasztva oly adakozó készséget, mely lehetetlennek 
látszott az előtt. Még többet mondok, Belgiumban a 
szabadkőművesség által vezetett szabadonczkodás vulgo 
szabadelviiség annyira hatalmába kerítette a közokta-
tást, hogy már alig volt iskola, a melyben katholikus 
nemzedéket lehetett volna nevelni. A belgiumi kath. 
papság elkezdett rendkívüli erőfeszítéssel imádkozni és 
dolgozni. Támogatására sietett a kath. papságnak a 
löweni kath. egyetem által nevelt katholikus világi 
nivek u j nemzedéke. Megszálta a népet Isten lelke s 
néhány év alatt 36 millió frankot adtak össze filléren-
kint s 1897-ben már 3885 szabad katholikus iskola állt 
a katholikus családok rendelkezésére, a szabadkőműves-
ség által a kezébe kerített állami hatalommal elközősi-
tett, illetve elkereszténytelenített iskola-rendszer pedig 
összeroskadt, ugy hogy 2267 tanitó lemondott, ott 
hagyta a répszerütlenekké vált vallástalan állami és 
községi iskolákat s beállt a szabad katholikus nevelés 
és tanítás érdekeinek lelkes szolgálatába. Van itt Antwer-
penben egy egyszerű „iskolai filléregylet " Igazán, csak 
fillérekből 700,000 frankot gyűj töt t össze 25 év alatt ez 
az egylet. 

Mindezen esetek erkölcsi csodák, mert lehetetlen-
ségeket tett bennök lehetségesekké az Isten, ki előtt 
semmi sem lehetetlen. Az emberek részéről az ilyenekhez 
liit szükséges, lángoló élő hit, mely imáival megostro-
molja az eget s szorgalom és munka fáradhatatlansá-
gával magával ragadja az embereket — csodás erők 
kifejtésére. 

Hasonló fellendülést kívánok önöknek ! 

Róma, jun. 5. XIII. Leo pápa levele a solesmesi 
apáthoz a gregoriánus ének ügyében. — 
Dilecto Filio Religioso Viro Paulo Delatte O. S. B. Abbati 

Solesmensi. 

L E O P P . XIII . 
Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem. 
Nos quidem et novimus et alias laudavimus posi-

tam a vobis intelligenter operam in scientia eorum 
concentuum sacrorum, de quibus memoriae est prodi-
tum, ad magnum Gregorium referendos esse auctorem. 

Similique ratione non potest Nobis non probari 
vester ille in conquirendis vulgandisque veteribus de 
eo genere monumentis tam operose tamque constanter 
insumptus labor. Quorum laborum fructus varios vide-
mus iis consignâtes voluminibus nec sane paucis, quae 
Nobis grato admodum munere diversis temporibus 
misistis, quaeque late iam, ut accepimus, in luce atque 
oculis hominum versantur, ac multifariam quotidiano 
recipiuntur usu. Omnino quidquid suscipitur studii in 

hac illustranda augendaque rituum sanctissimoruni 
comité atque adiutrice disciplina, dandum laudi est, 
non solum propter ingenium et industriam, sed etiam, 
quod longe maius, propter speratum divini cultus in-
crementum. Siquidem gregoriani concentus prudentis-
sime sunt sapientissimeque ad illuminandum verborum 
sententias inventi, atque inest in eis, si modo adliibe-
antur perite, magna vis et mirifica quaedam mixta 
gravitate suavitas, quae facile illapsa audientium in 
animos pios ciere motus cogitationesque salutares alere 
tempestive queat. Quotquot igitur sunt, praesertim ex 
alterutro ordine Cleri, qui se posse aliquid in hac vel 
scientia vel arte sentiant, pro sua quemque facultate 
elaborare omnes convenit sollerter et libéré. Salva 
quippe caritate mutua et ea, quae debetur Ecclesiae 
obtemperatione ac reverentia, multum prodesse rnulto-
rum in eadem re studia possunt. ut vestra ad hanc 
diem. 

Divinorum munerum auspicem, itemque paternae 
benevolentiae Nostrae testem tibi, dilecte fili, sodali-
busque tuis apostolicam benedictionem peramanter 
in Domino impertimus. — Datum Romae apud S. 
Petrum, die XYH. Maii Anno MDCCCCI. Pontificatus 
Nostri vicessimo quarto. 

LEO PP. XIII. 

PAPNEVELŐ INTEZETEINK 

EGYflÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁK 
A szombathelyi papnöveiidékek Szt. Ágoston-

Egylete május 26-án tartotta XIII . rendes gyűlését. 
Az elnök jelentése után Tóth József dr tan. felügyelő 
megbírálta a máj. 30-án tartandó ünnepélyre benyúj-
tott költeményeket, melyek közül az elsőséget a „Negy-
ven év után" czimü nyerte el. Ezután a főjegyző 
felolvasta a mult gyűlés jegyzőkönyvét, a melynek 
hitelesítése után következett a gyűlés fő-tárgya, esz-
mecsere erről a tételről : Erkölcsi kérdés-e a szocziáliz-
mus ? Elsőnek Fábián Grábor IV. éves hittanhalgató 
beszélt. O szentsége idevágó szavainak fejtegetése után 
kimutatta, hogy a szocziális kérdés első sorban erköl-
csi kérdés, és éppen azért első sorban erkölcsi uton 
kell a szocziális bajokat orvosolni. — A szép fejtege-
tést nem hagyta helyben Németh József I. é. hh., ki 
a legdühösebb szocziáldemokrata álláspontjára helyez-
kedve czáfolt, tagadott és támadott minden erkölcsi 
vonatkozást a szocziális kérdésben. Ennek ellenveté-
seire azonban elég ügyesen megfelelt Osztovics József 
H. é hh., aki az ellenfél állításait részben egyenesen 
megczáfolta, részben ad absurdum dedukálta. Kivüle 
még ügyesen hozzászólt a tárgyhoz Jandrisevics Péter 
II. é. hh. De teljessé az eszmecserét Tóth József dr 
tette, ki közbeszőtt megjegyzéseivel a hézagokat eltün-
tette. Végül a szocziális kérdés fontosságára és tanul-
mányozására, de mindenek előtt a kérdés tanulmányo-
zásában követendő óvatosságra, tapintatosságra figyel-
meztette az egybegyűlteket. A buzdító szavak után a 
g y ü l é s f a szokásos ima zárta be. 

* * 
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Ugyanaz a Szt. Ágoston-Egylet máj. 30-án ünne-
pelte fényesen sikerült diszgyüléssel 40 éves fennállását. 
Az ünnepélyen számosan megjelentek a helybeli ven-
dégeken kivül az egylet egykori tagjai közül, hogy 
meggyőződjenek, vájjon örökük jó kezekben van-e. 
Érdeklődtek a szerény egylet iránt, melyben a vallás-
irodalom terén először tettek próbálgatásokat, s épen 
ez az érdeklődés teszi érthetővé, hogy az egylet egy-
kori tagjainak oly fényes koszorúja jöt t egybe. — 
Miután a növ. papság énekkara a pápai hymnust elé-
nekelte, Stegmüller Károly dr praelatus, intézeti rektor, 
az egylet egyik lelkes alapítója szép beszédével a 
gyűlést megnyitotta. Ezután Könczöl Antal III. é. hh., 
az egylet főjegj^zője, felolvasta a Szt. Ágoston-Egylet 
rövid történetét. Tagadhatatlan, volt ez egyletnek is 
oly korszaka, melyben egyrészt az érdeklődés hiánya, 
másrészt az eszmék tespedsége már-már a pusztulás 
örvényébe sodorták. De különösen az utóbbi 10 év 
alatt az intézet nemes szívű elöljáróinak önzetlen buz-
gólkodása, lelkes tisztviselők ernyedetlen tevékenj^sége 
megmentette az eg}detet az enyészettől. Megtalálta az 
alapítóktól kijelölt talajt, melyen felüdült, életerős 
szellemben törekszik hivatásának megfelelni. — A nagy 
tetszéssel fogadott felolvasás után az énekkar Donizetti 
,.Lammermoori Luciá"-ját énekelte. Ezután Gyuk Pál 
IV. é. hh. felolvasta az egylet disztagjának, Kincs 
István, kőszegi plébánosnak ez alkalomra irt „Öröm-
apa" cz. kedves hangulatu elbeszélését. Majd Farkas 
Kálmán II. é. hh. lépett az emelvényre, s elszavalta 
szép alkalmi költeményét „Negyven év után" ; nemes 
eszméivel, erőteljes előadásával meg yerte a lelkes 
hallgatóság tetszését. Végül Fábián Gábor IA7. é. hh., 
az egylet elnöke remek beszédében megköszönvén a 
vendégek szives érdeklődését, s az egylet czéljának 
fontosságára, nemességére czélozva kitartásra buzdítja 
az egylet tagjait. Az ünnepély a „Szózat" eléneklésé-
vel végződött. . . . 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent Imre Onképző-Egylet folyó hó 5-én 

tartotta évzáró közgyűlését. A titkári jelentés szerint 
a tagok száma 160-ról '272-re emelkedett ; äz egylet 
körül szerzett elévülhetetlen érdemeikért Csúszka György 
kalocsai érseket és gróf Aptponyi Albertet védővé, Szabó 
Jenő nyugalmazott ministeri tanácsost tiszteletbeli tag-
gá választották, Mailáth György gróf és Demeczky Mi-
hály, a Ferencz József intézet kormányzója 200 — 200 
koronával az egylet alapító tagjai, dr Takács Menyhért 
jászóvári prépost pedig pártoló tagokká lettek. Anya-
gilag támogatták az egyletet Császka György kalocsai 
érsek 300, Samassa József egri érsek 200, Szmrecsányi 
Pál szepesi püspök 100, a Katholikus Vallásalap 200, a 
mezőkövesdi esperesi kerület Kozma János esperes ut-
ján 60, Vcnczell Antal nyitrai prépost 50 és Bei dl Ala-
jos győri kanonok 40 koronával; Vodiáner Albertné, 
miután a mult évben a világbirodalom klaszszikusaiból 

egy egész kis könyvtárral ajándékozta meg az egyletet, 
ez évben „Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és kép-
ben" egy 16 kötéses díszmunkával, dr Várossy Gyula 
23relátus pedig a Görres-társaság Staats-Lexiconát aján-
dékozta az egyletnek. Tartott az egylet 14 felolvasó-
és vita-estét a tudomány és irodalom csaknem minden 
szakából vett tárgygyal. Az országos katholikus nagy-
g37ülés határozatainak végrehajtásaképp felállította helyi-
ségeiben a Péterfillér-perselyt és a katholikus sajtó tá-
mogatására kebelén sajtószövetséget létesített. Végül 
örvendetes kezdeményezésekről adnak hirt, hogy az 
egylet tagjaiból a belvárosi Szent Vincze-egylet kebe-
lében egyetemi osztály alakult. Az iparos és a munkás 
elemek értelmi színvonalának emelésére az angol egye-
temen annyira virágzó „University Extension" intézmény 
megalkotását készítik elő, egyenlőre a fővárosi és kör-
nyékbeli katholikus valamint tanoncz-otthonok tagjai 
számára. A közgyűlés a jövő év még eredményesebb 
működésének reményében lelkes hangulatban véget ért. 

IRODALOM. 
A kath. világirodalom könyvespolczáról 

néhány könyv. 
1. Dr J. Sestili. De naturali intelligentis animae 

capacitate atque appetitu intuendi divinam essentiam. 
Commentarius in Summám Theolog. S. Thorn. Aq. I. 
q. 12. a. 1. Megjelent 1896. Pustet bizományába át-
ment 1899-ben 8-r. 239 1. 

2. Dr J. Sestili. De possibilitate desiderioque pri-
mae causae substantiam videndi Romae 1900 Pustet, 
8-r. 61 lap. 

3. Doctoris Exstatici D. Dionysii Cartusiani. Opera 
omnia. Monstroli, Typis Cartusiae S. M. de Pratis 
(Notre-Dame de Prés) 4-r. 46 kötetre van számítva. 
Eddig megjelent 14 kötet. Egy-egy köt. ára 15 frk. 

4. Dr Max Wildmnann. Jahrbuch der Naturwis-
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7. Lahousse S. J . Tractatus de sacramentis in gé-
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13. Fent. La Faculté de Théologie de Paris. Épo-
que modem. T. 2. XVI. Siècle. VI. 422 lap. Paris, 
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14. 7}ruber S. J . Mazzini, Freimaurerei und Welt-
revolution. Regensb. 1901. Manz. 4 m. 

15. Fr. Aidan Gasquet O. J . B. The Eve of the 
Reformation. Studies in the religious life and thought 
of the english people in the period preceding the 
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rejection of the Roman jurisdiction by Hemy VIII. 
New edit. London, Simpkin, 1900, 8-r. 406 1. 7.6 sh. 

16. Ch. Maignen dr en th., Nationalisme, Catholi-
cisme. Révolution. Paris. 1901. Retaux 18-r. 3 frk 50 c. 

17. R. P. Paranque S. J., La dévotion au sacré 
coeur de Jézus étudiée en son image. U. o. 1 frk 50 c. 

18. L'Église naissante et taint Paul. (Essai du com-
mentaire du texte sacré). Méditations sur les actes des 
apôtres à l'usage du clergé, des réligieux et réligïeuse, 
et des laïques instruits. Marseille, Librairie Jolesienne, 
8-r. 4'20 lap. Ára 4 frk. 

19. P. Jos. Kn bs redemt. Geist des hl. Alphonsus, 
Nach dem Französischen des Cardinal Yillecourt 1901. 
8-r. 285 1, Dülmen, Laumann, 1 m. 

20. Sauter O. S. B. Abt v. Emaus. Colloquien 
über die heilige Regel. Prag, 1900, n. 8-r. 400 1. 
3.60 m. 

21. R. P. A. Boulanger S. J . Les Jésuites et les 
Humbles. Paris, 1901, Lecoffre 12-r. 256 lap két kép-
pel 75 c. 

22. Birot vie. gen. Le mouvement religieux. 
U. o. 3.50 frk. 

23. Abbé Millot. Que faut-il faire pour le peuple ? 
U. o. 4 frk. 

24. Ribet chan. Les vertus et les dons clans la vie 
chrétienne. U. o. 5 frk. 

25. Abbé Lepitre. Saint Antoine de Pacloue 2. éd. 
U. o. 2 frk. 

26. Le Cardinal Wiseman, sa vie et son temps, 
par Wilfrid Ward, traduit de l'anglais par l'abbé Joseph 
Cardon. 2 vols. Paris, Lecoffre. 

27. Abbé Lenfânt. Le coeur, retraite prêché aux 
dames dans l'église Ste Madeleine à Paris. 1901. Paris, 
Poussielgue, 2 frk 50 c. 

28. Ugyanaz. Le coeur vaillant ou le courage 
chrétienne. U. o. 2 frk 50 c. 

29. Abbé de Gibergues. Le mari, le père, l'apôtre. 
Instructions aux hommes du monde. U. o. 2 frk 50 c. 

30. Malier S. J . Psychology empirical and ratio-
nal. 4. ed. London, 1900, Longmans 8-r. XYI, 602, 
XI I 1. 6 l/2 sh. 

31. Kurzgefasster tvissenschajtlicher Commentai• zu 
den hl Schriften des Alten Testamentes auf Veranlassung 
der Leo-Gesellschaft unter besonderer Mitwirkunk von 
(5 szaktudós) herausg. von Prof. Dr B. Schäfer in 
Wien. Abtheil. III. B. 1. Hälfte: Das Buch Ezechiel 
erklärt von P. Schmalzt Dr, theol. Prof. am bischöfl. 
Lyceum und Domkapitular in Eichstätt. Mit 5 Abbild. 
Wien, Mayer, 1901. YI, 473 1. 12 korona. 

32. P. Pierling S. J . La Russie et la Saint-Siège, 
torn. 3. Paris, 1901, Pion. 

33. A. S. Grenier. Nos évêques. Kapható az Uni-
vers kiadóhivatalában, Paris, rue Cassette 17. 2 fk 50 c. 

34. Talmud de Babylone. Traduit en français. 1. 
fasc. Paris, 1901. Yernet. 1 frk 15 c. 

35. Abbé Gombault dr. L'imagination et les états 
préternaturels, étude psychologique et mvstique. Blois, 
1901. Migault, 

VEGYESEK. 
Kómából érkezett tudósításunk szerint XIII . 

Leo pápa uj encyklikán dolgozik, mely a kath. egyház 
híveinek kötelességeiről szól szemben a társadalmi 
rend ellenségeivel. Ennek hatása erősen fog nyilvá-
nulni a népek politikai életében. 

— Az lírnapi proczessziót Budavárában dr Kolil 
Medárd püspök ur vezette. A kormány részéről jelen 
voltak a közoktatásügyi és az igazságügyi ministerek. 
A pest-belvárosi proczesszión Kimer apát pontifikált. 
Itt különösen impozáns volt az Oltár-egyesület tagjai-
nak több száz főre rugó csapatban való lampionos 
kivonulása Kánter Károly apát-plebános vezetése alatt. 

— Esztergomban Jézus szentséges Szive tiszte-
letére 9 napi ajtatosság lesz 13— 2 l-ig bezárólag. Az 
ajtatosság a szent Ignácz tiszteletére szentelt vízivá-
rosi (hajdani jezsuita) templomban Bóta Ernő Jézus-
társasági atya vezetése alatt fog megtartatni. 

— A pápai háztartásban az a változás történt, 
hogy a bibornokká előléptetett della Volpe majordomus 
helyét ő szentsége rendeletére mgre Cagiano de Aze-
vedo Octavius eddigi főkamarás, ez utóbbi helyét pedig 
mgre Bisleti Kajetán szolgálattevő kamarás foglalja eL 

— A csiksomlyói székely búcsújárás. Gyönyörű 
szép idő kedvezett annak a hagyományos bucsújáras-
nak, melyet a székely nép századok óta évenkint ősi 
hitében való megmaradásáért Csiksomlyón pünkösd 
alkalmával szokott megtartani. Majlatli Gusztáv gróf 
püspök úr is minden évben elzarándokol e kegyheiyre 
s együtt imádkozik népével. Az idén .0—25 ezer em-
berre teszik a résztvevők számát. A körmenetet mind 
a két alkalommal Murányi K. főesperes vezette. Szom-
baton d. u. beszédet tartottak : Kovács Mihály a tem-
plomban, Körösi Géza a szabadban. Yasárnap az ün-
nepi misét Imets F. Jákó kanonok mondotta ; a tem-
plomban Rancz János esperes és a szabadban pedig 
Raduly Simon praedikáltak. Mint mindenütt ugy itt is 
püspök urunkat a nép rajongó tisztelet és szeretettel 
fogadta és vette körül. A gymn. és a képezde sikerült 
ünnepségek tartásával fejezte ki szeretetét és ragasz-
kodását a kegyes főpásztor iránt. Hétfőn és kedden 
még Csiksomlyón időzött a főpásztor, szerdán reggel 
Székely-Udvarhelyre ment. honnan junius elsejére 
Segesvárra megy, hogy megkezdje a küküllői esperes-
kerületben bérmautját. 

— Népmissió (lalgóczon. Május hó 18—27-ig 
bezárólag P. Daubner és P. Silvester Jézus-társasági 
atyák vezetése alatt népmissió tartatott Galgóczon, 
melynek üdvös eredménye, hogy ez idő alatt mintegy 
négy ezren gyóntak és áldoztak. Daczára a nagy mezei 
munkának, a pleb. templom naponta tul volt tömve 
hivőkkel annyira, hogy egyes szt. beszédeket szabad-
ban, a főtéren kellett megtartani. Ez alkalommal mér-
tékletességi egylet is alakult itt a jó atyák buzgólko-
dása folytán, mely vagy 500 tagot számlál. A gomba 
módra felszaporodott és eddig jól látogatott pálinka-
lebujok üresen állanak. Az intelligenczia is meglehetős 
számban vette ki részét, s szinte járult a szentségekhez 
az alsóbb osztályú nép nem csekély lelki épülésére. 
Babóthy Rózsika úrhölgy tolmácsolta a plébániában 
megjelent hölgy és uri küldöttség érzelmeit a buzgó 
atyáknak, nemkülönben a helybeli plébánosnak is. 
mint a ki sem költséget, sem fáradságot nem ismer, 
hogy pastoracziója elég intensiv és áldásos legyen. 
(Isten éltesse őt! Szerk.) A szt. missió a szokásos 
keresztmegáldással és az azt követő körmenettel nyert 
kifejezést, a melyen nem kevesebb, mint 1 0 - J2 ezer 
ember vett részt. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Rre;;/iay Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi nv. r. tanár. 

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A. Rituálé-kérdés 
M a g y a r o r s z á g o n . 

Irta : I)r Bajner Lajos. 

I. 
A Rituale-ügy hazánkban egyre bonyolul-

tabbá válik. A fiatalabb nemzedék, mint rende-
sen, az ujitások barátja, reformot sürget, sőt 
nem törődve az előzményekkel, nem számolva 
a következményekkel, félreismerhetlen animozi-
tással tettleg iparkodik a felvetett kérdést 
megoldani, oly módon, és oly irányban, mely 
méltán aggodalomra ad okot és a jó ügynek 
csak kárára lehet. 

Szertartásaink nem üres czeremóniák, 
melyeket igy is ugy is lehet végezni, a nélkül, 
hogy a vallásos érzületen ezen változatosság 
csorbát ne ejtene. Ellenkezőleg minden egyes 
szertartásnak megvan a maga mély jelentő-
sége, a lelkipásztorok hi veiket ezen jelentőségre 
kioktatták, a hivek a nyert magyarázatokhoz 
képest alkotnak magoknak azokról fogalmat, 
ezen fogalmakból táplálkozik a vallásos érzület, 
szüli a megszokott és átértett szertartásokhoz 
való benső ragaszkodást, adja meg a vallási 
ténykedéseknek a szellemi keretet s hozza 

létre a részvevő keblében az épületességet. 
Senki durva kézzel ne merje érinteni ezen 
megszentelt érzelmeket. A rombolás, melyet 
az ajtatos keblekben ezen avatatlan beavatko-
zás előidézhet, szinte kiszámíthatatlan. Népünk 
alaphangulata conservativ, és különösen vallási 
téren, mondhatnám, ó-conservativ. Irtózik min-
den újítástól. Félti hitét, félti vallásos ideáljait, 
félti vallásos meggyőződését. Es ez igy van jól. 
Ez egyik legerősebb bástyája a katholiczizmus-
nak napjainkban, midőn a sok krajczáros, fo-
rintos hírlap, tudós és félmüveit álapostol ára-
datként szórja napról-napra a hitközöny mérgét,, 
az erkölcsi mételyt a nép közé s a tömeges-
terjesztés okozta olcsóságnál fogva a legalsóbb-
néposztály számára is könnyen hozzáférhetővé 
teszi. Még csak az kellene, hogy a védőgáta-
kat mimagunk romboljuk le, a zsilipeket mi 
nyissuk meg az áradatnak ; a hivek természetes 
dispositióját, melylyel a hitközöny mérgét az 
erkölcsi mételyt diluálják, azok hatását para-
lysálják, mimagunk rontsuk el avval, hogy 
szent vallásunk szertartásai iránt viselkedő' 
tiszteletöket alább szállítjuk, az ideálokat,, 
melyekből a hitélet táplálkozik, a vallásos 
meggyőződés erőt merít, meggondolatlanul 
széttépjük. 

De van a dolognak még egy oldala, a 
kánonjogi szempont. Ki bízta meg ezen ura-
kat és honnan veszik a küldetést a reform 
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"keresztül vitelére? Mohamedet, Luthert s a 
többi hitujítót senki sem fogja menteni avval, 
hogy benső sugallatukat követték, hogy alanyi 
meggyőződésök szerint tévedések és visszaélések 
ellen léptek sikra. Még ha valóságos tévelyek 
és visszaélésekkel is álltak volna szemben, még 
akkor sem ő reájok tartozott azok orvoslása. 
Isten, egyházának sorsát nem bizta jött-ment 
•emberekre, hanem rendelt számára tanitói és 
kormányzói hivatalt, ezen hivatal viselőinek 
pedig megígérte az ő különös segedelmét s 
•annak nyújtásával nem embereket bizott meg, 
hanem azt magának a Szentléleknek tartotta 
fenn. A Szentlélek áítal a püspökök közvetí-
tése és felügyelete mellett őrködik Isten az ő 
egyháza fölött. 0 reájok tartozik az egyes 
egyházakban a jogfejlődést irányítani és ellen-
őrizni, az irott jogot a gyakorlatban levő jog-
gal egyensúlyba hozni és kiegyenlíteni. 

Az egyház szertartásaiban él az ő hite. 
Van az egyház szertartásainak oly része, mely 
az egyház dogmáit ju t ta t ja kifejezésre, a dog-
mának szoros következménye s azért ép oly 
változhatatlan mint a dogma maga. 

Senki sem szolgáltathat ki több szentséget 
mint hetet, de kevesebbet sem, mert a szent-
ségek hetes száma dogma. Azonkívül a ki 
keresztelni akar, annak természetes vizet kell 
használnia, mosdatás alakjában, a megfelelő 
szavakkal, mert ha viz helyett más folyadékot 
.alkalmaz, vagy ha azt nem lotio-ként, hanem 
mondjuk például ital gyanánt, vagy nem az 
•előirt szavak kíséretében hozza a keresztelen-
dővel érintkezésbe, a keresztség nem iő létre. 
Ugyanez áll a többi szentségekről is, bár azok 
némelyikénél, már ép ugy a formát mint a 
materiát illetőleg, magának Krisztus Urunknak 
rendeléséből és az apostoli hagyomány szerint 
bizonyos tér van hagyva az emberi akarat 
szabad mozgására. Gondoljunk csak a kovászos 
-és kovásztalan kenyér használatára a szent 
misében, az egy és két szin alatt való áldo-
zásra, az ordo formájára és materiáj ara, a 
házasságkötés tridenti formájára, stb. 

Vannak azonkívül oly szertartásaink is, 
melyek az egyház dogmáiban birják ugyan 
alapjukat, az egyház dogmáit jut tat ják kifeje-
zésre, de nem kötelező szükségszerűséggel. 
Elhagyhatók, meg igy is ugy is végezhetők, a 
-dogma és isteni parancs sérelme nélkül. A fel-
támadási szertartás, a mint az nálunk szokás-

ban van, az urnapi, buzaszentelési, keresztjáró-
napi s egyéb körmenetek, a temetési szertar-
tások, áldások és szentelések stb., az egyház 
dogmáiban gyökereznek, azoknak tettekben 
való nyilvánulása a nélkül, hogy isteni törvény 
által azoknak ily alakban való nyilvánítására 
köteleztetnénk. 

Tartozunk Krisztus Urunk feltámadásában 
hinni, Ot az oltári szentségben imádni, Isten-
től kérni az áldást, Ot bűneinkért kiengesztelni, 
azokért vezekelni; de hogy ezt hol, mikor és 
mily alakban cselekedjük meg, az körülmé-
nyeinktől függ, és hogy ez miként történjék 
teljes praecisitással egyöntetüleg az egész 
egyházra, az összes liivekre kötelezőleg. ki 
sem mondható, mert a kor, míveltség, nemze-
tiség, társadalmi alakulások, éghajlat, az egye-
sek foglalkozása, temperamentuma stb. szerint 
az élet mindenütt más és problémákat vet fel, 
melj-ek sablonszerű megoldást nem engednek. 

Azért az egyházban is mindenkor divott 
és törvényt pótló, sőt az általános törvényt 
módosító erővel birt és bir jelenleg is a szo-
kásjog. IX. Gergely „Cum tanto" decretaléja y) 
szerint nem megvetendő a régi időktől fogva 
fennálló szokás tekintélye, s hogy jogerővel 
birjon, nem kívántatik egyéb, mint hogy ne 
ellenkezzék se a természeti se az isteni tör-
vénynvel, ha pedig a tételes ellen irányul, 
akkor legyen rationabilis és legitime prae-
scripta. 

Erre pedig annál inkább van szükségünk, 
minthogy a katholikus egyházban épp egyete-
mességénél fogva codificált jog, az ujabbkori 
államok polgári, büntető stb. törvénykönyvei 
mintájára nem is képzelhető. Nálunk legfeljebb 
törvénygyűjteményekről lehet szó, melyek a 
közigazgatás, a házassági, javadalmi, birtok, 
büntető jog és eljárás főbb irányelveit hatá-
rozzák meg, s azoknak az egyes esetekre való 
alkalmazása a doctrinális magyarázatnak, a 
particularis jogfejlődésnek, s különösen napi-
jainkban, midőn az egyházmegyei és tarto-
mányi zsinatok kora úgyszólván lejárt, a jog-
szokásnak marad fentartva. 

Es senki se mondja nekem, hogy a litur-
giái jog terén nincsen helye a jogszokásnak. 
Legalább is azon részében, mely sem termé-
szeti, sem isteni jogon nem alapszik, minden-

') Cap. Cum tanto. 11. X. De Consuetudine I, 4. 
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esetre van helye. IX. Gergely idézett decre-
táléja e tekintetben nem enged semmi kétséget. 
És tekintve a tényleges állapotokat, a vigens 
ecclesiae disciplinât, mely épp a liturgia terén? 
sokban eltér az irott jogtól, akkor ha nincs 
helye a liturgiái szokásjognak azt kellene 
elfogadnunk, hogy az egyetemes egyház leg-
nagyobb része törvénj-szegő, vagy legalább is 
törvénykivüli állapotban van. 

Ismerjük a Missale Eomanum kötelező 
voltát és annak rubricáit. Es kérdem, az 
egyetemes egyház melyik templomában tar-
tatnak meg azok minden legcsekélyebb hiány 
és változtatás nélkül? melyik plébánosnak áll 
rendelkezésére a missa solemnis decantálásá-
nál rendi diaconus, subdiaconus, acolythus? 
Még a székesegyházaknál sem fordul ez elő 
kivétel nélkül ; mert a presbyteri renden alul 
álló rendek ma már megszűntek állandósággal 
birni, s csakis mint a presbyteri rendre való 
rendi előkészület jönnek figyelembe, mint 
állandó szolgálatot teljesítő rendfokozatok többé 
nem léteznek, daczára annak, hogy a tridenti 
zsinak azok visszaállítását ezen minőségökben 
nemcsak a székes — és társas — hanem a 
plébániai egyházakra is kötelezőleg kimondotta, 
sőt készséggel beleegyezett, hogy oly helyeken, 
hol a kisebb rendfokozatokra nem állnának 
rendelkezésre nem házas papok, a püspök 
máskülönben tiszta életű, házas minoristákat 
is alkalmazhasson, kik a templomi szolgálat 
alkalmával tonsurát és papi ruhát viselni tar-
tozzanak. 2) Es még ezen engedménynyel sem 
lépett életbe a tridenti szent zsinat rendelke-
zése. A kisebb rendek teendőit mindenütt, még 
a székes és társas egyházaknál is, világi embe-
rek látják el, kiknek még csak tonsurájok 
sincsen. Legfeljebb az ünnepi szent misénél 
működnek közre növendékpapjaink, de azok 
is tekintet nélkül arra, vájjon minoristák, vagy 
legalsóbb tonsuratusok-e ? 

Ha a jogszokásnak a liturgiái jog terén 
nincsen törvénypótló, törvényalkotó ereje, akkor 
valóban szomorú a mi állapotunk, mert állandó 
törvényszegésben élünk s intézményeink nem 
a kath. egyház intézményei. Es e helyütt igen 
kérném azon fiatal paptársaimat, kik a római 
liturgikus könyvek rubrikáin és a szertartásos 
Congregatio decretumain kivül más jogfejlő-

2) Cone. Trid. Sess. XXII I . de Ref. cap. 17. 

dést nem akarnak elismerni, s még az egyház-
megyei Ritualéval is ellenkezésbe helyezik 
magokat, vélt buzgalmukban botrány előidé-
zésétől sem ijedvén vissza,3) vessenek egy 
pillantást önmagukra s az examen conscien-
tiae alkalmával kérdezzék maguktól, nem vet-
ték-e szabálytalansággal fel az alszerpapi,, 
szerpapi és áldozópapi rendeket? s ezen irre-
gularitas nem kiséri-e őket lépten-nyomon, 
mint az árnyék egész életökön keresztül min-
den magasabb rendi ténykedésnél? 

A decretáliai jog szerint „Clericus mini-
stráns in pertinentibus ad ordinem, quem non 
habet, deponendus est et amplius non ordi-
nandus" 4) Scherer megfejtésének az a része, 
hogy a szent misénél való segédkezés az illető 
rendfokozat elnyerése előtt azért nem vonna 
maga után szabálytalanságot, mivel senki sem 
szándékszik a szent misénél való felszolgálás 
alkalmával rendi cselekvényt végezni,5) meg 
nem állhat, mert a szent miseáldozat nem 
szini előadás, hol a szereplők csak szinlelik 
azt a mit cselekednek. Ez a felfogás épp oly 
lealázó volna isteni tiszteletünk legfenségesebb 
ténykedésére, mint megbélyegző az a körül 
segédkezőkre. Mindenekfölött pedig nincs he-
lyén, mert nem felel meg a valóságnak. Az 
assistensek azt szándékoznak cselekedni, a mit 
tényleg végeznek : segédkeznek a papnak a 
szentmise körül, mindegyik a maga sajátos 
szolgálatát teljesíti, illő komolysággal és áhí-
tattal. Hogy miben áll az illető rendfokozat 
rendi szolgálata, megtudjuk a felavató püspök 
szavaiból: „Acolythum etenim oportet cerofera-
rium ferre ; luminaria ecclesiae accendere ; 
vinum et aquam ad Eucharistiam ministrare ;6) 
továbbá: „Subdiaconum enim oportet aquam 
ad ministerium altaris praeparare ; Diacono 
ministrare ; pallas altaris et corporalia abluere ; 
calicem et patenam in usum sacrifícii eidem 
offerre etc." és: „Accipite lib rum episto-
lorum, et habete potestatem legendi eas in 
ecclesia sancta Dei tam pro vivis, quam pro 
defunctis. In nomine etc." 7) végül: „Diaconum 

3) L. „Religio-Vallás" 1900. II. 24. sz. 
4) Cap. Siquis. 1. X. De clerico non ordinato mi-

nistrante V, 28. 
5) V. Scherer, Handb. d. Kirchenrechtes, Graz, 

1886. I. 348, 81. 
c) Pontificale Rom. de Ordinatione Acolythor. 

U. o. De ordin. Subdiaconi. 
48* 
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«enim oportet ministrare acl altare, baptizare et 
•praedicare . . . Et quia eomministri et coope-
ratores estis corporis et sanguinis Domini. . . 
'Curate, ut quibus Evangelium ore annuneiatis" 
és : „ Accipe potestatem legendi Evangelium in 
ecclesia Dei tarn pro vivis, quam pro defun-
ctis. In nomine etc." 8) A ki ezen ténykedése-
ket végzi, az az illető rendfokozat sajátos 
tisztét teljesíti, és ha avval a rendfokozattal 
nem bir, ministrat in pertinentibus ad ordi-
nem, quem non habet. Ha azután annak 
daczára az igy segédkező még sem esik sza-
bálytalanságba, az nem onnét van, a mint a 
bécsi9) és prágai10) zsinatok a minoristának a 
subdiaconusi tiszt teljesítését megengedhető-
nek találták, hogy t. i. az illető minorista a 
subdiaconusi tisztet a rendi ruhában, de mani-
pulus nélkül teljesíti, mert jogforrásnak nem 
valamely rendi ruhadarab illetéktelen viselé-
sére, hanem a rendi szolgálat illetéktelen 
teljesítésére szabja ki büntetésül a depositiot 
és a magasabb rendfokozatba való előléptetés 
tilalmát, különben is a subdiaconusi rendfoko-
zatnak nemcsak a közönség által különben 
sem látható, legalább nem szembetűnő mani-
pulus képezi sajátos ruháját, hanem ép ugy 
az amietus és a subdiaconust különösen diszitő 
tunica. Annak tehát nincsen semmi ratiója 
mért mentse meg a subdiaconusi tisztet telje-
sítő minoristát az abutus ordinii non recepti 
vétségre kirótt büntetéstől az alig észrevehető 
manipulus nem viselése és ne fokozza inkább 
azt a díszes tunica felöltése, különösen, midőn 
a tilalom nem a ruházatra, hanem az ismer-
tetet t rendi szolgálattételre van kiróva. 

Az ok nem lehet más, mint az ellenkező 
jogszokás, a mely a körülmények szükség-
szerű nyomása alatt ugy alakult, hogy rendi 
subdiaconok és diaconok hiánya miatt mino-
risták a manipulus s illetve stóla nélkül telje-
sítsék a subdiaconi és diaconi szolgálatot. 

(Folytatjuk.) 
8) U. o. De ordin. Diaconi. 
9) Acta et deer. Cone. Pro v. Yiennensis a. D. 1858. 

Ti t . III. cap. 10. „Clericis in minoribus constitutis ne-
que in sacrosancti sacrificii celebratione, neque in aliis 
functionibus sacris diaconi sive subdiaconi officio fungi 
fas est, excepto tarnen necessitatis casu, quo acolythi 
áubdiaconi partes vestem ei propriam sine manipulo 
induti persolvere possunt". 

•10) Syn. Prag. a. D. 1860. Tit. I. cap. 10. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Mária-Pócs. Jubileumi búcsújárás. — 
Kassa nagynevű fopásztora IY. sz. körlevelében 

örömmel adta tudomására papjainak és híveinek, hogy 
ö szentsége a jubileumi búcsút, mely a mult évben tisz-
tán csak az örök városra Rómára szorítkozott, ez évben 
az egész keresztény világra kiterjesztette. A római pápa 
rendeletéhez híven elősorolja a feltételeket a búcsú 
elnyerésére, főképp ajánlva, hogy a rendes 3 körmenet 
egy gyei is pótolható leszen, ez azonban nem a helység-
ben. hanem lehetőség szerint valamely közeli búcsújáró 
helyre legyen irányozva. Igy jutott el az újhelyi espe-
resi kerület papsága híveiknek impozáns számával 
Mária-Pócsra. 

Mint kis elemi iskolás, ha úgy ösz táján megkon-
dulni hallottam a debreczeni szép szólású harangokat 
az esteli órákban, futottam azok után, kik öröm és hálá-
val eltelve visszaérkeztek a mária-pócsi búcsúról. Ezen 
időtől fogva a mostani alkalomig folytonosan élt bennem 
a tiszta vágy : meglátogatni a boldogságos szüzet hír-
neves kegyhelyén. Mióta az Urnák érdemetlen szolgája 
vagyok, évenkint feltett szándékomban volt a Mária-
Pócsra való zarándokolás ; de mindig csak szándék 
maradt, a közbejött akadályok hátráltattak a jóakarat 
kivitelében. Mig végre elérkezett azon perez, melyben 
2 napi fáradozás után nemcsak magam, hanem a kerület 
papságával és buzgó híveivel leborulhattam a csodatevő 
kép előtt*. Sok akadálylyal kellett megküzdenünk, 
Sátoralja-Ujhely, Sárospatak, Trauczonfalva, O-Liszka, 
Tolcsva, E.-Bénye, B.-Keresztúr és E.-Horváti távol esik 
e kegyhelytől ; de mindamellett csüggedés nélkül foly-
tattuk gyalogolásunkat ; a tetthelyen mindezekről 
megfeledkezve : örömmel mondtuk el hálát rebegő 
szavunkat. Amikor elhagyva Kálló-Semjént felcsillant a 
kettős-torony aranyozott keresztje — buzgó imában az 
Isten szabad ege alatt borultunk le és köszöntöttük a 
b. szűz Anyát ! 

