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T A R T A L O M - J E G Y Z É K 
a „Religio-Vallás" 1896. I. félévi folyamához. 

Vezéreszmék és tanulmányok. 
Millenium. (XCIV. zsoltár). 1. 
Jézus nevében lépünk be a millénium ünneplő évébe. 

Zelestyei-tői. 1. 
Az ezredéves jubileum évéről Dessewffy Sándor csanádi 

püspök főp. levele 1. 
A milléniumi év kezdetén. Dr. Kádár Ambrustól. 2. 
Schuster Konstantin váczi püspök ur milléniumi főp. 

levele. 2. 
SS. D. N. Leonis PP. XIII . Notu Proprio. De commis-

sione pontificia ad reconciliationem dissidentium cum 
Ecclesia fovendam. B. 

Katholikus egyesületek országos kongresszusa. Felhívás. 3. 
Saniassa József egri érsek ur milléniumi főp. levele. 3, 4, 5. 
Sirva jubilálunk. Sirva jubiláljunk ! Szerk. 4. 
Zalka János győri püspök ur jubiláris főp. szózata arany-

miséje alkalmából. 5. 
Lönhar t Ferencz erdélyi püspök ur milléniumi főp. levele. 5. 
Jézus sz. nevére. (Költ.) Balassy Tstvántól. 6. 
Szmrecsányi Pál szepesi püspök ur milléniumi főp. levele. 6. ; 
Egy pillantás a keleti bonyodalmakra. Dr. Kádár 

Ambrustól. 7. 
A győri egyházmegye főpásztorának jubileumára. 7. 
Bende Imre nyitrai püspök ur milléniumi főp. levele. 7. 
f Dr. Dulánszky Nándor pécsi püspök. 8. 
Jézus szentséges nevének oltalma. Paszlavszky Sándortól. 8. 
Capituli Cathedr. Eccl. Quinque-Ecclesiensis moestum 

nuntium fert de obitu Praesulis sui. 9. 
Meszlényi Gyula szatmári püspök ur milléniumi főp. 

levele. 9. 
f Dr. Stöckl Albert. 9. 
Nyilt levél nt. Hölszky Károlynak a Hit. Folyóir. 1895. 

IV. füzetében feltett kérdésére. Szatmárról Dr. .,.%-tól 10. 
A biblia és a tudomány. Dr. Schlauch Lőrincz bibornok 

előszava az e. cz. füzetes irod. vállalathoz. 10. 
A lelkipásztorkodás köréből. P. Jí.-től. 11. 
Dr. Zalka János győri püspök ötvenéves irói jubileuma. 

Csippék Ferencztől. 11. 
Dr. Riinely Károly nagyböjti főp. levele. 12, 13. 
Államosított papi fizetés, harcz az egyház lelke, a 

hierarchia ellen és állami protestáns hizlalás, vagyis 
dotáczió. 12, 13, 14. 

A pap papi imája, az egyház imája, mely a hivek imád-
kozását nem teszi fölöslegessé. Szerlc. 13. 

Az idegen templomban való misézés uj rendjéről. 13. 
Istenbéke. (Trenga Dei.) (Költ.) Répássy Jánostól. 14. 
Az Isten igéje hirdetésének apostoli kötelességéről. Yaszary 

Kolos bibornok nagyböjti főp. levele. 14. 
A millénium és a katholiczizmus. Kisfaludy Á.. Bélától. 15. 
Dr. Dulánszky Nándor pécsi püspök élete. 15, 16, 17. 
Otocska Károly dr. beszéde a pozsonyi kath. kör felavató 

gyűlésén. 15. 
Ujabb milléniumi indítvány. Visszhang és kiegészités. 

Szerk. 16. 
Magyarok Istene. (Költ.) Visszhang a „Sirva jubiláljunk" 

cz. vezérczikkelyre. Répássy Jánostól. 17. 
F e h é r Ipoly pannonhalmi főapát ur böjti főp. körlevele. 17. 
A római katholiczizmus» öléből született-e a magyar állam ? 

Hummer Nándortól. 18. 
Keresztül-kasul Európán. (Útirajzok.) Csippék Ferencztől. 18. 
„Magyarország katholikus marad." Zelestyei-tői. 19. 
A vallások világkongresszusa 1900-ra tervezve. 19, 20, 21. 
Néhány szó a hitelemzési oktatás módszeréről. 20. 

Honszeretet. (Költ.) Répássy Jánostól. 21. 
De confessione et communione paschali. Yaszary Kolos 

bibornok, nböjti főp. levele. 21. 
A kassai vértanúk szenttéavatásához. R—&er-tól. 22. 
A létében saját tanárai által megtámadott pécsi püspöki 

jogakadémiáról. 22, 23, 24, 25, 26. 
Magyarország katholikus marad. Zelestyei-tői. 23. 
Munkácsy Mihályhoz. Az„EcceHomo" alkalmából. (Költ.) 

Répássy Jánostól. 24. 
Az újszövetség isteni üdvmunkájának malasztszereiről. 

Riesz Gáspártól. 25, 26 
A congrua-összeirás. Az 1896. márcz. 17-én kelt 878. ein. 

sz. vallás- és közokt. min. rendelet. 26, 27. 
A föltámadás ünnepén. (Költ.) Répássy Jánostól. 27. 
Húsvéti főp. szózat. YasKiry Kolos bibornok húsvéti 

főp. levele. 28 
Munka és kereszténység. Az országos közp. kath. legény-

egyesületben felolvasta dr. Breznay Béla. 29, 30. 
A királyi kúria döntvénye az u. n. holt kézről. 29. 
Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. Dr. Purt Iván-

tól. 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52. 

Válasz az egyházi javak tulajdonjoga ellen tenni szokott 
ellenvetésekre. Dr. Osztovics Gerőtől. 30, 31. 

Yaszary Kolos bibornok hgprimás beszéde a Szent-Isván-
Társ. XLIII. nagygyűlésén. 32. 

A csornai prépost milléniumi körlevele a rendtársakhoz. 33. 
A nemzeti eszme és katholiczizmus. Schlauch Lőrincz 

bibornok milléniumi főp. levele. 34. 
Jézus szerette hazáját. Milléniumi beszéd. Kozáry Gyulá-
, tói. 35. 

Enek szent István királyhoz. (Az ezredévi jubileumra.) 
Répássy Jánostól. 36. 

Fehér Ipoly pannonhalmi főapát milléniumi levele rend-
társaihoz. 36. 

Jézus sz. szivéhez. (Költ.) Az ezer év ünnepe alkalmából. 
Balassy Istvántól. 38. 

Bubics Zsigmond püspök milléniumi főp. levele. 38, 
39, 40. 41. 

Milléniumi egyházi beszéd. Mondotta Cselka Nándor 
püspök, érseki vikárius. 39. 

Egyházi szózat. Dr. Párvy Sándor apát-kananok beszéde 
Magyarország fennállásának egyházi megünneplése alkal-
mából az egri főtemplomban. 40, 41. 

SS. D. N. Leonis PP. XIII . epistola ad Episcopos Hun-
gáriáé de Millennio. 41. 

Szentséges Atyánk XIII . Leo pápa levele Magyarország 
püspökeihez. (A Religio külön, teljes és hű forditása.) 42. 

Fohász milléniumi ünnepség alkalmára. (Költ.) Balassy 
Istvántól. 43. 

A hitvédelem munkásai. Dr. Steinberger Ferencz alelnök 
beszéde a szatmári írod. Kör. közgyűlésén. 43. 

A keleti egyházak uniója. Valnicsek Bélától. 44. 
A szent korona háromnapi ünnepe. Szerk. 46. 
Apponyi Albert gróf beszéde az egyetemi ifjúság millé-

niumi zászlószentelésén. 46, 47. 
Milléniumi királyi nyilatkozatok. 47. 
A kath. egyesületek országos kongresszusa. Dr. Gyürky 

> Ödöntől. 48. 
I Szent beszéd a magyar nemzet ezer éves ünnepén. A 
! szatmári székesegyházban elmondotta Bodnár Gáspár. 49. 

Magyarország katholikusaihoz. (Kiválóan a kath. körökhöz 
I és egyesületekhez.) Szerk. 50. 

Lengyelország szózata Magyarország katholikusaihoz. 50. 



A legújabb római Instructio. Szerlc. 51. 
Ugrón Gábor beszéde a képviselőházban a szájkosár-tör- { 

vény ellen jun. 19-én. 51. 
A pápa a keresztények egyesüléséről. О szentsége allocutiója 

a jun. 22-iki consistoriumban. 52. 

Egyházi Okmánytár 
A Jézus szentséges szivéről szóló litania nincs engedé-

lyezve. (D. S. R. C.) 2. 
Az isteni tisztelet rendje a kassai püspöki egyházmegye 

hatósága alá tartozó plébániákon az 1896. aug. 15-től 
kezdve. 43, 44, 45, 46, 47. 

Nekrológok. 
f Dr. Barts Ferencz erdélyi nprépost. 3. 
f Berlioza Ferencz beszterczebányai nprépost. 31. 
f Holdházy János cz. püspök. 32. 
f Jezsó Mihály eszterg. kanonok. 33. 
f Károly Lajos kir. herczeg. 41. 
f Irsik Ferencz praelatus (f Zelestyei). 42. 

Egyházi Tudósitások. 
a) Belföld. 

Bars-Szent-Kereszt. Főpásztori szózat a milléniumnak a 
beszterczebányai egyházmegyében egyházi és iskolai 
megünneplésére. 35. 

Budapest. Dicsősség Istennek, hála és hódolat Zalka 
János aranymisés püspöknek. 5. — Dulánszky Nándor 
püspök emlékezete és az egyházi zene. 9. — Fokozatos 
és teljes államosítás. 12. — Papneveldéink reformálá-
sáról. 15. — A bolgár államcsíny egy kisded lelke 
üdvössége ellen. 16. — Le a bálványokkal! 18. — 
Ráfogások. 20. — Tudomásul és válaszul. 21. — Indít-
vány a milléniumi kiállítás és ünnepségek alkalmából 
Budapestre ránduló papság ügyében. 22. — Ausztria-
Magyarország államiságának kereszténynyé tevéséhez 
programm. 23. — Szent István szobra 25. — A congrua-
rendezés megindításáról szóló ministeri rendelet hatása. 
28, 29. — A millénium a szakiskolákban. 32. — A 
millénium emlékéről szóló törvényjavaslat. 34. — Még 
egyszer a prímás jogáról, a nemzeti akarat első tolmá-
csosságára, a királyi trón előtt. 36. — A magyar tudo-
mány milléniumi imádsága. 41. — Inditvány szent István-
bazilika létesítése iránt az ország fővárosában. 44. — 
кг egyetemi ifjúság zászló szentelő ünnepe s azon az 
ország biboros prímásának beszéde. 45. — A magyar 
protestantizmus kiábrándulásának szerencsés előjelei. 46. 
— A munkács egyházmegyei papság hódolata az apos-
toli sz. korona előtt. 47. — Hova forduljunk ? 48. — 
Keserves protestáns panaszkodás. 50. — Milléniumi 
protestáns panasz. 51. — A „Kanzelparagraf" hatása 
és a kath. sajtó. 51. 

Eger. A millénium megünneplése, az egri főegyházme-
gyében. 31. — Samassa érsek milléniumi felköszöntője. 39. 

Eperjes. Milléniumi főp. levél az eperjesi egyházmegye 
papságához. 33. 

Erdélyi egyházmegye. Főp. utasítás a milléniumi év-
forduló egyházi megünnepléséről. 4. 

Esztergom. A papság újévi tisztelgése a bibornoknál. 3. 
— A primás születésnapja. 13. — Főpásztori rendelet 
a milléniumi inteni tisztelet rendje iránt. 33. — Fő-
pásztori gyászjelentés Károly Lajos kir. herczegről. 42. 
— Az esztergomi Kath. Kör házának felavatása. 47. — 
Buzdítás nemzeti zarándoklatra. 49. 

Győr. Harcz kath. egyházunk önállóságáért. 1. — Az 
egyházmegye ünnepe a főpásztor aranymiséje alkalmá-
ból. 5. — A püspök jubileumának napja. 6. — Az arany-
mise. 7. 

Gyulafehérvár. Főpásztori körlevél, az erdélyi egyház-
megyei papi nyugdij ügyében. 17. 

Kalocsa. Pár szó a kath. egyletekről. 21. — Főpásztori 
rendelet a milléniumnak egyházi és iskolai megünnep-
lése iránt. 35. — Császka György érsek milléniumi 
alapitványai 39. - A Szent László-Társulat vidéki 
igazgatóságainak szervezése a kalocsai főmegyében 45. 

Kassa. Főpásztori levél a plébániák kegyuraihoz a millé-
nium alkalmából. 38. 

Messzeföldről. Allitsunk szent István tiszteletére szobrokat 
minden városban és faluban, milléniuma emlékére. 32. 

Nagyvárad. XIII. Leo pápa Magyarország milléniumáról. 
13. — Fakultatív polgári házasságról beszélnek Német-
országban kötelező helyett. 22. — Főpásztori rendelet 
a nagyváradi g. sz. r. kath. egyházmegyében a millé-
nium megünneplése iránt. 34. — Károly Lajos főher-
czeg emléke. 45. 