Mária-Pócs határában ünnepélyes díszben öltözve 
fogadtak sz. Vazul-rendnek tagjai és kisértek szívélyesen 
Mária kegytemplomába. Kimondhatatlan érzelem fogott 
el bennünket a fénytől és dísztől ragyogó templom 
megtekintésénél, főképp amidőn a királyi ajtó felett 
szemünkbe ötlött az igénytelen kis kép : Máriának 
csodatevő képe ! Elvégezve ájtatosságunkat a gyónta-
táshoz fogtunk, hogy nagy számú híveinket a jubileumi 
búcsú kegyelmeinek elnyerésében még itt részesíthessük. 
Másnap a kora-reggel órái ismét a gyóntató székben 
találtak bennünket. Paptársaim szintén elvégezvén sz. 
kötelmeiket, az ó-liszkai lelkész szószékre lépett, hogy 
kenetteljes szavakban dicsőítse a b . szent szüzet; mely-
nek végeztével fölajánlottam paptestvéreim segédletével 
a legszentebb áldozatot, Mária, szűz Anyánk dicséretére 
és mindnyájunk lelki üdvére. Minden arezon visszatük-
röződött a belső érzelem ; öröm és fájdalom, ez életben 
való küzdelem és megnyugvás egyaránt feltűnt és 
váltakozott a hitben boldog hivek magaviseletén. A 
szűz anya pedig, hiszszük, kedvesen vette hű gyerme-
keinek hódolatát és pártfogását bizonyára nem fogja 
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elvonni tőlünk alázatos tisztelőitől. Hiszen ott vannak 
a jelek és csodadolgok eredményei felfüggesztve a 
templom falára, ott vannak az iratok a monostor levél-
tárában, melyek kétségen kivül helyezik a b. szűz 
irgalomszerű közbenjárását mindazok iránt, kik erős 
hittel közeledtek szent trónusához, a lelki üdvön felül 
testi gyógyulást is keresve és megnyerve. Szivünk 
elfogódott, midőn el kellett hagynunk e csoda-helyet. 
A templomból kijőve még egyszer köszöntöttük az 
Isten Anyját, kérve oltalmát búcsúzó utunkra. A szép 
templom külső falán az északi oldalon a magasban egy 
kis méh-kas-forma ötlik szemünkbe, amelyből kis 
méhek szállingózva ide s tova, régi időtől fogva nem 
hagyják el különös helyöket. Eredetöket kegyeletes 
hagyomány őrzi. Egy súlyos beteg felgyógyulása esetére, 
összes méheit, illetve azok árát, a b. szűz anyának 
ajánlotta. A beteg felgyógyult, de a fogadalom nem lett 
teljesítve és a méhek elszálltak, közülök sokan e temp-
lom falába. Jól illenek oda, hiszen a kis méhek készítik 
a viaszt, mint a szüzesség je lképét ; jelzik Krisztus 
testét a legtisztább és minden erény illatával eltelt 
szűz Máriának, szent méhének gyümülcsét ! 

Ez alkalommal szoros kötelességemnek ismerem 
kifejezni az élő szavak után Írásban is forró köszöne-
temet, paptársaim, híveink nevében, sz. Vazul-rend 
áldozópapjainak és főnökének, Tóda Fülöpnek, azon 
szivességökért, kalauzolásukért és páratlan vendégszere-
tetökért, melylyel bennünket ottani tartózkodásunk alatt 
elhalmoztak. Meggyőződtünk ritka paptestvéri szerete-
tökről, hazafiságuk és buzgóságukról. Örömmel tapasz-
taltuk, mint nyújtanak a lelkiekben való segédkezés 
mellett a kifáradt testnek is megnyugvást és erőt. Nem 
szorulnak ők az ón dicséretemre, szóljanak a növendé-
kek, kiket a hittudományban oktatnak; jelentsék a 
hivek az ő lelkipásztori fáradozásukat, rebegjenek hálát 
a gyermekek, kiket az általok legközelebb felállított ú j 
iskolában tanítanak, mely iskola a legszigorúbb tanügyi 
követelményeknek is megfelel. Isten áldása legyen e sz. 
monostoron ; a b. szűz pedig oltalmazza őket továbbra 
is magasztos hivatásukban. Fogadd tőlem is, óh szűz 
Anya, e nefelejts sorokat ; ne engedd szivünkből eltűnni 
nyomtalanul szent és csodatevő képed előtt lerótt 
ájtatosságunkat. Bretli Gyula. 

Szombathely. A növendékpapság Szt.-Ágoston-Egyle-
tének jubileuma. — > 

A helybeli papnevelő intézetben fennálló Szt. 
Ágoston önképző egyesületnek 40 éves fennállását 
ünnepelték meg a jelenlegi tagok, egyházmegyénknek 
ifjú levitái, hogy az eredményekben, sikerekben gaz-
dag mult dicső példáin felbuzdulva még nagyobb lel-
kesedéssel s kitartással fáradozzanak az egyesület további 
felvirágoztatásán. 

A kedves ünnepély jelentőségét emelte az a körül-
mény, hogy azon az egyesület - egyik alapítója, dr 
Stegmüller Károly praelatus, apátkanonok, az intézet 
nagyérdemű igazgatója elnökölt, ugyanaz, kinek ezelőtt 
40 évvel, mint akkori lelkiigazgatónak, nagy érdeme 
volt abban, hogy a Szt. Ágoston-egylet megalakult s 

rövid időn belül a virágzásnak magas fokára emelked-
hetett. Érthető hát az a meleg szeretetből fakadt, lel-
kes ováczíó, melyben ő méltósága a gyűlés folyamán 
ismételten is részesült. Szerencsés az a generáczió, 
melynek szemei előtt ilyen példakép ragyog ! 

A jubiláris gyűlésre az egyesület régi tagjai közül 
is többen eljöttek s örömmel láthatták, hogy a lelkes, 
tettrekész növendékek híven követik az önképzésben 
jeleskedő ősök nyomdokait s nagy buzgalommal készül-
nek arra a harczra, melyet Istenért és királyért, egy-
házunkért és hazánkért majdan az életben meg kell 
vivniok. 

A minden tekintetben kitűnően sikerült ünnepély 
lefolyásáról már rövid tudósításban megemlékeztünk. 
Most közöljük dr Stegmüller Károty praelatus rektor 
ünnepi beszédét, a mint következik : 

Mélyen tisztelt Vendégek ! 
Főtisztelendő Elöljárók ! és Tisztelendő Növen-

dékek ! 
Körülbelül 3 ezer év előtt az ó-szövetségi ihlett 

költő egyik zsoltárában igy fohászkodik : Junior fui, 
etenim senui. Azaz : Volt idő, midőn ifjúságom virág-
korát éltem ; de most immár Isten kegyelméből meg-
öregedtem. Pedig hát ugy gondolom, hogy a költő-
király, midőn e szavakat kiejtette (36. zs.), még nagyon 
élemedett nem lehetett. Hisz életirója a szentírásban 
azt mondja felőle, hogy midőn már testben és lélekben 
meg volt törve, midőn a folytonos láz gyötrelmeiben 
már felmelegedni nem volt képes, még akkor is csak 
70 éves korát élte. Maga Dávid király is a 89. zsol-
tárban az emberi kornak átlagos határául a 70-ik évet 
jelezi, mely habár az erősebb testalkatuaknál némelykor 
a 80-ik évig is el terjedhet; de a ki még ezen is tul 
van, az már fokonkint csak gyötrelemre és keserű-
ségre számíthat. 

Vájjon miért választám e szentírási igazságot 
jelen beszédem kiindulási pont jául? Oka mai ünnepé-
lyünk tárgyában rejlik. 

40 év előtt történt, hogy papneveldénk if jú levitái 
más honi neveldék fel-felcsillámló szép példái után 
indulva saját körükben is meghonosítottak egy szerény 
keretű irodalmi társulatot, melyet a szentatyák kima-
gasló dicsőségének, szent Ágostonnak emlékére Szent-
Ágoston-Egyletnek neveztek el. 

Az ország legkiválóbb papnevelőjében, hol a honi 
katholikus ifjúság szine-java közepült egybe, az első 
irodalmi kör szárnypróbái már ekkor szépen fellendül-
tek. A ragyogó mintakép kisugárzó hatásával szerte-
széjjel gyúj tot t és vonzott. 

A hullámzó áramlat mi hozzánk is elhatott. 
De áthatott hazánk határain tul is az egyesült 

államszövetség másik nemcsak hatalmi, hanem művelt-
ségi gyúpontjába is, hol nagynevű Pázmányunk hires 
intézet»-, mint a közművelődésbe oltott nagyreményű 
honi csira, virágzásának fénykorát élte. 

Még élénk emlékezetemben vannak az itt is 60 
év előtt megindult hazafias mozgalmak, melyeknek 
szép eredménye a budapesti fényes példának helyi 
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körülményekhez alkalmazott gyors elhatározási! köve-
tése lett. 

Az itt nyert lelkesedéssel segítettem későbben 
magam is intézetünkben is életre kelteni azon kor-
szerű eszmét, melynek hatása alól már egy honi pap-
nevelő sem vonhatta ki magát anélkül, hogy hátrama-
radásának nyilvános jelét gyászosan fel ne tüntet te 
volna. 

Ezen alakulás, mint intézetünk beléletében a kör 
és körülmények szerénységéhez mért eléggé örvendetes 
esemény Isten kegyelméből éppen 40 év előtt ejte-
tet t meg. 

Növendékeink, mint a lelkes elődöknek önérze-
tökben czéltudatos követői a 40 éves évfordulót, mint 
örvendetes emléknapot óhaj t ják mai szép ünnepélyök-
kel ország-világ előtt nyilvánosan megdicsőíteni. 

Ha a jelentősebb eseményeknek már egyszerű 
évfordulata is képes fogékony szivünkben a hála és 
öröm legnemesebb érzelmeit felkelteni, mennyivel 
inkább fogja ezt ugyanazon évfordulatok negyvensze-
res ismétlése eszközölhetni ? 

De hát valljon szabad-e az évfordulatok több-
szörös ismétlését korlát nélkül jubileumnak is elnevezni ? 
A szónak latin átalakulása szerint, ha tetszik, feltétle-
nül. Jubilálni t. i. a latin nyelvben annyit tesz, mint 
az örömérzelmeket hangosan nyilvánítani. Csakhogy a 
szó a maga eredete szerint jubileumnak hangzik és az 
ó-szövetségben mint a jobelkürtnek nagyjelentőségű és 
államfentartó ünnepe az ötvenedik évre ; az újszövet-
ségben pedig mint a hajdani állami jobeleumnak egy-
házi utánzása első sorban mint aranyünneplés szintén 
az ötvenedik, másodsorban pedig mint ezüst-ünneplés 
a 25-ik évre vonatkozott és vonatkozik. Azonban mint 
alapjában hasonlóan örömünneplés, ha tetszik, a lati-
nos jubileum nevezett értelmével azonosíttathatik. 

Amúgy is a mi művelt korunkban a bámulatosan 
fejlődő művészet már nemcsak ugy, mint hajdanta a 
nagyértékű nemes érczekből, hanem ezeknek csodálatos 
finomságú utánzataiból is a legkáprázatosabb fényű ék-
szereket képes megalkotni. 

A mi intézetünk tehát és a beléje keblezett iro-
dalmi egylet ma, habár szerény körű, de mégis nagy-
jelentőségű öröm-emléket ünnepel és én különösen 
örülök, hogy aki egykor egyik igénytelen tényezője 
voltam az alakulásnak, most örvendező részvevője le-
hetek az emlék-ünneplésnek is. 

Elmondhatom, hogy az elmúlt hosszúkor irodal-
milag valóban küzdelmes fejlődéseivel már majdnem 
álomkép gyanánt tűnik fel emlékezetemben. 

A papi ruha viseletétől kezdve úgyszólván 63 
teljes évet töltöttem el az egyház szolgálatában. A 
tudományok terén még elég sokáig a latin korszak 
embere voltam, mely az öregebb kortársak előtt ugy 
tűnt fel, mint egy ragyogó fényű múltnak alkonya, 
anélkül, hogy az újra derengő hajnal t tán még ragyo-
góbb fényében üdvözölhették volna. 

Mi fiatalok az átmeneti korban már arra lettünk 
oktatva, hogy a kettőt, a dicsőén lenyugvót az ujjal, 
melynek akkor a kezdeményezés nehézségeivel még 

fölötte erős küzdelmei voltak, szépen egyesíteni óhajt-
suk, tanuljuk és szokjuk meg. Mily hosszú sora a 
folytonos kísérleteknek előzte meg pl. csak a helyes-
írásnak végre tetszetős megállapítását? Es az irálynak 
a klasszikus nyelvek megragadó szépségeihez való nem 
szolgai átalakítása, hanem saját eredetéhez egyedül 
illő csinos idomítása éveken át mily sok kísérletbe, 
fáradalomba és küzdelembe kerül t? 

Természetes, hogy e küzdelmes mozgalomba az 
első irodalmi köröcskék is, mint a közös felbuzdulás-
nak mintegy mellékes figyelő állomásai, teljes tevé-
kenységökkel szintén belevonattak. 

A mozgalom, mely nagy erővel és lelkesedéssel 
indult meg, végre szakadatlan kitartással diadalmasan 
czélhoz vezetett. 

Most már csak szorgalmas tanulmányozás szüksé-
geltetik. 

A fejlődés jelen színvonalán tehát ünneplő egy-
letünknek őszinte szívből jobbat nem kívánhatunk, mint 
szerencsét virágzó fennállásához, Isten kegyelmét a 
további munkálkodáshoz ; helyes felfogást minden tevé-
kenységében szám és mérték szerint, hogy első helyen 
mindig és feltétlenül az álljon, ami a hivatási köteles-
ség körébe tartozik és csak azután, utósorban, az ami 
majd az egykori nagy feladatok eredményes teljesítéséhez 
alkalmas segédeszközül fog szolgálhatni. 

Az ünneplés házi öröme és a vendégek szivélyes 
részvétele legyen csendes munkálkodásuknak önérzettel 
fogadott elismerő jutalma, mely az utódokat is törhet-
len követésre buzdítsa az egyház javára, a haza felvi-
rágzására, a hivek elismerésére és mindnyájunk köz 
örömére. Aldassék és dicsőíttessék mindenben az Ur 
Jézus szent neve. Amen. 

Veszprém. A kath. hitközség nagygyűlése. — 
A veszprémi róm. kath. hitközség f. hó első vasár-

napján tartot ta rendes évi közgyűlését. 
E közgyűlésen először elnökölt az u j plébános, 

TJjváry Ferencz, ki remek beszédet intézett a nagygyű-
léshez. Ujváry beszéde mindenkit lebilincselt. 

Ujváry után Piainprecht Antal világi elnök mondott 
szép beszédet, a melynek első részében JRcdey Gyula 
dr volt plébánosunk érdemeit méltatta s búcsúzott tőle, 
míg második részében az u j plébánost üdvözölte általá-
nos helyeslés közepette. 

A gyiilés lefolyásáról egyébként röviden a követ-
kezőket je len t jük: 

Perényi Antal és Nagy Lajos előterjesztették a 
főgimn., illetőleg az elemi iskolákról szóló s a közgyű-
lés elé tartozó összes jelentéseket. 

I t t csak a pénzügyi jelentéseket közüljük, mely a 
következő : 

A fögymnásium vagyoni állapota: 
Pénztári készlet . . . 1585 kor. 79 fill. 
Alapítványokban . . . 40000 „ — „ 
Kötelezvényekben . . 18786 „ 02 „ 
Kötvényekben . . . 6600 „ — „ 
Betétekben 122328 „ 58 „ 
ígérvényekben . . , 4000 „ — „ 

Összesen : 196300" kor. 40~filL 



I. Félév. 44. sz. RELIGIO. 
34 (J 

Teher : 
Tornateremnek . . . 9923 kor. 43 fill. 
Tiszta vagyon . . . 186376 kor. 97 fill. 

Az elemi iskola 1900. évi zárszámadása szerint: 
1899. év végén volt . 7052 kor. 80 fill. 
1900. évben befolyt. . 11028 kor. 60 fill. 

Összesen: 18081 kor. 40 fill. 
Ebből kiadatott 1900. 

évben 13006 kor. 82 fill. 
Maradt 1901. évre kész-

pénz és takarékbetétben 5074 kor. 58 fill. 
B.ainprecht Antal világos magyarázó szavai után a 

közgyűlés ez idén is megszavazta a pótadót. 
A gyűlés kimagasló pontja Hets Ferencz takarék-

pénztári pénztárnok következő beszéde, illetve indít-
ványa volt : 

Nagyságos Elnök ur ! 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

Mult. évben ősszel, a budapesti egyetemen, olyan 
dolgok történtek, melyek nem csak a római katholiku-
sokat, de igen sok keresztény, igaz érzelmű, és hazáját 
szerető magyar embert, önérzetében vérig sértettek. 
Ugyanis azt vették észre, hogy az uj egyetemi épület-
nél a díszítéseket több helyen megcsonkították, külö-
nösen ott, a hol a diszités fénypontja, a magyar korona 
volt, a koronákról a kereszteket orvul leverték. Hogy 
ezt kik tették uraim, ki lehetett volna nyomozni, de nem 
ott keresték a tetteseket, a hol kellett volna, és igy nem 
is találták meg azokat. 

Nem csoda, mélyen tisztelt közgyűlés, hogy az 
egyetemi épületben ilyesmi megtörténhetett, mikor 
annak egyik kathedrájáról, a tanszabadság réve alatt) 
egy tanár az ifjak szivéből azt a fogalmat vhaza, nem-
zet" ki akarta irtani. A vallásra pedig azt mondotta, 
hogy az nem egyéb, mint az „ember butaságának és 
észbeli korlátoltságának megnyilvánulása." A ki ilyeneket 
mer a kathedráról tanítani, noha bölcsésznek tartja is 
magát, arról nálunk azt szokták mondani, hogy annak 
nincsen Istene, nincsen hazája ; nos ha nem ismer el 
hazát, akkor az nem ismeri el Magyarországnak jelen-
leg dicsőségesen uralkodó, fenkölt lelkű és legjóságo-
sabb megkoronázott királyát sem ; az ilyen ember nem 
hazánk első egyetemének tanszékére, de a Lipótmezőre, 
a tébolydába való ; mert az ilyen ember veszélyezteti 
az állam fennállását ; a vallás és a hazaszeretet fogal-
mát pedig megmételyezi. Hogy a magyar egyetem 
magas feladatának megfelelhessen, szükséges uraim, 
hogy annak tanárai vallásossággal egybekötött lelkes 
tudósok legyenek, de legyenek azok nagy tudományuk-
ban — és ezt jogosan követelhetjük tőlük — lelkes 
magyar hazafiak is ! 

A budapesti egyetemi keresztény ifjak fájlalták 
azt is, hogy mikor a régi egyetemi tantermekben, az 
egyetem megnyílása óta, ott díszelgett a kereszt, az uj 
termekben, miért, miért sem, a keresztet mellőzték. — 
Pedig nálunk magyaroknál, mélyen tisztelt közgyűlés, 
a kereszt nem csak a keresztény és római katholiku-
soknak jelvénye, hanem jelvénye ez a magyar nemzet-

nek is. Hisz a magyarok legdrágább és legféltetebb 
kincsének, a koronának, mi a kimagasló fő dísze uraim, 
— a golyóval a kereszt ; Magyarország czim erében mi 
a legfeltűnőbb jelvény a hármashegy ormán uraim, — 
ugy-e bár ott is a kereszt. 

Ilyen dolgok után, mélyen tisztelt közgyűlés, ne 
csodálkozzunk tehát azon, hogy az egyetemi keresz-
tény ifjakban felpezsdült a magyar vér, s lelkes tünte-
téssel akarták visszahelyezni régi helyére a keresztet ; és 
hogy tüntetést rendeztek épp ugy a vallást és hazát nem 
ismerő tanár ellen is. 

Mindkét tüntetés azonban bűnül rovatott fel nekik 
uraim, s midőn az egyetemi tanács másképp nem tudta 
kinyomozni a tüntetések kezdeményezőit és rendezőit, 
felhívást intézett az egyetemi ifjakhoz, hogy jelentkezze-
nek az illetők; s mi történt uraim az ifjak nem rettenve 
vissza a következményektől, büszkén állottak ki, és 
önként jelentkeztek az egyetem tanácsa előtt, mondván: 
mi voltunk azok! 

Ezeknek előre bocsátása után mélyen tisztelt 
közgyűlés indítványom a következő : 

Indítvány. 
Fejezze ki a veszprémi róm. kath. hitközség köz-

1 gyűlése a budapesti keresztény ifjúságnak, azon csupán 
lángoló hazaszeretetből fakadó lelkes buzgalmáért, 
melyet a hazfi szív tépő aggodalmában — látva a 
nemzeti létünket fenyegető és napról-napra szaporodó 
bajokat, társadalmi életünk szétzüllöttségét, fajunk 
vagyoni hanyatlását, az óriási mérvben szaporodó kiván-
dorlást, a kifejtett s e bajok orvoslását hazai történel-
münk csalhatatlan világánál, ott és abban kereste, a 
hol és a miben a nemzetek és társadalmak betegségére 
gyógyir egyedül található, a szent keresztnek, nemzeti 
létünk és haladásunk ezen alapjának, fajunk központi 
erejének, történelmi fényes multunk és dicsőséges csa-
táink annyi hősi vérrel megszentelt lobogójának, szen-
vedéseink és küzdelmeink erőt adó forrásának, szent 

i koronánk legékesebb díszének 900 óv történelme által 
i megszentelt fényébe való visszahelyezésében ; s hogy a 
! modern tudomány álarcza alatt ellene emelt támadá-
: sokat, mint történeti erkölcseink, faji gondolkozásunk, 

és hagyományos hazaszeretetünk alapja ellen intézette-
ket, melyekben a tárgyilagos igazság-szeretetet a vak-
merőség, a tudományt a czinizmus helyettesítette, — 
férfias lélekkel utasította vissza és bélyegezte meg : — 
meleg elismerését, háláját és tiszteletteljes szeretetét, 
azon törhetlen bizalomnak kifejezésével, hogy az „in 
hoc signo vinces" („e jelben fogsz győzni") történelmi 
jelige, jeligéje fog maradni az ujabb kor minden pol-
gári haladásának, és igy szeretett hazánkénak is, s hogy 
a keresztény ifjúság e lelkesült buzgalma egy már 
közelgő boldogabb jövőnek első pirkadó hajnalsugára, 
a melyre tekintve, boldog reménységtől dobban meg 
minden hazafi kebel, és örömláng lobban fel minden 
magyar szemében ! 

Valószínű, mélyen tisztelt közgyűlés,' hogy ezen 
indítványom beadásáért nekem sokan szemrehányást 
fognak tenni, de ezzel nem törődöm uraim, mert itt 
ezennel és ünnepélyesen kijelentem, hogy engem egye-
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dűl önérzetem s lelkiismeretem kényszerített arra, liogy 
ezen indítványt megtegyem, mert keresztény római 
katholikus és testtel, lélekkel magyar vagyok, s mint 
ilyen, ha kell Istenemért, rajongásig szeretett kirá-
lyomért és hazámért, bármikor örömmel feláldozom 
még életemet is. 

E lelkes beszéd végén Ujváry Ferencz apátplé-
bános lelkes beszéddel üdvözölte Hets Ferenczet s a 
közgyűlést bezárta. A lelkes közgyűlés, a melyen töb-
ben lehettek volna jelen, Hets Ferencz beszédének 
hatása alatt oszlott szét. 

VEGYESEK. 
*** Kómából érkezett tudósításunk szerint a XIII . 

Leo pápaságának negyedszázados jubileumát előkészítő 
bizottság elhatározta, hogy a jubileum 1902. márczius 
havában tartandó meg. Űrnapján leplezték le a Vati-
kánban a pápa jelenlétében az Ur Jézusnak, a világ 
Megváltójának, a római katholikus kereskedelmi és 
ipar-egyetem által felajánlott szobrot. 

— A katholiczizmus és protestantizmus harcza, 
ott a hol kezdődött, Németországban fog eldőlni. Ez 
a mostani „Los von Romu-nak nevezett protestáns 
támadás, ugy látszik, nyitánya egy nagyobb fordulat-
nak. Nagy erőfeszítés észlelhető protestáns részről, de 
még nagyobbnak ígérkezik a katholikus védelem hatása. 
A XX-ik század nagy küzdelem tanuja lesz. Az igaz-
ság ellenállhatatlan erővel fog utat törni magának-
Aachenben f. hó 4-én a katholikusok tiltakozó gyűlést 
tartottak a protestáns támadásokkal szemben. Egy kath. 
polgár 15,000 márkát bocsátott az „Echo der Gegen-
wart" rendelkezésére annak a protestáns lelkésznek 
számára, a ki „igazán" bebizonyítja, hogy a gyónás 
szentsége nem Krisztus rendelése, hanem emberi talál-
mány. Szóval, a protestáns támadásnak igen komoly 
következményei vannak és lesznek. 

Pázmány Péter összes munkái egyetemi ki-
adásából az eddig megjelent 8 kötet (4 a latin, 4 a 
magyar sorozatból) könyvárusi utón az egyetemi bizo-
mányosnál, Kilián Frigyes könyvkereskedőnél szerezhető 
meg. Az egész gyűjteményre vagy az ezután megjele-
nendő kötetekre (a latin és a magyar sorozatból külön, 
vagy a kettőt együttvéve) megrendelés tehető a buda-
pesti k. m. tud. egyetem hittudományi karának dékáni 
hivatalánál. Jelenleg a magyar sorozat 5-ik kötete ke-
rül ki a sajtó alól, s a latin sorozat 5-ik kötete van 
szedés és nyomtatás alatt. 

— Kon kurzus. A szent István apostoli királyról 
uevezett erdél}*i szent ferenczrendi szerzettartomány 
kötelékébe mint papnövendékek fölvétetnek azok, kik 
a gymnasium IV., V., VI., VII., VIII. osztályát jó ered-
ménynyel elvégezték. Ezen rendtartomány csupán csak 
Erdély határai közt terül el, s tekintettel Erdélynek 
vallási és nemzetiségi viszonyaira, a rend tagjai egyházi, 
ugy mint hazafias szempontból fényes küldetést tölt-
hetnek be. Az ifjúság ma már a rend eredeti szigorí-

tott szabályai szerint neveltetik, mely szabályok azon-
ban nem zárják ki azt, hogy a tagok mint lelkészek, 
tanítók avagj^ tanárok is nyilvánosan ne működhetné-
nek. A rendnek Erdélyben van 25 háza, a tagok által 
láttatik el illetve administráltatik 21 plébánia. Felhivat-
nak azon ifjak, kik a szerzetesi és papi életre maguk-
ban hivatást éreznek s fentnevezett rendtartomány tag-
jai lenni óhajtanak, hogy eziránti kérvényüket kellően 
felszerelve nyújtsák be főt. László Polykarp rendtarto-
mányi főnökhöz. Mikháza, u. p. Deményháza, Maros-
Torclamegye. 

— Tizéves találkozó-ra, a papi körökben oly 
annyira ritka igaz testvéri szeretet ápolására, annak 
melengetésére jönnek össze julius 3. Budapesten a 
Pazmaneumnak 91-iki iskolai esztendőben végzett 
növendékei, névleg : Kmety István dr káplán, Kovács 
Ferencz becsei káplán, Méhes Károly plébános, Neterda 
Modeszt kultusministeri fogalmazó, Pager Imre dr, 
temesvári theol. tanár, Schmicdt Ferencz, budapest-
erzsébetvárosi káplán, Schwarcz Gusztáv dr, váczi sze-
mináriumi lelkiigazgató, egyházmegyei levéltáros, Szű-
rnek Károly, aranyos-maróthi káplán, Vörös Nándor dr, 
bodonyi plébános, Wolkenberg Alajos dr, szatmári sze-
mináriumi tanulmányfelügyelö, theologiai tanár. Meg-
halt két társ. 

— Yendég-szónokok a pécsi székesegyházban. Ösi 
szokás a pécsi székesegyházban, hogy a székesegyház 
felszentelésének évfordulóján, továbbá Szent-Péter és 
Pál apostolok ünnepén az ünnepi szónoklatok megtar-
tására a megyés püspök az egyházmegye kiválóbb 
szónokai közül szokott egyet-egyet külön felszólítani. 
A folyó évben a székesegyház felszentelése évforduló-
ján, Pünkösd után III. vasárnapján (az idén junius 12-ére 
esik) Hofmeister Ferencz olaszi, a Szt.-Péter és Pál 
apostolok ünnepén pedig Keserics Ferencz mohács-bel-
városi plébános fognak, püspöki megbízatásra, szóno-
kolni. 

— Követésreméltó példa. A szegzárdi róm. kath. 
Olvasókör, melynek egyik létczélja — mint minden 
kath. körnek ! — a vallásos érzület ápolása és fejlesz-
tése, az urnapi körmeneten testületileg vett részt. A 
tagok egyleti jelvényeikkel díszítve zászlóval vonultak 
a templomba, leányaik pedig fehérbe öltözötten virá-
gokat vittek a körmenet díszének emelésére. Követésre 
méltó példa. Nagyon kívánatos volna, ha az összes 
nagyobb városok katholikus körei testületileg venné-
nek részt az urnapi körmeneten. 

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő 
gyászjelentést: Az ugocsai róm. kath. cspcresi kerület lel-
készkedő papsága fájdalommal tudatja, hogy szeretett 
kartársa Duchnovszky Gyula K. királyházai plébános 
az 1901. év junius hó 7-ik napján, életének 64-ik, lelki-
pásztori működésének 40-ik évében, hosszas szenvedés 
után, az utolsó szentségekben áhítattal részesülvén, 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése f. évi junius 
hó 9-ik napján délután 4 órakor fog megtartatni, az 
engesztelő sz. mise-áldozat f. hó 10-én d. e. 9 órakor 
fog bemutattatni. Királyháza, 1901. junius hó 7-ik. Az 
örök világosság fényeskedjék neki! 

gflF* Felhívás előfizetésre. '̂ SPi 
Az előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

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

Budapest, 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, junius 15. 48. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
idlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionevi per amanter imper timus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmémyok. A Rituale-kérdés Magyarországon. Egyházi Tudósítások. G y ő r : Néhány fénysugár népne-
velésünk terének megvilágítására. — N a g y v á r a d : Schlauch Lőrincz bibornok buzdító nyilatkozata. — P é c s : A régi kis-szemi-

nárium visszaállítása. — Tárcza. Keresztény művelődés. — Irodalom. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A Rituale-kérdés 
M a g y a r o r s z á g o n . 

Ir ta : Dr Rajner Lajos. 
(Folytatás.) 

Azon kérdésre, honnan meríti a szokásjog 
törvénypótló és törvényalkotó erejét, helyesen 
felel meg v. Scherer,*) midőn mondja, hogy a 
nép szokása egymagában nem birhat jogerő-
vel s annál kevésbé lehet a tárgyi jog forrása : 
jogalkotóvá csak akkor válik, törvényerővel 
csak akkor bir, ha az illetékes törvényhozó 
ahhoz beleegyezését adja. Történhetik ez több-
féleképen, mindenesetre pedig elégséges a 
consensus legális, mely szerint az egyház már 
a priori beleegyezésétiadja ahhoz, hogy bizonyos 
előzmények és feltételek mellett jogi szokások 
törvényt pótló és törvényt alkotó szokásjog-
nak tekintessenek. Ha az egyház a diaconi és 
subdiaconi rendfokozatokat mint önálló tiszt-
ségeket többé fen nem tartja, az említettem 
consensus legális megadottnak tekintendő arra 
nézve, hogy a diacon és subdiacon teendői 
minoristák által teljesíttessenek. 

Azért nem helyeselhető némely kánon-
J) Y. Scherer, i. m. I. 131. 

jogász 2) felfogása, midőn a minoristáknak majo-
risták szolgálataira alkalmazását nem a vigens 
ecclesiae disciplinával, illetve az abban fog-
lalt szokásjoggal okolja meg, hanem annak 
megengedhetőségét a S. R. Congr. egynémely 
decretumaiból iparkodik leszármaztatni. Ezen 
decretumok ugyanis általános érvénynyel nem 
birnak, hanem csak azon eg}diázakra vonat-
koznak, melyek érdekében hozattak, s azért 
inkább engedmény számba mennek, mintsem 
közérvényü törvénymagyarázatnak tekintendők, 
továbbá nem ölelik fel teljesen a vigens eccle-
siae disciplinât, mert csak in casum absolutae 
et praecisae necessitatis és csakis az epistola 
olvasására adnak jogosítást a subdiaconust 
helyettesítő minoristának, a subtiaconus egyéb 
teendőiről, ezen határozatokban nincsen szó,, 
még kevésbé a diaconus-éiról.3) Vagy el kell tehát 
fogadnunk, hogy még ily lényeges tárgyban is,, 
minő a szent mise körül az arra rendelt rend-
fokozatok által teljesítendő szolgálatnak a 
minoristák, illetve világiakra való átruházása, 
érezteti hatását a ius liturgicum terén a szo-

2) Aichner, Comp. Jur . Eccl. ed. V. Brixinae,, 
1884. p g . 208. 

3) Nr 3477. ad 18. die 5. Julii 1698 ; n. 4418. 
ad 1. die 18 Dec. 1784. Mühlbauerné], Deer. Auth. 
Congr. SS. Eit. Monachii, 1863. T. I. pg. 515 és n.. 
3860. ad 1. die 23. Sept. 1713; n. 5126. ad 5. die 22. 
Jul. 1848. Mühlbauer, 1. c. T. III. P. II. pg. 296. 
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kásjog, vagy arra a képtelen következtetésre 
kell jutnunk, hogy az egész egyház, vagy 
legalább is annak legnagyobb része állandó 
törvényszegésben él, papjai mind szabálytalan. 
Hála Istennek ezen altervativának sem utóbbi, 
hanem első része áll. Ennek bizonyítására hivat-
kozom Dr Nilles, tüntingeni pastor, a későbbi 
hírneves Jézus-társasági kánonjogtudós és ins-
brucki egyetemi professor „Quaestiones selec-
tae in jus liturgicum" 4) czimü kiváló érteke-
zésére, ki számos adattal bizonyítja, hogy magá-
ban Kómában is, merőben a szokásjog alapján, 
mennyi eltérés van a Breviárium és Missale 
Eomanum rubricáitól, melyeket alkalomadtán 
nemcsak az odavaló papság, hanem a cardina-
lisok, az Urbis Yicarius, sőt maga a pápa is 
lelkiismeretesen megtart. 

A ki érdeklődik, ezen adatokat megtalálja 
idézett helyen. En e helyütt csak arra kívánok 
figyelmeztetni, hogy a jeles tudós nem merítette 
ki az eltéréseket. A Rituale Romanumra ki 
sem terjeszkedik. Pedig azt sem tartják meg 
az örök városban kivétel nélkül. Attól is vannak 
szokás jogon alapuló eltérések. A temetési 
szertartást meg sem említem, mert első tekin-
tetre mindenki tisztában lehet magával az 
iránt, hogy nemcsak minden temetést nem lehet 
oly módon végezni mint ott előiratik, de keve-
set sem, sőt bátran állíthatom egyet sem 
végeznek teljesen ugy mint a Rituale Roma-
numban foglaltatik. 

De egyebütt is van eltérésnek helye. A 
Rituale Romanumban foglalt kérdések ugy a 
mint ott foglaltatnak, vagyis latin nyelven 
intézendők a keresztelendőliöz, illetve az annak 
nevében felelő keresztszülőkhöz. Legalább a 
Rituale Romanum nem mondja, hogy a pap 
anyanyelven tegye a kérdést, mint például a 
házasságkötésnél egyenesen megemlíti, hogy 
„de consensu in matrimonium interroget utrum-
que singillatum in hunc modum vulgari ser-
mone." A keresztségnél ezen engedményt nem 
adja a Rituale Romanum. Minthogy pedig 
annak tartalmán mit sem szabad változtatni, 
a kérdések ugy amint ott vannak vagyis latin 
nyelven intézendők. Igy írják elő ezt a com-
mentariusok is.5) Mégis magában Rómában 

4) Moy's Archív f. kath. Kirchenrecht, I, 3 2 - 5 3 
és 93—113. 

5) Baruffaldus, ad Rit. Rom. Comment. Aug. 
Tiad . et Diliing. 1735. Tit, XI . n. 2. p g. 92. 

ezen kérdések nem latin, hanem olasz nyelven 
intéztetnek és pedig a mi jól megjegyzendő, 
nem valamely pápai engedély folytán, hanem 
csupán a szokásjog alapján.6) 

Hog)' a szokásjognak a liturgiái jogban is 
van helye, semmi sem bizonyítja oly kézzel-
foghatóan, mint a szertartások tisztaságára 
felügyelő SS. Rit. Congregatio azon határoza-
tai, melyek igy hangzanak : servetur consue-
tudo" ;7) „retinenda consuetudo" ;8) „servetur 
laudabilis consuetudo"9) „siaclsit consuetudo"10) 
„servandam esse consuetudinem" ; n ) „attenta 
consuetudine affirmative" ; lk) „servari p>osi-
tam" ;13) „servari consuetudinem legitime tamen 
praescriptam" ; , 4) „consuetudinem immemora-
bilem (quatenus adsit) . . . esse servandam".15) 
„Consuetudo mutandi epistolam in choro in 
pulpito tollenda non est, retinenda, cum sit 
antiqua" 16) stb. Mindezen felsorolt esetekben 
a jogot alkotó elem nem a congregatioi hatá-
rozat, hanem a consuetudo, bizonyítják ezt 
különösen azon esetek, hol valamely igenlő 
válasz megokolására hivatkozás történik fenn-
álló szokásra. 

Ha azután számos oly esetről is adnak 
tudósítást a szertartásos congregatio határo-
zatainak gyűjteményei, melyek bizonyos szo-
kásokat törlendőknek, helyteleneknek, meg-
szüntetendőknek jelentenek ki, ez nem szol-
gálhat annak bizonyítékául, hogy a liturgiái 
jog terén nincsen helye a szokásjognak, hanem 
csak arról tanúskodnak, hogy azon esetekben 
a congregatio a szokást nem találta a törvé-
nyes kellékekkel felruházva, vagy alkalmul 
használta fel a hozzá intézett kérdést a kü-
lönben törvényes kellékekkel biró szokásjog 
megszüntetésére épp ugy, mint midőn a tör-
vényhozó, vagy annak a törvénymagyarázatra 

6) Guide pratique de Liturgie romaine 2. p. 2. 
s. 2. ch. 8. art. in fine. 

7) N. 5148. ad 9. die 7. Sept. 1850. Mühlbauer, 
1. c. T. I. pg. 5. 

8) 1ST. 4669. ad 60. die 12. nov. 1831. Mühlbauer 
1. c. 63. 

y) N. 4971, die Juni i 1843. Mühlbauer 1. c. 73. 
N. 5208. ad 1. die 12. Aug. 1854. 1. c. 

») N. 5228. ad 5. die 29. Nov. 1856. 1. c. 77. 
v-) N. 3689. die 7. Juni i 1704. 1. c. 84. 
13) N. 884. die 7. Dec. 1630. 1. c. 86. 
14) N. 1972. ad 3. die 29. Mart. 1659. 1. c. 
15) N. 347. die 28. Apr. 1607. 1. c. 87. 
16) N. 15. ad 1. die 16. Mart. 1591. 1. c. 
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hivatott közege egy régi törvényt egy uj tör-
vénynyel pótol, illetve annak uj — kiterjesztő 
vagy megszorító — értelmet kölcsönöz. 

Legérdekesebbek reánk nézve mégis oly 
esetek, midőn a congregatio határozata elle-
nére tovább is fennmaradt ajtatosságokat utóbb 
az egyház legfőbb törvényhozója jámbor szo-
kásnak jelentett ki s különös kegyeiben ré-
szesítette. Igy p. o. a S. Rit. Congr. a népnek 
szentelt vizzel való meghintését a vasárnapi 
mise előtti való aspersiora szorította meg.1?) 
Annak daczára szokásba jött a híveket a 
szentmise után mindennap megszentelni, és 
IX. Pius ezen szokást dicséretesnek nevezte 
és hétévi és ugyanannyi negyvenedi búcsúval 
gazdagította. J8) 

Ha a szokásjog a congregatio határozata 
ellenére a mindennapi meghintésnek az egy-
házi liturgiában a törvényességet meg nem 
adta volna, hogyan nevezhetné a pápa azt 
jámbor szokásnak PA mi törvényellenes, az nem 
jámbor. 

Még egy esetet kívánok fölemlíteni. A 
szertartásos Congregatio ismételve,19) és VII. 
Pius idejében a pápa jóváhagyásával kiadott 
Decretmn Generale alakjában is,2°) megtiltotta, 
hogy a lorettói litaniához nem szabad uj ver-
set csatolni és nevezetesen a „Regina sine 
labe originali concepta" verset is csak azon 
helyeken szabad használni, hol arra különös 
apostoli engedély van;2 1) annak daczára szo-
kásba jött az egész világon ezen vers haszná-
lata és szentséges Atyánk XIII. Leo ezen 
a congregatiói határozatok ellenére a szokás-
jog által szentesített gyakorlatot mint törvé-
nyesen létezőt feltételezi, midőn 1883. decz. 
24 én kelt apostoli brevéjével elrendeli, „ut in 
Litaniis Lauretanis post invocationem" „Re-
gina site labe originali concepta" addatur 

17) N. 3345. ad 3. die 31. Julii 1665. Mühlbauer, 
I. c. 74. 

18) Rescript, ex Audientia Sanctissimi habita 15-a 
Maji, 1853. idézve dr Nillestöl 1. c. 

19) N. 932. die 2. Aug. 1631 ; n. 2270. die 15. 
Mart. 1664; n. 2301. die 22. Nov. 1664; n. 4857. ad 
3. die 3. Aug, 1839. Mühlbauer, 1. c. T. II. pg. 26 sg. 

20) N. 4578. ad 8. die 3. Apr. 1821. Mühl-
bauer, 1. c. 

21) „Absque apostolico indulto non licete". N. 
5148. ad 8. die 7. Sept. 1850. 1. c. pg. 27. és in Mile-
ten. ad 4. die 8. Apr. 1865. Mühlbauer 1. c. Supl. T. 
II. pg. 472. 

praeconium „Regina sanctissimi Rosarii ora 
pro nobis.22) Ezen rendelkezés csak azon helve-
ken teljesíthető, hol az invocatio „Regine sine 
labe originali concepta" törvényes gyakorlat-
ban van. Minthogy pedig XIII. Leo ezen 
breveje az egész egyházhoz szól, kitűnik, hogy 
a pápa annak használatát a szokásjog alapján 
ós a congregatioi határozatok daczára az. 
egész eg}diázban törvényesen bevettnek és 
érvényben levőnek tekinti, ellenkező esetben a 
Regina SSmi Rosarii verssel együttesen az 

[ előbbenit is az egész egyházra kellett volna 
engedélyezni és kiterjesztenie. 

Tehát valamint a múltban ugy a legújabb 
korban is érezteti hatását a szokásjog nemcsak 

! a decretáliai jogban, mely azt mint láttuk 
nyilt szavakkal elismeri, hanem a tridenti zsi-
nat által teremtett uj jogban, melynek igen 
sok intézkedése mai napig sincs, vagy egyes-
tartományok szerint más és más változtatá-
sokkal van elfogadva, hanem főleg a ins litur-
gicumban is, és pedig mindabban, mi nem 
isteni törvényen alapszik. 

Es mivel már a tridenti zsinatra történt 
hivatkozás, hadd álljon itt ezen az egész egy-
házi életet reformáló s a katholikus hitvallást 
igen nagy részében dogmatikai pontossággal 
körülíró és czikkelyező törvényhozásnak egy 
dogmatikai határozatban kidomborodó felfogása 
a liturgiái jog őseredeti forrásáról, amennyiben 
az nem az isteni törvény által változatlanul 
megszabott szent ténykedésekre, hanem ezen 
szent ténykedéseket díszítő s merőben emberi 
jogból származó szertartásokra vonatkozik. 

A hetedik ülésben, midőn a szentségekről 
szóló tant kifejti és tizenhárom kánonban dog-
matikai határozottsággal körülírja, szól a szent-
ségek kiszolgáltatásakor végzendő sz ertarta— 
sokról is, és azt mondja, hogy azokat sem 
megvetni, sem bűn nélkül elhagyni, sem meg-
változtatni nem szabad. Az első minden hívőre, 
a második a szentségek kiszolgáltatóira, a har-
madik az egyházak pásztoraira vonatkozik. 

Es honnét biiják ezen szertartások a 
nekik tulajdonított tekintélyt és jogi erőt? 
Talán azért, mivel a római misekönyvben, 

j vagy a -római rituaelban benfoglaltatnak ? A 

2-j Circ. Dioec. Strigon. a. 1884. pg. 1. Y. ö. 
Beringer, Die Ablässe 10. Aufl. Paderborn, 1893. 
S. 172. 
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zsinat atyái ezek egyikére sem hivatkoznak, 
a mint, hogy nem is hivatkozhattak ; mert a 
római misekönyvön kivül sok más misekönyv 
is volt használatban, melyek sok eltérést mu-
tattak a Missale Romanumtól, a Rituale Roma-
iium pedig ez időtájt eg}Táltalán még nem is 
létezett. Mint alább látni fogjuk Y. Pál adta 
azt ki 1614 évi jun. 17. kelt ,,Apostolicae 
Sedi" constitutiója kapcsán, tehát több mint 
G7 évvel később a tridenti zsinat érintett ülése 
után, mely 1547. márcz. 3-án ment végbe. 

A tridenti zsinat az ő dogmatikus hatá-
rozatát az egyházban elfogadott és jóváha-
gyott szertartásokra vonatkoztatja. Szavai igy 
hangzanak: „Si quis dixerit, receptos et appro-
batos ecclesiae catholicae ritus, in solemni 
sacramentorum administratione adliiberi con-
suetos, aut contemni aut sine peccato a mi-
nistris pro libito omitti, aut in novos alios 
per quemcunque ecclesiarum pastorem mutari 
posse, anathema sit". 2h) 

Es e helyütt meg kell jegyezni, hogy a 
zsinat nem szól valamely particularis egyház, 
nem is kizárólag, sőt kiválólag sem a római 
egyház szertartásairól. A védelem, mezben 
az egyházi szeitartásokat részesíti, az összes 
rítusokat illeti, melyek a katholikus egyház-
ban szokásban vannak. Három szót használ ezen 
rítusok jogi állapotának meghatározására, me-
lyek azok sértetlenségének criteriumát s egy-
szersmind a forrást jelzik, melyből kötelező 
erejöket merítik. E három szó: „receptos", 
„adprobatos", „consuetos". Ezek egyike sem 
tételez fel valamely irott törvényt, nem köti 
a szertartások védelmét valamely különös 
gyűjteményhez, még kevésbé annak valamely 
hivatalos kiadásához, minő azon időben nem 
is létezett, hanem köti a szokáshoz, a szokás-
jogon alapuló elfogadáshoz és jóváhagyáshoz. 

Receptus nem az, mit egy felsőbb tekin-
tély előir, hanem a mi az esetleges előírásból 
az életbe átment, gyakorlatban van, tehát a 
mi a szokásjogon alapszik, azért kötelező, 
mert el van fogadva. Adprobatus ugyan min-
denesetre valamelyes helyeslést, jóváhagyást 
jelent, de miután a zsinati atyák a jóváhagyás 
megadására illetékes hatóságot nem említenek, 
ez máskép nem képzelhető, mint hogy a jóvá-
hagyás a receptioból, a szokásjogból szárma-

23) Coric. Trid. Sess. YII. de sacram. in gen. c. 13. 

zik. A ,,receptus et adprobatus" kifejezés két-
ségkívül a kettőnek összetartozóságát, vagyis 
oly adprobatiót jelent, mely a receptioból 
ered. Consvetus nem jelenthet mást, mint szo-
kásban levőt, oly szertartást, mely szokáson 
alapszik, melyet a szokás hozott be és szente-
sített. 

Ezen fejtegetésből mindenesetre annyi 
kiviláglik, bogy a tridenti zsinat azon dogma-
tikus határozatban, melylyel a katholikus egy-
ház szertartásainak sérthetetlenségét iktatja a 
liitczikkelyek sorába, azok jogi állapotának 
meghatározására más forrást nem említ, mint 
a szokásjogot. Es evvel ugy hiszem véglegesen 
elintézettnek tekinthetjük a kérdést: van-e a 
szokásjognak a ius liturgicumban is helye? 
tekintliető-e jogforrásnak a liturgiái jog terén? 

(Folytatjuk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. Ncliány fénysugár népnevelésünk terénele meg-

világítására. — 
F. hó 8-án volt itt Győrött a vármegyeház nagy-

termében a győri és győrmegyei tanítók egyesületének 
rendes évi közgyűlése. 

Az elnöki megnyitó beszédben több igen időszerű 
figyehneztő és irányító eszme pendült meg. Az országos 
érdekre való tekintetből jónak látjuk, rövid kivonatban, 
ismertetni ezt a sugalatos elnöki felszólalást, a mint 
következik. 

Dr Karácson Imre elnök üdvözölve a megjelenteket, 
beszéde elején rámutat arra a mozgalomra, mel}r a 
népiskola tantervének kérdése körül keletkezett s aztán, 
igen helyesen a következőleg szól : 

„Lehet bárminő a tanterv, bármi szépen megraj-
zolt a keret, végeredményében a nevelés és tanítás 
czélját nem a tanterv, hanem a tanító ügybuzgósága 
és rátermettsége biztosítja csak. Sőt lehet a tanítás a 
hivatalos tanterv körülményeinek is megfelelő, anélkül 
mégis, hogy a nevelés és tanítás igazi czélját elérné, 
A hivatalos tantervek magukban élettelen alapok, 
melyekbe szellemet a tanító egyénisége és tanítási irá-
nya önt. S ebből a szempontból tekintve az iskola 
nemzeti feladata és jelentősége még nagyobb, mint a 
tantervek szempontjából. 

Rámutat a szónok röviden az elemi iskolák föl-
adatára nemzeti művelődés tekintetéből, majd igy folytatja : 
„Nem akarok, de merészség is volna határozottan 
véleményt mondani arról, hogy jó vagy téves-e az a 
tanítási terv és irányzat, melyet eddig népiskoláink elé 
szabtak, s melyet azok követnek; de gondolkodóba ejt 
s azért nem akarom elhallgatni azon nyilatkozatot, 
melyet egy tekintélyes magyar főúr tett, aki nemrég az 
Országos Nemzeti Szövetség közgyűlésén a következő-
leg szólt: „ A falusi iskolák tanitási rendszere is rossz, 
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mert soli mindenre tanítják a gyermeket, csak arra nem, aminek 
mint földmives vagy iparos egykoron hasznát vehetné". 

„Az élet feladata nem a sokat tudás, hanem a 
helyes cselekvés" mondja a szónok. Ebből az elvből 
kifolyólag az iskolának sohasem czélja, hogy kiválósá-
gokat, hanem inkább, hogy kötelességtudó embereket 
adjon a társadalomnak, mivel ennek biztos alapja az 
erkölcsi élet, nem pedig a sokfelől összekapkodott 
tudomány, mely sok esetben megterheli az elmét. 

Nemzetünk múltját összehasonlítja a szónok a 
jelennel s azt találja, hogy a XV. századbeli magyar köz-
népnél az írás, olvasás tudása a mai viszonyokhoz mérve 
nagyon hiányos volt, a mai népiskola sokféle tárgyait 
pedig a tudósok számára tartogatták, de volt a népben 
olyan vallási és hazafiúi lelkesedés, olyan idealizmus, 
hogy elég volt előtte Kapisztránnak kereszttel kezében 
arról szólni, hogy a haza veszélyben van s a nép ezrei 
a nagy Hunyadi zászlói alá sietve lelkesedetten hagyták 
oda házi tűzhelyüket, készek életüket feláldozni. 

Ma járatosabb népünk a tudományokban, — ma 
is könnyen odahagyja ugyan házi tűzhelyét, sőt a hazát 
is, de nem egészen eszményi, magasztos czélokért, 
hanem sokszor csak azért, mivel másutt bővebb a 
kereset. 

Ezután rámutat a népiskolai tanítás kiinduló 
pontjára és végczéljára, mely nem lehet más mint az 
Isten. 

Az isteni félelemnek, a törhetetlen hitnek és hazaszere-
tetnek melegágya legyen még a legszerényebb népiskola is. 

Ezekután rámutat a tanitó feladatára, mely a mai 
művelődési viszonyok között rájuk vár a társadalom 
körében. Azt mondja : A tanítóságnak e tekintetben az 
illetékes tényezőkkel való együttműködése betetőzi és 
biztosítja az iskolai nevelés eredményét. Majd áttér a 
küzdelemre, akadályokra, melyek a tanítóságot munká-
jában gátolják, lelkesedését lelohaszthatják. Beszédét igy 
végzi : a vallási ós hazafiúi népnevelés szolgálatában 
állott eddig a mi szép multu egyesületünk, álljon a 
czél szolgátatában a jövőben is, akkor ezen a téren 
elmondhatjuk a nemzet nagy költőjével : „Szent hazánk ! 
megfizettük, mind, mivel tartozánk." 

Nagyvárad. Schlauch Lőrincz bibornok buzdító nyilat-
kozata — az 0 . P. E. junius 1-i tisztelgése alkalmából. — 

A bibornok szokott szívességgel látta a tisztelgő-
ket, kiknek nevében dr Margalits intézett beszédet a 
bibornokhoz. 

Dr Margalits szép beszédére Schlauch bibornok 
körülbelül a következőket mondotta : 

Őszinte örömemet fejezem ki, hogy hasznos tevé-
kenységüknek első helyéül Váradot választották. Örven-
dek, hogy ide jöttek önök annak a férfiúnak hódola-
tukat bemutatni, kinek nevét czimerében viseli az 
egyesület ; de örvendek azért is, hogy egy kath. törek-
vésről és tevékenységről itt akarnak beszámolni, hol a 
katholiczizmusnak, a kath. kulturának épen annyi ellen-
sége van, mint az egész országban. Mondják, hogy a 
kultura nem ismer felekezetet, de ennek az egész tör-

ténelem ellene beszél. Tessék visszamenni a keleti 
kulturákhoz (Babilon, Egyptom stb.), mind theokratikus 
alapon nyugodtak. Tehát már akkor, mikor tulaj donkép 
felekezetek nem voltak, felekezeti vagyis vallásos alapon 
nyugodott a kultura. Tessék elmenni Júdeába, ott a 
kis zsidó nép kulturája, mely teljesen elütő volt a 
többitől, theokratikus alapon nyugodott. Tessék egyéb 
országokba menni, tessék tekinteni Rómát stb., min-
denütt felekezeti alapon nyugodott a kultura. Ha most 
ezt bizonyítni kell, ebben mi vagyunk a hibásak. Az 
ujabb korban, önök még fiatalok, nem emlékeznek 
vissza, a 40-es évek elején Yoitnak történelmi mun-
káját fordította magyarra Bajza ; ez teljesen atheista 
alapon indult meg, ezt vették alapul az angolok, követ-
ték Amerikában is. Honnan vették a fegyvereket elle-
n ü n k ? A kath. egyház múltjából. Az a mi hibánk, 
hogy nem ismerjük eléggé ezeket a fegyvereket, ki 
hagytuk azokat siklani kezünkből, ellenfeleink pedig 
felhasználták azokat. Kötelességünk ezeket a fegyvereket 
nekünk is felhasználni és kimutatni ezeknek az embe-
reknek, hogy a mit ma kulturának neveznek, ez csak 
következménye annak, a mit mi alapítottunk. Különben 
az ellenfelek is meghajolnak a keresztény kultura előtt, 
csak előttünk nem ismerik ezt be. 

A Pázmány-egyesületnek ez a törekvése, czélja, 
ennek kell lenni feladatának, is és azért örvendek, hogy 
ide jöttek. Köszönöm szíves megjelenésüket. 

Pécs. A régi kis-szeminárium visszaállítása. — 
Hetyey Sámuel megyés püspök ur tekintettel, a gim-

náziumot végző papnövendékeknek egészségére és testi 
fejlődésére, azt határozta, hogy. a jövő tanévtől kezdve 
visszaállítja az 1883. évig fenállott, de azután a nagy-
szemináriummal egy tető alá hozott kis-szemináriumot 
a régi helyén, vagyis ott, ahol 1883. évtől kezdve 1898-ig 
a bosnyák Szt.-Ferencz-rendi szerzetes növendékek 
laktak. Az igy visszaállított kis-szeminárium növendékei 
nem fognak papi ruhát vagyis reverendát viselni, 
hanem világi egyenruhában fognak járni. Tagjai ezen 
intézetnek lesznek azon még gimnáziumot végző tanulók, 
kiket a f. évi kon kurzuson fog a megyés püspök a sze-
mináriumba felvenni. Azon gimnázista növendékpapok, 
kik már eddig reverendát viseltek, megtartják azt 
továbbra is és megmaradnak a mostani épületben a 
mostani fegyelmi rend és elöljárók alatt. Az uj intézet 
teljes létszáma akkora lesz idővel, amekkora a régi kis-
szemináriumé (16) volt. Az igy visszaállított kis-szeminá-
rium elöljárójának Komócsy István tanító-képző intézeti 
hittanár, segédtanfelügyelő van kiszemelve főleg azért, 
mert ezen intézet udvari helyiségébe fognak jövő 
szeptembertől kezdve étkezésre bejárni a püspöki táp-
intézet részesei, melynek már eddig is Komócsy volt 
felügyelője. A tápintézettel kapcsolatban tervbe vett 
internátus csupán terv marad mindaddig, mig a szük-
séges anyagi fedezet együtt nem leend. Hetyey Sámuel 
megyés püspök e napok egyikén már meg is tekintette 
az uj intézet épületét és főbb körvonalaiban már ki is 
fejezte kívánalmait a helyiségek mikénti felhasználása 
iránt is, a többi között azt is, hogy az uj kis-szemi-
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nárium növendékei magában a főépületben a régi 
kápolnából átalakítandó ebédlőben, a tápintézeti fiuktól 
tehát külön helyiségben étkezzenek. 

T Á R C Z A. 
Keresztény művelődés. 

A haladás századja a forrongó eszmék világát 
hagyta maga után s a vérmes reményekkel üdvözölt 
u j század egy átalakuló korszaknak bélyegét viseli 
homlokán. 

Ellentétes életelvek, szembenálló világnézletek 
határmesgyéjén állunk s a jövő küzdelmei már előre 
vetik árnyékukat. 

Mint fog a művelt emberiség jövője kialakulni, 
csak az tudná megmondani, kinek végzései kifürkész-
hetetlenek. De nagyon valóízinű, hogy nem a harcz 
mezején, hanem a művelődésnek terén fogják a küz-
delmet megvíni: mert napjainkban már nem a fegyver 
félelmetes hatalma, hanem a békés művelődés lesz az 
az óriás hatalom, mely nagygyá és erőssé teszi a nem-
zetet, ha befogadja és magáévá teszi, letiporja és elve-
szi életét, ha kivonja magát befolyása alól és ellene áll. 

Ezeréves multunk dicsőségét is nem a kard ereje, 
hanem a kereszt tövéből sarjadt művelődós vetette 
meg. Es mikor az egyház szent évében a nemzeti 
kegyelet magasra törő érzületével ünnepeltük meg a 
magyar kereszténység 900 éves emlékünnepét, ugyan-
akkor a magyar nemzeti művelődésnek 900-ados emlék-
ünnepét ültük ! 

Ezer éves multunk kilencz századának minden 
művelődési mozzanata a kereszténység tényén alapul. 
Az ősök okossága megismerte, hogy a vitézi bátorság 
még nem biztosíthatja fenmaradásunkát : szükség van 
a testi erőnél szilárdabb alapra. És ez az alap a 
keresztény művelődés volt. 

Századokon át a magyarok hazája rakta meg a 
keresztény művelődés legkeletibb fészkét. A szomszéd 
államokba hosszú ideig szent István nemzete vetette el a 
szellemi művelődés magvait. Es ez a szellemi művelődés 
keresztény volt és magyar. 

Idők változtával vesztett a mi művelődésünk 
magyarságából is, de még többet keresztény jellegéből. 
Minél többet veszt még kereszténységéből, annál többet 
veszt magyarságából is. 

A legnagyobb magyar mondja a „Hitele-ben : „A 
keresztény vallás zavartalan forrásain megtisztult 
erkölcsi jó a legegészségesebb és leghosszabb életidőt 
igérő alapja a nemzetiségnek." 

Művelődésünk is csak akkor lesz magyar, ha meg-
marad kereszténynek. 

Nem egy irányban kell művelődési törekvéseink-
nek irányt változtatniok, hogy újra keresztény művelő-
déssé jegeczesedjenek ! 

A művelődés a polgárosodás talaján épül föl és 
betetőzését az egyesek lelki műveltségében éri el. 

A polgárosodás csak a polgári jogrend fejlődését, 
csak a vadság és nyerseség állapotát megtörő társa-
dalmi szervezeteknek és intézményeknek rendszerét 
jelöli és a művelődés fogalmát ki nem meríti. A pol-
gárosodás az a talaj : ebbe bocsátja le gyökérszálait, 
ebből meríti tápláló erejét a művelődés, az emberi 
lélek tehetségeinek összehangzó fejlődése, az öntudatos 
szellemi életnek Isten-adta megnyilatkozása. 

Ez a megnyilatkozás a vallásban, a tudományban 
és a művészetben válik szembetűnővé. Ennek a három 
tényezőnek egybeforradása alkotja az emberi művelő-
désnek gerinczét, melyben a velő — a haladás gondo-
lata. Haladni az erkölcsi tökéletességben, a ténj^ek 
okokkal megvilágított magyarázatában, az eszmei szép 
kifejezésében : ez a művelődés feladata. 

Ez a művelődés tehát haladó eszme : az ember 
összes tehetségeinek minél teljesebb kifejlesztésén mun-
kálkodik. Arra törekszik, hogy minél mélyebb baráz-
dákat vonjon a hitbeli buzgóság földjén, íiogy minél 
biztosabban vezessen az igazság rendszeres ismereté-
ben, hogy minél tökéletesebben fejleszsze tehetségein-
ket a szépnek felfogására. 

Tökéletesíteni azt a képet, melyet az Isten terem-
tésünkkor bennünk megalkotott : ide csúcsosodik a 
művelődés törekvése. 

A művelődés nem kijegeczesedett alkotás. A műve-
lődés fejlődési fokozat, mely időről időre változik. Néha 
a fagyás pontjára száll, máskor magasra szökik: attól 
függ, vájjon alkotó elemei összhangzóan haladnak-e. 
Az lesz majd a művelődés legvirágzóbb korszaka, mikor 
a hitbeli buzgósággal összeölelkező tudomány a művé-
szet fényessége ragyogja körül! 

Ettől az időtől még messze vagyunk. 
A Dante szellemében megindult renaissance köze-

lítette meg legjobban a művelődő társadalom esz-
ményét. 

Az újkor apostolának legnagyobb fontosságú esz-
méi a hitre támaszkodó vallásos érzületben, a komoly 
tudomány őszinte törekvéseiben és a művészeti erőben 
egyesülnek. 

A XIII . század alkonyán s a XIV.-nek hajnalán 
számosan megértik Firenze szülöttének gondolatát ós 
meggyőződéssé érlelik lelkükben. Igy fakadt ki a 
renaissance: az emberi művelődés fájának legillatosabb 
virága ! Soha azóta a vallásos lelkesültség, a tudomány 
önfeláldozó szeretete és a művészet csodás sikere: 
olyan verőfényes művelődést nem alkotott. 

Es sajátságos: a meginduló renaissance diadalmas 
dicsőségének a pápaság egyik legkimagaslóbb korszaka 
adja meg a történelmi háttért ! 

A megindult szellemi mozgalom nem sokáig haladt 
azon az úton, melyet a Divina Comedia megjelölt . . . 
s azóta századok merültek alá a múltba a nélkül, hogy 
a művelődési törekvések az ember lelki erőinek egyön-
tetű kifejlesztésében valami biztosabb sikert értek volna. 

(Folytat juk.) 
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KATfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-István-Társulat igazgató választmá-

nya f. évi jun. 11-én, ülést tartott, melyen gróf Zichy 
Nándor elnök gyöngélkedése folytán dr Kisfaludy A. 
Béla, czimzetes prépost, társulati alelnök elnökölt, ki 
megnyitván az ülést, jelentette, hogy gróf Zichy Nán-
dor elnököt betegsége akadályozza, hogy a mai ülésre 
eljöjjön. Kegyeletes szavakban emlékezett meg ezután 
a választmány legújabban elhunyt tagjairól: Horváth 
Piusról, Sponer Józsefről és Hahnekamp György-
ről, Indítványára a választmány jegyzőkönyvbe foglalta 
részvételét. Ezután a választmány az alelnök javaslata 
^értelmében megválasztotta a gazdasági és számvizsgáló 
bizottságot, úgyszintén az alapszabály-módosító bizott-
ságot és a propaganda-bizottságot. A gazdasági bizott-
ság tagjai le t tek: dr Barkóczy Sándor báró, Haydin 
Károly, Kanócz István, gróf Károlyi Sándor, Németh 
Péter, Saly Dezső és Bellaágh Kálmán. A számvizs-
gáló-bizottság tagjai le t tek: dr Balogh Sándor lovag, 
G-ábler Lajos, Nóvák Lajos és Szent-Ivány Zoltán. Az 
alapszabály-módosító bizottság tagja i : Cziklay Lajos, 
Felsmann József, dr Kiss János, dr Margalits Ede, dr 
Mihályi! Ákos, dr Rapaics Raymond, Nóvák Lajos, dr 
Reiner Zsigmond, dr Timon Ákos és ifj . Zichy János 
gróf, a propaganda-bizottság tagjai lettek : dr Kiss 
János, dr Margalits Ede és dr Városy Gyula. A többi 
folyóügyek elintézése után a választmány tudomásul 
vette az igazgatói és a titkári jelentést, mire az elnök 
az egybegyűlteknek kellemes nyári üdülést kívánva, 
az ülést berekesztette. 

IRODALOM. 
— Acta — (Jregorii PP. XVI. — scilicet — Con-

stitution's, Bullae. Litterae Apostolicae, Epistolae — 
auspice Emo ac Rmo S. E. R. Cardinali — Yincentio 
Yannutelli — recensita et digesta — cura ac studio — 
Antonii Mariae Bernasconi — in sacra theologia et 
utroque iure Doctoris etc. Vol. I. II. Pars prima cano-
nica — ordine chronologico disposita — Romae — ex 
typogr. polyglotta S. C. de Propaganda Fide — 
MCMI. 

— Megjelent „Jézus sz. Szivének követéséről négy 
könyv" Arnold J . Jézustársasági atya után latinból 
magyaritá : Szombathy Sándor kalocsa-íőmegyei áldozár ; 
kiadja : Jurcsó Antal könyvkiadóhivatala Kalocsán, 
Pestmegye. Második kiadás. 

Szentéletre vezető könyvet, kedvesebbet és töké-
letesebbet senki sem irt a Kempis-íéle „Krisztus köve-
tésénél." „A Jézus sz. Szivének követése" szint annak 
nyomain halad. Csak még bővebben igyekszik meg-
magyarázni az üdvözülés utját-módját, s Jézus isteni 
szivének szeretetével iparkodik lángra gyulasztani ben-
nünk a vágyat a szent élet után. 

Arnold is Kempis modorában szerkeszti négy 
könyvét. Jézus intelmeket ad, a tanítvány fogadja s 

fejezetről-fejezetre halad elő a tökéletesedésben. Az 
első könyv gyengéd, szerető intelmeiben Jézus a maga 
sz. Szivének erényeivel hasonlítja össze a tanítvány 
(a keresztény olvasó) szivének bü iös állapotát. 

A második könyv Jézus sz. szivének követési 
módját szabja meg a különféle állapotú kereszténynek. 

A harmadik könyvben a szenvedő Jézus szive 
beszél a szenvedésben csüggedőkhöz. 

A negyedik arról szól hogyan egyesítsük megtisztult 
szivünket méltókép Jézus boldog szivével. 

E fölöttébb üdvös lelki olvasmány Jézus szive tisz-
telői körében rég nagy kedveltségnek örvend, azért a 
ft. Fordító szíves jogátruházása folytán arra határoztam 
el magam, hogy abból uj kiadást rendezek. 

Az 50 íves díszesen kiállított kön3Tv közrebocsá-
tásával és terjesztésével a hivek lelki épülésének óhajtok 
szolgálatot tenni, árát azért szabtam a lehető legjutá-
nyosabban, a kötetlenét 3 koronára, a kötöttét 4 koro-
nára, mely összeg beküldése mellett bérmentesen jut ta-
tom azt b. megrendelőim czimére. 

Kalocsa, 1901. máj. 30. Jurcsó Antal 
nyomdász és könyvkiadó. 

— Megjelent „Gonzagai Szent Alajos az ifjúság 
példaképe és védőszentje". Elete, követése, a hat 
vasárnapi ajtatosság és imádságok. Irta Papencordt 
Gáspár. Az esztergomi egyházi főhatóság engedelmével. 
Budapest, 1901. 16-rét, 96 lap. A közeledő iskolai 
vizsgálatok alkalmából igazán hasznos és pompás ki-
állítású ajándék könyvecskét adott közre a Sz.-I.-Társulat 
a föntebbi munkában. Tartalma: Sz. Alajos élete. Szent 
Alajos ünnepe, hónapja és társulata. Elmélkedések a 
hat vasárnapra szent Alajos erényei fölött. Miseimádság 
szent Alajos tiszteletére. Gyónási ajtatosság. Szent 
áldozásra való ajtatosság. Erénytükör az iíjuság szá-
mára szent Alajos példája szerint. Szent Alajos köve-
tése a tanulmányokban. Litánia szent Alajos tisztele-
tére. Szent Alajos felajánló imádsága a boldogságos 
Szűzhöz stb. — A remek kötésű könyvecskét szent 
Alajos képe díszíti. Ára 50 fillér. Megrendelhető a 
Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában: Budapest, 
"VIII. ker. Szentkirályi-utcza 28. szám. 

VEGYESEK. 
Kómából érkezett tudósítás szerint a Cancel-

laria Apostolica dísztermében Parocchi Lucédus Mária 
alkanczellár bibornok elnöklésével értekezlet volt a 
protestáns propagandával szemben a katholikus hit 
tisztaságának megvédése ügyében. 

— liérmálás az esztergomi főmegyében. Mult 
szerdán fejezte be dr Kohl Medárd félsz, püspök ur a 
budavári Mátyás-templomban több hétre kiterjedt bér-
málását az ország fővárosában. Boltizár József f. püs-
pök érseki vikárius ur, miután Komáromban már előbb 
bérmált, £ hó 7-én indult tiznapi bérmakörutra a nagy-
szombati vikariátus területére, Nyitramegyébe, Berger 
Márk primási szertartó ós levéltárnok kíséretében. 

— Lelkigyakorlatok tanítók számára. F . hó 4-én 
kelt Guzsvcniiz Vilmos esztergomi tanitó-intézeti igaz-
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gató felhívása, mely julius hó 4-én és 5-én tartandó 
lelkigyakorlatra hívja össze az intézet volt növendé-
keit annak jelentésével, hogy e lelkigyakorlatokat dr 
Prohdszka Ottokár theol. tanár fogja tartani a semina-
ri,umban. 

— Az elemi iskolák államosítása még mindig 
járványszerű jelleggel bir s kering az országban szerte-
széjjel. Incipiunt fieri, fieri quae posse negabam. Hihe-
tetlen dolgok ismétlödnek. Tiszta katholikus helyen, 
hol a kath. népiskola főpapi patronatusság alatt a kir. 
tanfelügyelő dicséretére virágzott, a nép félrevezetésé-
vel kimondották az államosítást. S az aknamunka igy 
folyik szakadatlanul országszerte. Majd ha nem lesz 
kath. iskola, akkor ocsúdunk fel országos védelemre. 

— Nevezetes megtérés. Nagy-Tapolcsányban öröm-
mel köszöntött be pünkösd napja. A Szent-Lélek Isten 
eljövetelének emlékünnepén volt szerencsés Werner 
Adolf, tavarnoki czukorgyári chemikus és szekerész 
hadnagy a keresztség szentségét felvenni és Krisztus 
katonájává avattatni. A fiatal ember atyja r. kath. volt, 
de izr. növel kelvén házasságra, zsidóvá lett. E házassá-
gukból született Adolf fiuk, aki saját kutatásai s egyéni 
meggyőződése folytán a keresztény vallás után vágyott 
s azt nyíltan meg is vallotta pünkösd előünnepén. Az 
előzetes oktatást Szecsányi Vilmos, kanonok-plébánostól 
nyerte, a keresztelést pedig Ilaverla József s. lelkész 
végezte. A templomból kijövet a zsidóságnak tolakodásig 
menő kíváncsiság és — ki tudja mily érzületből eredő 
— megjegyzései keltettek nagy megütközést. 

— Pályázati hirdetmény. Az esztergomi főkáp-
talan a honvéd-haclapród iskolában megüresedett alapit-
ványos helyre ezennel pályázatot hirdet. Pályázhatnak : 
1. a fökáptalan, az esztergomi és a budapesti szeminá-
riumok javain alkalmazott gazdatisztek gyermekei; 2. 
az esztergomi főegyházmegye területén róm. kath. 
iskoláknál működő tanítók gyermekei ; és 3. csak ezek 
hiányában bármely más róm. kath. vallású ifjak. Pályá-
zati feltételek : 1. Magyar honosság : igazolandó a 
törvényhatósági vagy járási tisztviselő által kiállított 
bizonyitványnyal, melyben a honossági község neve is 
kiírandó. 2. A megkívánt életkor : t. i. a betöltött 14. 
év és a tul nem haladott 16. életév igazolandó kereszt-
levéllel. 3. A szükséges előismeretek : vagyis valamely 
középiskola (gymnasium, reáliskola, magyarországi pol-
gári iskola, fiumei községi polgári iskola) négy alsó 
osztályának legalább „elégséges" eredménynyel történt 
elvégzése ; a latin és görög nyelvből nyert „elégtelen" 
osztályzat figyelembe nem vétetik. 4. Kifogástalan 
erkölcsi magaviselet : a mennyiben ez az iskolai bizonyít-
ványban kitüntetve nem volna, annak igazolására külön 
erkölcsi bizonyítvány szükséges. 5. Testi alkalmatosság : 
igazolandó bármely tényleges szolgálatban levő katona-
orvos által kiállított orvosi véleménynyel ; ujraoltás 
pedig a mennyiben ez a véleményben figyelmen kivül 
hagyatnék, külön himlőoltási bizonyitványnyal. A 
kellően felszerelt folyamodványok Esztergomba a mélt. 

és ft. Főkáptalanhoz nyújtandók be. Pályázati határidő 
1901. évi julius 5. 

— Konkurzus. A veszprémi egyházmegyében a 
papi pályára lépni szándékozók vizsgálata f. évi julius 
hó 2-án a reggeli órákban fog megtartatni Veszprém-
ben. A felvételi vizsgálatra csak oly ifjak bocsátatnak, 
a kik érettségi bizonyítványnyal és keresztlevéllel 
ellátva, f. évi julius hó 1-én az egyházmegyei hivatal-
nál jelentkeznek s az itt megejtendő orvosi vizsgálaton 
egészséges testi szervezettel bíróknak találtatnak. Az 
igazgatóság. 

— Apáczák Szt.-Királyon. A jótékonyságáról 
ismert özv. Festeticli Dénesné grófné nagy áldozatkész-
séggel óvodát építtetett Szt.-Királyon, szombathelyi 
egyházmegyében, melynek vezetését a szent keresztről 
nevezett apáczákra óhajtotta bizni, kik azonban eddig 
a nővérek csekély száma miatt nem vállalkozhattak e 
feladatra. Most azonban, mint örömmel értesülünk, a 
kongregáczió abban a helyzetben van, hogy a jövő 
tanévre Chorinból három nővért küldhet Sz.-Királyra, 
hol az egyházmegyei hatóság által már kiadott enge-
dély alapján szept. 1-én megnyílik az óvoda, melyet a 
nemes grófnő nagylelkűségéből teljesen díjtalanul láto-
gathatnak a gyermekek. Természetes, hogy az óvodát 
vezető nővér teljesen birja a magyar nyelvet. 

— A kalocsai érseki elemi tanító- és tanítónő-
képző intézetekben a tanképesítő vizsgálatok a mult 
hét folytán befejeztettek. A tanítóképzőben huszonhá-
rom rendes tanuló közül kitűnően lett képesítve négy, 
jelesen hat, jól tizenhárom. Kitűnő és jeles oklevelet 
nyert tehát a jelölteknek 44 százaléka. A tanitónőkép-
zőben huszonhat rendes tanuló nyert oklevelet. Ezek 
közül kitűnően lett képesítve kilencz, jelesen tizenegy, 
jól hat. Kitiinő és jeles oklevelet nyert, e szerint a 
rendes tanulók 77 százaléka. A tanitónőképzőben öt 
magántanuló is nyert oklevelet. Ezek közül jelesen lett 
képesítve egy, jól három, és elégségesen egy. 

— Fölvétel a pécsi székesegyházi énekiskolába. 
A székesegyházi énekiskolában (Szepessy-utcza 14 sz.) 
a távozó növendékek helyei junius hó 30-án, délelőtti 
10 órakor megtartandó fölvételi vizsgálat alapján lesz-
nek betöltve. — Az intézetbe csak 8 — 10 éves, épp, 
egészséges, jó hallású és tiszta hangú fiuk vétetnek föl. 
A fölvételre jelentkezőket GJait Ignácz, az intézet 
felügyelője előzetes próba alapján már is jegyzékbe 
veszi, s ez alkalommal a fölvételre vonatkozólag egyéb 
kérdésekre szivesen adja meg a kellő fölvilágosítást. 