Nyitra. A millénium egyházi és iskolai megünnepléséről 
főpásztori szózat és intézkedés. 38. 

Pannonhalma. Milléniumi főp. levél. 38 
Pécs. Gyászjelentés. 9. — A millénium egyházi meg-

ünneplése a pécsi egyházmegyében. 29. 
Pécsi egyházmegye. A mohácsi emlék. 25. 
Szamosujvár. A millénium megünneplése a szamosujvári 

egyházmegyében. 31. 
Szatmár. Katholikus iskoláink revideált tantervének 

sorsa. 20. — Ezer forintos milléniumi alapítvány, mely-
nek értékét milliókkal nem lehet felérni. 40. — Irsik 
Ferencz emlékezete. 45. 

Székesfejérvár. Főp. levél a papsághoz a milléniumi év 
kezdetének megünnepléséről. 3. — Milléniumi főp. 
szózat a hivekhez. 4. — Főp. rendelet a milléniumi 
isteni tisztelet rendjéről. 38. —1 Főpásztori intézkedés a 
kath. tanítók országos kongresszusára vonatkozólag. 44. 
— A lelkészi és segédlelkészi jövedelmek összeírására 
vonatkozó miniszteri rendelet közlése. 49. — A Szent 
László-Társulat igazgatóságának szervezése. 50. 

Szombathely. A növendékpapság milléniumi ünnepének 
kimagasló fénypontja. 52. 

Temesvár. Dessewffy Sándor püspök beszéde Temesvár 
zászlószentelő milléniumi ünnepélyén. 42. 

Ungvár. Anyakönyveink és a Julián naptár. 7. — A 
„Kelet" politikai lappá változott át. 14. — A Julián és 
Gergely-féle naptár 16. — Főpásztori levél a millénium 
egyházi ünnepléséről. 34. 

Yácz. Vájjon mi magyarországi katholikusok eddigi mu-
lasztásainkért nem érdemeltük e meg a filiszteusok 
ostorát? 10. — A püspök fejedelmi alapítványa a millé-
nium emlékére. 23. — A milléniumi alapítvány ügyé-
ben. 25. — Visszhang a királyi kegyre. 49. — Felirat 
a püspökhöz a congrua-rendezés államosítása s az ebből 
folyó veszélyek ellen. 50. 

Veszprém. Katholikus plébániai nagygyűlés. 52. 
Zala-Egerszeg. Stegmüller Károly püspöki helynök fel-

köszöntője a pápára. 48. 

b) Külföld. 
Ágosta. Az „ókatholikusok" ügye. 52. 
Augsburg. A bajor püspöki kar felirata a regens berczeg-

hez a német birodalmi polgári törvénykönyv előmunká-
lata alkalmából a kötelező polgári házasság ellen. 19. 

Bécs. Szemébe kell nézni a zsidóságnak. 28. 
Francziaország. Az atheismus ellen. 4. 
London. A katholikus vallás az angol birodalom terüle-

tén. 13. — A vallási átalakulás Angolországban. 24. 
Németország. Protestáns hang a keresztények békéje és 

egyesülése érdekében. 8. 
New-York. Ujabb amerikai zarándoklat Rómába. 21. 
Örményország. Levél az örményországi török vérengzé-

sekről. 21. 
Pár is . Mit jelent a karácsony? 1. — Még egyszer: mit 

jelent a karácsony ? 2. — Jónás próféta esete nem 
allegória, hanem valóság, tény. 30. — A franczia nem-
zet megkeresztelkedésének XIV. centennarjuma. 52. 

Bórna. A pápa karácsonyi beszéde. 1. — Értesülések a 
Vatikánból. 2. — Magyarok a pápánál. 8. — A pápa 
a püspöki tekintély védelmére. 10. — XIII. Leo pápa 
levele az amsterdami ,De Tijd" czimü kath. lap szer-
kesztőjéhez és munkatársaihoz, a lap ötvenévi jubileuma 
alkalmából. 11. — ítélet a bolgár fejedelem eljárása 
felett. 15. — A pápai koronázás évfordulóján mondott 
bíbornoki és pápai beszédek. 24. — Valami az egyház 
szabadságáról. 52. 



Millénium. 
Isten csodája, hogy „él nemzet e hazán." Egyházi beszéd. 

Mondotta Sylvester estéjén a budapest erzsébetvárosi 
pleb. templomban dr. Czobor Béla. 2. 

Milléniumi ünnepségek. 43. 
A szent korona milléniumi ünnepeltetése. 46. 

A „Religio" Tárczája. 
A „Tanítsatok" cz. kath. hitszónoklati és hitoktatási folyó-

irat czélja és munkatervezete. 12, 13, 14, 15. 
A pápa helyzete és a garanczia-törvények. Beszélgetés 

Ollivier Emillel. 20. 
Szent József, az egyház mennyei pártfogója és védője. 22. 
Kossuth Lajos szennyeséről. 50 

Katholikus Köztevékenység. 
Hogy teremthetünk kath. közvéleményt? K. F. 2. 
Egy katholikus joglyceum életének védelme. 4. 
Ne térjünk fölötte napirendre! 5. 
Katholikus tudósok nemzetközi kongresszusára felhivás. 

Dr. Kiss Jánostól. 7. 
A febr. 27-iki püspöki conferentiáról. 18. 
Felhivás a magyarországi kath. egyesületekhez s a kath. 

egyesületek tagjaihoz. 39. 
Felhivás a kath. egyházi és világi tanférfiakhoz, valamint 

a kath. tanügy barátaihoz. 47. 
Felhivás az országos hittanári gyűlés ügyében. 50. 

Kath. Nevelés- és Oktásügy. 
A vallásoktatás helye a középiskolában. Budai Gerőtől. 35. 

Katholikus Egyesületi Élet. 
A magyar aquinói sz. Tamás-Társaság közgyűlése. 5. 
A Szent-István-Társulat vál. ülés, tud. és irod. osztály 

stb. 7, 11, 14, 21. 24, 28, 32, 40, 42. 
Aquinói sz. Tamás-Társaság. 13, 42. 
Irodalmi ünnep XIII. Leo tiszteletére a közp. papnevelő 

intézetben. 15. 
Nagyböjti felolvasások a budapesti Kath. Körben. 15. 
A katholikus körök miilenári kongresszusa. 16, 18. 
A budapesti kath. kör VII. közgyűlése. 16, 19. 
A millénium megünneplése az egri Egyházmegyei írod. 

Egyesület részéről, 23. 
A Szent-István-Társulat közgyűlése. 28, 32. 
A Szent-László-Társulatról. 30. 
A milléniumi kath. kongresszus programmja. 33. 
A katholikus tanonczokat védő egyesület közgyűlése. 34,45. 
A magyarországi tanitók millenáris nagygyűlése. 38. 
A budapesti Kath. Kör milléniumi ünnepe. 40, 41, 42. 
A Szent-Imre-Egylet közgyűlése. 43. 
Kath. egyesületi ház felavatása Esztergomban. 43. 
Az abonyi róm. kath. elemi népiskola Értesitője az 

1895/6-iki tanévről. 49. 
Pályázatok a Szent-István-Társulat részéről. 52. 

Irodalom. 
Goffine Lénárt, Oktató és épületes könyve, 3. kiad. 2, 14. 
Kováts Lajos, Egyházi beszédek az év minden vasár- és 
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D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1896. 

„Jubilemus Deo salutari nostro." 

Jertek, örvendezzünk az Urnák, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek. 

Járuljunk orczája elé hálaadással, és zsoltárokkal vigadjunk neki. 

Mert nagy Isten az Ur, és nagy király minden istenek fölött. 

Mert kezében vagyon a föld minden határa, és övé a hegyek magasságai: 

Mert övé a tenger, és ö alkotta azt, és az ő Ifzgí alakították a szárazat. 

Jertek, imádva boruljunk le, és sírjunk az Ur előtt, ki minket alkotott. 

Mert ő a mi Urunk Istenünk, és mi az ő legelőjének népe, és kezeinek juhai. 

Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek sziveteket! . . . . 

XCIY. Zsoltár. 
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J é s u s . 

E legszentebb Név ragyog az uj esztendő 
s egyszersmind uj ezredév homlokán. E legáldot-
tabb Névvel s Jézus szentséges Nevében lépünk 
az uj év küszöbére, megyünk be az uj évbe, a 
második milléniumba. 

A pogány Róma Jánus képében egy két 
arczu istenséget tisztelt az idők jelzője gyanánt. 
Amiért is az év első hónapját januáriusnak 
nevezé ő róla. Egyik arcz agg képében a multat, 
másik arcz ifjú képében a jövőt ábrázolá, jelzé. 

A keresztény Róma Jézus Istenfia szemé-
lyében az idők urát, kormányzóját, egy uj 
világ-korszak alkotóját, kezdeményezőjét imádja. 

Jánus a mulandóság, Jézus az örökké-
valóság. 

De czéloz az egyházi szent zsolozsmának 
Jézus körülmetéltetése ünnepére, egyszersmind 
uj év első napj ira rendelt azon része, melyben 
szent Pál az ó szövetségi k iny i la tkoz ta t s nyomán 
ide vonatkozólag igy szól : „Kezdetben, Uram, 
te alapitottad a földet, és az egek kezeid al-
kotmányai. Ezek elmúlnak, te pedig megmaradsz ; 
mind elavulnak, mint a ruha, ós mint az öl-
tözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak; te 
pedig ugyanaz vagy, és esztendeid nem fogynak 
el." (Zsid. 1. 10—12.) Ez ó-szövetségi nyilatkozat a 
Messiásra, Jézusra, vonatkozik, ki ezen az angyal-
tól előre kijelentett legszentségesebb nevet a 
körülmetéltetés alkalmával nyeré s let t az 
emberi nemnek üdvözitője 

A polgári év első napja tehát egyszersmind 
Jézus Neveünnepe is. Minthogy azonban az 
anyaszentegyház még mindig az üdvözitő Jézus 
születésének örömével van eltelve, ugyanazért 
a Jézus szentséges Nevének külön megünnep-
lését Vizkereszt után való második vasárnapra 
te t te át. 

Habár az üdvözitő Jézus már a betlehemi 
jászolban kezdé meg nélkülözés és szenvedéssel 
az emberi nem megváltásának nagy müvét, 
mindazáltal mégis, a szentatyák közös véleménye 
szerint, körülmetéltetése alkalmával inditá meg 
szentséges vércsöppjeinek kiontásával üdvözitői 
hivatásának betöltését. 

Önként veté alá magát a körülmetélés fáj-
dal mas szertartásának. A körülmetélés a bün I 
szennyétől való testi megtisztulásnak szere és 
eszköze levén, minthogy Jézusban bűnösség nem 
talál taték s annálfogva neki a körülmetéltetésre 

sem szüksége, sem kötelezettsége nem vala; ő 
mindamellett körülmetéltetni kivánt, mint Áb-
rahám ivadéka, hogy meghiusitsa a zsidónépnek 
ama mentegetődzését, mikép azért nem fogad-
ják el őt, mivelhogy nem volt körülmetélve, 
vagy mivelhogy Mózes bár ideiglenes törvényét 
nem ta r to t t a meg. 

Mégis mily csodálatos, majdnem megfog-
hata t lan : Jézus zsidó vérből és nemzetségből 
való s midőn a hitetlenségnek minden legkisebb 
ürügyét is és alkalmát a leggondosabban s leg-
gyöngédebben hári t ja el nemzetétől, mindamellett 
ők feszitik sa já t Messiásukat, Megváltójukat, 
keresztre; és nincsen Krisztus keresztjének, 
tanitmányának, hitének, egyházának ádázabb, 
nagyobb ellensége, e mai napig, a zsidónál. — 
Azt csakis egy iszonyú erkölcsi romlottság és 
lelki vakság fejtheti meg Krisztus idejéből, az 
utó és jelen korban pedig az a még hozzá-
járuló borzasztó [düh, a zsidó nemzetet az ő 
perfidiája mia t t ért átok, megboszulás és bün-
tetés miatt , mely őt folyton sújt ja ; a mely 
düh és szenvedély megkeményiti szivét, meg-
vaki t ja szemét, hogy Isten igazságát sem be-
látni, sem befogadni nem tudja, nem akarja. 

Ezzel eljutottam a mi jelenkori szenvedé-
seinknek egyik fő forrásához. 

A rut hálátlanság mélyen fészkelte be 
magát a zsidó nép szivébe. Hijába védte meg, a 
történelem tanúsága szerint számtalanszor, a 
kath. anyaszentegyház, a pápák, a kath. klérus 
kegyetlen üldözőik ellen az üldözött hontalan 
zsidó családokat. Azt nem tagadhat ják; de nincs 
elismerésök érette. 

Hozzájárul a nagy kapzsiság, a minden, 
akár megengedett, akár tilos uton módon 
pénz- és vagyonszerzés- és meggazdagodásra való 
törekvés, m ly törekvésének mindent föláldoz 
ez a nép. E hajlam az üdvözitő Jézusnak egy 
külön választott tanitványát, apostolát, a tizen-
kettő egyikét még arra is rábirta, hogy har-
mincz ezüst pénzért saját Mesterét is áruba 
bocsátá, eladá. 