— Ausztriában Körber ministerelnök nagyon el-
hibázta a dolgát. A „Los von Rom" mozgalomnak 
szabad folyást akar engedni, hogy a radikális német 
elemek tetszését megnyerve actió-képessé tegye a par-
lamentet. Államot a vallás tönkretevésével megmen-
teni nem lehet. 

Felhívás előfizetésre. 
Az előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Breunay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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szerdán és szombaton. = 
Előfizetési dij : i 

félévre helyben s posta- I 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : § 
Budapest, 

VI., Bajza-utcza 14. sz., • 
hova a lap szellemi \ 
részét illető minden í 
küldemény czimzendő. \ 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, junius 19. 49. 

\ Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál : 
j Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
ï IV., Papnövelde-utcza 
E 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendök. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1901. 

.,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
xdlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulméinyok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Kenyér, haza, 
kereszt. — G y ő r : Keresztény szeretet és szabadkömives humanizmus. — Tcircza. Keresztény művelődés. — Papnevelő intézeteink 

egyházirodalmi és szónoki iskolái. A pécsi növendékpapság „Szent-Pál-Társulata." — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

A Rituale-kérdés 
M a g y a r o r s z á g o n . 

Irta : Dr Rajner Lajos. 

II. 
Ha a szokásjog, mint a megelőző szakasz-

ban láttuk, csakugyan egyik forrása a liturgiái 
jognak, akkor azon eltéréseket, melyek a 
római liturgikus könyvekben előirt és az egyes 
particularis egyházaknál tényleg gyakorlatban 
levő szertartások között egyrészt, másrészt a 
particularis egyházak ezen szertartásait szabá-
lyozó szertartásos könyvek és nevezetesen a 
Rituale Romanum között fenforognak, nem 
szabad mindjárt minden további vizsgálat ós 
előzetes megkülönböztetés nélkül kárhoztatni, 
annál kevésbé szabad azok megítélésénél kizá-
rólag a szertartásos Congregatio által egy parti-
cularis eset ötletéből adott, de más helyi, 
személyi és időbeli viszonyokhoz mért bár 
ugyanazon tárgyat érintő feleletekből kiindúlni, 
s minden ezen felelettől eltérő ..szokást elvetni 
és nyomban azt az uj gyakorlatot követni, 
melyet a congregatiói határozat reánk nem 
vonatkozó, s általunk talán helyesen meg sem 
értett feleletéből kihüvelyezni vélünk, látszék 

különben még oly világosnak a felelet s a 
tényálladék a mi esetünkkel még annyira 
megegyezőnek. Egyrészt befolyásolhatták a 
Congregatio határozatát oly mellékkörülmé-
nyek, melyek előttünk ismeretlenek, másrészt 
a nálunk divó szokás a tényálladékot illetőleg 
teljesen megegyező lehet a kárhoztatott vagy 
helyeselt, vagy legalább megengedett gyakor-
lattal és mégis fenforoghat egy vagy több oly 
mellékkörülmény, mely az esetnek a liturgiái 
jog, a hitélet, a népfelfogás, állami és nemzeti-
ségi politika szempontjából eltérő színezetet 
kölcsönöz ós kétségkívül tekintettel ezen külön-
bözetekre a Congregatio által is más, talán épp 
ellentétes elbánásban részülne. 

Ha például a S. R. C. egy előfordult eset 
alkalmából, mely egy olaszországi káptalan 
kebelében nagy viszálykodást szült, nem tart ja 
megengedhetőnek, hogy egy kebelbeli kanonok 
azon a czimen, hogy ő doctor a theologiából 
vagy kánonjogból, az ottani szokás ellenére 
négy águ biretiunot viseljen egyházi tényke-
dések alkalmával, és ily módon magát kano-
noktársaitól megkülömböztesse, senki józan 
ésszel nem fogja ezen határozatot kötelezőnek 
tartani 4s kiterjeszteni oly helyekre, hol a) a 
doctori promotio nem történik négy águ bire-
tum átadásával, s azért bármily alakú legyen 
is a biretum, az nem jelvénye sem valamely 
akadémiai fokozatnak, sem valamely világi 

49 
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foglalkozásnak, hanem a bevett szokás szerint 
egyházi fövegnek tartatik, és b) még kevésbé 
oly helyekre, hol a papság, mint pl. nálunk, 
Kémetországban, Francziaországban, Belgium-
ban, a püspök tudtával és előirása szerint négy 
águ biretumot visel. *) Ily helyeken a három 
águ biretum önkéntes viselése szülne feltűnést, 
vezetne versengésre, keltene viszályt. A con-
gregatio a fenti eset alkalmából kiadott ren-
deletével *) a helyi viszonyokhoz alkalmazko-
dot t és egyesek pöffeszkedése elé emelvén 
korlátot, nem érintette a törvényesen fenn-
álló ellenkező egyetemes jogszokást. 

Az élet igen tarka. Ezernyi körülmény 
játszik közbe s egyre más és más szinben, más 
és más világításban tünteti fel ugyanazt az eset. 
Nem csoda, ha a körülményékhez képest egy-
mástól eltérők a congregatio határozatai. Igen 
figyelemre méltó, mit erre vonatkozólag egy 
első rangú tekintély mond : „Mirum non est, si 
appareils aliqua contradictio in praefatis clecre-
tis occurrat, quia ut plurimum in hisce et simi-
libus controversiis decidendi ratio desumta est 
ex consuetudinibus ecclesiarum quoad rem, 
quae variationem juxta ciscumstantias non 
respuit." a) 

Ilyen variatiókat bőven észlelhetünk a 
szertartásos Congregatio határozataiban. Igy 
p. o. a halottakért mondandó collectákra nézve 
egy izben a S. R. C. azt határozta, hogy 
„collectae pro defunctis non admittuntur nisi in 
missis festorum simpliciumet ferialibus,"4) vagyis 
csak három leczkés officiummal biró napokon, 
melyek nem birnak semmiféle solemnitással, 
m el}7 ugy látszik a congregatio felfogása 
szerint össze nem egyeztethető a halottakért 
való suffragiummal ; mig egy más alkalommal, 
alig 19 év múlva, már kisebb rendű solemni-
tással összeegyeztethetőnek találja a halotta-
kért való collectât, rendelvén, hog}' „in missa 
pr iva ta de sancto semiduplici vel simplici seu votiva 
vel de infra octavam, sive de feria non privi-
legiata, dici potest collecta pro particulari 
defnncto, puta, Inclina etc. in penultimo loco, 

>) Y. ö. Dr Nilles, 1. c. 49. 
-) N. 4991. in Yenusin. die 7. Dec. 1844. Mühl-

bauer , I. 181 sq. 
3) Grardellini, Collect, deer. S. R. C. auctor eius-

demqne consultor ap. Dr Nilles, 1. c. 47. 
4) N. 2845. ad 9. die 31. Jul i i 1665. Mühlbauer 

1. c. T. II . pg. 431. 

nec omittendam ullam ex collectis pro tem-
póra assignatam.5) A szűkszavú határozatokból 
nem lehet megítélni, mi indíthatta a Congre-
gatiót első, szigorúbb álláspontja megváltoz-
tatására. Talán nem tévedünk, ha a jogok 
kiszélesítését nem merőben liturgiái szempon-
toknak tudjuk be, s inkább hitbuzgalmi okok-
ból származtatjuk, melyek szerint előbbre 
valónak találtatott a halottakért való suffra-
gium a festum semiduplex, votivum vagy infra 
octavam megünneplésénél. A meghaltak iránt 
való kegyelet győzött az ünnepség rideg for-
maszerűségén ! 

Hogy pedig győzött, ez a szokásjog érvé-
nyesülésére vall. Ismeretes, mily ingadozó állást 
foglalt el a S. R. C. különböző időkben a 
gyászmise alatt vagy után cum paramentis 
nigris való áldoztatás kérdésében. Első izben 
azt feleli: ,,Non esse contra ritum,"6) másod-
ízben már ugy határoz, hogy „omnino nega-
tive" 7) s ugyanezen határozatot tiz év múlva 
megismétli,8) utóbb megkülönböztetéssel él, 
megengedvén a communiót cum particulis 
infra eandem missam consecratis és tiltván 
per modum sacramenti extrahendo pyxidem e cu-
stodia. 9) Midőn pedig a Congregatio ezen rideg 
álláspontja következtében az a szokás kezdett 
lábra kapni, hogy a gyászmisét violaszinü 
ruhákban mondanák, „ut possit praeberi s. 
communio cum particulis praeconsecratis," az 
eziránt megkérdezett congregatio tanácstala-
nul áll, egy izben határozván: ,,Serventur 
rubricae," 10) más izben: „Serventur décréta." 11) 
Daczára a congregatiói tilalomnak egyre ter-
jedt a szokás áldoztatni in paramentis nigris 
cum particulis praeconsecratis. Maga a congre-
gatio kezdte belátni, hog}' a mindinkább ter-
jedő szokással szemben nem tarthatja fenn 
rideg álláspontját, a hozzá intézett tudakozó-

5) N. 3073. ad 6. die 2. Dec. 1684. Mühlbauer, 1. c. 
6) N. 3025, ad 2. die 24. Jul i i 1683. Mühlbauer, 

1. c. T. I. 349. 
7) N. 3575. ad 11. die 22. Jan . 1701. Mühl-

bauer, 1. c. 
8) N. 3633. ad 4. die 21. Mart. 1711. Mühl-

bauer 1. c. 
9) N. 4119. ad 4. die 2. Sept. 1741. Mühlbauer 1. c. 
10) N. 4815. ad III . 2. die 22. Sept. 1837. Mühl-

bauer, 1. c. 350. 
" ) N. 5111. ad 11. die 11. Sept. 1847. Mühl-

bauer 1. c. 
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dásokra, hosszú időn át, kitérő válaszszal 
felelt,12) mig végre egy Generale Decre-
tuinmal a szokásnak megfelelőleg oldotta meg 
a kérdést, elhatározván, hogy gyászmise alatt, 
sőt után és data rationabili causa előtt is, 
lehet a hiveknek in paramentis nigris et par-
ti culis praeconsecratis a szent áldozást nyúj-
tani. 13) 

Ezen eset igen sok üdvös tanulságot foglal 
magában, nevezetesen kitűnik belőle, hogy a 
szokásjog, ha az a hitélet valódi követelmé-
nyeként jelentkezik, kihatásában erősebb a 
tudósok eszében megfogamzott mindennemű 
elméleti nehézségeknél, melyek győzelmes útjá-
ban feltartóztatni kívánnák. Ott az élet, itt egy 
holt elmélet, mely már azért sem tarthat szá-
mot az érvényesülésre, mert az élet követel-
ményeivel ellentétben van. Továbbá, a particu-
laris határozatok nem végleges szava a congre-
gatiónak. Sokszor megesik, hogy a congregatio 
tudós elméletek nyomán indul s part iculars 
határozataival azoknak kiván érvényt szerezni, 
mig végre megértvén a hitélet sürgős követel-
ményét, kibontakozik az elméletek ködéből, 
kiad decretum generálét, mely hivatva van 
végleges döntésül szolgálni a vitássá vált 
kérdés fölött. Más szóval, a congregatio kész a 
szokásjogot még ellentétes határozataival szem-
ben is érvényében fentartani s szakit a tudósok 
elméletével, ha a hitélet mást követel. Arra a 
kérdésre: „Utrum in missis quotidianis defun-
ctorum pro oratione assignata primo loco alia 
subrogari valeat, puta pro matre, oíferente 
eleemosynam etc.?" a S. Rit. Congr. mindig 
azt adá válaszul, hogy „in missis quotidianis 
standum missali et juxta décréta aliquando 
loco secundae orationis íbi adnotatae substitui 
posse orationem pro pâtre et matre," vagyis 
az első „Deus qui" és az utolsó „Fidelium" 
mindig változatlanul marad s csak a középső 
„Deus veniae" helyettesíthető mással. 14) Szint-

12) In una Panorm. die 12. Apr. 1828. S. R. C. 
edixit : „ut gravis haec quaestio videretur peculiariter et 
ex officio". In una Mitinen. 1837. ad. III. Dilata, Die 
16. Sept. 1865. Dilata. Die 3. Mártii 1866. Dilata. 
Mühlbauer, 1. c. Suppl. T. I. 700. 

13) Die 27. Junii 1868. Mühlbauer, 1. c. 
u ) N. 4119. in aquen. acl 4. die 2. Sept. 1741. 

Mühlbauer, 1. c. T. II. 445 ; n. 4782. ad 7. die 27. Aug. 
1836. Mühlbauer, 1. c. 446; n. 4815. ad XI . 1. die 22. 
Sept. 1837. Mühlbauer, 1. c. 445; n. 5183. acl 23. die 

ugy a missa quotidianában mondandó oratiók 
számát illetőleg mindig azt az álláspontot 
foglalta el, hogy valahányszor a missa quoti-
diana cum Diacono et Subdiacono vel legalább 
cum cantu mondatik, elég egy oratiót mon-
dani, még pedig pro anima illius, quam dési-
gnât eleemosynam exhibens;15) de ezek csak 
particularis határozatok voltak és bár mind-
annyit a Missale Romanum rubricáira való 
hivatkozással okolta meg a szertartásos con-
gregatio, mégis midőn ezen két dubiumot 
decretum generaleval találta megoldandónak, 
régi határozataival merőben ellentétes állás-
pontra helyezkedik, rendelvén, a) hogy a ne-
gyedik formula szerint végzendő missa quo-
tidianában, tekintet nélkül arra, énekelve vagy 
olvasva végeztetik-e ? mindig három oratio 
mondandó, és b) hogy mindig az első oratio 
azon megholtért vagy megholtakért mondandó, 
kiért vagy kikért a szent mise-áldozat bemu-
tat ta t ik; c) a második ezentúl is a miséző pap 
választására marad, és d) a harmadik valamint 
eddig ugy ezentúl is magából a mise-formu-
lából veendő. 16) 

Tárgyunkat illetőleg ezen esetnél az az érde-
kes, hogy a congregatio ezen kérdésben épp 
megfordítva, mint a gyászmise alatt való 
áldoztatásnál, hol a tudósok elméleteinek töre-
kedett érvényt szerezni, itt a scholával mindig 
ellentétes álláspontot foglalt el. Midőn Merati 
(f 1744. szept. 8.)17) és Cavalieri (f 1757. jan. 
6.) 18) azt tanitanák, hogy a negyedik formula 
szerint mondandó szent miséknél az első ora-
tio azért vagy azokért mondandó, kiért vagy 
kikért a szent áldozat bemutattatik : addig a 
congregatio, mint az ismertetett határozatok mu-
tatják, egész 1865-ig az első és utolsó oratiót 

1 6 . Apr. 1 8 5 3 . Mühlbauer, 1 . c. 4 4 8 ; n. 5 2 0 8 . ad. 1 0 . 

die 12. Aug. 1854. Mühlbauer, 1. c. 446. n. in Tusca-
nen die 16. Sept. 1865. Mühlbauer, 1. c. Suppl. T. 
II. 6 8 1 . 

15) S. R. C. sub 20. Mártii 1682. melynek létezé-
sét azonban maga a Congregatio n. 4115. ad 7. die 4. 
Sept. 1745. kétségbe vonja, Mühlbauer, 1. c. T. II . 
445 ; n. 4815. ad XI . 2. die 22. Sept. 1837. Mühlbauer, 
1. c. ; JST. 5183. ad 22. die 16. Apr. 1853. Mühlbauer, 
1. c. 4 4 6 ; n. 5 2 0 8 . ad 1 1 . die 1 2 . Aug. 1 8 5 4 . Mühl-
bauer, 1. -e. 

ltí) S. R. C. Decretum Generale, die 30. Junii , 
1896. 1. Acta S. Sedis, Vol. X X I X . pg. 51. 

17) Merati, I. 5. 
18) Cavalieri, III . cap. XI. decz. 7. n. 11. 
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mindig változatlanul rendelte végezni és csakis 
a középsőnél engedte meg annak egy másik-
kal való felcserélését. És, elég különösen, a 
tudósok a congregatio határozataihoz nem 
alkalmazkodtak, 19) azon véleményben levén, 
hogy az eddig kiadott declaratióival és hatá-
rozataival a szertartási ügy legfőbb hatósága 
még nem mondta ki az utolsó döntő szót. 
Midőn pedig alkalmazkodni kezdének, ) akkor 
ismét a congregatio látta jónak a tudósoktól 
már-már elhagyott ösvényre lépni s most már 
decretum generaléval fixirozta és kötelezővé 
te t te azt a tant, melyet közel másfél évszázadon 
át következetesen és állhatatosan proscribált. 

Még csak egy esetet kivánok megemlíteni, 
ezt pedig egyrészt azért, mivel a közel múlt-
ban nyilvános megvitatás tárgyát képezte, 
másrészt, hogy kitűnjék, mily fontosságot 
tulajdonit maga a S. Rit. Congregatio is a 
szokásjognak és mily kevéssé felelnek meg 
ezen magas eg}Tházi főhatóság intentióinak 
azok, kik, tekintet nélkül a helyi körülmé-
nyekre, a congregatio más viszonyokra mondott 
decretiunát akarják a papságra és hivő népre 
ráerőszakolni és meggondolatlan buzgalmukkal 
zavart, meghasonlást, botrányt idéznek elé. 

Ezen eset a következő. A misén kivül 
való áldoztatást illetőleg a S. R. C. két izben 
is tiltja a római rituálé előírásától való azon 
eltérést, mely szerint a pap az áldoztatás után 
az áldást nem a kezével adja, hanem a szent-
séggel, 21) egy harmadik eset alkalmával azon-
ban már nemcsak megengedhetőnek tartja, 
hogy az áldás a szentséggel adassék,22) hanem 
az elnök kisérő levelében még azon óhajának 
is ad kifejezést: „Ut quod exortum est in 
populo scandalum ex abrupta hac consuetu-

1!J) Manuale Ecclesiast. Romae, 1811. n. 99. Gry-
naeus, Theol. Pastor. Budae 1856. ed. 2. L. II. §. 33. n. 
5. pg. 71 ; Scavrini, Theol. Moral. Universa T. I. pg. 670. 
Mediolani, 1860 ; Manuale Ordinand. Strigonii, 1860. 
pg. 171. P. Jos. Schneider S. J . Manuale Sacerdot. 
Coloniae, 1865. pg. 268. 

2") Bouvry, Expositio Rubricar. Weissenburg, 
1860. T. II. pg. 98; De Herdt, Sacrae Liturgiáé Pra-
xis, ed. 6. Lovanii, 1877. T. I. pg. 77 ; Radlinszky, 
Theol. Pastor. Kom. Cath. Yindob. 1871. T. II. pg. 165. 

21) N. 4449. die 16. Jan. 1793. Mühlbauer, 1. c. I. 
167; n. 4748. die 23. Mart. 1835. 1. c. 129. 

S. R. ddo 15. febr. 1873. in Salisburgen. 1. 
Gassner, Pastoral, Salzburg, 1881. S. 1005. és Rituale 
Romano-Eystettense, Eystadii 1880. pg. 85. 

dîne . . . ex officio quam citissime removea-
I tur." 23) 

A fölmerült vita alkalmával döntő suly 
tulajdoníttatott azon körülménynek, hogy a 
congregatiónak fenti két decretum ára való 
hivatkozással egy magyarországi egyházmegyei 

! directoriumban utasítás foglaltatik az áldoz-
tatás szertartásának a szokásjogtól eltérő és a 
római ritualéval megfelelő mód szerint való 
végzésére. 

Kérdés, vájjon az ilyen instructio meg-
szünteti-e a fennálló szokásjogot? megváltoz-
tatja-e az érvényben levő egyházmegyei rituálé 
ellenkező előírását? kötelezővé teszi-e a pap-
ságra és hívekre a congregatiói határozatot? 

Felelet helyett ide irom Dr Mlles idézett 
jeles értekezéséből az általa vont következő 
corollariumot : „Quemadmodum ii egregie fal-
luntur, qui omnia omnino sacrarum Romana-

! rum Congregationum décréta ideo volunt ubi-
que promulgata atque in usum deducta, quocl 
a suprema in ecclesia sínt édita potestate : 
ita aberrant a vero quam qui maxime, qui 
particulare aliquocl ac pro uno tantum loco 
cusum decretum sibi tamquam strictam legem 
impositum promulgatumque idcirco esse putant, 
quod illud in edito de mandato Ordinarii dire-
ctorio quomodocunque descriptiun invenitur." s4) 
Minek megokolására ezeket adja elő: ,.Ipsa 
instrument! inscriptio, ipse libri titulus nos 

J edocet, directoríum nihil aliud esse, quam „ordi-
nem divini officii dicendi sacrique peragendi." 
Proponitur igitur sacerdotibus de mandato 
Ordinarii servandus sub sacra obedientia orclo 
duplex, recitandi nempe divini officii et sacri 
faciendi ; quidquid autem ad ilium duplicem 
ordinem non spectat, id de Ordinarii mandato 
propositum clericis vehementer est pernegan-
dum." 25) 

Nagyon természetes, hogy a directoriuni 
elején és végén foglalt rubricistikai előadások, 
tanítások, útbaigazítások, még kevésbé képe-

j zik a directoríum kiegészítő részét, mint ma-
I gában a szövegben előforduló congregatiói 
I határozatok. Valamint utóbbiaknak a directo-
I riumba való fölvétele jogi természetöket meg 

nem változtatja, hatályukat nem emeli, liatás-

23) Salzb. KBlatt . 1873. S. 19. 1. Gassnernál i. h. 
24) Dr Nilles, i. h. 97. 1. 

! 25) Dr Nilles, i. h. 96. 1. 
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körüket ki nem szélesíti, a törvényesen fenn-
álló ellenkező jogszokást meg nem szünteti: 
épp ugy az említett előadások és útbaigazítá-
sok csak doctrinalis értékkel bírnak, melynek 
jelentőséget nem kölcsönöz azon körülmény, 
hogy a direcctorium elején vagy végén 
n y o m a t t a k ki. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 18. Kenyér, haza, leereszt. — 
Csodálatos, nem, hanem igazán rettenetes, meny-

nyire megfogyatkozott az emberek lelkében e három 
tényező elválhatatlan együvétartozásának tudata, Ma-
gyarországra s különösen a magyar fajra nézve. Őseink 
karddal szerezték, de kereszttel biztosították és tar-
tották fenn e hazát. 

Az a kéz, mely az egyetemen a kereszteket vak-
merő vállalkozással letördelte, épp ugy nem tudta, 
hogy mit cselekszik, mint nem tudták azok a kezek, 
melyek a világ Megváltóját keresztre felszögezték. Az 
a kereszttördelő kéz nem tudta azt, hogy merényletével 
a ker. ifjúságéban a nemzet önérzetét fogja uj életre fel-
kelteni, nem, nem is sejtette azt, hogy a kereszttörde-
lésből — keresztmozgalom lesz, mely nem fog elnyugodni, 
mig csak megnyugtatást nem nyer a keresztet megil-
lető tisztelet iránt és az iránt, hogy ez a haza a 
magyarok hazája marad s a magyarnak ebben a hazá-
ban a mindennapi kenyere biztosítva marad. 

Az „Egyetemi Kör" imént lelépett elnökének 
beszámoló és búcsúbeszédében ugyanezek a gondolatok 
és vezérelvek visszhangzanak. Ez a nyilatkozat meg-
érdemli, hogy mindenki, a ki a magyar kereszténység 
jövőjével is törődik, komoly figyelmére méltassa. 

Jogos-e és igazságos-e — úgymond Tahy E. — 
az, hogy a nemzetet alkotó eddig hatalmas tényezőnek, 
a magyar fajnak pusztulását, szétzüllését anyagi, erköl-
csi téren nyugodtan szemléljük, s engedjük kivetkőz-
tetni nemzetünket nemzeti jellegéből? Igazságos-e 
csupa lovagiaskodásból, udvariasságból átengedni a 
terrénumot minden tekintetben olyanoknak, a kik — 
talán lehetséges, hogy jóhiszemüleg túlbuzgóságukban 
— a haza üdvéért építeni akartak ugy, hogy ezen épí-
tési szándékuk közepett az alapot, a fenntartó oszlopokat 
gyöngítették és ki akarták forgatni sarkaikból ? Eszszerű-e 
magasztos, de most már elferdített eszmét jelképező (libe-
rális) zászló foszlányaiba takarózva s annak oltalma 
alatt ölbe tett kezekkel néznünk, mint korcsosodik, 
mint fajul el a nemzetet alkotó elem, a mely kezd 
hazájában idegen lenni, odaveti magát a hazátlan elve-
ket hirdetők karjai közé, mert hiszen az a föld, melyen 
elődei, ősei, ha véresverejtékkel is, megszerezhették a 
mindennapi kenyeret, most már nem az övék, erkölcs-
telen, uzsorás kezek ragadták azt magukhoz. Kezd 
eltünedezni a hazaszeretet, a hazáért való önfeláldozás 
azelőtt olyan erős érzése. Jövedelmező üzlet már a 
hazafiság. Kezd az önző és ezek saját hasznát leső 
átkos befolyás uralomra jutni az erkölcsi, társadalmi 

ós gazdasági téren a tisztességérzet fölött. A haza, a 
fajszeretet, a nemzeti és erkölcsi érzés, a józan tisztességérzet 
az alapmotívumai ifjúságunk küzdelmeinek, a mire nagy 
szükség van már, mert ethikai, politikai és gazdasági 
téren a végromlás széléhez jutottunk el". 

íme, kenyér, haza, kereszt — mennyire össze-
függnek s mily elválaszthatatlanok egymástól a nemzet 
életében ! 

Győr, jun. 13. Keresztény szeretet és szabadkőmives 
humanizmus. — 

Hasonlítsuk össze a keresztény charitast és a 
szabadkőmives humanizmust, hogy mind a kettőt kellő 
és nagyobb világosságba hozzuk. Ha czéljaik után 
kérdezősködünk, mindegyik ugyanazon jó czélokat lát-
szik maga elé tűzni ; mindegyik elméletileg és gyakor-
latilag szeretetet hirdet, mindegyik segíteni akar a szen-
vedő és nélkülöző emberiségen. 

Azonban, ha szemügyre vesszük őket komolyabban, 
az tűnik fel, hogy a Charitas önzetlen, és a humaniz-
musa legtöbb esetben önzésen kezdi munkáját . A Chari-
tas titokban, pl. szent Antal-perselybe csúsztatja filléreit 
és koronáit ; a humanizmus ünnepet rendez, fényes 
ruhába öltözködik, mulatságot csap és csak jókedvét 
kitöltve, nem mondjuk, hiúságának eleget téve, áldoz 
a szükségnek és nyomornak. 

Már maga a fényes ünnepély és drága mez, mely-
ben a humanizmus föllép, gyanúba ejti az embert és 
ingerli a szegényeket és szórja a szoczializmus magvait-

A módozat, amiképp a humanizmust szolgálni 
látszanak, mindenesetre a jó szándékot is homályba 
borítja. 

A Charitas egyedül embertársait veszi tekintetbe 
és közvetlen akar jó t gyakorolni. A humanizmus úgy 
csalogatja össze táborát előbb, hogy a gazdagoknak akar 
szolgálni és azután a szűkölködőknek ; indoka kettős. 

Á Charitas csak jószivekre számít ; mig a humaniz-
mus bizalma abban van, hogy előbb élvezetet nyújt , 
azután segítséget. 

A humanizmus eredményét egy közbejött eső, 
vagy vihar elsöpri, míg a Charitas működését véletlen-
ség nem akadályozza. 

A Charitas különbség nélkül teszi a j ó t ; a huma-
nizmus, sajnos, tapasztalat szerint, övéit szokta segíteni 
és viszonszolgálatot jutalmaz, vagy azt vár és leköti 
azt, ki jótéteményeiben részesül. 

A charitasnak nincsenek költségei mint a humaniz-
musnak, melyek nagyobb részét felemésztik annak, mit 
egészen a szorultságban szenvedőknek kellene jut tatni ; 
ugy hogy több a színpompa, a káprázat a dologban, 
mint a tiszta gyümölcs. 

A humanizmus egyrésze a mások pénzére számít, 
mig a Charitas a maga erszényét nyit ja meg. 

A Charitas egyszerű, mig a humanizmus lármát 
csap. A "Charitásnak balkeze nem tudja, mit cselekszik 
jobb keze. A humanizmus dicsekedik, de számadást 
még sem ad ; nem akar és nem tud leszámolni ; kiadásai 
miatt sokszor deficzitje is van, mig a charitásnak bevé-
telei mindig egyenlők jótetteinek tevőlegességeivel. 
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A charitásnak haszna tehát mindig nagyobb, mint 
a tüntető humanizmusé. 

Az a régi félebaráti szeretet Istenért cselekszik, mig 
a humanizmus csak emberi érdekeket akar kielégíteni : 
a humanizmus fél a szegényektől, a szegényeket el 
akarja hallgattatni és őket elcsitítani. A charitasnak 
mije van, megakarja osztani embertársaival. 

Midőn a humanizmus adományait a szegény elfo-
gadja, elszomorodik és elpirul, mert az ajándékozó fölé-
nyét mutogatja, mig a charitás embere egyenlő embert 
lát abban, kit felsegíteni és nem lealázni kíván. 

Több reményünk is van a charitásban, mint a 
humanizmusban. Egy szent-Antal-persely több embert 
megvigasztal, mint bármely vígsággal egybekötött 
pénztároknak jövedelmeiben. 

A humanizmus a társadalmi üres illem kényszere 
alatt szerepel; elsőben magának gyűj t tömjént az áldo-
zati oltáron : mig a charitás csendben viszi oda áldoza-
tait. Ezeket akartuk ma elmondani, szent Antalnak 
ünnepén. D. H. 

T A R CZ A. 
Keresztény művelődés. 

(Folytatás.) 

A X I X . század sem tudott egészséges művelődést 
teremteni. 

Hatalmas lendületet adott a tudománynak. Szár-
nyaira vette az emberi szellemet és bekalandozta vele 
az egész mindenséget : szinte csodás lökést adott ez a 
sírjába hanyatló század az emberi értelemnek. De a 
tudományos haladással nem tartott lépést az erkölcsi 
tökéletesedés. 

. . . Alkonyulóban volt a század, napjának tüzes 
korongja már alámerülni készült, mikor mind jobban és 
jobban megnyúlt az a hosszú árnyék, melyet az izzó 
korong végig vet az alkonyatban. Mit kisért az az 
árnyék ? Jelzi, hogy a tudomány le akarta igázni a 
vallást, melynek igazságai már nem emelik föl, nem 
nemesítik meg a tudomány tételeit . . . örvényt tépett 
az idő a kinyilatkoztatás igazságai s a tudomány ered-
ményei között és Büchner merészen hirdethette világgá : 
ma már kiengesztelhetetlen elletét létezik vallás és 
tudomány, tudás és hit között. 

Ez a végzetes tévedés sorvadásba ejtette az 
emberi szellem művelődését. Elvette a vért. megbéní-
totta az erőt : a vallást, a hitet. 

A gondolkozás a positivismus irányában haladt 
előre és mellőzve a legnagyobb valóságot : a keresz-
ténységet, azt tanította Comte-tal, hogy a kor eszméje 
a tudomány eszméje, azé a tudományé, mely kímélet-
len harczot indít a mult uralkodó eszméinek : a theo-
logiai s a metaphysikai eszmének. 

A tudomány a szellemi nagyhatalom szervezéséhez 
fogott hozzá és azon volt, hogy minél nagyobb tért 
hódítson el a vallás birodalmából. El akarta foglalni 
a természetfölöttinek országát és azt hitte, hogy van 
ereje társadalmat szervezni és vallást pótolni. 

Jókai is azt hirdette a magyar ifjúságnak a millen-
nium ünnepén : a tudományosság a közös vallás. 

Hogy elfoglalhassa a tudomány azt a helyet, 
melyet az erkölcsi világban a vallás tölt be: ellentétet 
kellett előbb támasztani vallás és tudomány között. 
Hirdetni kellett, hogy a tudomány kielégít minden 
szükségletet, hogy a vallás inditó okaira többé már 
nem lesz szükség, hogy a tudomány és vallás kiegyez-
tetését még a legvilágosabb fők is hiába kísérelték meg-

Igy akarták elhomályosítani a tudomány ragyogó 
világossága mellett a hitnek éltető napját. Pedig az 
isteni kinyilatkoztatáson egyetlen egy tudományos 
vívmány sem ütött csorbát ! 

Természetes, hogy a művelődés e két tényezőjének 
ezt a merev szembeállítását — maga a művelődés síny-
lette meg : táplálták tudománynyal, de elzárták előle a 
hit egészséges levegőjét . . . és azért romlásnak indult. 

S az ilyen félszeg és beteges művelődés nem is 
felelt meg föladatának. Előmozdítani az egész ember 
fejlődését s igy egyént is, társadalmat is boldogítani: 
ez a művelődés hivatása. Csakhogy a letűnt század 
művelődése nem ennek a hivatásnak élt s ezért kiséri 
végzetes árnyék nagy tudományának diadalmas sikereit. 

„Az ember tragoediájáu-ban fölsóhajt Kepler : 
„Ne grmyolj, ó ne gúnyolj a tudással. Pirulnom kell, 
ha dicsérnek ezért !u — és ezt a fájdalmas kifakadást 
a modern gnosticísmus nyelvén úgynevezett „cultur-
férfiaku legtöbbje elmondhatja, mert a vallásos alapnak 
hijját érző értelmi műveltség nem elégit ki. 

Csak akkor boldogíthat a tudomány, ha az ér-
telmi fejlődés az erkölcsi tökéletességgel párosul, ha 
megerősít bennünket abban a lelki műveltségben, mely-
nek éltető szelleme : az erkölcsi világrend nagyra-
becsülése. , 

Es ennek az igazságnak tudata hiányzik az elmúlt 
század művelődéséből : azért olyan elgyöngült. Ural-
kodó gondolata a tudomány volt, mely természetfölötti-
ről, az örök boldogságról hallani sem akart s azt hitte, 
hogy haladásának tetőfokán majd teljesen fölszívja a 
vallást. 

A század kapuzárására már belátta az emberiség, 
hogy legszebb kiváltságából : a művelődésből nem lehet 
az alapvető tényezőt kizárni, mert különben boldogu-
lásának alapját ássa alá. 

A tudomány nem váltotta be igéretét. Nem lett 
— közös vallássá. 

Brunetiére bátran beszélhetett a tudomány csőd-
jéről, és Tolsztojnak nagy igaza van, mikor kraszna-
polyánai magányából azt irja, hogy „korunk tudomá-
nyossága, az anyagi világ tüneményei kutatásának 
terén elért sikereinek daczára, az emberi életre n é z v e . . . 
veszedelmes eredményekkel járt . Mert zsarnoki ön-
kénynyel megtépni a lélek belső életét és csak a két-
kedés szellemét táplálni: tényleg szerencsétlenség, sőt 
átok az emberiségre. 

És ebben leli magyarázatát, miért fordul vissza a 
csalódott s a boldogság után epekedő lelkeknek ára-
data a természetfölöttinek világába : az igaz Isten 
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országába, miért tért a haladás századja a vallás evan-
géliumának feltámasztásával nyugalomra. 

A megújhodó keresztény művelődés tehát törek-
véseinek keretébe méltó helyen újra be fogja illesz-
teni a vallást és kibékíti majd a tudománynyal, mely-
lyel méltatlanul helyezték ellentétbe. 

(Folytat juk.) 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁI. 
A pécsi növendékpapság „Szent-Pál-Társulata." 

— Beszámolás az WOO/WOl. isk. év működéséről. — 

Társulatunk tagjainak száma alig haladta meg a 
lefolyt iskolai év folyamán Krisztus urunk apostolainak 
számát: lévén össze-vissza tizenhármán tagjai a Társulat-
nak. Ez a kis csapat — hála a jó Istennek — mégis 
derekas munkára tekinthet vissza. Tartott az alakuló 
és zárógyüléssel együtt 20 gyűlést, melyből egy decz. 
2-án — Vörösmarty születésének százados évfordulója 
alkalmából —- diszgyüléssé vált. 

A közgyűléseknek jóformán mindegyikét egy-egy 
önálló felolvasás, szónoki beszéd, meg a társulati tagok 
által beadott rendes és pályaművek bírálata töltötte be. 
Felolvasásaink sok mindent felöleltek kezdve a szépiro-
dalomtól — főleg azonban a históriát és filozófiát —. 
Számuk összesen: 16. Szónoki beszédeink legtöbbje 
szent beszéd volt. Számuk : 18. A rendes művekből 
nem egy aktualis kérdésekkel foglalkozott („A pap és 
a politika ;" „A pap és a sajtó" stb.), azonban a belle-
trisztika sem állt utolsó helyen. Számuk ideértve a 8 
pályaművet is — 23 vala, melyből 19-et talált a Társulat 
elfogadhatónak. 

Nem hagyhatom említés nélkül Dr. Haberl Xav. 
Fer. kézikönyvének, a „Magister Choralisu- nak III . 
bővített és javított kiadását sem, melyet szintén a 
jelen isk. évben adott sajtó alá Társulatunk. 

Ez működésűnk képe — dióhéjban. 
Adja a jóságos Isten, hogy a jövő évben még 

áldásosabb még hasznosabb munkát fejthessünk ki ! 
S. J. 

IRODALOM. 
— L'Oraison Dominicale — Ses rapports avec 

les sept Dons du Saint-Esprit-les sept péchés capitaux-
les vertus théologales et cardinales et les Béatitudes — 
Instructions sur le Pater-préchées dans la Chapelle 
royale de Frohsdorf-par Mgr. Amédée Curé, ancien 
Aumônier de M. le comte de Chambord-Camérier 
d'Honneur de S. S. Leon XIII . etc. etc. — Tome 
troisième-Bar-le-Duc-Imprimerie de'loeuvre de Saint 
Paul — 36, rue de la Banque — 1901. Un vol. in 8 
piccolo, di pagg. 530. 

= Deharbe—Tóthfalussy Róm. Kath. Káté negye-
dik teljesen átdolgozott kiadásban újból megjelent. 
Midőn erre magamat elhatároztam, részint több oldalról 
jött fölszólításnak engedtem, részint a hála ösztönzött 

azon intézetek iránt, hol eddig mint tankönyv szerepel. 
— Jelen kiadásommal minden igénynek eleget tettem, 
amennyiben az iskolát tartva szem előtt, oly tankönyvet 
bocsátok közkézre, melyet, — a falusi népiskolát kivéve 
— minden más fiu- és leányiskolában tankönyvül alkal-
mazni lehet. — Hogy ez igy van már a Deharbe név 
is elég biztosíték, amennyiben Kátékban más felosztás 
nem engedhető meg, mint : a hitről, parancsokról, és 
a szentségekről szóló rész. — Hitünknek e hármas 
felosztás képezi alapját, tehát alaposabb, világosabb s 
czélravezetőbb ennél nem is képzelhető. — Ugyan-
azért Krisztusi szeretettel kérem a középiskolai, reál. 
képzőintézetek, valamint a kereskedelmi és polgári 
iskolák hittanárait, legyenek szívesek a tisztelet-példá-
nyokat elfogadni, azokat átolvasni, s én meg vagyok 
róla győződve, hogy szavaim hitelre találnak. 

A hitről szóló rész 8 ív, vagyis annyi, melynél 
kevesebbet nem lehet előadni, de a szükségességet 
tekintve, ennyit okvetlenül tanítani kell, ha hithű, ke-
resztvédő ifjúságot akarunk nevelni. Ara az első füzet-
nek 60 kr. — A parancsokról, erények- és bűnökről 
szóló rész 6 iv, tehát ez is annyi, melynél ha többet 
nem lehetne, — de kevesebbet sem szabad egy évben 
feldolgozatlanul hagyni, az ifjúság erkölcsi életét 
tekintve. — Ara 50 kr. — A szentségekről szóló rész 
5 és fél iv, mely fontossága mellett is oly szépen van 
e csekélyke részben feldolgozva, hogy a tanultakat 
mindenki az életbe is átviszi magával, s a hithidegség 
mindenkor száműzve lesz az if jú kebelből. — Ára 50 
kr. — Az egésznek ára 1 fr t 60 kr. vagy megfelelő 
számú intentio. 

Ezeken kivül nincs olyan áldozár vagy segédlel-
kész, ki ha dogmatikus vagy morális beszédeket akar 
tartani, hogy ezt nélkülözhetné ; — a synodalis vizsgá-
latra való készülést tekintve pedig, — teljesen nélkü-
lözhetlen. Szatmár, 1901. junius hó. Tóthfalussy Bániéi 
hittanár és hitelemző. 

HIVATALOS. 
— Pályázat. A Lackenbacher-féle alapítványból 15— 

20 bibliai versszaknak héber nyelvről arabra való leg-
jobb fordításáért 2835 korona vagy esetleg a két leg-
jobban sikerült fordításért két egyenkint 1417 korona 
50 fillér összegű jutalom tűzetik ki. E jutalomdíj el-
nyerésének feltételei a következők : 1. Mózes mind az 
öt könyvéből sorshúzás ut ján választott 3—4 versszak 
(a geneologia kimutatások kivételével) héberről arabra 
fordítandó. Arab szótár használata megengedtetik. 
Egyenlő fordításoknál mindazonáltal ezen segédeszköz 
nem használása előnyt biztosít. Legjobbnak a londoni 
Polygotte-ot leginkább megközelítő fordítás tekintendő. 
— 2. Pályázatra jogosítvák mindazok az osztrák-ma-
gyar monarchia kötelékébe tartozó egyének, kik a 
theologiaí tanfolyamot ebben az évben vagy legfölebb 
az azt megelőző három év alatt a bécsi — prágai, — 
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vagy budapesti egyetemen végezték és a római katho-
likus presbiterséget elnyerték. Egyenlően jó forditás 
mellett" ^előnybe az a pályázó részesül, kinek theologiai 
tanulmányi ideje a legutóbb telt le. 3. Ezen jutalom-
díjért a pályázati verseny a bécsi egyetem 1901. évi 
november hó 22-én pénteken, a prágai és budapesti 
egyetemeken pedig 1901. évi november hó 25-én hét-
főn fog megtartatni és a vizsgálati dolgozat megszakí-
tás nélkül 12 óra alatt készítendő eL Rövidebb idő-
tartam relativ előnyt biztosít. Folyamodók a pályázásra 
való jogosultságukat az illető egyetem theologiai tanári 
karának dékánjánál 3 nappal előbb okmányilag tartoz-
nak kimutatni. Bécs, 1901. évi május hó 25-én. A cs. 
kir. alsó-ausztriai helytartóságtól. 

VEGYESEK. 
*** Rómából érkezett tudósítás szerint Respighi 

bibornok római helyettes püspök f. évi május hó 24-én 
kelt levelében a világ összes főpásztorait felkérte, hogy 
szentséges atyánk negyedszázados pápai jubileumának 
előkészítésében részt venni szíveskedjenek. 

— Emlék Keinpis Tamásnak. F . hó 8-án leleplez-
ték le Kempenben Kempis Tamás szobrát, metyet 1842 
óta terveztek. A szobor a plébánia templom mellett áll 
és a plébános gondozására van bizva. A münszteri 
püspök benedikálta. 

Jézus szentséges Szivének ünnepét méltóképp 
ülték meg a budapesti Jézus-társasági atyák Mária-utczai 
templomukban. Jézus szentséges Szivének ünnepét 
megelőző nyolcz napon át, reggel fél 8 órakor szent-
mise volt a Jézus szent Szivének oltáránál, amelyet ez 
alkalommal a társulat tagjai virágokkal halmoztak ei 
és este 6 órakor szentbeszéd, amelyet P. Tomcsányi 
Lajos Jézus-társasági atya tartott. Ezt követte a Jézus 
szentséges Szivéről szóló letenye. Pénteken, szombaton 
és vasárnap reggel 6 órától 10-ig az Oltári Szentség 
ki volt téve imádásra. Az utóbbi három napon a 10 
órai misét Demkó György dr. egyetemi tanár mondotta, 
az utóbbi ünnepélyes nagymise volt papi segédlettel, 
amely alatt a „Katholikus Népkör" Cecilia-énekkara 
Meiszucr Imre karaagy vezetésével gyönyörű latin egy-
házi éneket adott elő. Megjegyezzük, hogy az ajtatos-
ságokon, a társulati tagokon kivül, akik ez idő szerint 
meghaladják a 7000-et, igen nagyszámú hivő jelent meg 
s ott volt mindvégig. Az ünnep után is egész junius 
havában tart még a Jézus szentséges Szivéről szóló 
letenye. Kik a társulatba lépni óhajtanak, jelentkezzenek 
a templom sekrestyéjében (VIII. Mária-utcza 25). 

— A Pázmány-egyesületért. A bácsi esperesi 
kerület papsága f. hó 11-én tartott tavaszi tanácskoz-
mányán elhatározta, hogy mint testület belép a katn. 

írók és hirlapirók Pázmány-egyesületének pártoló tagjai 
sorába. 

— A Szent Imre Önképző-Egylet tisztelettel kéri 
a folyó (1900—1901.) évi almanachjára kibocsájtott 
előfizetési felhívások, illetőleg gyüjtőivek mielőbbi 
beküldését, hogy a nyomtatandó példányszámot illető-
leg tájékozást szerezhessen. Az előfizetési dijat akár 
utólag is be lehet küldeni vagy utánvéttel kiegyenlí-
teni. Bpest, 1901. jun. 13. Kiváló tisztelettel: "Wieser 
István titk. h. 

— Kende Imre, nyitrai püspök ur ő mlga mult szer-
dán, f. hó 12-rén. este, legjobb egészségben visszaérkezett 
trencsénmegyei bérmautjáról nyitrai székhelyére. 

— Kétszáz katholikus lemészárlása. Borzalmas 
katasztrófa hire érkezett a minap Brazília Maranhao 
nevü tartományából, mely az egyesült husz brazíliai 
állam egyike és Amazonia, valamint Para tartományok-
kal határos. A maranhao-tartománybeli benszülöttek 
föllázadtak az Alto Allegre községben levő olasz missio-
telep ellen és e hó 15-én a reggeli istenitisztelet alatt 
berontottak a templomba és az ott jelenlevő ö,sszes 
szerzeteseket, apáczákat és hívőket lemészárolták. A 
templomból a községbe mentek és ott is legyilkolták 
az összes katholikusokat, többek közt egy Andrea 
Carlos de Oliveira nevü dúsgazdag telepítvényes 28 
tagból álló családját is. Egyedül Oliveira menekült 
meg és lóra kapva, kilencz órai lovaglás után Barra do 
Corda városba ért, a hol elbeszélte a rémes mészárlást. 
Ottan Thome Vieira Passos hadnagy 80 katonával 
azonnal a lázadók ellen indult és heves tüzelés után 
leverte őket. A főbünösöket elfogták és Barrába vitték. 
A legyilkolt katholikusok száma meghaladja a kétszá-
zat. Ez az a föld, a hová szegény magyar kivándorolt-
jainkat is nem egyszer csábították a gaz ügynökök. 

— Lelki-gyakorlatok.-Az esztergomi szeminárium-
ban papok számára minden évben lelki-gyakorlatok 
tartatnak. Ez idén julius 8-án este kezdjük meg azokat-
s tar t juk három napon át. Aki tehát nem mehet a je-
zsuitákhoz Pestre, Nagyszombatba, Pozsonyba, Kalo-
csára, vagy a lazaristákhoz Pilis-Csabára, az eljöhet 
ide, azt szivesen lá t juk ; csak arra kérjük, hogy jelent-
kezni szíveskedjék. Megjegyzem még tájékoztatásul azt 
is. hogy Pesten a jezsuitáknál a lelki-gyakorlatok min-
den hétnek hétfőjén kezdődnek este. A modern világban 
divat a fürdőzés ; legyen a szellemi világnak megújho-
dása a lelki-gyakorlat, mely jobb is, üdvösebb is s 
olcsóbb is. Prohászka Ottokár. 

— A pécsi egyházmegyében Hetyey Sámuel püs-
pök ur legújabb főp. levelének intézkedése szerint 
eziclén is lesznek leglkigyakorlatok, és pedig papok és 
tanítók számára külön-külön. 

fflBgr F e l h i Y á s e l ő f i z e t é s r e . 
Az előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Brevinjiy Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . (IV., Papnövelde-u tcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- § 
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. = 
Előfizetési dij : i 

félévre helyben s posta- \ 
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : = 
Budapest, § 

VI., Bajza-utcza 14. sz., I 
hova a lap szellemi j 
részét illető minden í 
küldemény czimzendő. \ 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, junins 22. 50. 

ï Előfizethetni 
: minden 
: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
i netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A Î 
É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1901. 

,,Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Emlékezetes 
esemény a főváros katholikus hitélete köréből. — P á r i s : A szerzetesek elleni tvjavaslat a senatus előtt. — R ó m a : XIII . Leo 
pápa a püspökök iránt való engedelmességéről. — Tárcza. Keresztény művelődés. — Papnevelő intézeteink egyházirodalmi és siónoki 
iskolái. A Szt. Ágoston-Egylet jun. lG-án tartott XIV. rendes s egyszersmind zárógyülése Szombathelyen. — Irodalom. — Vegyesek-

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

fgflT Felhivás előfizetésre. 
Mindenekelőtt hálát adunk a jó Istennek, hogy 

ezt a l a p o t a hatvanadik évfolyam második feléig íeljutni 
engedte. Kegyelme, esedezünk", ne hagyjon el a további 
munka folytában sem. A jelen év második felében nagy 
ügyek fognak lapunkban napirenden maradni, illetve 
u j megvitatás alá kerülni : Rituale-kérdés, autonomia, 
u j kath. egyetem, a budapesti egyetem reformja, az 
egyetemi hitszónoki állás betöltése, a hittudományi kar 
tanulmányi szervezetének a legkiválóbb katholikus 
egyetemek színvonalára emelése, a nevelés és oktatás 
saecularisatiójának, divatos néven államosításnak vesze-
delme, az ország keresztény jellegének teljes visszaví-
vása, kongrua stb. stb., mind oly életbe vágó kérdések, 
melyek iránt minden katholikusnak, különösen minden 
papnak nagy érdeklődéssel kell viseltetni. Régi elő-
fizetőinket teljes tisztelettel és bizalommal arra kérjük, 
hogy a lap olvasóközönségét gyarapítani segítsenek. Az 
előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

A szerkesztőség. 

A Rituale-kérdés 
M a g y a r o r s z á g o n . 

Irta : Dr Rajner Lajos. 

III. 
Az előadottakkal kétségkívül be van bizo-

nyítva, hogy a szokásjognak a jus liturgïcum 

terén is van hatálya, sőt a jus liturgicum 
mindazokra nézve, mik nem isteni rendelésből 
erednek, tulaj donkép a szokásjogon alapszik. 
A tridenti sz. zsinat egyik dogmatikus kánon-
jában a „receptos et adprobatos ecclesiae cat-
holicae rítus in administratione sacramento-
rum adhiberi consuetos" vagyis a szokásjogon 
alapulókat részesíti védelmében, a szertartásos 
congregatio, melynek feladata a szertartások 
tisztaságára felügyelni, elismeri a törvényes 
kellékekkel felruházott szokásjog érvényét, 
amelynek hatása alatt megváltoztatja korábban 
elfoglalt álláspontját, kibontakozik a tudósok 
rideg formalitásokra fektetett tlieoriáiból, s a 
hitélet fokozása, a hitbuzgalom emelése czél-
jából a saját határozataival ellenkező szoká-
sokat utóbb jóváhagyta, e végre korábbi hatá-
rozataival homlokegyenest ellenkező határoza-
tokat hoz, utasításokat ad ki, sőt régi álláspontja 
fentartásával s korábbi határozatainak épség-
ben tártásával is sürgős utasítást ad az azok 
hatása alatt helyenként megváltoztatni meg-
kisérlett, különben törvényes kellékkel bíró 
jogszokás visszaállítására, s a mi fő, maga az 
egyház feje, a congregatio határozatai ellenére 
a jus liturgicum terén kifejlődött eltéréseket 
utóbb megdicséri, jámbor szokásoknak nevezi, 
búcsúkkal gazdagítja, s az egész egyházat 
kötelező rendeletében azok törvényes fennál-
lását feltételezi. 

50 
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A szokásjognak a szertartásos jogra való 
kihatását tehát hasztalan akarná bárki is 
tagadni. Ezen hatálya nemcsak jogfentartó, 
hanem jogfejlesztő is. 

Az idézett példák, különösen az áldozári 
renden alóli rendek szolgálatainak kivétel nél-
kül minoristák vagy világiak által való teljesí-
téséről, a mindennapi szentelt-viz-hintésről mon-
dottak, a „Regina sine labe" versnek pusz-
tán a szokásjogon alapuló betoldá sa a lorettói 
litániába stb., eléggé meggyőzhetnek bárkit is 
arról, hogy a szertartásos szokásjog még min-
dig nincsen lezárva, hanem mint az élet maga 
is fejlődik, jogokat épp ugy fejleszt mint 
fentart. 

Már most az a kérdés, vájjon érezteti-e 
hatását a szokásjog a liturgicus könyvek irá-
nyában is? 

A felelet ezen kérdésre nem lehet egyenes. 
Megkülönböztetéssel kell élnünk. 

Mindazon helyeken, hol írott törvény és 
szokásjog egyaránt a római egyház szertartásos 
könyveit, a breviáriumot, missalet, martyrolo-
giumot, pontificalet, caeremonialet, rituálét 
kötelezőleg írja elő, magokra ezen könyvekre 
a szokásjognak semmi befolyása sem lehet. A 
pápai constitutiók nevezetesen az 1897 évi jan. 
25. kelt „Officiorum ac munerum" bulla, a 
congregatiók declaratiói és decretumai oly 
világosak és határozottak, hogy ez iránt semmi 
kétség fen nem foroghat. Két congregatiónak 
is feladatát képezi, nevezetesen a S. Rit. és 
Index congregatiója-ét, a római egyház felso-
rolt szertartásos könyvei sértetlensége fölött 
őrködni. 

És ez nagyon helyén van igy. A római 
egyház szertartásos könyvei írott jogforrások, 
épp ugy mint a kánontörvénytár, vagy valamely 
zsinat, mondjuk a tridenti vagy vatikáni zsinat 
rendelkezései. Lehet, hogy akár az egyik akár 
a másik helyen említett törvénygyűjtemények-
ben foglal bizonyos intézkedések egyik vagy 
másik helyen nincsenek érvényben, legalább 
nincsenek gyakorlatban. Egy ellentétes jogszo-
kás az említett jogforrásokban foglalt intézke-
déseket vagy megszüntette, vagy nem engedte 
életbe lépni. Egy szóval a helyi joggyakorlat 
lényeges eltéréseket tartalmaz az írott jogtól. 
Lehet, liog}' ezen ellenkező hetyi jogszokás 
nincsen auctoritative írásba foglalva, legfeljebb 
jogi kézikönyvekben történik arról említés. De 

az is lehet, hogy ezen a közönséges joggal 
ellentétben álló helyi jogszokás valamely tar-
tományi vagy egyházmegyei zsinaton, esetleg 
püspöki körrendelettel, vagy a kánoni egyház-
látogatás alkalmával kiadott okmányban meg-
rögzittetett s eszerint írásban foglalt jogfor-
rás természetével és jogerejével bír. Mégis ha 
valaki akár a kánontörvénytárt, akár a tridenti 
vagy más zsinat határozatait kívánná akár 
szószerint való szövegben, akár kivonatosan, 
akár azok tartalmát értelmezőleg kiadni, ezt 
az eredeti szövegtől eltérőleg a hamisítás vádja 
nélkül nem tehetné ; nevezetesen nem helyet-
tesíthetné még a gyakorlati használat szem-
pontjából sem azon akár merőben szokásjogon 
alapuló s egyházhatóságilag meg nem rögzített, 
akár az illetékes helyi egyházhatóság által törvé-
nyesen írásba foglalt rendelkezésekkel. Az 
eredeti szövegen falsum elkövetése nélkül 
senki semminemű változtatást sem tehet, s lia 
a szokásjogban gyökerező, s annak alapján 
létrejött más jogforrásokban foglalt törvényes 
intézkedéseket kíván sajtó utján nyilvánosságra 
hozni, ezt csak ugy teheti, ha azokat mint az 
egyetemes egyház közönséges jogától eltérő 
jogszokást, esetleg ezen és ezen egyházhatóság 
rendeleteit teszi közzé. 

Egy ujabb kérdés: van-e hozzá joga? jogo-
san közzételietők-e az ilyen helyi jogfejlődésen 
alapuló jogi intézkedések? és kötelezők-e azo-
kon a helyeken, hol az egyház közönséges joga 
az érvényben levő szokásjog folytán ilyetén 
módosulást szenvedett? 

A felelet nem lehet más, mint igen; sőt 
szükséges is, hogy a szokásjog törvényes 
módon megrögzitessék, az illetékes egyházi 
hatóság által körülirassék, különben megeshet-
nék, hogy a praetendált szokásjog ezernyi 
árnyalatot öltene magára s a fegyelem teljes 
felbomlására vezetne. 

Fokozott mérvben áll ez a jus liturgicum 
terén. A misét nem lehet fejből mondani : a 
breviáriumot nem lehet könyv nélkül recitálni ; 
a szentségeket nem lehet vezérfonál nélkül 
kiszolgáltatni ; a szenteJmények, áldások, egy-
szóval minden szertartás formákhoz és formu-
lákhoz van kötve, melyek épp azért mivel 
semmiféle pásztor által meg nem változtatha-
tók, állandósítottak s mint olyanoknak írásba 
foglalva, törvényes ellenőrzés mellett kinyo-
matva, sajtó utján sokszorosítva kell lenniök. 
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Innét van, hogy mindazon helyeken, hol 
akár a római breviárium és missale helyett más 
breviárium vagy missale, akár a római szertar-
tásos könyv helyett más rituálé van a szokásjog 
alapján használatban, ezek nemcsak közzéte-
hetők, hanem a szokásjog folytán mindaddig, 
mig törvényes formák között áttérés nem tör-
ténik a római szertartásos könyvekre, kötele-
zők is. Az ugyanis minden jogi rend ellen 
volna, ha egy és ugyanazon helyen kétféle jog 
volna használatban. Az egyéni szabadságot 
nem lehet odáig kiszélesíteni, hogy egyesek 
válogathassanak az egyetemes egyház közönsé-
ges és a helyi egyház particularis joga között. De 
a közönséges jognak sem adható meg azon 
kedvezmény, hogy az alattvaló közte ós a 
helyi jog között szabadon választhasson. Min-
denjogterületen csak egy jog lehet érvényben: 
vagy a közönséges jog, és akkor mindenkinek 
ahhoz kell alkalmazkodnia; vagy a helyi jog, 
és akkor ez derogál a közönséges jognak, azt 
az illető jogterületen érvényteleníti. Kétféle 
jogrend egy és ugyanazon tárgyat illetőleg 
egy és ugyanazon a jogi területen, merő kép-
telenség: annyit jelent, hogy tulaj donkép egyik 
sem bir kötelező erővel; nem a jogszabály 
irányítj a a cselekvő szabadságát, hanem a 
cselekvő szabadsága irányítja a jogszabályt. 

Fokozott mérvben áll ez a szertartásos 
jog terén hol nemcsak jogbölcseleti okok küz-
denek a jog kettéágazása ellen, hanem még 
inkább tiltják azt a szertartások iránt való 
köteles tisztelet és az ezen értekezés elején 
felhozott, a hitéletet oly közelről érintő liit-
buzgalmi szempontok. 

Ha tehát az egyházban a szertartásos jog-
terén a szertartásos könyvek tekintetéből két 
jogterületet kell megkülönböztetnünk: egyet, 
melyen a szokásjog, és egy másikat, melyen a 
pápai constitutiók dominálnak, akkor óvakod-
nunk kell, hogy ezen két jogterületet össze 
ne zavarjuk. 

Mindegyiknek meg van a maga külön 
jogfejlődése, mely az illető jogterületen épp oly 
kizárólap érvényes és sérthetetlen, mint a 
hogy a másik jogterületen nem bir törvényes 
erővel. 

De részletezzük a dolgot. 
(Folytatjuk ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 21. Emlékezetes esemény a főváros-

katholikus hitélete köréből. — 
A Budapesti központi Oltár egyesület a legfölségesebb 

Oltáriszentség imáclására Budapesten (IX. ker. Rákos-
utcza 5. sz.) kápolnát rendezett be, melyet a „Mária 
Beparatrixa-ról nevezett Örökimádás apáczáknak gon-
dozására bizott. A kápolnában f. hó 14-én, Jézus 
Szentséges Szive ünnepén mutatták be az első szent-
misét és vezették be az Örökimádás apáczait. Az első 
szentmisét Kanter Károly apát kir. vári plébános cele-
brálta s ugyanő mondotta az evangelium után az ün-
nepi szent beszédet, melyben előadta az örökimádási 
budapesti akczió történetét. Megemlékezett az Oltár-
egyesület alapító elnökéről, Cziráky Jánosné grófnéról r 

ki buzgóan karolta fel az eszmét és indította meg a 
nagyszabású mozgalmat, hogy Budapesten Erzsébet 
királyné emlékére közadakozás utján egy Örökimádás 
templom és zárda létesüljön. Az uj elnök, Pallavicini 
Edéné őrgrófné, buzgósága által a megindult mozgalom 
már odafejlődött, hogy az Örökimádás kezdő lépést 
tet t és kápolnája már áll a IX., Rákos utcza 5. szám 
alatt. Ezután az Oltáregyesület igazgatója az apáczákat 
a házba bevezette és azt a kápolnával együtt, a bibor-
nok herczegprimás nevében, gondjaikra bízta. Az ünnep-
ségen jelen voltak: egyháziak: Csajághy Károly espe-
res plébános, Nedits Nándor lazarista rendi házfőnök, 
Kurtz Vilmos, ferenczvárosi plébános, Krywald Ottó, 
hittanár, stb. és az asszisztáló kispapok : világiak : 
őrgróf Pallavicini Edéné, két grófnő leányával, Czi-
ráky Antal gróf, Cziráky Jánosné grófné, Vécsey Esz-
ter báróné, Barkóczy báróné, Károlyi Viktorné grófné, 
Andrássy Aladárné grófné, Zichy Aladárné grófné, 
Zichy Luiza grófnő, Orczy Tekla bárónő, Major dr., 
Barkóczy báró, Bellaágh Kálmán. Délután egynegyed 
5 órakor áldás volt az Oltáriszentséggel, melyet Eszter-
házy Jenő Jézus-társasági atya adott. F. hó 15-én délelőtt 
11 órakor az újonnan felavatott kápolnában szentmise 
volt, a Budapesti Oltáregyesület Istenben boldogult 
alapító-elnökének, Cziráky Jánosné grófnénak lelki-
üdvéért. 

Páris. A szerzetesek elleni tvjavaslat a senatus előtt. — 
Ez a szerencsétlen tvjavaslat f. hó 11-én került a 

senatus előtt napirendre. Röviden jellemzem a vita 
első napjának akczióját. A vitát a magas testület Nes-
tora, Walton senator nyitotta meg, rövid, csattanós, a 
vallástalanság odúiból napvilágra került javaslatot porba 
sújtó nyilatkozatával. Én, igy szólt az öreg államférfiú, 
e javaslatban egy háború kezdetét látom, melyet a 
kath. vallás ellen akarnak indítani. Azt mondják min-
dig, máskor is, most is, hogy a klerikalizmus ellen 
küzdenek. Czégér, ürügy az egész mondás. A mit súj-
tani akarnak, az maga a vallás. Némelyek ezt őszintén 
bevallják, mint p. Yiviani a képviselőházban. „A tör-
ténelem mindenütt azt tanítja, hogy nincs meddőbb, 
nincs haszontalanabb, nincs az országra nézve károsabb 
harcz, mint az, mely a törvényhozás fegyvereit a val-
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lás ellen akarja fordítani." (Nagy hatás ) Francziaország 
mélyen és leronthatatlanul katholikus ország. (Taps 
jobbról és a centrumban.) A szerzetek az egyház kiegé-
szítő részei. Ezt XIII . Leo pápa fennen hangoztatta. 
Bántani tehát a szerzetesrendeket annyi mint bántal-
-mazni a kath. egyházat, a melynek szabadsága Franczia-
országban törvén}^ által van biztosítva. Az országnak 
békére és egyetértésre van szüksége. Ellenzi a sürgős-
séget. A senatus ennek daczára kimondja a sürgőssé-
get és megkezdi az általános vitát. 

A nap fő ellenző szónoka Lamarselle morbihani 
senator volt. Kiváló szónok, hatalmas, átható hanggal. 
Bonczolás alá vévén a tvjavaslatot, kimutatja, hogy 
annak szerzőit és pártolóit egyesegyedül gyűlölet vezeti. 
Kivételes törvénynyel akarják a kath. egyházat sújtani. 
Mi egy szerzet? Egyesület. Az egyesülés törvény ere-
jénél fogva szabad, elidegeníthetetlen joga minden pol-
gárnak. Nem, mondja a törvényjavaslat. Szerzetes 
rendbe egyesülni csak ministeri engedelemmel lesz 
szabad. Hol marad a törvény előtti egyenlőség, a pár-
t a t l a n s á g és a ministeri önkény kizárása? Ezt a törvény-
javaslatot csak a socialisták kívánták. Es a ministerium 
•engedelmeskedett. Az ..Internationale" ellen hozott 1872-
iki kivételes törvényt eltörölték, — pedig az veszély 
•ellen volt intézve — ós most mégis u j kivételes tör-
vényt akarnak felállítani a szerzetes rendek ellen, a 
melyek a hazának mindenkor és mindenütt csak hasz-
nára váltak. Szónok említi különösen a jezsuiták műkö-
dését Kínában és Keleten. Nemrég mondta Constans, 
Francziaország nagykövete Konstantinápolyban, hogy 
mihelyt azok a szerzetesek helyöket Keleten elhagyják, 
Francziaország varázsánakíazonnal vége szakad. Meleg, 
lelkes szavakban védi szónok Waldeck-Rousseau minis-
terelnök ellen a szerzetesi fogadalom szabadságát. Ugyan 
mit akar ön, minister ur, ezek ellen a szabad kötele-
zések ellen csatába vinni ? Talán a franczia jogot, vagy 
a külföld példáját? A franczia jogban hol fog ön fegy-
vert találni a szabadság ellen ? En megmondom önnek. 
Az 1790-iki törvényben, a melynek előadója a híres 
abbé Gregoire volt. Ez a törvény a fogadalmat, igaz, nem 
ismeri el. De nem is tiltja ám sehol.Ez két különböző dolog. 
Tehát a fogadalom Francziaországban szabad, polgári jog. 
Holt kézről beszélnek a javaslat pártolói. Nos, a „holt 
kéz," mikor világi ügyekről van a szó, Francziaország-
ban a syndikatusoknak megadott jogi személyiség-
á l t á l törvény védelme alatt áll ? Miért bélyegezze meg 
egy kivételes törvény éppen a vallást, megtagadva a 
szerzetesi intézménytől a jogi személyiség szabadságát 
-és sérthetetlenségét ? Akár honnan tekintsük meg ezt a 
törvény, mindenütt a szekták és a páholy türelmetlen 
valláselleni gyűlölettől sugallt szellemével találkozunk. 
Az ily törvény és eljárás okvetlenül vallásügyi polgár-
háborúra vezet. Ez nem csupán a katholikusok meg-
győződése. Igy gondolkozott és gondolkozik minden 
franczia, a ki hazáját igazán szereti és szivét a pártos 
gyűlölködéstől megóvni tudta, mint Jules Simon, 
Dufaure, Challemel-Lacour, Spuller, hogy csak holtakat 
említsek, kik hazájokat minden áron megóvandónak 
.tartották a vallási polgárharcztól. Ön, minister ur, 

ezeknek a férfiaknak azt látszott mondani, hogy az ő 
utjuk Canossába vezet. Nem hozzám tartozik ama fér-
fiak igazolása ; de a mit részemről mondhatok önnek 
minister ur, az az, hogy ha a kath. egyház utjain 
Canossa van, van a radikalizmus utján is Canossa, és 
a történelem szigorúan fog Ítélni azok fölött, kik erre 
az útra tértek. (Viharos tetszés jobbról.) 

Róma. XIII. Leo pápa a püspököli iránt való engedel-
mességről — ismét tüzetesen nyilatkozott és pedig 
ezúttal abban a levelében, melyet a turini érsek és a 
piemont püspökök együttes feliratára válaszul adott, mely 
szövege szószerint a következő ; 

L E O P P . XIII . 
Dilecte fili Noster et Yenerabiles Fratres, salutem 

et Apostolicam Benedictionem ! 
Non abs re iudicastis, fore nobis pergratum vestras 

habere litteras, quibus de statu catholicorum in regione 
pedemontana communiter innueretis. Reflorescere in-
gregibus vestris studia pietatis mirum Nobis non accidit ; 
non enim latét, quam acri vos sollertique industria in 

í creditorum fidelium utilitate elaboretis, quod et con-
ventus ipse luculenter confirmât, quem haud ita pridem 
Pinarolii celebravistis. 

Laetitiam tamen vestram de conditione ecclesiarum 
j vestrarum, dum ita Nobiscum communicatis, unum 
I pariter doletis, esse quosdam, cum e laicis tum e clero 

ipso, qui prout scribitis, observantiae parum memores 
ab Episcoporum magisterio, re saepius, nonnumquam 
etiam verbo se subducant, vosque, si suis opinionibus 
favere minus arbitrentur, vel praetereant, vel interdum 
reprehendant. 

Hac nos quidem de re quid cogitemus, non semel 
monuimus ; novissime autem conquestiones fere vestras 
providentes in Litteris aperuimus, quas ad Galliae 
Episcopos eorumque clerum dedimus. 

Avemus sane, ut catholici homines, ad mores 
fmgendos aeque atque ad afflietae plebis angustias sub-
levandas, operariorum sequiorisque coetus commodis 
oppido studeant. Quam ob causam placet affatim pub-
licos celebrari conventus, patronatus, quos vocant, con-
sociationes ad rnutuo suppetias ferendas aliaque id 
genus instituta provehi ; quaeque de sociali ordine sunt 
quaestiones, pertractari, libris denique atque epheme-
ridibus de civilis consortii animorumque immortaliiun 
necessitatibus agi. At vero optamus et volumus, ut stu-
dia istius modi nec privatis partium rationibus inser-
viant nec a iustitia unquam deflectant. Idque ut fiat, 
necesse omnino est, ut in memoratis similibusque operi-
bus suscipiendis, débita in ecclesiasticam auctoritatem 
observantia intégra sit atque incolumis. 

Episcoporum voluntati obsistere eosque docere 
potius quam exaudire velle a laicorum prorsus officio 
remotum est. Haud tamen proprius a clericorum officio 
dissidet, si hi quidem obedien^iae sacramentum memi-
nerint, quod, cum sacerdotio initiarentur, suo quisqiie 
Episcopo dixerunt. 
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T Á R CZ A. 
Keresztény művelődés. 

(Vége.) 

Hosszas tévelygés után végre újra meggyőződhe-
tett az emberiség, mennyire igaza van Petrarcanak, a 
renaissance-művelődés nagy alakjának, mikor mint 
padovai kanonok egy Boccacciohoz irt levelében igy 
szól: „A vallásos hit és a tudományos meggyőződés 
legszebben megférnek egymás mellett. E kettő éppen 
a legalkalmasabb, hogy egyengessék a tökéletesedés 
útjait." 

A „laureatus poeta"-nak ez a nyilatkozata az igaz 
művelődésnek alaptétele. 

Miként is lehetne vallás és tudomány között ellen-
kezés, mikor a hitnek kinyilatkoztatása nem más, mint 
az isteni bölcseség kiömlése az emberi értelemre ? 
Miként lehetne közöttük ellenmondás, mikor a hit nem 
más, mint az isteni elmének lefátyolozása ? 

Ilyen megvilágítás mellett a tudomány persze mái-
nem lesz czél, hanem a tökéletes életnek eszköze. 

Es ez igazán keresztény felfogás ; mert Krisztus 
egyházának erkölcstana szerint az értelmi műveltség 
csak eszköz a tökéletesedésre. 

Szent Anselm, kinek épp a hit és az ész össze-
egyeztetése volt egyik legközvetetlenebb törekvése, azt 
írja egyik munkájában : Minél jobban táplál bennünket 
a hit, annál inkább megtelünk ismeretekkel. 

Tényleg, a ki nem hisz, az nem is kutat ja az 
igazságot, és a ki nem kutat ja az igazságot, az nem is 
találja meg az Istent, — a ki maga az örök igazság. 

De ez ez örök igazság egyszersmind maga az örök 
szépség is, mert minden teremtett szépség az isteni 
szépségnek visszaverődése. 

. . . Keresték az első keresztények, hol az Isten ? 
—- Konstantinápoly aranyszavu patriarkája megfelelt 
rá : „Az Isten a művészetben van." 

Es ez a gondolat megérteti velünk, miért kölcsö-
nöz a művészet is tartalmat a művelődésnek ? — miért 
mondhatta Ruskin : csak kevés, a mi annyira erkölcsös, 
mint a művészet. 

A művészetnek ezt a nagy erkölcsi tőkéjét és 
ennek a nagy erkölcsi tökének még nagyobb művelő-
dési jelentőségét, nem szabad figyelmen kivül hagyni, 
mert a művészet a művelődésnek szintúgy alkotó részét 
teszi, mint akár a vallás, akár a tudomány : hárman 
szövik az emberiség művelődésének történetét. 

A XIX. század művelődésében a művészetet is 
valami lenyűgöző lidércznyomás üldözte — a l'art pour 
l'art elvében. 

Erkölcstelen elv ós nem is uj. A stoikusok az 
erényről vallották ezt az elvet ; minden jócselekedetüket 
ez a czélzatosság rontotta meg és "szent Ágoston nem 
átallotta egyszerűen vitium-nak mondani. Spinoza és 
Kant az erkölcstanban érvényesítette ezt az elvet, mig 
legújabban a művészetben éreztette mérgező hatását. 

Minden művészetnek elsőben is az aesthetikai 

élvezet a czélja. Csakhogy ennek az élvezetnek soha-
sem szabad a vallás és erkölcsi mozzanatok hijját érez-
nie : minél jobban fokozódik az élvezet, annál inkább 
kell tisztulnia az erkölcsi érzületnek. Ezt az erkölcsi 
érzületet pedig mindig az eszmék érintik : nemcsak a 
tudományban, a művészetben is az eszme a fenékhul-
lám. Nem csoda: a művészet is csak a lélek szellemisé-
gének megnyilatkozása és nem más, mint formai töké-
letességben kifejezett eszme. 

Az uralomra került elv : a l 'art pour l'art, aláássa 
a művészet hivatásáról alkotott ezt a keresztény és 
egyedül helyes fölfogásunkat, a művészetek czéljául 
magát a szép művet állítja oda és evvel megfosztja a 
művészetet attól a föladattól, melyet a keresztény 
művelődés körében teljesítenie kellene. 

Csak ki kellett fejteni ezt az elvet . . . és végső 
elemzésben odasodorta a művészetet, hogy, mint a 
tudomány, a vallásnak : a művészet vallásának magas-
latára akart emelkedni. Nem akart a véges szellem töké-
letesedésének eszköze lenni s a vallással és tudomány-
nyal az élet benső összhangjának megszilárdításán mun-
kálkodni, hanem önmagában, az erkölcsi alaptól elsza-
kadtan akart azzá a művelődési elvvé válni, mely a 
csüggedőknek erőt, a szomorúaknak vigasztalást nyúj t -
son, a társadalom kirívó ellentéteit elsimítsa s a békitő 
szeretet erejével kapcsolja össze a széthúzó sziveket. 

Ábrándos lelkek hirdetik az emberiségnek, hogy 
a XX. század nagy szellemi ellentéteinek megbékél-
tetésére egyedül a művészet alkalmas : ez az a minde-
neket összeforrasztó eszme, mely átalakuló korunk-
nak — vallása lesz. Azt tanítják, hogy minden nagy 
művészet — adoratio, hogy embernek boldogság művé-
szet nélkül nem adatik. 

Szerencsétlen tévedés! A művészet pantheonja 
sohasem pótolhatja az Úrnak templomát. 

Mihelyt letért a renaissance a Dante-megjelölte 
ösvényről és a vallás-erkölcsi alapnak megvetésével 
tisztán csak a szépben kereste az eszményt : sülyedni 
kezdett s a pogány római császárság erkölcseinek szín-
vonalára jutot t , 

Es vájjon boldogíihat-e a művészet vallása olyan 
embert, ki az élet küzdelmei közt megélhetésért küz-
ködik? Megnyugtathat-e keserűségelfogta sziveket, 
szenvedő lelkeket ? 

Ha már a tudomány sem pótolhatja a vallást: a 
művészet, ez a sokkal kiváltságosabb szellemi élvezet 
még kevésbbé teheti. Es a természetfölötti hitnek forrá-
saitól elszakadtan, még a saját haladását is megakasztja. 

Eszmékre van szüksége a művészetnek, nélkülök 
— nincs. Eszméket és ihletet pedig napjainkban csak 
a keresztény világnézlet ad : a korszellem, ez a modern 
művészi ideál csak fogyasztja az erőt és ihletet, de 
maga nem ád. Nem rej t magában eszmei tartalmat, 
nem arra való, hogy a művészetnek lelket ad jon: Evvel 
szemben-a kereszténység utolérhetetlen szépségű eszmé-
nyeket állít a művész elé ós épp azért, mert a legtöké-
letesebb eszményt a végtelenbe helyezi, folytonos hala-
dásra késztet. Az eszmények határa igy a végtelenbe 
merül, de előrevisz . . . a kegyelem szárnya. 
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A művészet legtökéletesebb alkotásai a vallásos 
szellem ihletét hordják magukon. 

A festőművészet például akkor érte el fejlődésének 
tetőpontját, mikor Rafael 33-adszor festette meg a szent 
családot, Murillo 40-edszer a szeplőtelen fogantatást. 