E népség, mely megszokta ós megszerette 
az első székeket, katedrákat, a zsinagógákban, 
és az első helyeket a társaságban, a közvacso-
rákon, (Márk. 12. 39.), elözönli immár hazánkban 
tanulókkal és tanitókkal iskoláinkat, taninté-
zeteinket; hozza és szerzi az országos törvé-
nyeket; dominálja a pénz- ós értékpiaczot, a 
közlekedést és kereskedelmet, irányitja ós te-
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remti a közvéleményt a kezében levő sajtó 
utján. A teljes receptio folytán pedig oly fokra 
emelkedett már elbizakodottsága, meré zsége, 
hogy a nemzetségéből való egyik Képes Naptár 
szerkesztője, naptárában, Jézust kihívó verssorok 
kíséretében nyíllal lövi és teri t i le az oltárról, 
újból döfvén át, nem ugyan lándzsával, de mé-
regbe már to t t nyíllal, az üdvözítő Jézus szent-
séges szivét. A keresztény törvényhatóság és 
rendőrség pedig mindezt elnézi. 

Hallgassunk mi is 1 Nézzük mi is mindezt 
tétlenül ?.. 

Emeljük fel szavunkat e szentségtörés ellen ; 
emeljük kezeinket az égre, mély alázattal és 
bűnbánattal kérlelve meg a megsértet t Istenfia 
szent fölségét ez égbe kiáltó merényletért Ren-
dezzünk és tartsunk a közelgő Legszentebb 
Jézusnév ünnepének nyolczadán külön engesztelő 
ajtatosságot, tömegesen, seregesen járulván Jézus 
szent testének vételére az Ur asztalához. 

Imádkozzunk az isteni látogatás és ki-
sértés eme napjain, lángolóbban mint valaha, 
nem csak szentséges atyánkért , a római pápá-
ért, a püspökökért és lelkipásztorokért, ő fel-
ségéért a királyért, az eretnekekért és szaka-
dárokért, de főleg a hitszegő, hütelen zsidónépért, 
hogy Urunk Istenünk vegye el tőlük a szivöket 
takaró leplet, hogy ismerjék meg ők is a mi 
Urunkat, Jézus Kris tus t ; hogy midőn a frigy-
törő zsidó nemzetséget sem zárja ki irgalmából, 
hallgassa meg ama nép vaksága s megátal-
kodottságaért hozzá intézett könyörgésünket, 
hogy megismervén az igazság világát, aki 
Krisztus, a lelki sötétségtől megszabaduljanak. 

Adjunk mély hálát az Isteni Gondviselésnek 
e végtelen kegyelemért, melylyel hazánkat, 
nemzetünket, egyházunkat annyi viszontagság 
közepett egy egész ezredéven á t fentar tot ta . 
Ne feledkezzünk meg a magyarok Na yasszo-
nyának a Boldogságos Szűz Máriának és első 
apostoli királyunk sz. István pártfogásáról se. 
Hálás szívvel gondoljuk át és fogadjuk el az isteni 
látogatásokat is, melyek a magyar nemzetet s 
a katb. egyházat hazánkban a nagy múltban 
érték és a -szomorú jelenben érik, ama biztos 
tudat és reményben, hogy azok, miként a múlt-
ban üdvünkre váltak, aszerint fognak válni a 
jövőben is, ha kitartók leszünk mindvégig. 
Kérjük a népek és nemzetek Urát, Istenét, hogy 
tőlünk és édes hazánktól kegyelmét a jövőben 
se vonja meg. 

De nem csak imádkozni, hanem tennünk 
is kell. Az alsóbb rétegekben széleskörű pa?zto-
rácio utján teremtsünk hiterős népet, bátor 
harczosokat. A fensőbb regiókban pedig tartsuk 
meg, mentsük meg kath. tanintézeteinket, alkos-
sunk kizárólag kath. szellemű egyetemet, hogy 
legyenek szilárd keblű vezéreink, kik nem csak 
tűrni, szenvedni tudjanak, de küzdeni, harezolni 
és meghalni is készek legyenek Jézus szent 
neveért. 

Még pedig gyorsan, mielőbb, mert eljő Joel 
próféta napja : „Ah, ah, ah, az a nap!Ä (1, 15.) 
És ránk szakad az éj, midőn már nem foguuk 
munkálkodhatni. (Ján. 9. 4.) 

„Még egy kevéssé a világosság veletek 
vagyon. Járjatok, míg világosságtok tart , hogy 
a sötétség mig ne lepjen titeket." (Ján. 19. 36.) 

És ti, lelkipásztorok, gyűjtsétek egybe a 
népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, híjátok 
össze a véneket, gyűjtsétek egybe a kisdedeket 
és csecsemőket. ; a vőlegény jöjjön ki lakából, a 
menyasszony hagyja el nyoszolyáját Az elő-
csarnok és az oltár közt sírjanak a papok, az 
Ur szolgái és mondják : Engedj, Uram ! engedj 
meg a te népednek és ne add örökségedet 
gyalázatra, hogy ne uralkodjanak rajtok a 
(pogány) nemzetek." (Joël 2. 16, 17.) 

„Legyünk uj teremtmény . . . és a mi 
Urunk Jézus Krisztus malasztja legyen a mi 
lelkünkkel !•' — kívánom sz. Pállal, az uj év-
ben . (Gal. 6, 16, 18.) Zeleüyei. 

Az ezredéves jubileum ünnepléséről 

Dessewffij Sándor csanádi püspök 
főpásztori levele. 

Rövid néhány nap múlva ezredik éve teiik be annak 
a világtörténelmi jelentőségű eseménynek, hogy a magyar 
nemzet mostani hazáját elfoglalta, abban országot alapí-
tott, melyet mind e mai napig fentart. Szivünkben meg-
rezdül még a M.-Radnán két hó előtt lefolyt, felejthetet-
len ünnepélyességek visszhangja, melyek folyamán az 
ezredéves Magyarországot, lelkünk minden szálával, szere-
tett drága hazánkat, a magyarok Nagyasszonyának égi 
oltalmába fiai hódolattal, soha meg nem törő bizalommal 
újból meg újból felajánlottuk. Magán az emlékezetes év-
fordulón azonban külön is, a meghatottságig fölmagasz-
tosult hála- és reményteljes bizalom érzelmei közt kell 
nemzeti ünnepélyünkről megemlékeznünk, hogy ilyképp 
az egyház, mint a nemzetnek örömben és bánatban egy-
aránt hűséges osztályosa, Isten oltára előtt első örömtel-
jes híradója legyen az ezredéves fennállás nagy, jubiláris 
esztendejének ! 

1* 
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Történetírásunk évlapjain ezredéves multunk arról 
tanúskodik, hogy nemzeti létünk elválaszthatatlan, szoros 
kapcsolatban van összeforrva az első szent királyunk szent 
István által terjesztett és meghonosított keresztény hittel, 
mivel a keresztény hit felvetele óvta meg országunkat a 
megsemmisüléstől; annak oltalma a keletről fenyegető 
barbárság ellen képezte országunk világtörténeti hivatását ; 
a keresztény erkölcsök ápolása a kormányzatban és tár-
sadalomban biztosítják fennállását. 

Honfoglaló őseink a kereszténység felvétele előtt 
harczias hajlamaikat követve pusztító hadjárataik által 
váltak a nyugat előtt félelmesekké elannyira, hogy az 
olasz egyház könyörgő énekében: „Ab Hungarorum nos 
defendas jaculis," a magyarok nyilaitól megmenteni kérte 
a keresztény h i v e k e t . Á m d e a portyázó hadjáratok 
nemcsak a nemzet tagjainak számát apasztották, hanem 
felébresztvén a nyugati népek megtorló haragját, már- 1 
már az elpusztult hunnok és avarok sorsára jut ta t ják 
vala nemzetünket, amidőn első sz. királyunk a keresztény 
hit felvétele által megszelidité a magyar nép erkölcseit, 
bevezette azt a kiengesztelt nyugati népek családjába, 
és a királyi koronát Rómából, az egyház fejétől fogad-
ván, biztosította az akkori nemzetközi jog alapján a 
német és a keleti császárság ellenében országának 
politikai függetlenségét. Ez volt a kereszténység első, 
minden időkre kiható áldása hazánkban. 

A kereszténységre tért Magyarország egy század 
leforgása alatt oly előkelő helyet vivott ki az európai 
államok sorában, hogy az 1095. évben tervezett keresztes 
nadjárat fővezéreül a lovagias és keresztény erények 
mintaképe, az akkori magyar király: Sz. László volt 
kiszemelve. E tervet a nagy király közbejött halála 
meghiusitá, de a felvetett eszme később hazánk világ-
történelmi szereplésének lőn hordozójává, mely abból 
állott, hogy a nyugati kereszténységet és civilisaiiót 
megótalmazza a félholdnak rettegett hatalmától. Év-
századokra terjedő küzdelem volt ez, mely alatt őseink-
nek vére patakokban omlott a keresztény hitért, az 
ország szabadságáért, a szomszéd európai országok biz-
tonságaért ; és hazánk nem ritkán az európai politikai 
vezetőjévé emelkedett. Végtére is Buda visszavételének 
hősi fegyvertényével 1686-ban a barbár uralom megtö-
retvén, az ország területi épségével együtt biztosította 
magának a szövetséges nyugati hatalmak nagyrabecsü-
lését, és igazolta a keresztény államok sorában lét-
jogosultságát. Ily módon szolgált a keresztény hit oltalma 
az ország fentartására. 

Őseinknek harczi vitézsége azonban, bármily nagy 
volt is, egymagában nem biztosítja vala fennállásunkat, 
hogy ha azzal nem párosulnak a keresztény erkölcsök 
talaján fakadt nemzetfentartó erények. A magyar fajnak 
bejövetele előtt laktak már a négy folyamtól hasitott és 
a Kárpátoktól segélyzett területen harczias népek, anél-
kül, hogy maradandó országot alkotni képesek lettek 
volna, annak bizonyságául, hogy a haroziasság ösztöne 
Önmagában sorvaszt, hacsak nem kisérik azt a béke 
napjaiban az államalkotó erények müvei. És a magyar 

faj a keresztény hit szövétneke mellett felismerte, s 
mi több, gyakorolta ez erényeket. 

Az egyház tanítása és példaadása nyomán : a 
harczias szilajság lassanként engedett az erkölcsi fe-
gyelmezettségnek ; az áhítat és irgalmasság cselekedetei 
enyhítették az ellentétet a szegény és gazdag közt ; a 
házasság szentsége hathatós védpajzsává lőn a családi 
élet tisztaságának ; a kézimunka és annak művelői, az 
első századokban az egyháziak személyes közreműködése 
mellett, megérdemelt tiszteletet vivtak ki magoknak ; a 
hosszú ideig kizárólag egyházi vezetés alatt álló iskolák, 
alsóbb és felsőbb tanintézetek testben, lélekben ép 
nemzedéket neveltek az egyháznak és hazának. Mindeme 
társadalmi vívmányokkal párhuzamossan a keresztény 
hazaszeretet és a koronás király felkent személye iránti 
igaz hódolat, másrészt az áldozatkész szabadságtisztelet 
és ama valóban keresztény igazságosság, melylyel a haza 
minden nyelvű polgára testvériesen megosztott jogokban 
részesittetett : a magyar alkotmánynak oly csodálatra-
méltó épületét hozta létre, hogy annak keretei az ország 
minden lakosának megadják a biztos fejlődés feltételeit, 
valameddig ezen alkotmány őrei és részesei hivek ma-
radnak azon alaphoz, melyen maga az alkotás gyöke-
rezik, amelyből a nép erkölcsei által táplálkozik. 

Krisztusban Szeretteim ! Szolgáljanak ezen, mind-
annyiunk köztudatában élő igazságok bizalmunk és 
reményeink tápláló forrásaiul, melyekből erőt merítve, 
iparkodjunk egyházi és hazafias kötelességeinknek meg-
felelni. Ragaszkodjunk egyházunkhoz és hazánkhoz* 
melyek szivünk vérével és mindazzal, ami előttünk az 
életet becsessé teheti, össze van forrva ! 

Minden korszaknak, igy a mostaninak is, melyben 
élünk, meg vannak a maga válságai. A kereszténységgel 
daczoló áltudomány, a keresztény jótékonyságnak a 
meghamisított emberszeretet ürügye alatt gyakorolt pro-
fanizálása, az alsó néposztályoknak felébresztett irigysége 
a jobb módúak ellen és a modern korszellem egyéb 
kinövései aggodalom-keltő jelenségeket idéznek elő. Ezen 
keresztény-ellenes áramlat Európa-szerte éreztetvén ha-
tását, ne csodáljuk, hogy hullámverései hazánkban is 
elterjedtek. 