. . . Rámutattunk, hogy a művészet nem lehet 
— vallássá, mert maga is rászorul ; eszmei tartalmat 
és ihletet pedig a keresztény világnézlethez való vissza-
térésben remélhet egyedül. 

A keresztény művelődés kijelöli törekvéseinek 
körében a tudománynak a maga helyét, kijelöli a művé-
szetét is. A művészet nem czél, hanem az emberi szel-
lem tökéletesedésének egyik eszköze ; csakúgy mint a 
tudomány. Önmagában és közvetetlenül még nem teszi 
jóvá az embert : értékét csak onnan nyeri, hogy az 
ember szellemének tehetségeit fokozza. Arra kell töre-
kednie, hogy hatása alatt az erkölcsi erények követé-
sében találjon lelkünk megnyugvást. 

Igy vonja be a keresztény művelődés a művésze-
szetet is az isteni kinyilatkoztatás igazságainak zomán-
czával ! 

Azt mondja Taine : „Az élet test, melyet mint 
árnyék követ a művészet" és egész köteten át bizo-
nyltja, hogy a művészet csak az élet alapján állhat 
meg biztosan. 

E szerint a keresztény művelődés körébe beillesz-
kedő művészetünk csak akkor lesz, ha lesz keresztény 
hitéletünk ! 

• • • Ugy tetszik, mintha az emberiség életének 
ormairól friss, egészséges szellő lengedezését éreznők . . . 
úgy tetszik, mintha erre az üdítő áramra megpezsdülne 
a mi elgyöngült és szine-vesztett művelődésünkben a 
vér keringése és kipirulna tekintetén az élet melege. 

Öntudatos vallásos életnek jelei mutatkoznak . . . 
és a hitélet megújhodása nem találja szemben a tudo-
mány tettetett meggyőződését és a művészet hamis 
ihletét. 

Közel az idő, mikor a-z értelmi emelkedettség már 
nem feledkezik meg a hitből táplálkozó lelki életnek 
fontosságáról, hanem ra j ta van, hogy az erkölcsi köve-
telmények figyelembevételével megteremtse az emberi 
lélekben azt a magasztos összhangot, mely békét és 
boldogságot fakaszt. 

Nemcsak az oczeánok mélységén vonulnak tova 
áramok : a szellemi világban, az eszmék és törekvések 
lelki világában is megindul egy-egy áram, mely ma-
gával ragad és elsodor. Es a közéletben meg-meg-
villanó szerencsés tünemények után csak a kétkedő 
felfogás veheti még tagadásba, hogy művelődési törek-
véseink tenger vizén a növekedő idealismus, mint 
valami hatalmas Golf-áram, úgy ragadja a sóvárgó lel-
keket a keresztény művelődés égöve alá. 

Mikor leszünk o t t? — Ha majd a tudományt és 
művészetet, az emberi szellem munkásságának ezt a 
két egészen sajátos megnyilatkozását a keresztény hit-
élet zománcza köríti, ha majd a tudomány szeretetét 
és a művészet nagyrabecsülését a meggyőződés öntuda-
tosságával vallott kereszténység gondolata hat ja át : 

akkor elmondhatjuk, hogy az igaz, a keresztény műve-
lődés talaján élünk. 

Ez a keresztény renaissance-művelődés lelkes és 
biztosan haladó hosszas munkásságnak lesz gyümöl-
cse : — mert az eszmék csak lassú érlelődés eredmé-
nyekép nyerik meg életrevalóságukat és föntartó ere-
jüket. Nem baj ; egyelőre elég, hogy ennek a tökéletes 
művelődésnek eszméje ki-kibontakozik a kivehetetlen-
ség ködéből. A nekilendülő eszményi lelkesültség nagy 
ereje ós tiszta tüze majd közelebb és közelebb hozza 
a megvalósuláshoz. Addig tápláljunk bizalmat és re-
ményt rendeltetése és jövője iránt. 

A Dante-megindította művelődési mozgalomnak 
megvolt az a nagy hibája, hogy a tudomány világában 
kezdette meg a munkát, a nélkül, hogy előbb egységes 
és erős alapot teremtett volna az életben. Pedig a 
tudomány az életből merít, a művészet az életben gyö-
kerezik : és mindkettő az élet számára dolgozik. 

Elsőbben tehát az életben kell megvetni az alapot 
— ilyen igaz művelődés fölvirágoztatására. Es a köz-
életben csak a vallás-erkölcsi alapon épülhet föl ez a 
művelődés, mert más alap a boldogulásra nem adatott. 

Ha tudomány is, művészet is erre az alapra fog 
: helyezkedni ; akkor az a megújhodó művelődés a Dante 
I renaissanceánál fényesebb is, tartósabb is lesz. 

PAPNEVELŐ INTÉZETEINK 

EGrYHÁZIRODALMI ÉS SZÓNOKI ISKOLÁL 
A Szt. Ágoston-Egylet jun. 16-án tartott XIV. rendes 

s egyszersmind zárógyülése Szombathelyen. 

Fábián Gábor IV. é. hh. elnök jelentésében meg-
emlékezik a sikerült diszgyülésről s felolvassa Rácz 
Ferencz jogszigorló üdvözlő levelét. Kiss Jenő páljrá-
zatára (10 kor.) az idő rövidsége miatt csak 2 pálya-
munka érkezett, a melyeket főt. Tóth József dr prae-
fectus ur birált meg. Az elsőséget a „Tudomány és 
hit" cz. mélyreható értekezésnek Ítélte oda, a másodi-
kat pedig „Néhány szó a X I X . század alkonyának 
magyar irodalmáról és hatásáról a nagyközönségre," 
mely nem igen áll mögötte az elsőnek s szintén nagyon 
alapos és terjedelmes értekezés, 5 korona magánjuta-
lomban részesíté. Az elsőnek szerzője Fandl Ferencz 
II. é. hh. a másodiké Kaltenecker Károly IV. é. hh. 

A mult gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után 
megejtet tük az u j tisztviselők választását a következő 
eredménynyel : 

Elnök (egyhangúlag) : Könczöl Antal III . é. hh.> 
alelnök-titkár (többséggel) : Klekl József IH. é. hh., 
főjegyző (szótöbbséggel): Farkas Kálmán II. é. hh., 
pénztáros (egyhangúlag) : Bódiss István III. é. hh., 
könyvtáros (egyhangúlag) : Braun Károly III. ó. hh. 

Szavalatbirálók : Sákovics József III., Eandl 
Ferencz II. és Németh József I. é. hh.-ók. 

Egyetemi alap kezelő : Jandrisevics Péter II. é. 
hh., I.-ső aljegyző : Csempesz János I. é. hh., alkonyv-
táros : Nagy Péter I. é. hh. 
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Főt. praefectus ur konstatálja, hogy a választás 
szabályszerűen ment végbe. Buzdít, hogy a megkezdett 
uton haladjunk s lankadatlanul folytassuk a munkát. 
Fábián Gábor elnök meleg szavakban köszönetet mond 
a főt. praefectus urnák az egylet iránt tanúsított figyel-
méért, az erkölcsi és anyagi támogatásért, a melyben 
azt részesítette. Ezután a praefectus ur távozott. 

Folytatólag Bódiss István III. é. hh. pénztáros, 
Péter József I. é. hh. alkönyvtáros és Sákovics Józseí 
III. é. hh. egyetemi alap kezelő, tettek jelentést. 

Ezután következett a beérkezett művek bírálata. 
Elfogadtatott 5 munka, melyek a következők : 

1. „Jephte áldozata" (értekezés) Szerzője: Farkas 
Kálmán II. é. hh. 

2. „Ha szeretetem nincs, semmi vagyok" (szt. 
beszéd) szerzője: Sákovics József III. ó. hh. 

3. „Az önmegalázásról" (fordítás) szerző: Puskás 
István I. é. hh. 

4. „Jézus a békesség királya" (szt. beszéd) szer-
zője: Bódiss István III. é. hh. 

5. „Mik voltak a kereszténység elterjedésének 
akadályai" (értekezés), szerzője : Csempesz János i , é. hh. 

Ezt követte Gyuk Pál IY. é. hh. alelnök-titkár 
alapos jelentése a külügyekről. 

Majd Fábián Gábor IY. é. hh. volt elnöke muta-
tott rá az évi munkásságra, a mely dicsérendő. Az év 
folyamán elfogadott munkák száma 55, elhangzott 20 
szavalat és 3 érdekes és alapos eszmecsere létesült. 
Letévén tisztségét köszönetet mond a beléje helyezett 
bizalomért s kijelenti, hogy az egylet pártoló tagjai 
közé áll. 

Ezután pályatételek tűzettek ki a vakáczió folya-
mára : 

Főtiszt. Gaál Sándor dr professzor ur a követ-
kező pályatételt tlizi ki : 

„Szt. Pál tanítása Krisztus Urunk anyaszentegy-
házáról." Jutalma 2 drb (10 kor.) arany. 

További pályatételek: 
„Szent József a szentírásban" 
A kidolgozás alapjául szolgálhatnak, a következő 

officiumok és szt. misék : S. Joseph (19 Mártii) ; Patro-
cinium S. Joseph (dominica III. post Pascha), vagy 
of'fic. votiv. de S. Joseph, és desponsatio B. M. Y. (23-
Jan. pro aliqu. locis) Jutalma 2 drb. (10 kor.) arany. 

„Pater Weiss Apológiájának 4. kötete kivonatolva." 
Jutalma 3 drb. (10 kor.) arany. 

Ezután Fábián Gábor elnök a főt. spirituális 
urnák is érdeklődéséért és támogatásáért köszönetet 
mond, ki szintén szorgalmas munkásságra buzdítja a 
tagokat. 

Yégül az egylet Könczöl Antal III. é. hh. volt 
íőjegyzőt, mint legmunkásabb tagot (10 mű) jutal-
mazta meg munkásságáért. 

A gyűlés az elnök imájával véget ért. 

I R O D A L O M . 
DECRETUM. 

Feria IV. die 7 Iunii 1901. 
Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum 

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SANCTIS-
SIMO DOMINO NOSTRO LEONE PAPA NIII 
Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae do-
ctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac per-
missioni in universa christiana Republica praepositorum 
et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vciticano 
die 7 Iunii 1901. sesslone, damnavit et damnai, proseripsit 
proscribitque, atque proscripta in Indicem librorum prohibi-
torum referri mandavit et mandat quae sequuntur Opera: 

EM. COMBE. — Le grand coup avec sa date pro-
bable, c'est-à-dire le grand châtiment du monde et 
le triomphe universel de l'Eglise. — Etude sur le 
secret de la Salette. 3.° édit. augmentée de la bro-
chure de Mélanie et autres pièces justificatives. — 
Vichy, 1896. 

JEAN DE DOMPIERRE. — Comment tout cela va 
finir. L'avenir jusqu'à la fin des temps ; histoire anti-
cipée des derniers âges du monde. — Rennes, 1900. 

JOSEF MULLER. — Der Reformkatholizismus, die 
Religion der Zukunft. Für die Gebildeten aller 
Bekenntnisse dargestellt. Erster und zweiter Theil. 
— "Würzburg-Zürich, 1899. 

F . REGIS PLANCHET. — El derecho canónico y el 
clero mexicano, ó sea anotaciones al concilio V mexi-
cano. — Mexico, 1900. 

Idem. — La ensenanza religiosa en la arquidiocesis de 
México, y suplemento à la obra „El derecho cano-

nico". — México, 1900. 
CAMILLE QVIEVREUX. — Le paganisme au XIX-e 

siècle. 3 vols. — Abbeville, 1895—97. 

^X-LJlj JJJ JuUj p.Lkif jrjs.ajf (j^jj ] 

(s. 1. a. et t.) piùif 

Itaque nemo cuiuscumque gracilis et conditionis pr a edict a 
Opera damnata atque proscripta, quoeumque loco et quo-
cumque idiomate, aut inposterum edere, aut édita legere 
vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetito-
rum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO LEONI 
PAPAE XIII per me infrascriptum Secretarium relatis, 
SANCTITAS SUA Decretum probcivit, et promulgari 
praecepit. In quorum fidem etc. 

Datum Romae die 7 Iunii 1901. 

ANDREAS Card. STEINHUBER, Praef. 
Fr. THOMAS ESSER Ord. Praed. 

a Secretis.-
Loco y Sigilli. 

Die 10 Iunii 1901. Ego infrascriptus Mag. Cursorum 
testor supradictum Decretum affixum et publicatum fuisse 
in Urbe. 

Vincentius Benaglia Mag, Curs. 
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VEGYESEK. 
.j.** Iíómából érkezett tudósítás szerint a XII I . 

Leo pápa negyedszázados pápai jubileumát előkészítő 
bizottság legújabb felhívásában a többi közt kettőt kér 
a katholikus világtól : adakozást a lateráni sz. János-
bazilika megrongálódott boltivezetének kijavítására, és 
azután, liog}7 1902. április havában nagy zarándoklat 
menjen az egész világról az apostol-fejedelmek sírjaihoz. 

— A pápaság pénzügyéről ujabb időben mesés 
dolgok kezdtek angol újságok után forgalomba jönni. 
Legújabban a „Vorwärts" cz. német lap 17,500,000 
márka jövedelemről szóló mesét kiáltott világgá. A 
berlini „Germania", erre, megbízható informáczió alapján 
kijelentette, hogy a nevezett lap számítása teljesen 
alaptalan. A pápának az eg}^házi kormányzás kiadásai-
nak fedezésére 7 millió lira szükséges. Magára a pápa 
alig költ el évenkint néhány ezer lirát. 3 millió lírát 
a IX. Pius pápa alatt Antonelli biboros által elhelyezett 
értékek jövedelmeznek. 4 millió lirát évenkint a hívek-
nek kell összeadni péterfillér vagyis alamizsna alakjá-
ban. Hiába való minden igyekezet. Az egyház ellen-
ségeinek nem fog sikerülni elhitetni az egyház hű fiai-
val, hogy a pápa nem szorul rájok. Igenis, a pápa 
nagyon rá van szorulva, hogy a nagy világegyház 
kormányzásának terheit viselhesse, a hivek adakozására. 
Minél jobban szeretné az egyház vesztére törő szektárius 
szellem a pápát a péterfillérek segedelmétől megfosztani, 
nekünk katholikusoknak annál lelkesebben és buzgób-
ban kell folytatni az adakozást. 

— Tördelik a szent korona keresztjét. Az ország 
keresztény vallásos jellegéből egyre több törmelék hull 
le, nem magától, hanem mert az állam maga tördeli le. 
Legújabban a vasár- és ünnepnapi munkaszünetre 
vonatkozólag a kormány kővetkező rendeletet adott ki, 
melyből a Szent-István-napnak mintegy tüntetéses egész 
napi profanácziója vigyorog elénkbe. S különös, hogy 
a vasár- és ünnepnapi munkaszünet éppen az istenitisz-
telet idejére mintha czélzatosan volna engedélyezve. 
A legújabb ministeri rendelet szövege ez : „Az ipari 
munkának vasárnapi szünetéről szóló 1891. évi X H I 
t.-cz. 3. §. alapján a belügyi és földművelésügyi minis-
terekkel, illetve a horvát-szlavon-dalmát bánnal egyet-
értőleg, hivatali elődöm 1892. évi márczius hó 5-én 
14.837. sz. a. kiadott rendeletének 2. A. 1. n) pontjához 
a következőket rendelem : „Robbanékony áruknak a szál-
lítási eszközökből való kirakása és hazaszállítása vasárna-
pokon, valamint Szent István napján egész napon át végez-
hető. Az idézett rendelet II. A., 4. f) pontjához pedig 
a következő rendelkezést fűzöm : A kézi zálogüzletek-
ben a zálogtárgyak bezálogosítása és kiváltása vasárna-
pokon déli 12 óráig végezhető." 

— Bajorországban az egyház ellen nagy sérelmet 
követett el a kormány. A püspöki kar együttes felség-
folyamodványban kérte, hogy kiközösítésbe esett 
tanítók katholikus iskolákban ne működhessenek. A 
regens herczeg a kormánynak adta ki véleményes jelen-
tésre a püspökök felség-folyamodványát, s a kormány 
azzal buj t ki az állami hatalom részéről a kath. egy-
ház iránt köteles védelem teljesítése alól, hogy fel-
állított egy tételt, a mely ürügynek megjárja, de ok-
nak semmi körülmények között. Azt mondta a bajor 
kormány, azért nem teljesíthető a bajor püspöki kar e 
kérése, mert az illető tanítók nem lépvén ki az egy-
házból, katholikusoknak tekintendők és igy mint ilye-

nek katholikus iskolában helyökön vannak. Bajoror-
szágban óriás megütközést keltett a kormány frivol 
eljárása. 

— A Katholikus Tauitók Országos Bizottságának 
Tanácsa folyó hó 26-án délelőtt 10 órakor Budapesten 
a Szent-István-Társulat házában ülést tart. Tárgysoro-
zat : 1. Walter Gyula dr. praelátus-kanonok értekezése: 
rA délelőtti oktatásról." 2. Az augusztusi közgyűlés pro-
gramma jának megállapítása. 3. A ..Népnevelő" f. évi 
junius 9. számában közölt indítványok tárgyalása. 

— Kassai egyetem. Takács Menyhért jászói pre-
látus kezdeményezése folytán immár egy év óta mun-
kálkodik egy nag}7 bizottság a kassai eg}'etem ügyében 
kibocsátandó emlékkönyv kiadásával. Az emlékkönyv, 
mely Kassa tudományos és kulturális életének képét 
nyújt ja , most került ki a sajtó alul. Meggyőző érvekkel 
sürgeti a régi kassai egyetem visszaállításának czélszerü-
ségét annál is inkább, mivel a meglévő theologiai és 
jogi fakultásoknak a bölcseletivel való kiegészítése igen 
kevés pénzébe kerülne az államnak. Nem a harmadik 
egyetemről van tehát szó, hanem egy szünetelő egye-
tem felélesztéséről. A harmadik egyetemért nem verse-
nyez Kassa, kapja azt Szeged vagy Pozsony, nekünk 
a régi kassai egyetem kell ! 

— Eg és föld a különbség a nagy "Washington 
és a mostani amerikanizmus emberei között. Washington 
tudvalevőleg nyíltan hirdette, hogy aki a népet vallá-
sától akarja megfosztani, az vagy gazember vagy bo-
lond, vagy mindakettő. A mostani amerikaiak a spa-
nyoloktól erőszakkal elvett Philippi szigeteken egye-
nesen vallásától akarják megfosztani a népet. 1000 
amerikai tanítót akarnak betelepíteni, a kik nem isteni 
vallást, hanem „emberi szabadságot" vagyis uj pogány-
ságot fognak hirdetni az ifjúságnak s e mellett angol 
nyelvre fogják őket megtanítani, — minden positiv 
vallásoktatás kizárásával az iskolából. S ebbe az ame-
rikai uj pogányságba bocsátjuk mi magyarok népünk 
rajait egymásután. Hajh, hol az a tej és a méz, a mely itt 
mindenkinek elegendő mennyiségben folyt ezelőtt? 

— Kik azok az „Örökimádás apáczai i" A mult 
század közepén, midőn a hitetlenség oly ijesztő módon 
bántotta Istent, midőn egymásra halmozta vétkeit s 
szaporította a lelkek megrontására szolgáló eszközeit, 
éppen azon napon, melyen a Szeplőtelen Fogantatás 
dogmáját kihirdették, 1854 decz. 8-án alakult meg a 
szűz Máriáról nevezett örökimádásapáczák társulata. 
Anyaháza Rómában van (via dei Lucchesi 9.) Zárdá-
kat alapított Olaszországban, Francziaországban, Bel-
giumban, Spanyolországban és Portugáliában, Angol-
országban, Irhonban, Németországban, Afrikában. 
Amerikában és Jeruzsálemben. Az apáczák ruhája 
kék és fehér. Miután IX. Pius a társaságot három bré-
vében approbálta, XIH. Leo azt 1883. ápril 8-án kelt 
konstitucziójában végleges határozattal megerősítette. 
A központi Oltáregyesület a társaság számára Buda-
pesten (IX., Rákos-utcza 5. sz.) házat bérelt és nyilvá-
nos kápolnát rendezett be, hogy addig is, mig az Isten-
ben boldogult Erzsébet királyné emlékére tervezett 
az örökimádás-templom és zárda létesül, az örökimádás 
ügye az ideiglenes helyiségben otthonra találjon. A 
rákos-utczai kápolna az ajtatoskodó hivek számára 
mindennap reggel 7 órától esti fél 6 óráig nyitva van. 
Naponkint reggel 7 órakor szentmise és délután negyed 
hat órakor litánia és áldás. A szentmisétől kezdve esti 
fél 6 óráig mindennap nyilvános szentségimádás van a 
kitett Oltáriszentség előtt. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Bre;;nay Béla, h i t tudor , k. m. tud. egj-etemi nv. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,,Perge alaeriter in coepto tuo: praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter imperii mus.* 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 
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LEONE. 

Felhívás előfizetésre. "VI 
Mindenekelőtt hálát adunk a jó Istennek, hogy 

ezt a l a p o t a hatvanadik évfolyam második feléig fel jutni 
engedte. Kegyelme, esedezünk, ne hagyjon el a további 
munka folytában sem. A jelen év második felében nagy 
ügyek fognak lapunkban napirenden maradni, illetve 
u j megvitatás alá kerülni : Rituale-kérdés, autonomia, 
u j kath. egyetem, a budapesti egyetem reformja, az 
egyetemi hitszónoki állás betöltése, a hi t tudományi kar 
tanulmányi szervezetének a legkiválóbb katholikus 
egyetemek színvonalára emelése, a nevelés ós oktatás 
saecularisatiójának, divatos néven államosításnak vesze-
delme, az ország keresztény jellegének teljes visszaví-
vása, kongrua stb. stb., mind oly életbe vágó kérdések, 
melyek iránt minden katholikusnak, különösen minden 
papnak nagy érdeklődéssel kell viseltetni. Régi elő-
fizetőinket teljes tisztelettel és bizalommal arra kér jük, 
hogy a lap olvasóközönségét gyarapítani segítsenek. Az 
előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

A szerkesztőség. 

A Rituale-kérdés 
M a g y a r o r s z á g o n . 

Ir ta : Dr Rajner Lajos. 

IV 
Midőn a tridenti szent zsinat a szertartá-

sok védelmét czélzó már ismételve idézett 

dogmatikus kánonját kiadta, *) kétségkívül vol-
tak minden egyháznak liturgicus könyve' de 
oly liturgicus könyvekkel, melyek az apostoli 
szék által, mint a római egyház hivatalos 
kiadványai, az egyetemes egyház számára elő-
irattak s e szerint az egyetemes egyház közön-
séges jogát tartalmazták volna, V. Pius Quod 
a nobis" ddo VII. 2. Julii 1568. és „Quo pri-
mum" ddo prid. 2. Juhi 1570. apostoli consti-
tution előtt nem találkozunk. 

Ezen két constitutióval lőn a Brevirarum 
Romanum és a Missale Romanum szövege hiva-
talosan megállapítva és azok használata az 
egyetemes egyház használatára előírva. 

Érdekes ezen constitutiókból megtudni,, 
hogy a pápa a kötelezés tekintetében kivételt 
tesz mindazon egyházakra nézve, melyek már 
kétszáz év óta saját, a római egyház breviá-
riumától és missaléjától eltérő breviáriummal 
és missaléval bírtak. Teszi ezt a nélkül, hogy 
azok szövegét előlegesen megvizsgálta és jóvá-
hagyta volna. 

Ebből kettő következik : először, hogy 
maga V. Pius is ugy vélekedett, mint a triden-
ti szent zsinat ismert dogmatikus canonja, *); 
nem valamely az apostoli széktől előzőleg; 
vagy utólag jóváhagyott szertartásos könyv-

!) Sess. VII. I. 0. 
2) Sess. VII . 1, c. 
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ben foglalt, lianem a szokásjogon alapuló, az 
illető egyházakban elfogadott s használatban 
levő szertartások védelmét czélozta ; másod-
szor, hogy V. Pius ezen consti tuti óival a bre-
viáriumot és missalét illetőleg ünnepélyes módon 
két különböző jogterületet ismer el: oly jogte-
rületet, hol az ő constitutiói szabályozzák a 
breviárium és missale használatát, és oly jog-
területet, hol a szokásjog dominál. 

Még kedvezőbb a tridenti kánon tekinte-
téből a szokásjog álláspontja a rituálét illetőleg. 
Meg kell ugyanis jegyeznünk, hogy hivatalos 
kiadású ritual éj a nemcsak a tridenti zsinat ide-
jén. de még jóval később sem volt a római 
egyháznak. A szentségek kiszolgáltatása nem 
történt ugyan fejből, de a mai felfogás szerint 
való Rituale sem létezett. Használatba voltak 
bizonyos ordók, melyek az egyes szentségek 
feladásakor mondandó imákat és végzendő 
szertartásokat tartalmazták, de ezek sem hiva-
talosan öszegyüjtve, sem teljesen egybehang-
zók nem voltak. 

Az első gyűjteményt, mely azonban hiva-
talos jelleggel és tekintélylyel nem birt, a 
domonkos rendi Castellani Albert állította ösz-
sze s azt „Sacerdotale" czim alatt Rómában 
1537-ben ki is nyomatta. Negyvenkét év múlva 
1579-ben jelent meg Velenczében Samarino 
Ferencz, a laterani egyház javadalmasának 
hasonló tárgyú gyűjteménye, melyet Rocca 
Angelus 1583-ban bővített. Ettől megkülönböz-
tetendő Sanctorio Cardinalis műve, mely 1586 
ikörül Rómában sajtó alá került, de a közönség 
használatára nem bocsáttatott,3) utóbb azonban 
ugy látszik a hivatalos Rituale Romanum 
'elkészítésénél alapul szolgált. Mire Y. Pál 
-„Apostolicae Sedi" ddo 17. Jun. 1614. consti-
tutiója ezen magasztaló szavaiból: „variisque 
praesertim antiquis et quae circumferuntur 
Ritualibus consultis eoque imprimis, quod vir 
•singulari pietatis zelo et doctrina bonae memo-
riae Julius Antonius S. R. E. Cardinalis S. 
Sevemiae nuncupatus, longo studio, multaque 
industria -et laboré plenissimum composuerat," 
méltán következtethetünk. 

Hazai egyházi viszonyainkra e tekintetben 
kedvező világot vet, hogy Szent István II. 
törvénykönyvének 34. fejezete szerint, minden 

Zaccaria, Bibliotheca Rituális, Romae. 1776. I. 
145. 1. Schrod a KLexicon II. kiad. X. köt. 1218 1. 

tiz falu tartozott templomot építeni, a mely 
számára ruhákról, papi öltözékekről, oltárta-
karókról a király gondoskodott, ellenben pap-
ról és könyvekről a püspök.4) 

Hasonlólag intézkedik sz. László I. tör-
vénykönyve, 5) helyesebben a szabolcsi zsinat 
7. fejezetében6) rendelvén, hogy a háborús 
időkben elpusztult vagy leégett templomokat 
a hivek újból felépítvén, azok számára kelyhe-
ket és öltöző ruhákat a király költségén vegye-
nek, a könyvekről pedig a püspök gondos-
kodjék. 

A czél, melynek biztosítására első szent 
királyunk valamint sz. László, illetve a sza-
bolcsi zsinat ezen törvényeket alkották, mu-
tatja, hogy itt első sorban szertartásos köny-
vekről vagyon szó, melyekre a papnak a tiz 
falu által épített, illetve a hivek által az elpusz-
tultak helyébe újból emelt templomokban a 
szent mise mondásához, a szentségek kiszol-
gáltatásához, a szentelmények és körmenetek 
elvégzéséhez szüksége volt. Fontosnak találom 
e helyütt azon körülményt, hogy ezen szer-
tartásos könyvekről való gondoskodás a püspök 
kötelességévé volt téve. Miből méltán arra 
következtethetünk, hogy hazánkban a keresz-
ténység első szakától kezdve voltak hivatalos 
kiadású szertartásos könyvek s papjaink nem 
voltak szétszórt ordókra utalva, hanem a püs-
pöktől nemcsak előirt, hanem tőle nyert rituá-
léval tartoztak élni. 

A belső érveken kivül külső érvek is áll-
nak rendelkezésünkre. A pécsváradi apátság 
alapító levele 7) szerint, melynek hiteles voltát 
az ujabb kritika is elismeri,b) azon könyvek 
között, melyeket szent István a monostornak 
mindjárt alapításakor ajándékozott, volt kettő, 
mely „Baptisterium" névvel jelöltetik. Helye-
sen mondja Szvorényi, hogy azok „rituales 
libri, qui preces, tormám, ritusque sacri baptis-
matis continebant,9) sőt bátran hozzá tehet-
jük, hogy ezen baptisteriumok valószínűleg a 

4) Magyar Törvénytár 1000—1526. Millenniumi ki-
adás. 36—37 1. 

5) I. h. 52—53. 1. 
b) Péterffy, Concil. I. 18. 
7) Fejér, Cod. Dipl. I. 301. 1. 
6) Dr Karácsonyi János, Szt.-István király oklevelei, 

Budapest, 1891. 7 6 - 1 0 1 11. 
Szvorényi, Amoenitates II, 55. 1. Knauznál, A 

magyar egyház régi szokásai. Magy. Sión, Y. 4. 
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keresztségen kívül a többi szentségek és szen-
telmények kiszolgáltatásának módját is maguk-
ban foglalták. 

Ha Szent-István a monostori egyházakat 
is szükségesnek találta keresztelő könyvekkel 
ellátni, annál biztosabbra vehetjük, hogy a tíz 
falu lelkészeteinek egyházai számára a püs-
pöktől adandó könyvek közt ezen keresztelő 
vagyis szertartásos könyv nem hiányozhatott. 

Száz esztendővel később ismét egy igen 
érdekes adattal találkozunk. 

Az 1114-ki nemzeti zsinat 26. fejezetében 
rendeli: „Divinorum officiorum vel jejunioriun 
(supple : ratio et ordo) secundum libellum, 
quem conlaudavimus, ab omnibus teneatur." 10) 
Péterífy igen helyesen ugy vélekedik, hogy 
„libellus quem conlaudavimus" alatt e helyütt 
a rituálé máskép agenda, vagy legalább is oly 
indiculus értendő, in quo tani missarum, quam 
caeterorum, in qualibet Dioecesi, rituum sac-
rorum methodus descripta continebatur," minő-
ket az esztergomi, egri és nyitrai egyházmegyék 
részére 1416-ból, 1429-ből és 1568-ból birunk. n ) 
Tárgyunkat illetőleg ki kell emelni, hogy a 
„libellus quem conlaudavimus" kifejezés nem-
csak egyszerűen szertartásos könyvet jelent, 
hanem azt is kifejezésre jut tat ja , hogy ezen 
szertartásos könyv egyházhatósági jóváhagyás-
sal volt ellátva. l!i) A collaudáló hatósági sze-
mély nincsen ugyan világosan megnevezve, de 
kiléte iránt alig lehet kétség. Csak kettőre 
gondolhatunk; vagy magára a zsinatra, vagy 
annak elnökére Lőrincz esztergomi érsekre, 
mint a zsinat fejére, kinek nevében a zsinati 
határozatok kihirdettettek. A zsinattól nem 
eredhetett a collaudatio, mert akkor a zsinati 
határozatok valamelyik megelőző fejezetében 
kell vala arról szónak lennie. Minthogy pedig 
a zsinat ezen tárgygyal a reánk maradt hatá-
rozatokban nem foglalkozik, következik, hogy 
ezen collaudatio nem azsinattól származik,hanem 
annál korábbi, s annak szerzője nem lehet 

1(') Pé ter f fy ; 1. c. 57. 
1]) Péterffy, 1. c. 
,2) Hogy a collaudare szó ezen időtájt annyit je-

lentett mint helybenhagyni, megerősíteni, lásd egyebek 
közt az 1066-ki sebenicoi zsinat actáit Batthyányinál 
(Leges ecclesiast. T. I. Albae-Carol. 1785. pg. 409.) 
hol nemcsak ezen értelemben használtatik, hanem a 
jelenvolt püspökök e szóval jelzik hozzájárulásukat 
„Laudo". 

más mint a zsinat feje, mert csak ő beszélhet 
a zsinat atyáival szemben többes szám-
ban. A zsinati határozat tehát tulajdon-
képp a Lőrincz érsek ritual éj a érdekében 
hozatott s annak használatát, kötelezői eg 
irja elő. Hasonló határozatokkal még később-
is fogunk találkozni. 

A tizenkettedik század elején tehát, midőn 
a templomok száma már annyira felszaporo-
dott, hogy a püspök tekintve a könyveknek azon 
korban való igen magas árát, már alig volt 
képes valamennyit a szükséges könyvekkel ellát-
ni, ugy látszik a fegyelem oda módosult, hogy 
az esztergomi érsek, metropolitai jogánál fogva,, 
megállapította a szertartásos könyvek s ezek 
közt kiválóan a rituálé szövegét, és a lelkészek 
tartoztak ezen szöveggel teljesen eg}^bevágó 
könyvek beszerzéséről a gondjaikra bízott 
egyházak jövedelmeinek terhére gondoskodni. 

Ugyanezen felfogást árulja el Fülöp, fer-
mói püspök, az apostoli szék követe elnök-
lete alatt tar tot t 1279. évi budai zsinat, midőn 
rendeli: „Librum, qui dicitur manuale, liabe-
ant singuli Presbj^teri parochiales, ubi continea-
tur ordo baptismi, extremae unctionis et huius-
modi," 1S) hol a könyv tartalmának részletezé-
séből világosan kitűnik, hogy a manuale azonos-
a mai rituálé val, és miután a könyvet nem 
csak tartalma szerint határozza meg, hanem 
czimét is megemlíti, bizonyosnak kell vennünk, 
hogy itt egy meghatározott, az egyházi ható-
ság jóváhagyását bíró, annak előírása szerint 
készült könyvről vagyon szó. 

A 15. század legvégén és a tizenhatodik 
század legelején a szertartásos könyvekre való' 
felügyelet körül némi visszaélés mutatkozik. 
Az 1498-ban exei Hyppolit kardinális esztergomi 
érsek elölülése mellett tar tot t tartományi zsi-
nat De divinorum olficiorum celebratione 
feliratú czikkelyében már csak annyit követel 
a papoktól, hogy: „Ordinem etiam baptizandi 
et reconciliandi, secundum canonum auctorita-
tem, et formain ungendi infirmos, et orationem 
in exequiis mortuorum, atque alia similia 
habere et serire studere." I4) Megelégszik avval* 
hogy bijják és tudják az egyes szertartások 
ordóit. Egy egyházhatóságilag jóváhagyott 

13) Péterffy, 1. c. 115. 
u ) Péterffy, 1. c. 21,0. 
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gyűjteményről, melyben ezen ordók előfordul-
nának, már nincsen szó. 

Ezen zsinati intézkedéssel szórói-szóra 
megegyeznek a következő évben megtartott 
nyitrai egyházmegyei, 15) és az 1515-ki vesz-
prémi l6) szintén egyházmegyei zsinatok ren-
delkezései. A tizenötödik század elején, neve-
zetesen 1416-ban az esztergomi, 1429-ben az 
egri egyházak birtak még hivatalos kiadású 
ritualékkal. Legalább Péterífy idézett tanúság-
tétele a mellett szól, bár manapság ezen 
könyvek többé fel nem lelhetők és Péterífy 
szűkszavú feljegyzéséből még csak nem is 
gyaníthatjuk, hol akadhatott a gondos búvár-
kodó ezen könyvekre. 

Azon nyomtatott szerkönyvek között, 
melyeket jeles tudósunk Knauz Nándor a 
magyar egyház régi szokásairól irt kimeritő 
értekezésében17) felsorol és ismertet, csak 
hatot találunk, melyek szorosan vett ritualénak 
nevezhetők. A többi18) inkább a mai directo-
riumnak felel meg, csakhogy annál sokkal ter-
jedelmesebb, amennyiben, nemcsak az isteni 
szolgálatok rendét irja elő, hanem helyenként 
a végzendő szertartások formáit is közli19) 

A legrégibb nyomtatott rituálénk 1525-ben 
jelent meg Velenczében Lichtenstein Péter 
nyomdájában, Prischwitz Mihály budai könyv-
árus (librarius) költségén (mandato). A könyv 
nem fordult meg kezemben. A közölt adatok 
azonban valószínűvé teszik, hogy inkább 
magán vállalkozással állunk szemben mint 
hivatalos kiadással. Czime: „Obsequiale seu 
baptismale secundum chorum aime ecclesie 
•Strigoniensis," magában foglalja nemcsak a 
keresztségi szertartást, hanem a többi szentsé-
geket, szentelményeket, körmeneteket sat. Ez 
a nyomtatvány kétségtelenné teszi, hogy még 
a tizenhatodik század elején is a mai rituálét 
a keresztség szertartásáról, mint annak egyik 
fő alkotó részéről, keresztelő könyvnek, baptis-
malénak nevezték. Mi ismét érvül szolgál arra, 
hogy a pécsváradi monostor alapítólevelében 
'említett két keresztelő könyv tartalma szintén 

-5) Péterífy, 1. c. 267. 
1() Petérffy, 1. c. 231. 
n ) Magyar Sión, Y. 10. kk. 11. 11 - 16. 
•*) 5 - 1 0 . sz. a. 
1!?) V. ö. Szabó József, Ordinarius seu ordo divi-

nus secundum ritum et consuetudinem almae Strigonien-
s is ecclesiae a. 1505. Magy. Sion. II. 654—667 11. 

nem szorítkozott a keresztség kiszolgáltatásá-
nak szertartásaira, hanem magában foglalta a 
többi rítusokat is és talán tartalmilag, ha nem 
is mindenben a legkisebb részletig, nagyjában 
legalább megegyezett ezen esztergomi baptis-
maléval. 

Harminczöt év multán Oláh Miklós esz-
tergomi érsek ezen keresztelő könyvet minden 
változtatás nélkül20) ily czim alatt ,,Ordo et 
Ritus sanctae Metropolitane Ecclesie Strigo-
nien. quibus Parochi et alii animarum Pasto-
res in Ecclesiis suis uti debent. Yiennae 
Austriae in aedibus Collegii Caesarei Societa-
tis Jesu, Anno MDLX," újból kiadta. A kalen-
dáriumról és időszámításról mondottak után 
következik a rituálé szövege az 1525-ki kiadást 
reprodukáló czimmel : „Incipit Obsequiale seu 
Baptismale secundum chorum aime Ecclesie 
Strigonien. Initium Sancti Evangelii secundum 
Joannem." Már a czim maga elárulja, hogy 
ez hivatalos kiadvány akar lenni. Még inkább 
megbizonyosodik ez Oláli Miklósnak nagyszom-
batban 1560. szept. 1-én kelt s a könyv elején 
közölt körrendeletéből, melylyel „universis et 
singulis Parochis, ac aliis Ecclesiasticis viris, 
curae animarum praepositis, ubivis Dioecesi et 
iurisdictioni Ecclesiae nostra© Metropolitanae 
Strigonien. mediate vei immediate subiectis" . . . 
meghagyja, „ut lmnc librum omnibus maiorum 
nostrorum temporibus, in omni non modo 
Dioecesi nostra, sed etiam aliis in locis ubique 
obseruatum, qui iam apud nos, propter perni-
ciosam Haereticorum persuasionem ita in usu 
desierat, ut plurimis vestrum vix eius nomen 
constaret, tanquam rectissimam quandam 
regulám propositam liabeatis, eoque uno in 
sacris rebus utamini, neque ullum alium reci-
piatis, sed omnia ex huius doctrina et prae-
scL'ipto faciatis : ac si quo alio antehac usi 
fuissetis, eins posthac usum reiicite, et lmnc 
módis omnibus retineatis, sub excommunicati-
onis latae sententiae poena." 