Ha azt látjuk, hogy a rohamosan haladó korszellem 
társadalmunk erkölcsi erőit mintegy felszívni látszik; a 
létért való sivár küzdelem az áhítat, a vallásosság, a 
hitbuzgóság hímporát letörli: szilárdítsa kitartásunkat az 
a meggyőződés, hogy Annak vagyunk törvényszerinti 
küldöttei és hívei, Aki mondá : „Én veletek vagyok a 
világ végezetéig *) ; ég és föld elmúlnak, az én szavaim 
el nem múlnak"2). 

A millénáris esztendő küszöbén, felülemelkedve 
a napi kérdések szenvedélyein, pillantsunk az élő hit 
szemeivel a jövőbe. Az Urnák karjai nem rövidültek 
meg, és az egyháztörténet lapjai tanúskodnak, hogy mi-
ként a kagyló fájdalommal termi a gyöngyöt, akként az 
egyház a megpróbáltatások nyomása alatt gyarapszik 
benső erőben. 

l) Batthyányi, Leges eccles. I, 125 
') Máté 28. 20. 
2j Máté 24. 35. 
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Szent és egyszersmind hazafias kötelességünk, Ked-
vesim, ugy az egyháziaknak, mint a hívőknek, kinek-kinek 
a maga hivatása körén belül, a második évezred honfen-
tartói munkájában részt venni: hű kötelességteljesítés, 
egymás békesség megtörése, az igaz szeretet és testvéries-
ség által, mindig a magasba szegzett tekintettel, honnan 
Isten szent parancsa szól hozzánk, kitartással, hogy ekként 
az országot, melyet eleink dicsőséggel tetézve hagytak 
ránk, ne csak megtartsuk, de erőben gyarapodva hagyjuk 
a nyomdokainkba lépőkre. Szolgáljon világító példaként 
ez egyházmegye első püspöke, sz. Gellért, aki ez Isten 
áldotta vidék termő rónáin és bérczei közt első hirdette 
a megváltó e^angelium igéit, és építette a szavára hall-
gató magyar népben Isten élő templomát. Mint az ő ha-
gyománya törvényes örököseinek szent jogunk és köteles-
ségünk, egyháziak- és híveknek, a szeretet kapcsával 
egybefüzve : Isten országát a hazában a haza javára fen-
tartani és terjeszteni! 

Imádkozzunk mindnyájan hazánk békességeért, bol-
dogságaért és nagyságaért ! 

A millenáris évforduló kapcsán következőleg rendel-
kezünk : 

1. A folyó 1895. év utolsó napjával berekesztetik 
országunk fennállásának első évezrede a szokásos „Te 
Deum'-mal . Az angyali üdvözletre hivó harangszó elhang-
zásával, némi szünet után, fél órán át az összes harangok 
zúgásával hirdetendő Jesz a következő nappal elejét veendő 
második évezred. 

2. IJjév napján reggeli angyali üdvözletre ugyanoly 
módon, miként az előző napon, félórán keresztül meghu-
zandók a harangok, az istentisztelet szokott idejében 
pedig a legméltóságosabb Oltáriszentség kitétele mellett 
ünnepélyes sz. mise tartandó a nap jelentőségét feltüntető 
alkalmas egyházi szent beszéd kíséretében, melynek alap-
jául jelen körlevelünk veendő. 

3. Egyéb a millénáris év ünneplésére vonatkozó és 
szükségesnek mutatkozó intézkedésekről a lelkészkedő pap-
ság és hívek a maga idején értesülést fognak nyerni. 

Ezúttal azonban különösen meg akarunk emlékezni 
szeretett egyházmegyénkről, melynek sorsa folytonos gon-
doskodásunk tárgya, fájdalmai a Mi fájdalmaink, boldo-
gulása a Mi örömünk. Fontolóra véve egyházmegyénk 
helyzetét, sajnálattal tölt el azon sokféle hiány és szük-
séglet szemlélése, melyekkel küzködni kénytelen. Látjuk 
magunk előtt hűséges munkástársainkat, derék papjain-
kat, kik a különféle esélyek és csapások, és az életviszo-
nyok alakulása közepette tételes intézményeinkben nélkü-
lözik, avagy csak hiányosan találják fel a megérdemelt 
támogatást ; látjuk magunk előtt egy újkori népvándor-
láshoz hasonlóan egyházmegyénk nagyszabású települési 
és népesedési mozgalmát, melynek eredménye, hogy csak-
nem hihetetlen magasra emelkedik a népes fiókközségek 
száma, melyekben, egyházi intézmények hiányában, nincs 
aki a lelki éhezőknek az élet kenyerét megtörje, és ide-
gen ajkú és vallású lakosok közt a híveket a nemzeti 
nyelvnek és a vallásnak megtar tsa; szemeink előtt lebeg 
nek a szép reményekre jogosító tan- és nevelőintézetek, 
melyeknek jövője az eszközök elégtelensége miatt, bizony-
talanságnak van kitéve ; napról-napra jobban érezzük az 
iskolák, a hitélet és nemzeti kultura e melegágyainak 
ogyatkozásait, elégtelen számát . . . 

Mindeme kiáltó hiányok pótlása a jövő ezredév fele-
lősségteljes, nehéz, de örömmel teljesítendő munkája. 

Sajnos! a nagy áldozatokkal egybekötött feladat 
megoldására rendelkezésül álló egyetlen alap, az egyház-
megyei közpénztár évi alig másfélezer frtnyi jövedelme 
annyira jelentéktelen, hogy az emiitett szükséges czélok 
terheivel egyáltalában nem áll arányban. 

Ugyanazért egyházmegyénk boldogulását hatéko-
nyabban előmozditandók, ezredéves nemzeti fenállásunk 
ünnepélye alkalmából és a haza földje iránt érzett köte-
les hálából az egyházmegyei közpénztár felsegitéseül püs-
pöki jövedelmünkből tízezer osztr. ért. forintot ajánlunk 
meg olyképp, hogy ameddig Isten kegyelme gyarló éle-
tünknek szeretett egyházmegyénk élén kedvezni fog, és 
mostani segédeszközeink valamely előre nem látott körül-
mény által meg nem apadnak, az egyházmegyei közpénz-
tár jövedelmeihez minden következő esztendőben a fent 
kitett tízezer osztr. ért. frttal a jövőben is hozzájárulunk. 
A minden kegyelmek Atyjának áldása, ki a szándékot és 

I a végrehajtást adja, a magyarok Nagyasszonyának és sz. 
Gellért égi pártfogása kisérje szivünk alázatosságában 
feltett szándékainkat. *) 

Egyebekben szeretett papságunknak és híveinknek 
a legszentebb ünnepek alkalmából kívánva az Ur békéjét, 
melyet e világ nem adhat ,x) atyai szivünk teljéből osztjuk 
főpásztori áldásunkat; koronás királyunkra és szeretett 
hazánkra pedig buzgó fohászkodással esedezzük az Eg 
minden jótéteményét ! 

Kelt Temesvárott, 1895. évi deczember hó 23-án. 
Sándor, püspök. 

EGYBÍSÍ TÜBOSITASOK. 
Paris, decz. 26. Mit jelent a karácsony? — 
A világ sötétségbe volt merülve; barbárság és rom-

lottság uralkodott az emberiség fölött. 
Caesar volt az ur, és Caesar vértől és kéjtől részegen 

Istennek kiáltotta ki magát. 
Népe méltó volt hozzája! Es mig Bóma Caesar 

Augustus szemöldökének hunyoritására remegett, a tarto-
mányok nyögve és kehégve vonaglottak a római zsarnokság 
igája alatt. 

Az urak nem gondoltak csak ujabb és ujabb élveze-
tekre a kéjelgésben és kegyetlenségben, hogy némileg feledjék 
politikai és erkölcsi rabszolgaságuk szégyenét. 

A nőt, a ki Aristoteles, a legnagyobb „bölcs" tanitása 
szerint alsóbbrendű természettel bir a férfinál, a pogány 
világ adta-vette, csereberélte. A müveit római „mehetsz"-et 
mondott nejének, mihelyt ránczok mutatkoztak a homlokán ; 
a barbár népek pedig teherhordó állatnak tartották a nőt. Az 
Istennek e n-emes teremtményt oly mélyen lesülyedt a pogány 
emberiség világában, hogy Seneca nem is emiitette, csak 
mint szemérem nélkül való állatot, „animal sine pudore." 

A tudományok és művészetek, melyek egy szebb 
korban születének, lassankint rabszolgák örökségévé levének. 

*) És a fejedelmi magnificentiának ezt a megnyilatkozását, 
a csanádi főp. levél e monumentális epilógusát, — a „Hazánk" 
mellőzte, közölni elfeledte. A szeri-. 

!) Ján. 14. 2?. 
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a mint minden kézimunka már régen az vala. Hogyha néme-
lyek, daczára hogy nem valának rabszolgák, dolgozni merész-
lének, ez által méltatlanokká tették magukat a szabad 
emberek társaságára. „A kik kézimunkával foglalkoznak? 
mondá Aristoteles, nem érdemlik meg a polgár nevét ; köztük 
és a rabszolgák között nincs semmi külömbség." Es ezt a 
tételt bizonyitani is igyekezett. „A természet, úgymond, 
némely faját az embereknek arra teremtette, hogy nekünk, 
helyettünk dolgozzanak." 

Zsarnokság, kegyetlenség, kéjelgés, ez a három pogány 
háromság, uralkodott a családi tűzhely, a forum és a temp-
lomok fölött. Az emberiség azok szerint az istenségek szerint 
öntötte magát alakba, melyeket maga csinált magának. 

Es e becstelen czivilizáczió dorbézolásába már kezdett 
beleszólni intésével a messze lakó barbár népek mozgolódá-
sának zúgása, mely az antik világ közelgő megrohanását 

jelentette. 
Egy gyermek született most Betlehemben ! Es es a 

karácsony ! 
Az egész világ átalakul. 
A Caesarban megtestesült állam-isten összeomlik. Porrá 

zúzzák maguk alatt arany és márvány palotájának romjai. 
Caesar palotáival együtt összedőlnek a többi hasonló isten-
ségek templomai is, és háttérbe szorul a pogány világ rom-
lottsága, hogy végképp eltűnjék, midőn a betlehemi gyermek 
vallása a világ uralmának átvételére megjelenik. 

Uj épület emelkedik ki a romok közöl, csodás, bámu-
latos, nagy épület. 

A földből nő ki, de az égig emelkedik. 
Mély, rendületlen alapok fölött hatalmas oszlopok 

emelkednek, melyek nagyszabású boltiveket hordoznak; 
légies toronyhegyek emelkednek fel a felhőkbe, hogy mennybe 
vigyék fel az emberiség imáit és hódolatát. 

Caesar többé már nem isten. 
Caesar, éppen ugy mint az ő legutolsó alattvalója, 

alázatos, imádó szolgája a mindenség Urának, az Istennek. 
A kereszténység boltivezetének központi alapja a láthatatlan 
Isten látható helyettese a földön, a ki, bár legnagyobb a 
földön, magát Isten szolgái szolgájának nevezi. Ugy van, 
Caesar a legalacsonyabb sorsú halandóhoz hasonló emberré 
lőn ; de mivé lett a legutolsó ember méltósága a keresztény 
vallás által ! Mennyivel nagyobb minden keresztény ember 
méltósága a pogány császárok minden fényénél és pompá-
jánál ! Jézus testvére lőn az ember, mert a szent keresztség, 
megtisztítva lelkét, az Isten fiának méltóságára emeli fel az 
embert. 

Es mily mennyei ragyogás veszi körül a keresztény 
királyságot, a keresztény állami hatalmat! Az isteni felség 
sugarainak fényében ragyog az ; a hatalom magától az Isten-
től származik. De számot is kell ám adni kezeléséről az 
Istennek. 

Keresztény nő lépett a pogány nő helyébe: feleség, 
anya vagy szűz. Mily magas méltóságra és becsületre emel-
kedett! Mily tiszteletet parancsol a keresztény nő a keresz-
tényeknek, kik tudják és vallásos szivvel vallják, és feledni 
sehogysem tudják, hogy maga az isteni Megváltó egy nő 
szülöttje akart lenni, egy nőé, a ki a feleség, anya és szűz 
egyidőbeli egységében, oly fényben ragyog, melyhez nincs 
fogható egy se a világon. 

A rabszolgaság eltűnik, az egyenlőség és tesvériség 
Krisztusban nagyokat és kicsinyeket feloldozhatatlan egységbe 
kötöz össze. A munka nagyrabecsülés tárgya ; a keresztény-
ség ostort fog a henyélésre és kimutatja, hogy a munka 
becsületet szerez és kötelesség. 

És azok, kik magukat Istennek szentelték, azok, kik a 
nagyobb és legnagyobb tökéletességek evangeliumi tanácsait 
követik, — azok példájokkal hirdetik az uj világot, az 
Isten országát. 