És itt mindenek előtt ki kell emelni, hogy 
Oláh ritualéja magának a rituálé élére nyom-
tatot t érseki körrendeletnek bizonysága szerint 
nem uj rituálé, hanem ugyanaz, mely ősidők-
től fogva — omnibus maiorum nostrorum 
temporibus — tehát a kerszténység kezdete 
óta Magyarországon, és pedig nemcsak az 

20) Knauz, i. h. 17. 1. 
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esztergomi egyházmegyében, hanem mindenütt 
az egész országban — aliis in locis ubique — 
használatban volt. Minden valószínűség szerint 
tartalma teljesen megegyez azon két keresz-
telő könyvvel, melyről a. pécsváradi alapító 
oklevél megemlékezik, mert csak igy valósodik 
meg Oláh érsek állítása, hogy ezen általa 
újból kiadott könyv a legrégibb időktől fogva 
használt szertartásos könyvvel tartalmilag meg-
egyez. Aliegált régisége mellett még az is 
érvül szolgál, hogy a keresztelést immersioval 
rendeli végezni.21) 

Oláh érsek a terjedő eretnekség ellen való 
védekezés czéljából aclá ki újból ezen ősrégi 
szertartásos könyvet. O maga panaszolja fel 
idézett körrendeletében, mily szörnyű pusztítást 
vittek végbe már az ő korát megelőző időkben 
az esetnekek Magyarországon. „Inter iníi-
nitos propemodiun errores, igy panaszkodik a 
lángbuzgalmu főpap, quos Haeretici nostri tem-
poris in Ecclesiam Dei invexerunt, illud etiam 
malis quibusdam artibus effecerunt, ut lauda-
biles atque usitatos sanctae matris Ecclesiae 
Catliolicae ritus, et Sanctorum Patrum insti-
tuta, vel inverterint velpene omnia sustulerint." 
Szertartásaiban támadták meg az egyházat, 
azokat vagy meghamisítván, vagy teljesen 
kiküszöbölvén. Első sorban támadásuk a hasz-
nálatban volt szertartásos könyvek ellen irá-
nyult. A hol egy is kezök ügyébe került, meg-
semmisiték. Innét van, hogy azon sok pél-
dányból, mely az országban el volt terjedve, 
voltaképp csakis a már érintett obsequiale sen 
baptismale maradt fenn 1525-ből. Már Oláh 
érsek idejében oly csekély számmal valának 
találhatók ezen könyvek, hogy a papság nagy 
része már híréből sem ismeré azt. Oláh reform-
munkája e tekintetben csak arra szorítkozott, 
hogy az ősrégi rituálét újból kiadá, s annak 
használatát az egész ország őszes eg}7házaira 
kiközösítés terhe alatt kötelezővé tevé. Maga 
mondja ezt el említett körrendeletében. „Nunc 
vero hunc etiam libellum, quem prava Haere-
ticorum persuasio atque doctrina in multis 
locis aboleverat, et qui normám veluti quandam 
continet, ad quam suas actiones et ministeria, 
secundum veterum Patrum et antecessorum 

2 ) L. c. pg. 11. „Tune mergat puerum et dicat : 
Ego te baptizo in nomine Patris. Mergat secundo. Et 
Filii. Mergat tertio. Et Spiritus Sancti". 

nostrorum traditiones in Ecclesiasticis quibus-
dam Sacramentis ac ritibus tractandis et 
peragendis Parochi et alii Sacerdotes ad Ec-
lesiae Dei aediíicationem dirigant, denuo ex-
cudi curavimus". (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSITÁSOK. 
Jiudapesî, jun. 25. A katholikus hitoktatás veszedel-

me és védelme a fővárosban. — 
Még a negyedszázadot sem érte el a fővárosi 

hitoktatás mai szervezete, máris támadást intéztek 
ellene a fővárosi u. n. „Jóléti bizottság" köréből, azt 
kezdve meg ellene penegtetni, hogy drága, tehát költ-
ségkímélés szempontjából jó lenne lassanként az egész 
papi hitoktatást laiczizálni, a tanítókra bízni. Vagyis 
más szavakkal, újra felhangzott Budapesten, nagy óva-
tossággal és jóczégérü ürügy gyei a — „ki a pappal az 
iskolából" jelszó. 

A budapesti hitoktatók lelkes kara, észrevevén 
a veszedelmet, mely a jelenlegi, nagy küzdelemmel 
kivívott hitoktatási rendszert fenyegeti, állt elibe a do-
lognak s erélyes nyilatkozatban tiltakozott a gazdál-
kodási czégér alá búj t vallásellenes felforgatás ellen. 
Mivel a „Religio"-nak feladata, hogy az országban elő-
forduló minden nagyobb hitéleti mozzanatot felöleljen 
és a történelem számára elkönyveljen, közöljük buda-
pesti lelkes hitoktatóink njülatkozatát is teljes szöve-
gében, a mint következik : 

„Minthogy a hitoktatás nagy és szent ügye fő-
pásztorunk kegyes megbízásából ez idő szerint a mi 
kezeinkbe van letéve, időszerűnek tartjuk, hogy a szé-
kesfővárosi „30-as bizottság" tervezetének a hitoktatást 
érintő pontjához mi is hozzászóljunk. Azt hiszszük, 
hogy szavainktól legalább a szakvélemény súlyát el-
disputálni nem óhajtja senki sem. 

1. Ez a terv anyaszentegyházunk szellemével 
homlokegyenest ellentétben áll. Az egyház sehol ós 
soha le nem mondhat arról az isteni jogáról, hogy 
mindenrendü, rangú s korú híveit fölszentelt és külde-
tést nyert szolgái által tanítsa Krisztus égből hozott 
tanaira. A „30-as bizottság" reformterve tehát minden 
vallását ismerő és egyházával érző lélek élénk ellen-
szenvét természeténél fogva kell, hogy kihívja és ezen 
ellenszenvet sem a bizottság, sem más rossz néven 
nem veheti, azt könnyelműség nélkül nem kicsinyel-
heti, mert ha ezt tenné, akkor a tisztult vallási meggyő-
ződést és lelkiismeretet kellene figyelmen kívül hagynia 
vagy kicsin}'elnie. 

2. Épen nem szakértői vélemény az, mely ezen 
tisztult fölfogással szemben a hasonló vallások egyesí-
téséről és egy általános, közös erkölcsről és erkölcs-
tanról beszél s ezen alapon véli elfogadhatónak a 
„30-as bizottság" tervezetét. Ez — nem tekintve belső 
abszurditását, az erkölcs és lelkiismeret fogalmának 
teljes félreismerését — meggondolatlan sértés az összes 
vallásfelekezetekre. Hogy miért, im itt van ! Tegyük 
föl, hogy csinálunk egy közös erkölcstant s azt elfogad-
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juk és tanítjuk. Minő erkölcstan lesz az? Katholikus? 
Nem. Református ? Nem. Evangélikus ? Nem. Zsidó ? 
Nem. Csakis általános, természetes erkölcstan lehet. | 
Hát vájjon ezt nem tanít ja már most is minden ember, j 
ki végleg nem romlott? S nem tanítja-e minden tanító j 
a kinek szivében egy szikrányi paedagogiai érzék van? 
Nem köti-e tanítványai szivére, hogy legyenek jók, 
őszinték, kötelességtudók, szüleiket becsülők stb. ? De 
ime, a különböző vallásfelekeztek ezzel nem elégedtek 
meg eddig sem, hanem ezenfelül külön tanítást adnak 
saját hitelveik szerint híveiknek. S a saját szempont-
jukból igen helyesen, jogosan és természetesen, mert 
mindegyik vallásfelekezet érzi, hogy a természetes erköl-
csi érzet csak pókháló, melyet szerte szaggat a legelső 
bűnre való kísértés lehellete, ha nem áll őrt a lelkiis-
meretben a végtelen Istennek egyedül a vallásból ismer-
hető örök és kikerülhetetlen szankcziója. S most ezt 
az egyetlen lelkiismeretet képező nagyhatalmat, a val-
lást ki akarják küszöbölni és csakis egy közös, eddig 
is tanított, természetes józanságot akarnak taníttatni s 
azt merik mondani, hogy ez is elég. Sőt csodálkozva 
kérdik, mi szükség is van arra, hogy a gyermek 10 év 
előtt ismerje vallását? Levonják a következtetést, hogy 
ha valahol, csak a vallásoktatáson lehet a fővárosnak i 
takarékoskodni. Ez arczulcsapása a vallásoknak, meg-
tagadása létjoguknak és nyilt fölhívás arra, hogy szerel-
jenek le, mert edclig is fölöslegesen költekezett rájuk a 
város. Az ország pedig vegye tudomásul, hogy a fele-
kezetnélküliség a legkívánatosabb és legideálisabb álla-
pot, melyet, hogy mihamarább elérhessen, ime jó példá-
val jár neki elől a székesfőváros. 

3. Tapasztalásból állítjuk, hogy szent vallásunk 
tanai kimondhatlan erővel hatnak a fogékony gyermeki 
lélekre s nemesítik azt. Állítjuk, hogy semmiféle arany-
ban, ezüstben ki nem fejezhető erkölcsi értéket adtunk 
eddig is a főváros reánk bízott gyermekeinek. Állítjuk, 
hog}^ a tanítói kar a dolog tárgyi és alaki természeté-
nél fogva legjobb akarata mellett sem lehet a vallás-
tanítás terén ezen előnyös és biztató helyzetben. 

4. Bár a székesfővárosi tanítóság paedagogiai kép-
zettsége iránt teljes tisztelettel adózunk, mégis úgy 
véljük, hogy teljes joggal hivatkozhatunk saját úgy 
általános paedagogiai, mint specziális katechetikai szak-
képzettségünkre is s éppen ezért az érvelésnek azon 
módjával, mely a tanítóknál az e téren szükséges ké-
pességet föltételezi, nálunk pedig kétségbevonja, — i 
fölöslegesnek tart juk foglalkozni. 

5. Végül, miután kegyelmes főpásztorunknak, bí-
boros herczegprimásunknak beleegyezését jónak látták 
bizonyos körök elég tiszteletlenül és illetéktelenül 
praesumálni, ezennel kijelentjük, hogy illetékes helyről 
vett informáczióink szerint a herczegprimás ilyen föl-
tevéseket a limine elutasít magától". 

Ez a nyilatkozat május 11-én kelt. 

Iíónia. Levélváltás a glasgowi egyetem es XIII. Leo 
pápa közt. — 

A glasgowi egyetem Skótországban, melyet V. 
Miklós, a legnagyobb humanista pápa alapított és gaz-
dagított különféle kiváltságokkal, e napokban ünne-

pelte rendkívüli fénynyel fennállásának négyszázötve-
nedik évfordulóját. Ez alkalomból az egyetem elüljáró-
sága, tanári kara és ifjúsága, a hála és tisztelet 
legnemesebb érzelmeitől vezéreltetve, a következő 
levelet intézték XIII . Leo pápához. Levelök a skót egye-
tem magas szellemű műveltségéről s általában az angol 
protestántizmusnak a pápasághoz való közeljutásáról 
lesz hivatva a történelemben az idők végéig tanús-
kodni. 

A glasgowi egyetem levelének szövege ez : 

Pontifici Maximo Viro Sanctissimo Reverendissimo Erudi-
tissimo Leoni XIII Universdas toia Glasguensis Can-
cellarius Rector Prof essores Graduati Studentes Salutem. 

In multo nostro gaudio — quippe mox ferías 
saeculares celebraturis — illud potissimum gratis animis 
recordari libet, quod amplam hanc Universitatem, copiis 
omnibus hodie ingenii atque operum instructam, ab 
ipsa Sede Apostolica profectam, et cum amantissima 
Pontifi eis Maximi commendatione institutam, a maiori-
bus accepimus. 

Doctissimus enim ille Pontifex, Nicolaus Quintus, 
anno incarnationis Dominicae millesimo quadringen-
tesimo quinquagesimo primo, summum suum in Scotos 
atque artes amorem praeferens, luminibus ipse omnibus 
et ingenii et liberalium artium illustrissimus, Studium 
apud nos Generale institui, et doctores magistros stu-
dentesque nostros libertatibus omnibus, quae in Studio 
civitatis suae Bononienis concessae fuerant, gaudere 
atque uti voluit. 

Quod tantum beneficium cum sicut pia filia matri 
carissimae acceptam referamus, illud nos decere arbitra-
mur, ut Sanctitatem tuam participem fore nostri gaudii 
speremus, meritasque Sedi Apostolicae grates pro tanto 
merito proferamus. 

Oramus igitur, ut hanc nostram felicitatem aucto-
ritate tua cumulare digneris ; et si per tempóra haec 
iniqua, per tot maris et viarum difficultates, non pote-
rit fieri, ut Beatitudo tua adsistat feriantibus, optamus 
saltern fore ut per alium quemdam benevolum tuum in 
nos animum significes, et Universitatem hanc nostram, 
ab erudito Nicolao erectam, a Iacobo Scotorum rege 
fotam ; a Gulielmo Episcopo Glasguensi curatam atque 
defensam, a multis denique regibus nostris multis 
auctam beneficiis, eruditissimus ipse, litterarumque 
Latinarum cultor elegantissimus, pro humanitate tua 
amplificare velis, atque ad nova usque saecula com-
mendare. 

Dabamus Glasguae, Idibus Maiis, MCMI. 
R. Herbert Story 

Praefectus et Vice-Cancellarius. 

Erre a levélre XIII . Leo pápa igy válaszolt: 

V. C. Herberto Story Praefecto et Vice-Cancellarïo item 
Rectori Doctoribus atque Auditoribas Universitatis Stu-
diorum Glasguensis (Glasgow). 

LEO P P . XIII . 

Iucundas scito Nobis communes litteras vestras 
fuisse. Memóriám beneficiorum colere, multoque magis 
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ferre prae se palam ac libéré, virtus est non humilia 
nec angusta sentientis animi : atque istiusmodi virtutem 
libet quidem in vobis agnoscere, studiorum optimorum 
ingeniique decora praeclare cumulantem. Quod enim 
Lyceum magnum, ubi vestra omnium desudat industria, 
debet Apostolicae Sedi origines suas, idcirco sub solem-
nia eius saecularia ad romanum Pontificem vestra pro-
volavit cogitatio memor, atque ultro arcessivistis Nos-
metipsos in laetitiae societatem, tamquam desideraturi 
aliquid, si voluntatis Nostrae significatione in hoc tem-
pore caruissetis. Equidem gratum habemus facimusque 
plurimi taie officium humanitatis cum iudicii aequitate 
coniunctum. Memoria autem vetera repetentes, utique 
diversamur apud vos animo per hos dies, reique tarn 
utiliter a Nicoiao Y. Pontifice maximo institutae cogi-
tatione delectamur. Quo quidem instituto certe magnus 
ille decessor Noster de Scotorum genere immortaliter 
meruit ; praetereaque et ipse in aperto posuit, romani 
pontificatus virtutem in elegantiam doctrinae, in studia 
ingenuarum artium, quibus maxime rebus alitur huma-
nitas gentium, ad incrementum suapte natura influere. 
Cetera istud maiorum disciplinarum nobile domicilium 
constanter florere cupimus salutarium libertate fructuum 
et gloria nominis : Deumque omnipotentem compreca-
mus, ut doctos labores vestros omni in genere ad veri-
tatem dirigere, vosque universos perfecta Nobiscum 
caritate coniungere benigne velit. 

Datum Eomae apud S. Pet rum die X I lunii Anno 
MDCCCCI. 

Pontificatus Nostri vicesimo quarto. 

LEO P P . XII I . 

T Á R C Z A. 
Macaulay T. Miklós pápáról. 

Imént élveztük ama magasztos levélváltás örömeit 
és gyönyöreit, mely a glasgowi, jelenleg protestáns 
egyetem és XIII . Leo pápa közt folyt le, egyik örökké 
fénylendo bizonyságául annak, hogy Európa keresztény 
népei közt a hitszakadásnak bizony nem szabad lett 
volna megtörténni és ha már ez a szomorú szakadás 
megtörtént, a testvéri együvétartozásnak nemes és 
szent ösztöneit gondosan kell ápolni. 

Ebből az eset alkalmából eszünkbe jut , hogy 
hasonló közeledés a glasgowi egyetem és a papság 
közt a hitszakadás óta máskor is történt és pedig a 
mult században. A közeledés akkor is az egyetemtől 
indult ki, s annak kezdeményezője nem kevesebb 
ember vala, mint Macaulay a nagy történetíró. 

A glasgowi egyetemen Macaulay megválasztott 
Rector Magnificus székfoglalóját tartotta. Ebben a 
beszédben az európai művelődés történetében óriásként 
kimagasló Y. Miklós pápáról, a nagy angol történetíró 
ezeket mondotta : 

„ A mi protestáns hitünk, nem tiltja, hogy megfizes-
sük az adót, melyet igazságosság és hála követelnek 

tőlünk a glasgowi egyetem alapítója iránt. Y. Miklós 
pápát értem, az irodalom és műveltség legnagyobb res-
taurátorát, ezt az embert, a kit a tudomány minden 
hívének tisztelettel kell említeni, a ki Európa legmaga-
sabb szókét méltóan foglalta el. 

. . . 0 a nagylelkű Cosimo de' Medicivel egyetér-
tésben, ő alkotta Európában az első könyvtárt . . . 
0 középpontja vala Görögország és Italia jeles tudósai 
híres egyesülésének, a melyben Theodoras Gaza, Geor-
gius Trapesuntius, Bessarion, Filelio, Marsilio Ficino, 
Poggió foglaltak helyet. 0 alapította a vatikáni könyv-
tárt, akkor és sokáig azután a legnagyobb és most is 
legbecsesebb gyűjteményét a világnak, Byzancz hajó-
töréséből megmentvén az emberi szellem ama kincseit, 
melyekből most élünk. Mindenfelé szerte jár tak a pápa 
emberei Kelet messzeeső piaczain, hogy összevásárolják 
vagy lemásolják azokat a halhatatlanságra érdemesítő 
pergamenteket. 0 általa láttak napvilágot gondos és 
szabatos latin fordításai a görög bölcselőknek és költők-
nek. De — egy ága az irodalomnak sem köszönhet 
neki annyit mint a történelem. 

0 revelálta nyugati Európának a két páratlan 
mintát, Herodotot és Thucididest, Xenophon gyönyörű 
tiszta egyszerűségét és Polybius finom tapintatosságát. 
Ilyenekkel foglalkozott Y. Miklós pápa, midőn Angol-
ország szellemi haladására fordította figyelmét, annak 
az országnak, mely jelenleg műveltségben és termé-
nyekben gazdag s melyet akkor hajóival ismeretlen 
vidékek felé küldött, a mely ország akkor szegény, 
műveletlen és mintegy az akkori mívelt világ szélén 
vala. 0 ennek az ország felvilágosodását és mívelődé-
sét a glasgowi egyetem által segítette elő, felruházva 
azt a bolognai egyetem minden kiváltságával." 

Y. Miklós és XIII . Leo — más idők más emberek ; 
de nagy, az emberiség legnagyobb jótevői mindakettő. 

A művelődés történelme együtt fogja nevöket 
emlegetni. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Uj Katholikus Kör Budapesten. 

A katholikus önvédelmi küzdelemnek egyre több 
melegágya keletkezik a főváros területén. A Budapesti 
Katholikus Kör után a Katholikus Népkör alakult meg, 
tegnap pedig a I I I . ker. Katholikus Kör tartotta ala-
kuló közgyűlését. Az alakuláson, mely a III. ker. Ka-
tholikus Tanonczotthon helyiségében folyt le, számos 
ó-budai polgáron kivül pesti vendégek is vettek részt. 
A megjelentek soraiban ott vol tak: dr Szadovszky 
József ügyvéd, dr Hartl Alajos orvos, dr Pompéry 
Aurél, Lábuda Ferencz, Hofbauer György és Nagy 
Ferencz hitoktatók, Auer István lapszerkesztő, Brédel 
Sándor fővárosi iskolaigazgató és a társadalom minden 
rétegéből számosan. Dr Hartl Alajos közgyűlési elnök 
üdvözlő szavai után Auer István szerkesztő szólott a 
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kath. körök feladatairól. A beszéd elhangzása után az 
alapszabályokat olvasták fel, majd tisztújításra került 
a sor. Elnökké Diescher drt, a Császárfürdő főorvosát, 
ügyvivő alelnökévé Hartl Alajos drt választották. Meg-
alakulás után Szadovszky József dr, mint a Budapesti 
Kath. Kör alelnöke szólott általános tetszés között a 
katholikusok jogairól. A választás eredményét küldött-
ség vitte hirül Diescher dr elnöknek, ki megérkezte 
után szives szavakkal köszönte meg az egyesület bi-
zalmát. Az újonnan megválasztott elnököt Brédl Sán-
dor igazgató magyarul, Flesser József iparos pedig 
németül üdvözölte. Az egyesület megalakulása után 
elnök indítványára üdvözlő táviratot küldött a her-
czegprimásnak. 

VEGYESEK. 

Romából érkezett tudósítás szerint XII I . Leo 
pápa .. hó 20-án Gibbons baltimorei bíboros érseket 
fogadta, a ki főleg a kubai és fülöpszigeti kath. ügyek 
érdekében tette meg az utat jelenleg az atlanti tenge-
ren át. — A szent atya e napokban érdekes ajándékot 
kapott. Az elphini püspök Roscomonnban Jézus legszen-
tebb szivének tiszteletére templomot épit, ugyanannyi 
ablakkal, a hány invocatio van a szentséges sziv litá-
niájában. A 33 ablakra üvegfestmények jönnek. Ezek-
nek tervrajzát és magyarázatát albumszerül eg össze-
kötve nyújtot ta át e napokban az alphini püspök a 
pápának. A gazdag symbolikával t s nagy művészettel 
szerkesztett album rendkívül tetszett ő szentségének. 
A roscomonni templom páratlan műalkotás. 

— A veszprémi egyházmegyében e hó folytán 
két nevezetes egyházi gyűlés fog lefolyni. A gr Zichy 
Domonkos néhai veszprémi püspök által alapított és 
szent Domonkosról nevezett papi nyugdíjintézet nagy-
gyűlését f. hó 26-ára hivta össze dr Hornig Károly báró 
megyés püspök ur.r A legutolsó nagygyűlés 1895-ben 
volt együtt. Az egyházmegye 18, a központi papsággal 
együtt 19 kerülete, 38 képviselővel volt jelen, élükön 
az egyházmegye főpásztorával és a- székeskáptalan 
illustris tagjaival. Ezidén az egyes kerületeket a követ-
kező kiküldöttek fogják képviselni : Veszprémi esperesi 
kerület : Rőtliy Mihály, Promber János. Palotai kerület: 
Rosos István, Léránth Antal. Cseszneki kerület : Sebes-
tyén József, Fülöp Antal. Füredi kerület : Szkladányi 
József, Paulics János. Tapolczai kerület : Bakacs Imre, 
Ley József. Keszthelyi kerület : Szabó Antal, Hajba 
Mihály. Kiskomáromi kerület : Illés István, Juk József. 
Kanizsai kerület : Szűcs Móricz, Vajda János. Karádi 
kerület : Czupy Bálint, Scherer István. Kaposvári 
kerület : Kommaiídinger Vilmos, Kozma László. Igali 
kerület : Seidl Karoly, Melhárdt Gyula. Pápai kerület : 
Horváth Antal, Kaufman Géza. Szombathelyi kerület: 

Bognár Ernő, Mihálicz János. Devecseri kerület : Pados 
Lajos, Udvardy Ferencz. Sümegi kerület : Andalits 
Lajos, Bossányi Ferencz. Següsdi kerület : Ádám János, 
Kiss György. Csökölyi kerület : Reiner Gyula, Szanyi 
Ferencz. Csurgói kerület : Péller Pál, Molnár János. A 
központi papság : Dr Molnár Dénes, dr Simon György. 
A másik nevezetes egyházi gyűlés a veszprémi egyház-
megyében a kath. tanítók sz. László-napi gyűlése 
lesz. Ez a tanítói nagygyűlés a többi közt tárgyalni 
fogja a „Gondviselés," „Tanítók Háza" és egyházme-
gyei „Tanügyi Közlöny" ügyét. Népünk elkeresztény-
telenedésének egyik fő akadálya a kath. iskola lesz. 
Szervezni kell a tanítóságot, hogy az államosítás el ne 
nyelje. 

— Uj kath. internátus. A budapesti Mária-kongre-
gáczióban, mely Vaszary Kolos bibornok-herczegprimás 
és József Ágost főherczeg fővédnöksége alatt áll, inter-
nátus nyilt meg középiskolai növendékek számára. Az 
internátus esztergom-főegyházmegyei papok vezetésére 
van bizva. A felvételre lehetőleg korán kell jelentkezni^ 
Evi tartásdíj 570 kor. Bővebbet az igazgatóság: Buda-
pest, ATI., Damjanich-utcza 28/?. 

— Az erdélyi egyházmegyében a legújabb főp. 
levél jelentése szerint ismét kettős lelki szentgyakorlat 
lesz a nagy szünidők alatt Csiksomlyón u, m. papok 
és tanítók számára. Amazt dr Prohászka Ottokár, emezt 
Schlick János J . t. atya fogja vezetni. A tanitók lelki-
gyakorlata juh 9—13-ig, a papoké juh 15—39-ig íog 
tartani. " 

— A benczések beuroni congregatiójának főapátja^ 
Wolter Placidus főapát, a reformalapitó Wolter Maurus 
apát öcscse, í. évi szeptember 14-én tart ja félszázados 
papi jubileumát, melylyel a congregatio ezidei nagykáp-
talan a összeesik. 

— Konkurzus. A szent Ferencz-rendiek kapisz-
tráni szent Jánosról nevezett tartományába olyan tanuló-
if jak vétetnek fel, akik a szigorított szei^zetesi pályára 
magukban igazi hivatást éreznek és a gimnásium IV. 
osztályát jó sikerrel végezték. A kellőleg felszerelt kér-
vények julius 15-ig a rendtartomány főnökéhez, P. 
Tamás Alajoshoz (Budapest, II. ker., Margit-körűt- 23.) 
küldendők. A magyarországi szent Ferencz-rend tarto-
mányainak mult évben történt újból való beosztása 
folytán a fentnevezett provinciához a következő zárdák 
tartoznak : Budapest, Pécs, Baja, Dunaföldvár, Kaplony, 
Bács, Mária-Gyüd, Eger, Bártfa, Eperjes, Fülek, Gyön-
gyös, Jászberény, Kecskemét, M.-Radna, Szabadka, 
Szeged, Mohács, Nagy-Szécsen, Vácz, Nagy-Szőllős, 
Rozsnyó, Sebes, Siklós, Simontornya, Szigetvár, Szol-
nok, Sztropkó, Alvincz, Déva és Kőrösbánya. 

— A Szent-László-Társulat folyó hó 27-én védő-
szentjének ünnepén a budapesti ferencziek belvárosi 
templomában reggel 8 órakor ünnepélyes szentmisét és 
utána szent beszédet mondat, melyre a társulat tagjait 
tisztelettel meghívja az elnökség 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Bréií/iay Béla, h i t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

j szerdán és szombaton. 
\ Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt. 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza^utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
: részét' illető minden 
: küldemény czimzendő. 

î Előfizethetni 
: minden 
[ kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
\ tőnél, és Níigy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
: IV., Papnövelde-utcza 

8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
î levélben, intézendők. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
H A T V A N A D I K 

Budapesten, junius 29. 52. 

r DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1901. 

,Perge alaeriter in coepto tuo : praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora... Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suff'ragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus. 4 

IX. Pius a Religio szerk. 1871 márcz. 27-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és Tanulmányok. A Rituale-kérdés Magyarországon. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Pázmány egyete-
mére vonatkozólag a legújabb protestáns szándék. — Kath. Autonomia. Az autonomiai 27-es bizottság jelentése. — Kath. Nevelés- é$ 

Tanitásügy. Az O. K. I. T. ülése. — Vegyesek. 

OREMVS PRO PONTIFICE NOSTRO 
LEONE. 

pgT FelhiYás előfizetésre. 1BB 
Mindenekelőtt hálát adunk a jó Istennek, hogy 

ezt a l apo t & hatvanadik évfolyam második feléig feljutni 
engedte. Kegyelme, esedezünk, ne hagyjon el a további 
munka folytában sem. A jelen év második felében nagy 
ügyek fognak lapunkban napirenden maradni, illetve 
uj megvitatás alá kerülni : Rituale-kérdés, autonomia, 
u j kath. egyetem, a budapesti egyetem reformja, az 
egyetemi hitszónoki állás betöltése, a hittudományi kar 
tanulmányi szervezetének a legkiválóbb katholikus 
egyetemek színvonalára emelése, a nevelés és oktatás 
saecularisatiójának, divatos néven államosításnak vesze-
delme, az ország keresztény jellegének teljes visszaví-
vása, kongrua stb. stb., mind oly életbe vágó kérdések, 
melyek iránt minden katholikusnak, különösen minden 
papnak nagy érdeklődéssel kell viseltetni. Régi elő-
fizetőinket teljes tisztelettel és bizalommal arra kérjük, 
hogy a lap olvasóközönségét gyarapítani segítsenek. Az 
előfizetés módja a lap homlokán olvasható. 

A szerkesztőség. 

A Rituale-kérdés 

M a g y a r o r s z á g o n . 
Irta : I)r JRajner Lajos. 

(Folytatás.) 

Sión őreinek ezentúl fokozott mérvben 
gondoskodása tárgyát képezé a rituálé kiadása. 

Telegdi Miklós pécsi püspök, az esztergomi 
érseki széknek a lelkiekben administratora, 
ezen utóbbi minőségében 1588-ban uj kiadást 
rendezett ily czim alatt : Agendarius Liber 
continens rítus et caeremonias, quibus in ad mi-
nistrandis Sacramentis, benedictionibus, et aliis 
quibusdam Ecclesiasticis functionibus, paroclii, 
et alii curati, in Dioecesi et provincia Strigo-
niensi utuntur. Quibus additae sunt lingua 
vernacula piae et catliolicae aliquae exhorta-
tiones ad eos, qui utuntur Sacramentis, et 
qui eorum administrationi intersunt. Tirnaviae. 
A. D. 1583." 

Ugyanezen könyv megjelent tizenhárom 
év múlva második kiadásban, Complacentia et 
expensis Reverendissimi D. D. Joannis Kuttassi, 
Episcopi Jauriensis, ac per Hungáriám Cancel-
larii : Elimatione vero et relectione Lucae 
Pecchi Fiscalis Eccles: Strigoniensis, secunda-
rio impressus. Tirnavae A. D. 1596." *) 

Jeles tudósunkat Knauz Nándort megtévesztet-
ték jegyzetei, midőn Telegcli agendáriusának ezen 
kiadását idézett értekezésében (i. h. 20. 1.) harmadik-
nak mondja és feltételez egy a fenti czimnek teljesen 
megfelelő második kiadást 1595-ből, megróván a Szé-
chenyi-Catalogust (Supl. I, 8.) azért, hogy ezen felte-
vése szerint 1595-ki kiadást a következő évivel össze-
zavarja. No hát egész bizonyossággal állithatom, hogy 
1595-ki kiadás nem létezik. Maga Kn. igen ri tkának 
mondja azt beismervén, hogy azt sehol említve nem 
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Ezen Telegcli-féle Agendarius többrendbeli 
eltéréseket mutat az 1525-ki Obsequiale, illetve 
Oláli Miklós rituáléjától. Mint már a czim is 
mutatja, egy uj elemmel találkozunk benne, a 
magyar nyelven irt oktatásokkal és intelmek-
kel a szentségekben részesülők, valamint az 
ez alkalommal jelenlevő hivek buzdítására s 
az igaz bitben való megerősítésére, evvel is 
a tridenti zsinat ide vágó rendelkezésének 
eleget tenni óhajtván.2) De tartalmaz azon-
kívül még egy másik uj elemet is ezen 
Agendarius liber, t i. a szentségek kiszol-
gáltatására vonatkozó majd dogmatikai majd 
kánonjogi utasításokat a szentséget kiszolgál-
tató pap részére, több helyen nevezetesen a 
a keresztségnél,3) és a házasságnál,4) már 
hivatkozással a tridenti sz. zsinat megfelelő 
határozataira. A szertartásos részben is helyen-
ként eltérések vannak és pedig nemcsak a 
sorrend tekintetéből, mely szerint az egyes 
szertartások felsorolvák, hanem magát a ritust 
illetőleg is, mely szerint a szent ténykedés 
végzendő, nevezetesen a keresztségnél, útolsó 
kenetnél, temetésnél, buzaszentelésnél stb. 
Azonfelül anyaga majd bővebb, mert a bérmá-
lás, penitencziatartás és oltári szentséggel is 
részletesen foglalkozik, majd szűkebb amennyi-
találta és csak egy példányát ismeri a pozsonykáptalani 
levéltárban (Rubr. 68. sz.), melynek tábláján ez olvas-
ható : Thomae Geőrtfy 1610. Ez az adat felderíti a 
tévedést. Az 1610-ben Győrffy Tamás tulajdonában 
volt példány nem a pozsonykáptalani könyvtáré, hanem 
az esztergomi főegyházió, mert ezen példány viseli a 
belső boríték lapon ezen je lzést : „Thomae Geőrffy 
1610.u és czimlapja szórói-szóra megegyez a közölt I 
czimmel, nevezetesen „secundario impressus. Tirnaviae 
A. D. 1596". Benne van a 219. lapon foglalt toldalék 
i s : „Temetéskor való Praedikatio". Minthogy maga az 
az egyetlen példány, mely jeles tudósnak kezébe ke-
rült és melynél többet sehol megemlítve nem talált, 
1596-ból való és az az 1563. kinek második kiadása, nyil-
vánvaló, hogy egy 1595-ki második kiadásnak feltéte-
lezése tévedésen alapulhat". 

*) Sess. XXIV. c. 7. de reform. „Ut fidelis popu-
lus ad suscipienda sacramenta maiori cum reverentia 
atque animi devotione accedat, praecipit sancta Syno-
dus episcopis omnibus, ut non solum, quam haec per 
se ipsos erunt populo administranda, prius illorum 
vim et usum pro suscipientium captu explicent, sed 
etiam idem a singulis parochis pie prudenterque, etiam 
lingua vernacula, si opus sit et commode fieri poterit, 
servari studeant". 

3) Pg- 2. 
4) Pg. 54. 

ben a misekönyvbe tartozó részeket gyer-
tyaszentelőkor, virágvasárnapon, nagypénteken 
stb. úgyszintén a közönséges imákat, Miatyánk 
stb. elhagyja. Egyszóval Telegdi Agendariusa 
reform-rituale, mely hatalmas lépéssel vitte 
előre a rituálé ügyet hazánkban. Tette pedig 
ezt Telegdi azon joghatóságánál fogva, mely 
őt mint az esztergomi érsekség administrai ti-
rât megillette ; tette anélkül, hogy a múlttal 
merőben szakított volna, sőt gondja volt arra, 
hogy az ős idők óta használatban volt ritusok 
lehetőleg érintetlenek maradjanak s csakis ott 
szenvedjenek változtatást, hol a szokásjog vagy 
a szent kánonok azt indokolttá tették. Hogy 
nem szándékozott az ősi jogon recipiált szer-
tartásoktól eltérni s valami ujat rendelni, kitű-
nik Nagyszombatban 1583 aug. 3-án kelt kör-
rendeletéből, 5) melylyel Agendariusát kibocsátá, 
midőn nyilt vonatkozással a tridenti sz. zsinat 
ismeretes dogmatikai kánonjára ezeket mondja : 
„Habent itaque omnes Ecclesiae, habet et nostra 
Strigoniensis, mox, vt primurn felicibus auspiciis fun-
data est, receptos et ac haec vsque tempóra observa-
tos, a Catliolica vnione nequaquam dissidentes sacro-
rum ritus. Quorum quidem earn partem, quae 
rationem et formám Sacramenta administrandi, 
certas personas et res benedicendi, ac non-
nulla alia quae proprie muneris sunt vestri 
continet, diligenter recognitam et ad normám 
sacrorum canonum revocatam . . . praesenti 
libello insertam, sub Agendarii nomine emit-
timus et vobis exhibemus. — Vos omnes et 
singulos in Domino monentes ac quibus pos-
sumus etiam in virtute salutaris obedientiae 
committentes, vt ad praescriptum huius libelli 
vos accomodetis, et regulás caeremoniarum in 
eo propositas sedulo observetis. Dignum enim 
est, ut aliae huius Dioecesis et provinciáé Eccle-
siae earumque rectores, Strigoniensem Metro-
politanam, velati matrem et magistram sequan-
tur, cum eaque in ritibus et caeremoniis sacris 
consentiant et conveniant." 

A liturgiái jogot illetőleg következő levo-
násokat kell tennünk ezen főpásztori szó-
zatból : 

Az esztergomi egyháznak alapítása óta 
megvoltak a maga szertartásai, melyek a 
katholikus egységet meg nem bontották. Nem 
kevesebb ember mint Telegdi Miklós, az esz-

5) L. Az Agendarius élén. a tartalomjegyzék után. 
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tergomi érsekség kezelője, alkalmazza ezen 
szertartásokra a tridenti zsinat által a rítusok 
védelmére hozott dogmatikai határozatban 
haszná l t szavaka t . „Reeeptos et ad haec usque tem-
póra observatos,u hol az „adprobatos" szót ma-
gyarázólag helyettesíti ezen szavakkal „ad 
haec usque tempóra observatos." Ez volt az 
értelme a tridenti zsinat kánonjának Magyar-
országon nem egészen két évtized múlva a zsinat 
berekesztése iitán. 

Telegdi Miklós jogosultnak érezé magát 
arra, hogy az esztergomi egyház rítusait való-
diságukra nézve megvizsgálj a. a szükségesnek [ 
vélt módosításokkal megállapítsa, azokat egy 
agendarius liberben összefoglalva kibocsássa 
és annak használatát az egész esztergomi 
érseki tartomány számára kötelezőleg előírja. 
Tehette ezt és kellett ezt tennie annyival 
inkább, mert a tridenti zsinat nem nevezvén 
meg azon egyházhatósági közeget, melynek < 
feladatát képezné a szertartások tisztasága és j 
változatlansága fölött őrködni, e tekintetben 
a régi jogot érintetlenül hagyta. Nagy óvatos-
sággal mondja „aut in novos per quemcunque 
ecclesiarum pastorem mutari posse." 6) A tila-
lom mint látjuk nem föltétlen; korlátoltatik 
avval, hogy az egyházak nem bármely pász-
tora által hajtható végre ; de nem mondja, 
hogy arra az egyházak egyetlen pásztora sem 
jogosult. Valakire csak kellett tartoznia ezen 
felügyeletnek s a netán fennálló különböző-
ségeknek megszüntetése s a helyes egységre 
való visszavezetése. Miután a zsinat sem itt 
sem utóbb sehol nem gondoskodik arról, hogy 
különösen a szentségek nyilvános kiszolgálta-
tásakor, áldások, könyörgések stb. alkalmával 
végzendő szertartások egységére, tisztaságára 
ki ügyeljen fel: kétségkívül ez a régi jogon 
továbbra is a metropolitai jogkör feladata 
maradt. A tridenti zsinat utolsó ülésében és 
mondjuk utolsó határozatában,7) az apostoli 
szék hatáskörébe utalta ugyan a misekönyv 
és breviárium szövegének megállapítását s az 
azok kiadása iránt való rendelkezést : a rituálé felől 
azonban nem intézkedett. Ez is mutatja, hogy a 
tridenti zsinat még csak nem is gondolt arra, hogy 
a rituálét illetőleg a régi jogot megváltoztassa. M a r a d t 
minden a réginél, és Telegdi, rituale-reformjával, 

l) Sess. VII. c. 13. de sacr. in gen. 
') Sess. X X V . de reform. De indice libr. 

első sorban a tridenti zsinat rendeléseinek 
kívánt eleget tenni, midőn az ősrégi magyar 
rituálét, melynek régebbi alakjait a pécsváradi 
keresztelő könyvek s az esztergomi Obsequiale 
sen baptismalét Oláh Miklós Ordo et Rítus-
ával megjegyzőnek találtuk ismerni, kibővítette. 
Ehhez képest el kell ismernünk, hogy Telegdi 
Miklós Agendarius liberje törvényes uton jött létre s 
azért a törvény adta kötelező erőt mindazon egyhá-
zaknál, melyek számára előiratott, nem nélkülözhette. 

A legközelebbi reform, mely a magyar 
szertartásos könyvet érte, Pázmány Péter kar-
dinális esztergomi érseké. Erről kell most 
tüzetesen szólanunk, mely közel háromszáz év 
óta van érvényben és közhasználatban. 

Szent Péter és Pál. 
Decora lux aeternitatis. 

Örökké valóság dicsőséges fénye, 
Mely az arany napot tűzzel özönlé be : 
Apostolok mindkét fe jé t koronázva, 
Szabad u ta t nyi tot t a szép mennyországba. 

Mennyország kulcsosa: népek tan í tó ja : 
Szent Pé te r s Pá l hi tünk két főapostola ; 
Róma keresztény lőn : folyt szívetek vére, 
Kereszt, s pallós-halált szenvedtetek é r t e . . . . 

Nincs a világon szebb, tündöklőbb mint Róma ; 
Fele t te fénylik a vérnek szent bíbora ; 
A szent kereszt ragyog, melyen Péter meghalt : 
Míg szent Pá l életét vevó az éles kard. 

Koszorúzott Róma : óh mily szerencsés vagy ! 
Rólad árad a fény, melynek központja vagy ; 
ATérbíborod hitünk örök dicsősége, 
Hová u ta t jelöl a szent kereszt f é n y e . . . . 

Főpász torunk szent Pé te r apostol, 
Ki te l jhatalmat kaptál Jézustól ; 
Hallgasd kérésünk : oldj fel a bűntől, 
Védj a veszély, a pokoli tűztől. 

Szavadra megnyílik a mennyország, 
S legott eláraszt égi boldogság ; 
Szavad be is zárhat ja a j ta já t , 
De add nekünk szabadító ku lcsá t . . . . 

^Népek tanító mestere szent Pál, 
Ki mint hős vér tanú élsz Jézusnál ; 
Hallgasd buzgón könyörgő híveid, 
Kiket veled egyesít a szent hit. 

Vezess az erények, s élet ú t ján, 
S ne hagy j el a végső, nehéz tusán ; 
Hanem ha nyilni lá t juk az eget, 
Öleljen fel az égi sze re te t . . . . 

48* 
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Zengjünk dicséretet az Istennek, 
Örök Atya, Fiú, Szentléleknek ; 
Kit mély imádás, forró tisztelet, 
Szent hódolattal egyenlőn illet. 

Balassy István. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 24. Pázmány egyetemére vonatkozólag 

<i legújabb protestáns szándék. — 
Mikor a magyar liberalizmus kamaszkorát érte, 

ugy gondolkodott, hogy — ország vallás nélkül is meg-
élhet. Ekkor volt legfőbb divatja a „szabad egyház 
szabad állam"-ban jelszó alatt az egyház és állam el-
választásáról szóló elméletnek. Akkor hirdette a sze-
rencsétlen Horváth Mihály — a „Reform" czimű lap-
ban, melynek letarolt törzséből Rákosi Jenő „Ma-
gyar Hirlap"-ja sarjadzott ki, — hogy „a természet-
feletti hiedelmek körébe többé vissza nem eshetünk". 
Akkor lépett fel Csengery Antal az ő „ki a pappal az 
iskolából"-féle idegenből vett elméletével 6 S ^ káté 
butít"-féle nagy mondásával. Akkor pendült meg, ha 
jól emlékszem a „fiatal óriás" Molnár Aladár ajkain a 
budapesti egyetemre vonatkozólag, hogy onnan a ka-
tholikus theologiai kart, mint hasznavehetetlen ócska-
ságot, ki kell dobni s helyette a bölcsészeti karban 
kell (szabadkőműves) franczia mintára „összehasonlító 
vallástudomány" czim alatt vallástani kurzust nyitni, 
melyben a világ minden vallása „tökéletes egyenlő 
elbánás alapján" nyerjen kifejezést. 

Az idő, hajh ! a magyar liberalizmus felett is el-
járt . Különösen a Tisza-korszak viselte meg ezt a rend-
szert nagyon, 15 esztendő alatt teljesen átgyrirta azt — 
a protestantizmus szolgálatának rendszerévé oltva belé 
ráadásul a legmesszebb menő judaeo-phobiát. Most még 
mindig ez a rendszer uralkodik. Ennek a rendszernek terro-
rizmusa alatt született meg a budapesti k. magyar 
tudomány-egyetemre vonatkozólag az a legújabb tős-
gyökeres szabadelvű, mindenekfelett „gyakorlati" pro-
testáns elmélet, hogy az Istenért ! dehogy kell a pápista 
theologiai fakultást az egyetemből kidobni ; sőt ellen-
kezőleg, okvetetlenül meg kell azt ott tartani. De 
.miért? . . . Hogy mellé lehessen egy protestáns theol. 
kart a „tökéletes egyenlőség" nevében felállítani. Ime, 
ezért kell az atyafiaknak ujabban és legújabban a 
budapesti egyetemen a kath. theol. kar fennmaradása : 
hogy szép ügyesen mellé ülhessenek Pázmány alapít-
ványa mellé — koránsem saját erejökből, hanem az 
állam segítségével és pénzével, ingyen. Ezt mondja el 
nekünk a sárospataki ev. ref. theol. tanári kar követ-
Jkező véleménye : 

— Kivonat a sárospataki theol. tanár i kar 1901. má jus 3-ikán 
tar to t t gyűlése jegyzökönyvéből. — 

13. p. A főtiszt, egyházkerületi közgyűlés 1900. 
évi tavaszi gyűlésének 32-dik pontjában az egyetemes 
•ev. ref. konventnek a Budapesten felállítandó prot. theol, 
facultásra vonatkozó kívánságát tárg}^alván, a nagy kér-
dés minden irányú tanulmányozására a sárospataki theol. 
kanári kart kérte fel, azzal a megjegyzéssel, hogy véle-

ményes javaslatát a főiskolai igazgató-tanács utján, a 
jövő évi tavaszi közgyűlésre terjeszsze fel. 

A theol. tanári kar többszörös megbeszélés és 
komoly megfontolás tárgyává tevén a budapesti prot. 
theol. facultás kérdését, végeredményűi abban állapo-
dott meg, hog}* ev. ref. egyházunk a jogeg3Tenlőség 
nag}T törvényének parancsolata szerint elvitázhatatlanúl 
kötelezve van arra, hogy a prot. theol. facultás felál-
lítását törvényhozásilag sürgesse és a mennyiben erre 
a faktultásra első sorban a jogegyenlőség külső bizo-
nyítéka gyanánt van egyházunknak, sőt országunknak 
is szüksége : ennek helye csak az ország fővárosa lehet 
és csak ug3Tanaz az egjœtem, a melyen a r. kath. égy1 

ház theol facultása állami fentartáshan részesül. *) A prot. 
theol. facultásnak másutt való felállítása provinciális 
jelleget kölcsönözne a felekezeti jogegyenlőség követelte 
intézménynek s épen azért czélját tévesztené. 

A felállítandó facultásnak a prot. egyházhoz s 
külön-külön az ág. evangelikus és ev. ref. egyházakhoz 
való viszonyára nézve ugyan azok a jogok és kötelezett-
ségek volnának kikötendők, a melyeket r. kath. facul-
tással szemben a r. kath. egyház élvez s illetőleg telje-
sít. A jogegyenlőség szigorú feiltartása ezt követeli. 

Hogy aztán a budapesti prot. theol. facultás milyen 
viszonyban leg3^en az eg3Tházkerületek által fentartott 
és jövendőre is fentartandó theol. akadémiákkal, ez a 
kérdés, több más kapcsolatos kérdéssel eg3"ütt akkor 
vethető fel komolyan, ha a hazai prot. egyházaknak 
sikerűit kieszközöltetniök az államkormánynál és tör-
vényhozásnál a budapesti prot. theol. facultás elvi elfo-
gadását. 

A sárospataki theol. tanári kar tisztelettel java-
solja azért a főiskolai Igazgató-tanács ut ján a főtiszt, 
egyházkerületnek, hog3r kérje fel az egyetemes konven-
tet annak kieszközlésére, hogy a Budapesten létesítendő 
prot. theol. facultás szervezését fogadja el az államkor-
mány s illetőleg az országos törvényhozás a felekezeti 
jogegyenlőség szükségszerű folyományának s az elv 
elfogadása után a facultás miként leendő szervezése 
végett szólítsa fel a prot. egyházakat vélemén3Teik fel-
terjesztésére. Addig pedig, míg e fontos kérdésben az 
államkormány s illetőleg a törvényhozás határozott 
állást nem foglal, a részletes tervek és vélemén3'es 
jelentések készítésére nézve hozott konventi és eg3*ház-
kerületi határozatok felfüggesztendők." 

* 

A világtörténelem minden korszakon át szakadat-
lanúl tanúsítja, hogy mikor az emberek elméjében 
megfog37atkozott az igazság ismerete s eltompult az 
igazság iránt való érzék — az emberek éltető mennyei 
igazságokból való táplálkozás helyett emberi póteszkö-
zökkel, — magyarán kimondva, üres szavakkal és kongó 
frázisokkal tömték és tengették elméjöket. Szakasztott igy 
vagyunk ebben az esetben is. A iustitia ősrégi ideális tar-

*) Kér jük szépen, az egyetemi kath. törzsvagyon jövedelme 
még mindig 257.000 i r t körül j á r . Ebből akár 5 kath. theologiai 
kar t lehetne fenntar tani , nem egyet. Szerk. 
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talma, a „suum cuique" elve ki van forgatva sarkaiból s 
helyette „tökéletes jogegyenlőség" czimén a legcyniku-
sabb jogtiprás óhajt, tetszetős ürügyek és bódító phrasi-
sok hatása alatt, az enyém és tied szent és sérthetetlen kor-
látai tellett az önkény tombolásainak utat nyitni. A 
„tökéletes egyenlőség"-etprotestáns atyánkfiainak,a buda-
pesti egyetemen s egyebütt is,maj da zsidók fogják megma-
gyarázni. Ez a leczke, ha ize savanyu lesz, fel fog jogo-
sítani bennünket arra, hogy prot. atyánkfiainak szemébe 
vág juk : „tu l'as voulu Dandin." , == 

KATHOLIKUS AUTONOMIA. 

Az autonomiai 27-es bizottság jelentése. 

Csaknem négy esztendőre terjedő tárgyalások 
után elkészült immár az autonomiai 27-es bizottság 
tervesete, melyet az alább közölt jelentés kapcsán most 
terjesztett be a bizottság a kongresszushoz. 

Velejét a jelentésnek az a rész képezi, amelyet 
Apponyi Albert gróf fogalmazott meg s amely elisme-
résre méltó határozottsággal hangsúlyozza és meggyő-
zően bizonyítja be a magyar kath. egyház s a kath. 
autonomia jogait az alapok és alapítványokhoz s 
azok kezeléséhez. E részre mi is felhívjuk olvasóink 
figyelmét. 

* * 

Tisztelt Országos Katholikus Gyűlés ! Javaslatunk 
kidolgozásakor nem feküdt előttünk fehér lap, melyet 
tetszés szerint tölthettünk ki. Ellenkezőleg. 

Az önkormányzatnak az egyházhoz, illetőleg a 
püspökökhöz való vonatkozásában ott állott ellőttünk 
érinthetlenül, változatlanul az egyház isteni Alkotmánya. 
Mint azt a római Szentszék egyik ujabb levelé-
ben Vaughan angol bibornokhoz, westminsteri érsek-
hez irj a : 

„A püspöki hatalom iránt váló engedelmesség és alá-
vetettség nem esik a szabad választás körébe, hanem szoros 
kötelesség az egyház isteni alkotmányának legkiválóbb fun-
damentuma " 

A püspökök az önkormányzatban nem foglalhat-
nak el más állást, mint a minő őket az egyetemes egy-
házban megilleti. Ez az önkormányzat katholikus mivol-
tának a lényege. 

Az egyház, illetőleg a püspöki hatalom iránt való 
e tisztelet okadatolja meg javaslatunk 3. 6. 8. 114. 142. 
145. 161. e vonatkozásban sarkalatos §§-ait. 

Ez indokolja a 63. §. a) pontjának u j szerkezetét. 
Ezért vonul az egyházmegyei hatóság jóváhagyása 

arany fonalként javaslatunkon keresztül. 
Innen van az, hogy javaslatunk mellőzi az egyház-

megyei gyűlést, mely a nagyméltóságú püspöki karnak 
a 27-es bizottsághoz intézett „Válasza" szerint is : 

„Folyvást veszélyeztetné az egyházi élet egységét 
és az egyházmegye egységes kormányzatának keretébe 
nem volna beilleszthető." 

Az önkormányzatnak 0 Felségéhez, az apostoli 

királyhoz való vonatkozásában pedig előttünk állottak 
a sérthetlen főkegyúri ós legfőbb felügyeleti jogok. 

0 Felsége — 1848 óta felelős — kormányához 
való viszonyunkban pedig előttünk terültek nemcsak a 
hazai közjognak megtámadhatlan elvei, hanem a tények-
nek, állapotoknak, gyakorlatoknak egymás fölé halmozó-
dott rétegei is, melyekkel bár nem jogosak, mint tények-
kel, állapotokkal, gyakorlatokkal is számot kellett 
vetnünk. 

E szempont okadatolja javaslatunk 2. 5. 138. és 
142. e vonatkozásban alapvető §§-ait. 

Ez az oka annak, hogy a jelenleg a kormány 
kezelése alatt levő római katholikus alapok és alapit-
yányok tekintetében az önkormányzat jogkörét ez idő 
szerint a javaslat 146—154. §§-ainak korlátai közzé 
illesztettük. 

Innen magyarázható meg az, hogy jelenleg a val-
lás ós közoktatásügyi miniszter rendelkezése és vezetése 
alatt álló római katholikus iskolák tekintetében az önkor-
mányzat jogkörét ez idő szerint javaslatunk 162—166. 
169—172. 174—179. §§-ainak határai között véltük, 
amennyire lehetett, biztosíthatni. 

Midőn e keretben javaslatunkat elkészítettük, 
távol volt tőlünk az, hogy a katholikus alapok, alapít-
ványok és a katholikus iskolák fölött való rendelkezésre 
vonatkozó, minket megillető jogokról lemondjunk, sőt 
ellenkezőleg, ama jogok teljes fentartása czéljából a 
27-es bizottság a következő nyilatkozatban állapodott 
meg : 

„A 27-es bizottság szükségét látja annak, hogy a 
kormány kezelése alatt álló katholikus alapok és alapít-
ványokra, valamint az azokból föntartott intézetekre, 
illetőleg ezen alapok ós intézetek kezelésére és veze-
tésére nézve a katholikusok joga tüzetesebben és tel-
jesebb indokolással fejeztessék ki, mint a hogy ez a 
szervezeti szabályzat szövegében történhetnék; szük-
ségét látja továbbá annak, hogy az országos katholikus 
szervező gyűlés ezt a jogot ily tüzetes kifejtés alapján 
egész kiterjedésben határozottan és kifejezetten fen-
tartsa és óvja, nehogy az a körülmény, hogy e jog a 
katholikus önkormányzat létesítése alkalmával egész 
terjedelmében rögtön nem érvényesül bármikor és 
bárki által a jogról való lemondásnak, vag}r jogfosztó 
ténynek tekinthessék. 

Ettől a szemponttól vezéreltetve, a 27-es bizott-
ság a következőket terjeszti az országos szervező gyű-
lés elé : 

A jelenleg a kormány kezelése alatt álló katholi-
kus vallás-, tanulmányi, egyetemi- és egyéb oktatási-, 
nevelési és jótékonysági alapok és alapítványok egy-
felől az alapítók kifejezett szándéka szerint, másfelől 
egyházi vagyonból történt keletkezésök folytán, mely 
vagyon ezt a jellegét az 1518: XII . és 1550: XIX. 
t.-cz. és számos egyéb törvényeink értelmében a köz-
vetlen rendeltetés változása esetén sem veszthette el, 
tisztán katholikus czélokra fordítandók ; minél fogva 
tisztán katholikus jellegűek, az azokból fentartott tan-, 
nevelő- és egyéb intézetek is. 

Ezt a jogállapotot az 1790 91. XXVI. t.-cz. a 
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vallási béke biztosítása czéljából megtámadhatlannak 
nyilvánította e szavakkal: „. . . status possessionis a duá-
lis, utrinque pro cynosura ea ratione adsumatur, ut funda-
tiones catholicorum pro catholicis, evangelicorum autem pro 
evangelicis, deinceps convertantur, adcoque (non modo) ab 
ulteriori hamm repetitione pro futuro ab utrinque praescin-
datur", ugy hogy annak minden bolygatása a vallási 
béke megtámadását foglalja magában. 

De ennek a jogállapotnak természetével össze 
nem fér, annak érvényesülését intézményileg bizony-
talanná teszi és igy az idézett alaptörvénynyel is ellen-
kezik más vallású, vagy felekezeten kivül álló ténye-
zőknek, mely utóbbiak közé az 1848. XX. t.-cz.-ből 
folyólag az államkormány, mint olyan is tartozik, bár-
minemű intézkedő hatásköre a nevezett alapok és ala-
pítványok és az azokból fenntartott intézetek fölött ; 
mert idegen tényezők a katholikus czélok meghatáro-
zására, azok követelményeinek megítélésére nem lehet-
nek illetékesek ; ha pedig ilyen illetékességgel mégis 
felruháztatnak, akkor nem csupán ezen alapok és inté-
zetek katholikus jellegének tényleges érvényesülése 
van veszélyeztetve, hanem egyszersmind a katholiku-
sok a vallás szabad gyakorlatának jogkörébe tartozó 
ügyekben a szabadságtól megfoszttatnak és függési 
viszonyba hozatnak. 

Ellenkezik tehát ilyen idegen intézkedő hatáskör 
a katholikus alapok és alapítványok, valamint az azok-
ból fenntartott intézetek fölött az 1848. X X . t.-cz. 2. 
$-ának azon elvi határozatával is, mely szerint: 

„.I hazában törvényesen bevett minden vallásfelekeze-
tekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonos-
ság állapíttatik megu — midőn hazánk más vallású 
polgárai igen helyesen, minden idegen intézkedő hata-
lom kizárásával, önállóan rendelkeznek saját alapítvá-
nyaik és azokból fentartott intézeteik fölött, és midőn 
az 1895. XLII I . t.-cz. 9. §-a az „egyházi önkormányzati 
jjyotu és azt, hogy „maga kezeli egyházi, oktatási, neve-
lési, vagy jótékonysági czélokra szolgáló alapitványaitu — 
jogfejlődésünk szelleméhez híven minden ezentúl törvé-
nyesen elismerendő vallásfelekezetre nézve, s mint a 
vallás szabad gyakorlatának corrolariumát állapítja meg. 

Törvényeinknek mind ezen sarkalatos elvi hatá-
rozataival szemben idegen tényezőnek ilyen intézkedési 
hatásköre a katholikus alapok és azokból fenntartott 
intézetek fölött, legyen bár e tényező maga a feleke-
zeten kivül álló kormány, nem meríthet igazolást az ő 
felségét ez alapokkal szemben megillető főkegyúri jog-
ból sem, sőt éppen ennek a jognak ugy természetével, 
mint törvényszerinti tartalmával áll a legélesebb ellen-
tétben. Az 1790—91 : XXII I . t.-cz. ugyanis ekép irja 
körül az alapokra vonatkozó főkegyúri jogo t : „Majestas 
s icratissima, ut supremus ecclesiarum patrónus, ecclesias 
Dei i)i suis juribus conservabit, et fundationes cuiuscunque 
Hominis ad mentem fundatorum administrari facieta. Már 
most sem ezekből a szavakból, sem a történeti tények-
ből nem foly feltétlenül az alapok kezelésének és az 
azokból fenntartott intézetek vezetésének az államkor-
mányra ruházása, vagy a katholikus egyház tényezői-
nek és hiveinek abból kizárása ; ellenkezőleg, a múlt-

ban hosszú időn át nem a kormányzati szervek, hanem 
az egyház tényezői teljesítették és az erdélyi katholi-
kus autonómiában most is teljesítik ezt a feladatot ; 
amikor pedig királyaink azt a régi kormányszékekre 
bizták, akkor egyidejűleg, még a katholikus vallással 
összeforrt rendi állam e kormányzati szerveivel szem-
ben is, éppen ama katholikus tényezők igénybe véte-
lével alakított külön intézmények által biztosították a 
kizárólag katholikus rendelkezést. De az igenis foly 
ugy a kegyúri jogviszony természetéből, mint az idé-
zett törvény szavaiból, hogy az a főkegyúri jog, amely-
nek tartalma egyfelől az egyház jogainak fenntartása 
(ecclesias Dei in suis juribus conservabd) — másfelől az 
alapítványoknak az alapítók szándéka szerinti kezel-
tetése (ad mentem fundatorum administrari faciei) kizárja 
idegen tényezőknek, tehát a felekezetnélküli kormány-
nak is minden intézkedő hatáskörét a nevezett alapok 
és alapítványok, valamint az azokból fenntartott inté-
zetek fölött, mert ilyen idegen intézkedő hatáskör, 
amint kifejtettük, ugy az egyház és az egyház hívei-
nek jogait sérti, mint ezen alapok és intézetek katho-
likus jellegének érvényesülését intézményileg bizony-
talanná teszi. 

Mindezekből folyólag a kezelési és vezetési hatás-
kör, amelylyel a kormány a bevezetőleg felsorolt alapok 
és alapítványok és az azokból fenntartott intézetek 
tekintetében jelenleg föl van ruházva, a katholikusokra 
nézve sérelmes és ugy régibb, mint ujabb törvényeink 
alapvető elvi határozataival ellentétben áll. Ha tehát 
a kormány e hatásköre valóban az 1848 : III. t.-cz. 6. 
§-án, vagy annak eddig érvényre ju tot t magyarázatán 
alapulna, amit ez alkalommal vitatni nem kívánunk, 
akkor is bizalommal kérhetnők a törvényhozástól az 
általános hazai jogfejlődéssel ellenkező ilyen részleges 
törvényes intézkedésnek módosítását. 

A katholikusok tényleg soha nem is nyugodtak 
bele az idézett törvényszakasznak ilyetén alkalmazásba ; 
1848-ban a püspöki kar és a hivek rögtön kérelmezték 
a sérelem elhárítását és e kérelem elintézése csak a 
bekövetkezett válságos események folytán maradt el : 
1867-ben az alkotmány helyreállításakor megalakult 
kormány felejthetetlen emlékű vallás és közoktatásügyi 
ministere, az a báró Eötvös József, aki az 1848-ik évi 
nagy átalakulásnak egyik legkiválóbb előharczosa volt, 
hivatalba lépése után rögtön maga kezdeményezte olyan 
katholikus autonómiának létesítését, mely szerint : 

VA katholikus egyház az autonómiának azon mértéké-
vel ruliáztassék fel, melyet az ország evangélikus egyházai 
élvezneku s amiben a katholikus alapok, azokból fentar-
tott intézetek önnálló kezelésének, illetőleg vezetésének 
joga nyilvánvalólag bennfoglaltak; az 1871. évi katho-
likus congresszus ezt a követelményt munkálatában föl 
is vette és azóta nem történt egyetlen illetékes nyilat-
kozat sem, amely a katholikusok ezen állásfoglalását 
visszavonta, vagy módosította volna, várták és sürget-
ték az 1871. évi munkálat elintézését, annak bekövet-
kezése előtt ama munkálat egyes részleteire nézve 
újból nyilatkozni nem volt sem okuk sem alkalmuk. 
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Foglaljuk össze a mondottakat s vonjuk le azok-
ból a következtetést. 

A jelenleg a kormány kezelése alatt álló — s 
bevezetöleg felsorolt alapok és alapítványok, valamint 
az azokból fentartott intézetek katholikus jellegéből, 

az 1790-91 . XXVI. , 1848. XX., 1895. XLI I I . s 
egyéb alapvető elvi határozataiból, 

a főkegyúri jognak természtéből és az 1790—91. 
XXIII . t.-cz.-ben körülirt tartalmából, 

jogfejlődésünknek a legrégibb időktől mostanáig 
következetesen fentartott irányából, 

a vallási békének, egyenjogúságnak és a vallás 
szabad gyakorlatának e jogforrásokban foglalt összes 
biztosítékaiból és követelményeiből, 

minden kétséget kizáró világosággal foly a magyar-
országi katholikusoknak azon joga, hogy ezek az alapok 
és alapítványok, valamint az azokból fentartott intéze-
tek is az állam föfelügyeleti jogának teljes érvényesü-
lése mellett kizárólag katholikus rendelkezés alatt 
álljanak és a főkegyúri jogosítványok is ebben a keret-
ben gyakoroltassanak. Ezzel ellenkező minden gyakor-
lat, vagy tény a katholikusokra nézve sérelmes, mely 
ha részleges törvényhozási intézkedésben alapulna is, 
ugy a részleges intézkedés közjogi anomahát képezne 
és törvényhozásunk általános elvei szerint módosítandó 
volna. 

A katholikusok ama jogukat, amikor nyilatkoz-
hattak, mindenkor fentar. ották, az annak ellenében 
létező sérelmes állapot elhárítására kezdettől fogva 
szakadatlanul törekedtek. 

A katholikusok e joga az 1848. évi nagy átalaku-
lás után a főkegyúri jog sértetlen fentartása mellett az 
államkormányzaton kivül álló külön szervezetet kíván ; 
ez a szervezet pedig a magyar jogfejlődés szellemében 
és különösen törvénykönyvünkben beiktatott vallási 
egyenjogúság követelményei szerint nem lehet más, 
mint a fokegyur felhívására főkegyúri szentesítéssel és 
az egyház jóváhagyásával alakuló magyarországi katho-
likus önkormányzat. 

Mindezek alapján az országos katholikus szervező 
gyűlés fentartja és óvja Magyarország katholikusainak 
azon föltétlen jogát, hogy saját alapjaik és azokból 
fentartott intézeteik, tehát a jelenleg a kormány keze-
lése alatt álló katholikus vallás-, tanulmányi-, egyetemi-
és egyéb oktatási-, nevelési- és jótékonysági alapok és 
alapítványok, nemkülönben az azokból fentartott tan-, 
nevelési és egyéb intézetek is minden idegen intézkedő 
hatáskör kizárásával tisztán katholikus rendelkezés alatt 
álljanak és e jog megvalósításának mai feltételeiből, 
nemkülönben a hazai jogfejlődés elveiből folyó azon 
jogos igényöket, hogy a nevezett alapok és intézetek 
kezelése, illetőleg vezetéze 0 Felsége főkegyúri jogai-
nak sértetlen érvényesülésével a magyarországi katho-
likus önkormányzat szervezetébe és hatáskörébe beillesz-
tessék ; 

amennyiben peclig a magyarországi katholikus 
önkormányzat megalakulna anélkül, hogy e jog és jogos 
igény egyidejűleg teljesen érvényesíthető volna, az 
országos katholikus szervező gyűlés tiltakozik a saját 

és az általa képviselt katholikusoknak jogi fölfogására 
es a katholikusok jogainak hátrányára e tényből levon-
ható minden következtetés ellen és elvárja a megala-
kult katholikus önkormányzat illetékes tényezőitől, 
hogy e jognak és jogos igénynek alkalmas időben 
érvényt szerezzenek. Magában értetik, hogy e jogfen-
tartó nyilatkozat egyetlen tétele sem érinti az állami 
föfelügyeleti jogot és az 1848. III. t.-cz.-nek a minis-
teri felelősségre és ellenjegyzésre vonatkozó intézke-
déseit." 

A 27-es bizottság kéri az országos szervező gyű-
lést, hogy a jelentés ezen részét ugy indokolásban mint 
következtetéseiben magáévá tegye és határozat erejére 
emelje. 

* -M :}: 

Javaslatunk részleteinek elbírálásánál méltóztas-
sanak állandóan figyelembe venni az irányvonalat, 
mely elénk volt szabva, ugyanis tüzoszlopunk volt : 0 
császári apostoli királyi Felségének 1895 november hó 
29-én kelt legkegyelmesebb leirata és az Országos 
Katholikus Gyűlés 1900. évi február hó 10-én hozott, 
a legkegyelmesebb királyi leiraton alapuló, avval egy-
behangzó határozata. 

* 
* * 

Tisztelt Országos Katholikus Gyűlés ! Szabad 
legyen, hogy jelentésünket ez óhajtással fejezzük be : 

Az örök városban Szent Péter dómjának bejárata 
előtt a kereszténység két legnagyobb fejedelmének 
Nagy Konstantin és Nagy Károlynak lovasszobrai 
állanak őrt. 

Vajha megalakult önkormányzatunk fölött a ma-
gyar Szent-Korona legnagyobb viselőjének, hazánkban 
a katholiczizmus legtündöklőbb példaképeinek : Szent 
Istvánnak ós Szent Lászlónak szelleme Őrködnék ! 

Akkor önkormányzatunk olyan lesz, mint a mi 
szivünk : katholikus és magyar ! 

Budapest, 1901. május hó 20-án. 

A 27-es bizottság nevében : 

Gróf Szapáry Gyula, 
a 27-es bizot tság elnöke. 
Dr Hovdnyi Gyula, 

a 27-es bizottság előadója. 

KATH. NEVELÉS- és TANlTÁSÜGrV. 
Az 0. K. I. T.*) ülése 

folyó hó 26-án volt Steinberger Ferencz kanonok és 
Ember Károly világi elnök vezetésével a Szent-István-
Társulat termében. A gyűlésen Walter Gyula prelátus, 
apátkanonok és főtanfelügyelő tartott fölolvasást a 
délutáni oktatásról. Ajánlja, hogy egészségügyi szem-
pontból hagyják abba a délutáni oktatást, olyanformán, 
hogy a délelőtti tanitási órákat toldják meg egynehány-
nyai, ahogyan a középiskolában is teszik. Az előadás-
hoz hozzászólottak Csávolszlcy püspök, Dreisziger 
Ferencz, Walter Károly, Ember Károly és Guzsvenitz 

*) Országos Kath . Iskolaügyi Tanács. 
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Emil tanácstagok, mire a tanács kimondotta, hogy 
megküldi a javaslatot hozzászólás czéljából az összes 
vidéki tanítóknak. Tárgyalt még a tanács indítványokat 
is. Ezek kapcsán íölkérik a prímást, hogy a Wodianer 
Albert-féle alap kamatainak az Akadémia által való 
odaítélésénél, valamint a tanítói nyugdíjalapot ellenőrző 
bizottságban juttassanak helyet a katholikus tanítók 
országos képviseletének. 

VEGYESEK. 
-j- Javítják az egyetemi templomot. Az uj köz-

ponti egyetemi épület fénye mellett az egyetemi temp-
lom külső kopottsága kiáltó ellentétben volt mindek-
koráig. Mikor a király legújabb látogatásával szeren-
cséltette az egyetemet, úgy, nyilatkozott, hogy az egye-
temi templom külső javítására vonatkozólag már alá-
irta a rendeletet. A királyi szó beváltása megindult. 
F. hó 25-én kezdték felállítani a templom tornyai előtt 
az állványokat. 

— Szent László napja nagy ünnep hazánkban 
Nagyváradon, Győrött és — legalább igy kellene lenni 
— Zágrábban. Nagyváradon 9 órakor maga Schlauch 
Lőrincz bíboros püspök ur pontifikált. Győrött az ün-
nepet mult vasárnap tartották meg. Mohi Antal dr 
káptalani helynök ur buzgólkodása folytán az idén 
különösen ünnepélyes volt a körmenet a szent király 
fejereklyéjével. A házakat erre az alkalomra fellobo-
gózták. Pontifikált a káptalani helynök úr, szent 
beszédet mondott Borbély Kornél pannonhalmi főapát" 
helyettes. 

— Az Örökimádásról nevezett apáezák rendjénele 
czélja az isteni Felség kiengesztelése a sok bántalom 
miatt s vétkek folytán az emberiségre zuduló bajok 
elhárítása : engesztelés a lelkekért, az által, hogy bemu-
ta t ja Istennek a hódolatot, az elégtételt és engesztelő 
áldozatot, melyet az isteni igazságosság követel ; a lel-
kek megjavítása felebarátaink javára folytatott, kitartó 
munkásság által. Az örökimádás apáczái sztiz Máriával 
egyesülnek, őt (követik s igy akarják hivatásuk kettős 
czélját elérni. Eletük sokoldalú: szemlélődő is, aktiv is; 
az ima és zsolozsma által Istenhez törekszik, a teljes 
odaadásban és apostolkodásban pedig az emberekhez 
közeledik. A legméltóságosabb Oltáriszentségben annyi-
szor és annyira megbántott és megvetett isteni Felség 
kiengesztelését főképp ezen Oltáriszentség imádása által 
gyakorolják, mely a társaság összes templomaiban 
naponkint kitétetik, de teszik ezt Jézus szive zsolozs-
májának éneklésével, az önmegtagadás és bűnbánat 
egyéb cselekedeteivel is. Embertársaink javítását pedig 
a buzgalom tettei eszközlik. A zárdákban különféle i 
helyek vannak, melyek a társadalom különböző rétegei- ! 
nek felelnek meg — vannak az első áldozásra előké-
szítő iskolák minden állású fiatal leáiyok és a nép 
gyermékei számára — hitelemző iskolák, melyek vagy 
az első áldozásra készítenek elő, vagy állandó iskolák 
a gyermekek és íölserclültek számára — könyvtárak, 
melyek jó könyveket terjesztenek s igy a veszélyes 
olvasmányoktól megóvnak — kongregácziók, jótékony 
intézetek a jámborság s erényesség fönntartására, ápo-
lására. A társaság legtöbb, zárdája egész éven át nyitva 

áll mindazok számára, kik oda visszavonulni óhajtanak, 
hogy magukat a hit egyes igazságaiban kiképezzék, 
valami lemondásra elkészüljenek, vagy más fontos 
okból teszik azt. Ezen az összes zárdákban fönnálló 
intézményeken kivül az örökimádás apáczái különös 
szükségek szerint egyebeket is létesítettek, mint esti 
iskolákat, menedékházat a szolgálók számára, a misz-
sziótelepeken árvaházakat, gyógyszertárakat, elemi is-
kolákat. 

— Mommsen mondása. A porosz képviselőház 
1877. nov. 28-iki ülésében mondotta. Veleje e mon-
dásnak az, hogy szabadnak kell lenni az útnak az 
egyetemi kathedrákhoz minden kiváló tudósnak, még-
ha az illető „ultramontán" név alatt volna is ismeretes. 
Sőt Mommsen tovább megy. Azt mondja, hogy 
az egyetemi tanári állást minden kiváló tudósnak 
ki kell vívnia s kényszerítenie kell az embereket, 
hogy azt neki megadják. „Ich habe den entschiedenen 
Wunsch, — saját szavai, — dass ein jeder bedeutende 
Gelehrte, mag er auch der ultramontanen Richtung 
angehören, an jeder deutschen Facultät seine Anstel-
lung finde, und ich zweifle anch nicht, dass ein be-
deutendes Talent diese seine Austeilung erzwingen 
wird". Mommsen figyelmeztetése és utasítása fokozott 
becsre kezd Magyarországban emelkedni, a hol a ka-
tholikusokat mindenféle eszközökkel és fogásokkal 
igyekeznek minden téren, most már az egyetemi ka-
thedrákért folyó küzdelemben is, háttérbe szorítani. 

— Pétervárról érkezett hir szerint Klopotovszhj 
érseknek, az Oroszországban élő összes róm. katholiku-
sok metropolitájának f. hó 24-én adták fel a szent 
Katalin templomban a palliumot. 

— Mi fáj a szabadkőműveseknek? Elmondja a 
„Bauhütte". Az, hogy Németországban a plébánosok 
nem nyugszanak addig, mig a szabadkőművesség hálóiba 
került híveiket onnan ki nem szabadítják-. Haláluk 
előtt kilépési nyilatkozatot vesznek ki az ily szerencsét-
lenektől és azt rendesen elküldik a páholyok mesterei-
nek tudomásvétel végett. Ez bosszantja a hárompontú 
testvéreket. 

— Az angol királyi eskü ügye a mennyiben az 
strelmes a katholikus vallásra nézve, közeledik a meg-
oldás felé. A felsőház f. hó 13-án Salisbury lord minis-
terelnök (vallási irányára nézve ritualista vagy a katho-
likus egyházhoz közeledő) indítványára bizottságot 
küldött ki, melybe azonban a kath. főrendek nem lép-
tek be, mert az anglikán többség az eskümintában a 
protestantizmusnak uralkodó fensőbbségét akar kimon-
dani — a szabadság és egyenlőség mai idejében. 

— Lelkigyakorlatok folynak és lesznek papok és 
világi férfiak számára a budapesti jézustársaságiaknál. 
Papok számára f. hó 24-én kezdődött az első és júl. 
1-én kezdődik a második ájtatosság. Világiak júl. 22-én 
jelentkezhetnek s lelkigyakorlatuk jul. 26-án végződik. 
Minden lelkigyakorlatra előzetesen kell jelentkezni. 

— Szent László napját a Sz.-L.-T. Budapesten 
ezidén is megünnepelte. A ferencziek belvárosi tem-
plomában ünnepi szentmise és predikáczió volt. Amazt 
Simon Mátyás székesfejérvári, emezt Mészáros Kálmán 
budapesti sz. f. r. házfőnök mondotta. 

Kiadótula jdonos és felelős szerkesztő : Breanay Béla, hi t tudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest , 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából . ílV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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