A földet kolostorok lepik el, hová sietve menekülnek 
a lelkek, kik kerülni akarják a világ élvezeteit, hogy egyedül 
Istennek szolgáljanak. Es az isteni Mesternek a kiválasztott 
lelkei, kik csak a szellemi életnek élnek, felkarolják a kézi 
munkákat, melyeket Aristoteles az emberi méltóságon aluliak-
nak jelentett ki, s megindítják a keresztény czivilizáczió 
anyagi előhaladásának, bámulatos emelkedéseket mutató 
hosszú sorát. A léleknek élő szerzetesek tanítják a barbá-
rokat földmivelésre és minden kézi munkákra; ők tartják 
fenn az óvilág tudományát és irodalmát: iskolákat alapí-
tanak és tanítják a népet műveltségre. 

Es uj művészet születik a szent magányokban, a 
minden izében magasztos keresztény művészet. 

És mindezt annak köszönhetjük, hogy Bethlehemben, 
az ígéret szerint megszületett az isteni gyermek, a világ 
Megváltója. íme, ezt nevezzük karácsonynak! 

Hiába való volt a gonosznak minden áskálódása az 
isteni gyermek szent vallása ellen. Zúghat a vihar, tom-
bolhat a zivatar : legföljebb sötétebb lesz egy kissé a levegő ; 
a nap — az égen marad. 

A pokol minden erejét és minden segédcsapatát harczba 
viheti Krisztus műve, a keresztény vallás ellen; aharcz ered-
ménye bizonyos, előre látható, mert előre megjövendölt: 
Non praevalebunt ! 

Maga a halál is elvesztette harapós hatalmát. A beth-
lehemi gyermek összetörte jogarát. A halál bármily fájdal-
mas legyen is néha különben, többé nem csapás, hanem 
rá készült emberre nézve - átmenet az örök boldogságba. 

Krisztus, a ki egyszer érettünk meghalt, nem halhat 
meg többé. Alkotásának, az egyháznak fenntartására ő 
örökké él. 

Gyermek született Betlűehemben, a kinek mindezt 
köszönhetjük. íme, ezt jelenti a karácsony! 

Róma, decz. 24. A pápa karácsonyi beszéde. — 
Tegnap, decz. 23-án fogadta XIII. Leo pápa a szent 

Collegium karácsonyi tisztelgését. Monaco La Valetta bibor-
nok, a szent Collegium dékánja, a következő üdvözlettel 
járult az egyház látható feje elé : 

Szentséges Atya! 
A közelgő karácsonyi ünnepek alkalmából a bibor-

nokok Szent Collegiuma részéről megújítom örömünk és jó 
kivánataink szokott kifejezését szentséged iránt. Örömet okoz 
az, hogy mig atyai szivünk keservének okai növekednek, 
növekszik egyúttal folytonosan a hivek tisztelete és ragasz-
kodása is szentséged dicső személye iránt. Szép és vigasz-
taló látvány valóban minden katholikus szívre nézve, látni, 
miként szaporodnak az imák a földgömb mindkét felén, 
Istenhez, szentségedért. Ez emlékeztet az újszülött egyház 
első éveire, a midőn szent Pétert Heródes Agrippa börtönre 
vetette, azzal a reménykedéssel, hogy Péter halálával ki fog 
múlni a kereszténység. Ámde ellenkezőleg, az egyház nem 
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szűnt meg imádkozni. S mindnyájan tudjuk, hogy akkoron 
a liivek imádsága meghallgatást nyere. Ma is a Szent Col-
legium bizonyára nem a legutolsó, mint olyan, a mely az 
apostoli t ó n t az imádkozás kötelességével körülveszi, azt a 
legforróbb kivánatát nyilvánítja, hogy az emberi imádságok 
minden nap szálljanak fel mint tömjén-füst, sokasodva, az 
Isten szine elé, hogy növekedjenek az egyház és az ő feje 
fölött az Isten áldásai és hogy még szorosabbá fűzzék a 
szeretet kötelékeit az atya és a gyermekek közt az egyház-
ban, és hogy megnyerjék az egyház végleges diadalát. Egyéb-
iránt, fogadja szentséged e kivánatokat szívesen s legyen 
kegyes mindnyájunkra apostoli áldását adni. 

A pápa az olasz üdvözlő beszédre szokás szerint 
olaszul igy válaszolt : 

Mindig a legédesebb örömekkel telten érkezik el a 
szent karácsony, mint ünnepe annak a kimondhatatlan hitti-
toknak, a mely az emberi családnak békét és üdvösséget 
hozott. Béke és üdvösség, a legbecsesebb javak, melyeknek 
az ember mindig a legnagyobb szükségét érezte és a melyeket 
igazán nem szerezhet meg és nem élvezhet soha, csakis 
az Isten-ember kegyelme által. — Innen van, hogy ama sokféle 
felfordultság közepette, melyek az egyház a W;;'+rAjÄf- lj ák és a 
világot zaklatják, mindenek fölött arra va™. JffiTség, hogy 
sokasodjanak az imák az Istenember irgalmasságának trón-
jához, a honnan származnak ezen javak. Azért nekünk igen 
jól esett, bibornok ur, hogy midőn a szent Collegium jó 
kívánataít előadta, szíves volt jelezni, hogy mily lelki gon-
dossággal imádkoznak a hívek ujabb és ujabb segítségért 
az egyház és az ő feje számára, abban a nagy munkában, 
melyet éppen a világ békéje és üdvössége érdekében 
végeznek. Mi magunk is utóbbi időben megragadtunk külön-
féle alkalmakat az imádkozás ajánlására. Ajánlottuk az 
imádkozást a legutóbbi pünkösd alkalmából, ajánlottuk újra 
a szent olvasó hónapja alkalmából ; és ugyancsak az imának 
komoly ügyét tüzetesen tárgyaltak a nemes angol nem-
zethez irt apostoli levelünkben. Szavunk és buzdításunkat 
Isten áldása alatt sikerek koronázták mindenfelé. E sikerek 
közt főfő sikernek azt kell elismernünk, hogy némely nemze-
tekben feléledt és növekedő buzgóságnak indult a katho-
likus érzelem és cselekvés: a mi az ő legéletbevágóbb érde-
keikre nézve is kedvező. Nem csekélyebb eredmény lesz az, 
melyet a hitben viszálykodó kereszténységnek általunk oly 
melegen ápolt visszatérése a katholikus egységhez fog az 
imádkozásból meríteni. Világos, hogy ehhez a nagy műhöz 
a hatásnak kiváló ereje és az eltökélések összetartó erőssége 
szükséges, mert hiszen megrögzött balitéleteket kell gyöke-
restől kitépni, s nem könnyű, nem kevés nehézséget kell 
legyőzni. Hanemhát mire nem képes, az emberi igyekezetek és 
események fölött, az Isten segítsége, állhatatos bizalmat jutal-
mazva.? Mily csodás gyümölcsöket termett, a múltban épp 
ugy mint az ujabb időkben, a buzgó imádkozás ? — Nagyon 
is szomorú látvány nézni ezt a gőgös és hitetlen századot, 
mely megvetni és oldalt hagyni meri a dolgoknak ezt az 
emberfeletti rendjét ; nézni az istentelen szekták erőködését 
a vallás és kegyeletesség érzelmeinek a kisded szivekből 
való kiirtásában, azt mondva, hogy ők polgári és emberi 
erényekre akarják azokat nevelni. Mindezekkel szemben tény, 
hogy az emberi méltóság soha nemesebben nem nyilvánul, 
mint mikor tisztelettel meghajol az Isten előtt és lelkét 
kiönti előtte, vagy azért, hogy imádással és hálával hódoljon 
neki, vagy pedig hogy irgalmát és oltalmát esdje le magára. 

És szép látvány volt mindig, midőn fejedelmek és népek 
nyilvános könyörgésben keresték, valamint a legfényesebb 
vállalkozások szerencséjét, ugy a nagy csapások enyhítését. 
Ezzel ellentétben, ama romlás, melyet siratnnk, kihívja 
maga ellen nemcsak az isteni parancsolatok tekintélyét, 
hanem magát az ész és szív szavát is, melyre a pogányság-
nak legmiveltebb nemzetei is hűségesen hallgatának. — Oh 
Istenem, mennyire rászorul ez a kor a te áldásodra! 

Azért helyes eljárás, bibornok ur, hogy e kedves 
napok alatt buzgóbban kérjük a Megváltó jóságos kegyel-
mét. 0 , az örök igazság ragyogása, a béke fejedelme, 
töltse be a közös reményeket az ő országának e földön 
való elterjedése és az ő dicső nevének viselésében büszke 
nemzetek igazi jóléte és boldogsága iránt. — Egyébiránt 
viszonzásul a szent Collegium szeretettel teljes érzelmeire 
és óhajaira, melyeknek ön tolmácsa vala, mi ugyancsak édes 
üdvezitőnktől a mennyei áldások bőségét esdjük le : me-
lyeknek kezessége legyen az apostoli áldás, a melyet a 
a szent Collegiumra, a püspökökre, a praelátusokra és a 
többi jelenlevőkre szivünk kiáradó szeretetével adunk. 

V E G Y E S E K . 
*** Egyházi alapítvány a millenium emlékére. E 

mai lapunk elején közlött főpásztori levél arról is neveze-
tes, hogy az kezdi meg a millenium emlékezetét megörö-
kíteni hivatott egyházi alapitások sorozatát-. 0 méltósága 
Dessewffy Sándor csanádi püspök ur 10,000 fitos alapít-
ványa, tekintve, hogy minden következő esztendőben 
ugyanannyit igér hozzá tenni, valóban fejedelmi ala 
pitvány, mely méltóan fogja hirdetni szent Gellért egy-
házmegyéjében a honalapítás milleniumának emlékezetét. 

— Esztergomban küldöttség volt Keszthely városa 
részéről megköszönni ő eminencziájának a Religióban elő-
ször hirdetett 100,000 koronás alapítványát. 

— A győri püspök aranynűséje. A magyar püspöki 
kar Nestora, a győri egyházmegye apostoli lelkű főpapja 
dr. Zalka János győri megyés püspök, pápai trónálló, ő 
felsége v. b. t. tanácsosa a milléniumi év első havának 
derekán ünnepli pappá szenteltetésének ötvenedik évfordu-
lóját és január 19-én tartja aranymiséjét a győri székes-
egyházban. A szeretett főpásztor aranyáldozatának ünnepi 
alkalmára a papság körében mozgalom indult aziránt, hogy 
ez ünnepet az atyához és a fiak szeretetéhez méltóvá s a 
kegyelet ragaszkodásában emlékezetessé tegye. 

— Nyitraegyházmegyei hirek. Püspök ur ő mél-
tósága kinevezte: dr. Tóth Jánost, theologiai tanárt szent-
széki ülnökké; Budatinszly János, laázi plébánost, a puchói 
alesperesi kerület helyettes alesperesévé s ker. tanfelügyelővé ; 
idb. Ucsnay István felső-szinyei plébánost és DermiseJc Fái 
puchói plébánost tisztb. alesperesekké. Meghalt: JBiross 
János kunfalvai segédlelkész deczember 26-án, életének 33. 
és áldozárságának 8-ik évében. 

— A szatniárniegyei Széchenyi-Társaság zajtalanul 
nagy tevékenységet fejt ki a kisdedóvás terén. 72 községben 
tart fen óvodát, 72 szerény müveit óvónőnek biztosit nemes 
munka árán kenyeret. Pénztári kezelésében volt 7231 írt 
47 kr. bevétel és 6798 frt 19 kr. kiadás. Méltón viseli a 
nagy Széchenyi nevét! 

I 
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— Ausztria, Németország és a yl ; legnagyobb 
harangjai. Ausztria legnagyobb harang; i a bécsi szent 
István templom 354 régi mázsás nagy harangja; utána 
következik az olmützi 353 mázsás, a prágai 249 mázsás, a 
bécsi „Halb-Bummerin" 208 mázsa sulylyal, a gráczi 160 
mázsás, a st. floriáni 154 mázsás, a feldkirchi 153 mázsás 
az innsbrucki 147 mázsás. Ezek mind nagyobbak a buda-
pesti legnagyobb harangnál. Németországban legnagyobb 
harang a kölni császár-harang, franczia ágyukból, 500 
mázsás, az erfurti 275 mázsás. Európa s a világ legnagyobb 
harangja tudvalevőleg a moszkvai repedt harang. Néme-
lyek 3606, némelyek 4038 mázsára teszik sulyját. Utána 
következik 1000 mázsával a nagy Iván tornyában függő 
harang, ugyancsak Moszkvában. Nagyságra nézve harmadik 
harang a világon a kölni császárharang, utána következik 
a zütpheni Hollandiában 400 mázsával, utána a bécsi, az 
olmützi, ez után a londoni. 350 mázsával, a párisi 340 
mázsával, a milanói és a compostellai 300 mázsával, a 
montmartrei „Savoyard" 285 mázsával, mások szerint 331 
mázsával, a római szent Péter templom harangja 280 
mázsával, az erfurti, a magdeburgi, a berni 240 mázsá-
val stb. 

— „Liberális" és keresztény katholikus eljárás. 
Egy katholikus irótáxsunk beszélte a következő esetet. Lapja 
terjesztése ügyében elment egy főfő liberális budapesti napi-
laphoz hirdetést lapja számára kieszközölni. A felelet az 
volt, hogy lapja versenylap, tehát pénzért sem nyit számára 
liberális lap tért, hirdetés végett. Ezzel az urak teljesen ki-
forgatták a régi klasszikus latin liberális szót eredeti nemes 
értelméből. Liberális, rut önérdektől szabad, önzetlen, szives 
jóltevő, bőkezű embert jelent. A szabadelvűek a bellum 
omnium contra omnes a soruggle for lif elmeletének pc-
gányságában leledzednek. Testvériség, kölcsönös szives tá-
mogatás és a többi keresztény kötelességek teljesitése, az ő 
világi bölcseségök előtt — nem kap pardont. Ha az esz-
mékkel való nem törődés, ha az egymás kárára való törés 
volna a haladás és boldogság emeltyűje, akkor hát miért 
született s halt meg Jézus az emberiség boldogitására ? 
Vedd el a kölcsönös jóakarók, vedd el a szeretetet az em-
berek szivéből és megölted az emberek lelkének a lelkét, 
t . . . kiűzted az emberek lelkéből az Istent, aki azt iratta 
fel magáról a szentirásban, hogy ő és a szeretet az egy 
„Deus Charitas est." Katholikus laptársaink, azok is, kiket 
szent karácsonyunk alkalmából felemiitettünk, azok is, kiket 
névleg nem emlegetünk, de szivünkben üdvözölünk, fogad-
ták a közeledő újév alkalmából azt a legjobb szerencseki 
vánatunkat, hogy az Isten olvasóik számát megtízszerezze, 
mert a mai világban Isten országának terjedését jelenti. 

Soi^ Boldog újévet lei-váriunk m. t. pártfogóinknak, olva-
sóinknak és munkatársainknak! ^á^JI 

W F E L H Í V Á S 
a „Beligio-Yallás" 1896-iki, ötvenötödik évfolyamára. 

Isten megélni engedte a róm. katholikus vallás ez 
egyházi közlönyének, hogy száz meg száz lapot keletkezni 
és kidőlni látva maga mellett, ő évek óta Magyarország 

összes lapjai legidősebbikének, a magyar sajtó doyen-jának 
dicsőségét élvezi. 

Feladata e lapnak az emberi élet legfelségesebb, leg-
szükségesebb, legfőbb, sőt tulajdonképen egyedül bol-
dogító tényezőjét, a vallást, Isten ismerését és szeretet-
től sugallt tiszteletét, a maga elvi fenségében hirdetni a 
magyar sajtó körében, hogy mindenben Isten akarata l e g y e ^ ^ 
meg közöttünk, és mindenben dicsőittessék Krisztus, 
Isten egyszülött Fia. a ki érettünk a keresztfán megfliáít'-
hogy mi Isten fiaivá lehessünk s emberhez méltó élete, 
élhessünk. 

A „Religio-Vallás" hivatása tehát, az érdekek lázas har-
czának zajában fennen hangoztatni, hogy keresztény isteniféle-
lem vagyis vallásosság nélkül, sem az egyesek, sem az álla-
mok élete, sem bátorságos, sem emberséges nem lehet, ha-
nem zsákmányul esik lassankint összes czivilizácziónk az újra 
ébredt pogányság önző önkényének, a romlás kiváltságolt sza-
badságának, az erkölcsi anarchiának. Európa legnagyobb ka-
tona-állama császárjának kellett figyelmeztetni Európa né-
peit egy képpel, hogy az elpogányosodás elleti komolyan és 
lelkesedéssel száljanak sikra, legszentebb lelki javaik, a ke-
resztény vallás által szerzett és gyarapított erkölcsi kincseik, 
a keresztény czivilizáczió védelmére. 

Ha valaha, most van szükség Magyarországban egy állan-
dóan szóló keresztény őrszem arra figyelmeztető szózatára, hogy 
egyeseknek és egész nemzeteknek nincs menekvése, csak az 
üdvözítő Jézus Krisztus vallásában, s ha attól eltértek, nincs 
sürgősebb teendőjük, mint visszatérni az Istenhez, az ő ir-
galmához, az ő atyai vezetése alá. 

Soha ez a lap még oly körülmények közt nem volt, 
mint jelenleg. Az ország állami hatalma, mely eddig ke-
resztény volt sőt „apostoli", levetette magáról a vallásos, 
a keresztény jelleget s tág kaput nyitott alattvalói lelkéhez 
minden vallási agyafúrtságnak s az emberi agyafúrtságok 
legnagyobbikának, a vallástalanságnak. Ha nem volna tehát : 
most kellene megalapítani ezt a lapot, hogy figyelmeztető 
legyen a magyar nemzet életében a legfőbb s legszükségesebb 
dologra : az Istennek megadandó köteles tiszteletre, mely min-
den igazi emelkedésnek és haladásnak, még az anyaginak is, 
nélkülözhetetlen föltétele s legerősebb emeltyűje, támasza. 

A ,,Religio-Vallás" jeleníti meg, papi hivatásból és 
szakszerűen, a magyar időszaki irodalom, a magyar sajtó 
körében azt, hogy a kath. egyház minden nemzet számára magá-
ban hordozza századokon át a czivilizáczió, a művelődés és 
haladás alapjait és eszközeit, mert világegijház. Ennélfogva 
a „Religio-Vallás" nemcsak Magyarország vallási ügyeit 
igyekszik kellő megvilágításban, hiven és minden irányban 
tanulságosan visszatükröztetni, hanem egyes vallási esemé-
nyekről szóló, lehetőleg kimerítő egyházi tudósításai által az 
egész kath. egyház hatásköréből ad, Rómára, az igazság oszlo-
pára és sziklaapjára szegezett szemekkel, tájékoztató áttekin-
téseket. S ez utóbbi tekintetben ez a lap Magyarországban 
egyedül áll. 

Magyarország katholikus papsága, a keresztény vallás-
hoz való visszavezetés ránk szakadt mai nagy apostoli köteles-
ségeinek teljesítésében, a „Religio-Vallás"-ban lelkiismeretes 
tájékoztatót, segédet és vezért bir. Támogatása és terjesz-
tése által tehát magának, és az egyháznak tesz szolgálatot. 

Előfizethetni negyedévre 2 f r t 50 krral, félévre 5 írttal, 
egész évre 10 frttal. Szegényebb sorsuak abban a kedvezmény-
ben részesülnek, ha világiak, hogy árleengedéssel, ha áldozópa-
pok, hogy erga stipendia kapják. Megrendelhetni a szerkesztő-
ségben, Budapest, Bajza-utcza 14., vagy a kiadóhivatalban, Buda-
pest. Papnöyelde-utcza, Nagy S. nyomdájában. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok • Millénium. — Jézus. — Az ezredéves jubi'eum ünnepléséről Dessewífy Sándor csanádi 
püspök főpásztori levele. — Egyházi Tudósítások: P a r i s : Mit jelent a karácsony ? — R ó m a : A pápa karácsonyi beszéde. — 

Vegyesek. 

Kiadótoíajúcnon és felelőd szerkesztő Brarna? Béla, kuttudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár 
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Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es 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 
O T V E N O T O 

Budapesten, január 4, 2. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
I ) I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1896. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A milléniumi év kezdetén. — Konstantin Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyel-
méből a váczi egyházmegye püspöke stb. stb. — Egyházi Okmánytár. — Egyházi Tudósítások: G y ő r : Harcz kath. egyhazunk ön-
állóságáért. — P á r i s : Még egyszer : mit jelent a karácsony? — — R ó m a : Értesülések a Vatikánból. — Millenium. — Kath. 

Tevékenység. — Irodalom. — Vegyesek. 

A MILLÉNIUMI É V KEZDETÉN. 
Ezer év előtt egy harczias nép szerzett ma-

gának uj hazát a Duna-Tisza öntözte virányo-
kon, uralmát csakhamar messze terjeszté, hábor-
gatója volt a fejlődő keresztény czivilizácziónak, 
de ennek hatalmas áramlata békésebb útra 
terelte ós ma összekötő kapocs a kelet és nyu-
gat között arra hivatva, hogy a nyugati czivili-
zácziót közvetítse a kelettel. Nemzeti életében 
miként a természetbeu megvoltak a szelid tavasz, 
békés fejlődés aranyos napjai, majd jött a tüzes 
nyár, viharokkal heves harczokkal teli időszaka, 
erre az ősz az áldásos munka bőséges termése 
következett és midőn megfeledkezett magas ren-
deltetéséről, elfordult éltető napjától, jöt t a der-
mesztő fagy, a rideg jég, melyet csak a szive 
mélyén égő nemzeti öntudat volt képes felol-
vasztani. 

A magyar nemzetet törzsi szerkezete, csa-
ládi hagyományai, melyek egészen elütöttek a 
nyugati polgárosult keresztény nemzetek szoká-
saitól, nem tar that ták volna fenn uj hazájában. 
Egy bölcs királyt adott neki az isteni Gondvi-
selés. Szent István a keresztény czivilizácziót 
ültetó át nemzetébe ugy azonban, hogy eredeti 
nemzeti sajátságait minden intézményében meg-
őrizni igyekezett. De e nagy munkáját csakis a 
kath. egyház elveivel és nagy alkotásainak meg-
honosításával vihette keresztül. Nemzeti jellege 
megmaradt, de eszméi, benső érzülete, tettei a 
keresztény elvek szerint alakultak át. 

Az egyház a szeretet tanait terjeszté, meg-
ismerteté az igazságot, a törvény nagy fontos-
ságát, mely a társadalmi és állami élet alapja, 
a keresztény erényeket ülteté át a szivekbe, 
megőrizte a család szentséges jellegét és nagy 
jelentőségét, kiemelte a munka becsét, kolostorai 
a keresztény czivilizáczió mindmegannyi tűzhe-
lyei voltak, honnan uj családi és társadalmi élet 
áradt ki az egész nemzetre. 

Ne ' zeti életének eme sziklaalapjai adtak 
erőt, hogy a tatárjárás pusztításai után, midőn 
romban hevert minden, uj életre ébredhetett; 
ez adott neki erőt, hogy a török iga súlyos 
terhe alatt nem enyészett el a föld szinéről. És 
a viharos századokban, a szenvedések kemény 
idejében, minő bánatos buzgósággal nyilatkozott 
meg régi vallásossága, minő bús áhitattal tekin-
tett vissza a múltra és merített onnan vigasz-
talást és reményt a jövőre. Sajgó szivére ezen 
áhitatos buzgósága balzsamos írt öntöt t az ádáz 

1 viharokban, midőn visszavonás háborgatta és a 
vallás szentélyében is a pártoskodás szelleme dúlt. 

Ma ezen sziklaalapokat támadják meg és 
felforgatni igyekeznek. Az egyház áldásos tevé-
kenységét megbénitják, a természetfölötti vilá-
gosságot, a kinyilatkoztatott igazságokat a ter-
mészetes világossággal, a tudomány vivmányaival 
és az irodalom kétes értékű, éretlen termékeivel 
akarják pótolni. A családi és társadalmi életbe 
oly elveket ültetnek át, melyek nem a keresztény 
erények gyakorlására vezetnek, hanem a szenve-
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•délyek mennél nagyobb körben való terjesztésére. 
A törvényhozásban az istenitet t állam érdekeit 
tekintik irányadóul, az egyéni szabadságnak, jog-
nak és méltányosságnak az állami érdekek elő-
mozditására kell közremüködniök. S nem veszik 
észre, hogy e romboló munkájokkal pár évtized 
-alatt többet rontanak, mint amennyit a keresz-
tény elvektől lelkesitett ősök évszázadokon ke-
resztül épitettek és javi tot tak. 

Nagy szerencséje a nemzetnek, hogy a szent 
István által letet t alapok sokkal mélyebben fe-
küsznek, hogy sem azokat a mai kor viharai 
felforgatni képesek volnának. Kegyeletes tiszte-
lettel és ragaszkodással tekintünk a szent ko-
ronára, melynek aranyos, zománczos fénye ma is 
hirdeti, a szent király nagy alkotásainak állan-
dóságát. Isten áldó hatalma megőrzi a nemzetet 
a jövőben is, az egyház oly munkát fog végezni, 
mint a szent király idejében, hirdetve az igazsá-
got, jótékonyságot gyakorolva, védelmezve az 
erkölcsi alapokat minden irányban, folyton ébren 
t a r t j a a nemzetet nagy hivatása teljesitésében, 
erősiti és bátorítja, hogy védje a keresztény czi-
vilizácziót és terjessze tovább keletre. 

A letűnt zivataros századok azt igazolják, 
hogy Magyarország csak azon alapokon haladhat 
sikeresen, melyek erejével czivilizált állammá 
fejlődött. Erőteljes nemzeti önérzet és az egyház 
nemzet-, államalkotó és fentartó elvei voltak az 
alapok: ezek legyenek a jövőben is. Ha az ön-
érzet gyengül, vagy az egyház elvei nem érvé-
nyesülnek, elveszti a nemzet sajátlagos állami 
és hatalmi jelentőségét s nem lesz képes hiva-
tását kellőleg betölteni. Nagy feladat vár a 
jövőre, köteles lesz fejleszteni és erősiteni mind-
ama tényezőket, melyek a nemzeti önérzetet 
fokozzák, az egyház elveit az életbe is átviszik-
Erre az első lépés az legyen, hogy minden sziv-
ben hálaáldozat gyúljon ki az idők és országok 
mindenható Urának és minden ajk szent foga-
dásra nyiljék meg azon lelkes óhajtással: 

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. 

Dr Kádár Ambrus. 

KONSTANTIN 
Isten irgalmából és az apostoli szentszék kegyelméből a 

váczi egyházmegye püspöke stb. stb. 
Krisztusban kedvelteinhnek, a váczi egyházmegye vala-

mennyi híveinek, üdvöt az Urban s apostoli áldást'. 

Atyámfiai ! az én szivem óhajtása ugyan, és kö-
nyörgésem Istenhez a ti üdvösségteltért vagyon. {Kor. X. 1.) 
mert bizonyságom nekem az Isten, kinek lelkemből szol-
gálok az ő Fia evangéliuma által, hogy szüntelen emlé-
kezem rólatok, könyörögvén, hogy hozzátok mehetnék, mert 
kívánlak titeket látni, hogy közöljek valamit veletek a lelki 
ajándékokból a ti megerösitéstekre ;u (Rom. I. 9—11.) 
azonban mindinkább érezvén, bogy : „a lélek ugyan 
kész, de a test erőtlen" belátom, hogy le kell tennem ezen 
legfőbb óhajtásom teljesítésétől, s így mint az apostolok 
méltatlan utóda az ő példájukat követem, s jelen le-
velem által kívánok a ti lelki javatokra szolgálni, szent 
Pál apostollal üdvözölvén benneteket: „Kegyelem nektek 
az Istentől ami Atyánktól és az Ur Jézus Krisztustól.11  

(Rom. I. 7.) 
Kedvelt Híveim ! Amily rendkívüli a mód, melyet 

választottam a hozzátok való szólásra, ép oly rendkívüli 
az alkalom is, amelyet erre felhasználok. Meg vagyok 
ugyan róla győződve, hogy alig találkozik közöttetek 
egy is, aki nem hallotta volna már, hogy azon év, mely-
nek Isten kegyelméből a mai nappal küszöbére léptünk, 
tehát az 1896-ik év leszen ezredik esztendeje annak, 
hogy őseink, a négy folyam által áztatott s a három 
hegy által koszorúzott szép hazát elfoglalták, azért 
mégis jónak látom, hogy e nevezetes eseményre, innen e 
szent helyről is felhívjam figyelmeteket. 

Ezer esztendő ! nagy szám ez a nemzetek, a 
népek történetében, illő tehát, hogy e nevezetes ponton 
egy kis pihenőt tartva, megemlékezzünk a régi időkről, 
s azok nyomán a jövőre nézve üdvös tanúságokat von-
junk. A történelem tanúsítja, mily sok megpróbáltatáson 
ment keresztül nemzetünk, míg ez édes hazát magáénak 
mondhatta. Miként a természetben a borura következik 
a derű, vagy miként a tenger vizénél az apályt felváltja 
a dagály, ugy váltakoztak hazánk történetében is az 
esés és emelkedés, a dicsőség és megaláztatás, Isten 
áldásainak és büntetéseinek napjai elanynyira, hogy 
most amidőn annyi balszerencse és sok viszály után az 
ezredik év küszöbére értünk, méltán felkiálthatunk : 
Isten csudája, hogy él magyar e hazán ! Méltó és igaz-
ságos tehát Szeretett Hiveim! hogy térdre borulva hálát 
adjunk az Istennek e napon, hogy az alatt, mig más 
népek és nemzetek eltörültettek a föld színéről, ugy, 
hogy ma már csak a történelemből tudjuk s ismerjük 
egykori létezésüket; vagy mig más nemzetek a szol-
gaság és elnyomatás járma alatt nyögnek, a dicső magyar 
nemzet számban és erőben megizmosodva, az őseitől 
örökölt szabadság védpaizsa alatt halad a Gondviselés 
által számára kijelölt uton ! Ezeknek tudatában én is 
leborulok a Magasságbeli trónusa előtt, és „Hálát adok 
az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, 
mert a ti hitetek az egész világon hirdettetik" (Rom. 1. 8.) 

Igen Szeretteim ! mert a ti hitetek, a Jézus Krisztus 
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által tanított, az apostolok által hirdetett és a római 
kath. anyaszentegyház által, hogy higyjük elénkbe adott 
hit azon szilárd alap, melyre mint kősziklára emelhetők 
egyedül biztosan a népek és nemzetek fejlődésének és 
fenmaradásának építményei ! Érezte ezt Szent István 
nemzetünk első apostoli királya, s azért királyi hatal-
mának minden befolyását, s egyéni tevékenységének 
minden erejét s buzgalmát arra fordította, hogy hazá-
jának, Magyarország biztos fenmaradásának alapját, 
keresztény alapokra fektesse Szent Pál apostol ama 
kijelentése szerint: „Más alapokat senki sem vethet azon 
kivül, amely vettetett, s ez Jézus Krisztus!" (Kor. I. 3. 11.) 
És Sz. István apostoli müvét Isten bőséges áldása kisérte 
elannyira, hogy már életében gyönyörködhetett a keresz-
ténység működésének áldásos gyümölcseiben, virágos 
kertté vált honunk viránya, melynek legékesebb virága 
az apostoli király egyetlen fia Imre herczeg vala. Ezeket 
látva a szent király, életének alkonyán nyugodtan el-
mondhatta volna Szent Pállal : „Jó harczot harczoltam 
pályámat bevégeztem, hitemet megtartottam, a többiben 
eltétetett számomra az üdvösség koronája, melyet megad 
nekem az Ur!u, ha Imre fiára hagyhatta volna trónját, s 
nemzetének kormányzatát ; mivel azonban ez megelőzte 
őt az örökkévalóságban, gondoskodnia kellett más párt-
fogóról, aki apostoli müvének, s ezzel hazájának állandó 
íenmaradását biztosítsa, s azért halálos ágyán országát 
nemzetét, a boldogságos Szűz oltalmába ajánlotta! 0 
boldog Magyarország, mely ily hatalmas Pátronát 
nyertél első szent királyod közbenjárására Istennél! Föl 
is használták őseink az első ezer év leforgása alatt égi 
Pátronájuk oltalmát, mert valahányszor vészedelem fe-
nyegette az országot, Isten után mindenkor a boldog-
ságos Szűz Mária oltalmában kerestek és nyertek mene-
déket. Oly nagy volt a b. Szűz iránt a magyarok tisz-
lelete, hogy harczi zászlóik s az ország pénzei mind az 
ország Nagyasszonyának Máriának képével valának dí-
szítve, a hadvezérek kardjainak pedig legszebb ékessége 
a b. sz. Mária olvasója vala! Oh, vajha mi is követnők 
őseink példáját a boldogságos Szűz tiszteletében, akkor 
bizonyossá tehetnélek benneteket, hogy a megpróbál-
tatásnak ama napjai, melyek, mint vészterhes felhők 
vonultak szép hazánk egére, megrövidíttetnének felettünk 
a Szent Szűz közbenjárása á l ta l ! ! ! 

Meggyőződvén ekként arról, hogy ezer esztendőn 
keresztül egyrészt a kereszténységben, melynek Szent 
István vetette meg alapját, másrészt a boldogságos Szűz 
Mária oltalmában bírta hazánk fennállásának nemzetünk 
haladásának alapját, most ez ünnepélyes pillanatban itt a 
legméltóságosabb Oltáriszentség előtt tegyünk erős fo-
gadást, hogy vezérelveink a jövőben is a keresztény 
katholikus hitvallás tántorithatlan követése s a b . sz. 
Mária pártfogásába helyezett bizalmunk leszen. — Vala-
mint eddig szerettük hazánkat, s nem szövetkeztünk 
hazánk ellenségeivel saját előnyeink végett, ugy szeretni 
fogjuk ezután is, ugy a jólétben, mint balszerencsében 
érette ha kell, életünket s vagyonunkat feláldozni szent 
kötelességünknek ismerendjük. Mint a gyermek szerete-
tének legkedvesebb tárgya, még ha szegény is, édes 
anyja, ugy legyen ami ragaszkodásunk tárgya édes magyar 

hazánk nem azért, mert hatalmas és dicső, de mert a 
mienk, mert őseinktől örököltük. — Az idők folyamán 
a folytonos háborúskodások, alatt, számban megfogyat-
kozván, idegen nemzetiségeket is testvérekként házainkba 
fogadtunk, sőt más vallású testvéreinkkel is békességben 
éltünk. A keresztény felebaráti szeretetet Krisztus Urunk 
tanitása szerint ezek iránt ezután is gyakoroljuk, de 
szent hitünk ágazataiból egy hajszálnyit se engedjünk. 
Adja az édes Jézus szent malasztját, hogy szent hitünk-
höz, hazánkhoz, s apostoli királyunkhoz minden, bármily 
nehéz körülmények között hivek maradjunk szivünk 
utolsó dobbanásáig, mert a nagy világon, e szent haza 
földjén kivül nincsen számunkra hely, áldjon vagy verjen 
sors keze itt élnünk és meghalnunk kell! — Az uj év-
kezdetén tehát a hitvallás által éleszszük hitünket és 
könyörögjünk a boldogságos szűz Anya pártfogásáért ; a 
s^ewímise-áldozat pedig legyen bemutatva országunkért,/ 
nemzetünkért, királyunkért és szentegyházunkért. Az 
Ur Isten fogadja kegyesen emez áldozatunkat s hallgassa 
meg buzgó könyörgésünket, hogy a második ezredév 
elérkeztével is a Szent István által megvetett alapokon 
üdvözölhessék unokáink magyar hazánkat ! 

Dicsértessék az Ur Jézus szent neve és a szűz 
Máriáé ! Konstantin 

püspök. 

Egyliáizi Okmánytár. 
A Jézus szentséges szivéről szóló litáuía nincs en-

gedélyezve : 
D U B I U M. *) 

A Sacra Rituum Congregatione expetitum fuit, 
utrum Litaniae Ss. Cordis Iesu, quae per Decretum 
Pinerolien., quod circumfertur, quamvis a Sancta Sede 
approbatae non fuerint, permissae dicuntur, saltem extra 
funtiones stricte liturgicas, recitari aut cantari possint 
in Ecclesiis vei Oratoriis publicis ? 

Eadem vero Sacra Rituum Congregatio ad relati-
onem infrascipti Secretarii, re mature perpensa, respon-
dendum censuit: „Negative ; et cuilibet Decreto contrario 
derogatum esse per subsequens Generale Decretum, 
datum die 6 Mártii 1894, quo prohibentur Litaniae 
quaecumque, nisi exstent in Brevario aut in recentioribus 
editionibus Eitualis Romani, ab Apostolica Sede appro-
batis." At que ita servari mandavit. Die 28. Novem-
bris 1895. 

CAI. Card. ALOISI-MASELLA S. R. C. PRAEF. „ 
L. f S. A. TRIPEPI . S. R. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr, decz.31. Harcz kath. egyházunk önállóságáért. — 
A győri kath. iskola önkormányzati testület válaszmá-

nya decz. 28-án d. u. 3 órakor tartott ülésében tárgyalta 
a kultusminiszter ismeretes leiratát a hírhedt Szávay ügy-
ben. A nagyérdekii tárgyalásról közöljük a következőket: 

Beidl Alajos kanonok indítványozta, hogy a vallás- éí 

*) Az esztergomi főmegye XXII. sz. körleveléből. 
2* 

K 
SA 
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közoktatásügyi minisztériumnak rendelkezése Szávay Gyulá-
nak a nagyválasztmányba való visszahelyezése ügyében, mint 
illetéktelenül hozott intézkedés, tisztelettel félrevettessék. 

Erre heves vita indult meg. melyben az inditványozón 
kivül részt vettek: Stumpf Dózsa, dr. Giesswein Sándor, 
Stirling Tóbiás, dr. Korn János, Deáky Zsigmond, Krisztin-
kovicli Ede, Mohi Antal és mások. 

Végre Baky István elnök némileg módositva hozta a 
föntebbi inditványt a választmány elé, olyformán ugyanis 
hogy intézzen a nagyválasztmány feliratot a kultusminiszte-
riumhoz, melyben kifejesést adva tiltakozásának az ellen, 
mintha az egyházmegyei hatóság rendelkézése a minisztérium 
által fölülbírálható volna, az ismeretes előbbi intézkedés 
felfüggesztését kéri. 

Ezzel szemben egy másik inditványt terjesztettek elő, 
mely a minisztériumtól annak eldöntését kéri, melyik forum 
legyen itt az illetékes. 

Ezek az inditványok szavazás alá bocsáttatván, a Beidl-
féle módositott inditvánv 34 szóval a másik inditványnak 
12 szavazata ellenében elfogadtatott. 

Sajnos, hogy a kath. egyház önállósága ellen onnan 
jön a támadás, a honnan védelmet van jogunk várni, saját 
fiaitól és az „apostoli" király kormányától. 

Tehát csakugyan laicarchikus állami szolgaegyház 
volna tervbe véve?! Elkéstek a gyönyörűséges tervvel. A kik 
„minden" hitet, „minden" vallást szabaddá tettek törvény-
ben : a kath. egyházat a byzantinus bürókrácziától, melytől 
úgyis már rég megundorodott volt, távolabb mentették meg 
mintsem maguk hiszik. 

Páris, decz. 31. Még egyszer: mit jelent a kará-
csony?—Ne csodálkozzanak, hogy a karácsonyról való meg-
emlékezéssel nem tudok betelni. Az emberiség ennek a 
fenséges hittitoknak gazdagságát kimeríteni nem fogja 
soha. A ki érti, hogy mi a karácsony : tudja, érti, mi az 
a keresztény vallás, s mit jelent az örök, isteni élet és 
boldogság. 

A karácsonyi evangéliumból megtanultam a követ-
kezőket. Egy szegény család egy istállóban húzódott meg ; 
ott egy gyermek született, a kit bölcső helyett jászolba 
fektetett az anyja ; szegény emberek jelentek meg a jászolnál 
a gyermek tiszteletére, kiket angyalok éneke hivott meg e 
nagy tisztességre, mondván : Dicsőség Istennek, békesség a 
jóakaratú embereknek ! 

Tekintsünk végig a világ felett : ezen a mostanin és 
azon a régin, mely amaz eseményt látta. Abban a régi 
világban a sok csinált istenség fölött egy fő csinált istenség 
uralkodott : az, a ki caesar augustus, divus s több efféle czi-
mek alatt a Palatin hegyén székelt. Minden ennek a csinált 
istenségnek szolgált. De egyet nélkülözni volt kénytelen ez a 
csinált istenség : az igaz Isten dicsőségét, amely az emberek 
szeretetében áll. Abban a régi világban igazi jóakaratú em-
ber kevés, nagyon kevés volt a világon, és a kik kevesen 
bár de jóakaratuak valának, nem ismerték a boldogság 
útját, a lelki békét. Mióta az a gyermek a bethlemi 
jászolban megszületett, a csinált istenségek káprázatos 
-uralkodása összeomlott s az igaz Isten egy perezre sem 
szűnt meg élvezni, a miről az angyalok karácsonyi éneke 
szól : a dicsőséget az emberek határtalan szeretetében. 

Nincs fővárosi sétáló a keresztény világban, a ki 
egy kicsit ne tudna ebből a történetből. Az Egyház egy 
istállóban született, rongyokba volt takargatva, aztán ke-
resztre feszitették, aztán sirba fektették, mint holtat, aztán 
feltámadott halottaiból és betölté — az egész világot, 
tanításával és alkotásaival. Hogyan? Mert a bethlehemi 
gyermekben az Egyház rejlik. A bethlehemi gyermek életének 
ez a sok eseménye az Egyház életében minduntalan megujul. 
Az Egyház e földön mindig — bölcsőben, pólyákban, keresz-
ten, sírban van, és mindig feltámad, szüntelenül betölti a föl-
det; mindig látható mind emez állapotokban; szüntelenül 
nyújtja Istennek a dicsőséget, szüntelenül árasztja szét a jó-
lelkű emberek lelkében a békét. Már 19 század óta van ez 
folyamatban. Hogyan van az, hogy a fővárosok és a zugvá-
rosok sétáló és mulató közönségei képesek mindezt feledni 
s nagy részben már nem is sejteni, — én nem tudom. Azt [az 
egyet tudom, hogy a mit mondtam, azt mindenki lát-
hatja, érezheti. Nincs a világon tény, melyet minden 
oldalról annyi tanúbizonysággal lehetne igazolni, mint az 
Egyház létezését, és az Egyház életében a bethlehemi gyer-
mek életének szakadatlan megujulását minden alakjában. 

A bethlehemi csecsemő; a nazarethi ember; a sze-
gény ács, a páratlan tanitó ; a csodatevő, ki a vizeken 
jár, ki megsokasitja a kenyeret, ki feltámasztja a halot-
takat ; a pusztában járó, kit az éhezők seregestől követ-
nek, s kit vakok nyugtalanul várnak ; a csalhatatlan, kit a 
megszégyenített zsinagóga hasztalanul igyekszik megezá-
folni ; a szeretett és megcsalt mester; Kaifás kicsufoltja ; 
Pilátus megvesszőzöttje ; a keresztre szögezett szenvedő : 
a sirba lepecsételt és feltámadt halhatatlan ; az élet Ura, a 
halál Legyőzője, az örökké valóság Királya, — i t t van, itt él 
előttünk az Egyházban. Látjuk őt szemeinkkel, halljuk őt 
füleinkkel, a mint látták és hallották őt, a kik kézzel is 
megtapintották szent megjelenését s a kiknek feje felett 
nyugovának áldó szent kezei. O rége köv) 

Róma, decz. 30. Értesülések a Vatikánból. — 
Érdekes albumot nyújtott át karácsony előtt a pá-

pának Coccolo Jakab áldozópap. Ez a tudós férfiú Európa 
valamennyi nyelvére és igen sok tájszólására lefordította 
XIII. Leo latin versét Cantii Czézárhoz a halálról. Az 
egészben összesen 60 fordítás van, 34 különféle nyelven és 
26 dialektusban. 

Szintén karácsony előtt, decz. 22-én, két nevezetes 
egyházi férfiút szentelt püspökökké Parocchi bibornok, 6 
szentsége püspökhelyettese. Az egyiis mgre Averardi, a 
Rota auditora és a S. Penitenziaria regense, a másik 
mgre Duval mosszuli apostoli praefectus. Amazt tarsusi, 
emezt petroi érsekké praeconisálta XIII. Leo pápa a nov. 
29-iki Consistoriumban. 

Mgre Averardit a pápa Mexikóba akarja küldeni, 
visitator apostolicus czimmel, rendkivül fontos megbízás-
sal. Mexikóban a forradalom nagy felforgatást hagyott 
maga után. Az apostoli szentszék és a mexikói államkor-
mány közt minden összeköttetés megszűnt. A mexikói 
püspökségek és egyházi intézetek, magukra hagyatva, a 
vallástalanságnak az állami hatalom által keltett áramla-
tával szemben, nagyon érzik gyengeségöket s Rómához 
fordultak óhajaikkal megerősítés végett. így határozta el 
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XIII. Leo pápa, bogy rendkívüli küldetéssel a mexikói 
egyházakhoz (nem a mexikói állami hatalomhoz) képvise-
lőt fog küldeni, a ki őt magát helyettesitve erősítse meg 
a hitnek, erkölcsöknek és az egyházi fegyelemnek szálait, 
melyek a híveket a püspökökhöz, a püspököket az egy-
ház fejéhez, a pápához vannak hivatva fűzni, hogy „cor 
unum et anima una" legyen a kath, egyház Mexikóban s 
gyümölcsöket teremjen, magához méltókat, bőven. 

Mgre Duvalt, a ki már 37 év óta működött Mossoul 
székhelylyel Mesopotamiában, három hónap előtt elüljárói 
által Rómába hivatta a pápa. Utazása 35 napig tartott, 
mely a Törökországban lábrakapott forrongás és vérengző 
összeütközések miatt fölöttébb veszélyes volt. Duval sem-
mit sem tudott a pápa szándékáról. Mikor Rómába meg-
érkezett, azt mondta rendjének az elüljárósága, hogy a 
pápához kell mennie audiencziára. 0 azt gondolta, hogy 
jelentést kell tennie mossouli apostoli praefekturájáról. 
Mikor nov. 21-én a pápa elé lépett, XIII. Leo avval fo-
gadta, hogy azonnal ore proprio kinevezi petrói érsekké 
és Syria apostoli delegátusává, Beyrouth székhelylyel. A 
praeconisatio, mint tudjuk, nov. 29-én következett be. 

Ezt a két főpásztort szentelte fel püspökké deczem-
ber 22-én Parocchi bibornok. 

Mgre Tripepinek, a ritusok Congregatiója titkárjának 
előterjesztésére ő szentiége elhatározta, hogy jan. 12. és 
19 én boldoggá avatást fog tartani. Az előbbi napon Isten 
tisztelendő szolgája Realini, a Jézustársaságából, a második 
napon. L t. sz. de Corte Theophil ferenczrendi fog boldoggá 
avattatni. 

Satolli bibornoknak, az Egyesült-Államokban ő szent-
sége apostoli delegátusának, a biboros biretumot három 
királyok napján teszi fel a pápa megbízásából Was-
hingtonban Gibbons bibornok baltimorei érsek. A nagy 
köztársaság állami hatalma semmiféle hivatalos össze-
köttetésben nem levén a Vatikánnal, a köztársaság fejét 
nem lehetett a biretum átadásával megbízni. 

M I L L E N I U M . 
Isten csodája, hogy „él nemzet e hazán/*) 

Egybegyűltünk Á. K. ! hálaadó istentiszteletre, az 
Ur oltára elé, hogy köszönetet mondjunk a Minden-
hatónak a vett jókért, melyekkel érdemetlenül el-
halmozott és a megpróbáltatások- és veszteségekért, 
melyekkel kíméletes atyai keze meglátogatott bennünket. 

A mai nappal nemcsak az Ur 1895. évét, hanem 
szeretett drága hazánk és benne nemzetünk fönállásának 
egy egész évezredét zárjuk le. A keresztény Magyaror-

*) Egyházi beszéd. Magyarország ezredéves fönállásának 
ünneplése alkalmából 1895. évi szent Szilveszter estéjén Budapest 
székes főváros szent Erzsébetről nevezett^ VII. ker. plebánia-temp-
lomában mondotta dr Czobor Béla nagyvárad- egyházmegyei lat. 
szeit. áldozópap, szentszéki ülnök, egyetemi magántanár, a m. tud. 
akadémia tagja. Budapest, 1895. 14. 1. Emlitésre méltó, hogy ezt a 
beszédet, mely ebben a keresztény hitre és vallásra rendkívüli 
időben a lourdesi csodáról Zichy Géza gróf ajkairól elhangzott 
nagy apologitiJcus és a hitetlenséggel szemben polemikus beszédének 
mondhatni irenilcus pendantja, a budapest-erzsébet-városi plébános 
saját költségén 1000 példányban kinyomatta és az elmondás után 
a. templomban emlékül szétosztatta. 

szág, a „Regnun Marianum" (Mária Országa) ezredéves 
ünnepét készülünk megülni. 

Mily komoly és tanulságos óra ez, mily érdemes 
a megszívlelésre, az eredményekben gazdag mult idők 
tanulságainak felidézésére. 

Ezer év! Nagy idő, kivált ha meggondoljuk, hogy 
az emberi élet átlagos hossza napjainkban csak 28 évre 
tehető s igy a letűnt évezred 35 emberöltőt foglal 
magában. 

Ezer év nagy idő, s mégis mily semmiség az 
örökkévalósághoz mérten, ugy, hogy méltán kiálthatok 
fel a zsoltárossal : „Gondolliodom a régi napokról és az 
örök esztendők vannak elmémben(Zsolt. 76, 6.) 

Ezer év előtt őseink .felkészülve ázsiai hazájokból, 
eljöttek a négy folyam öntözte áldott földre, uj hazát 
alapítani. 

A honfoglaló Árpád hóditó kardjával birtokába 
vette a régi Pannoniát, részint legyőzte, részint szö-
vetségesekül megnyerte a rajta lakó népeket. így szól-
nak régi krónikáink, igy értesít bennünket a történelem. 

Karddal hódította meg ezen országot, melyen 
már akkor keresztények laktak, az erőteljes magyar 
fajnak, mely a nyers népeknél tisztultabb vallási fogal-
makkal bírt ugyan, de még mindig pogányságban 
sinylett. 

Lehetetlen ezen történelmi tényben Isten véghe-
tetlen bölcseségének ujját nem keresnünk és nem lát-
nunk, aki a keresztény népek urává és birodalma örö-
kösévé pogány őseinket szemelte ki. 

Ők csak uj hazát kerestek : s ime uj vallást is 
találtak. 

Jegyezzétek meg jól Á. K. ! az uj hazát el lehetett 
foglalni karddal: de harczi fegyverekkel föntartani 
fajunkat Európa keresztény népei közé ékelten, lehetet-
len volt volna. 

Belátta ezt már Géjza fejedelem és fia Vajk, aki 
meghajtva fejét Jézus Krisztus evangeliuma előtt, fel-
vette a szent keresztségben az István nevet és népének 
valódi apostolává lőn. 

A hittéritők buzgóságát a jó Isten kegyelme ki-
sérvén, elnémultak a pogány vallás énekei a berkekben, 
leomlottak a forrás mellett emelt oltárok s a táltosok 
ajkai örökre lezárultak. . . 

István fejedelem, családja és népe boldogitásának 
föltételét mély bölcseséggel abban kereste és találta, 
hogy országát sz. Péter sziklájához kapcsolta, melyről 
a mennyei Mester mondotta : „e kőszálon fogom épitni 
anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt 
rajta!" (Máté, 16, 18.) 

A koronát épen ezért nem Byzancz hatalmas 
császárjától, hanem Krisztus Urunk helytartójától, a 
római pápától kérte. 

II. Szilveszter pápa, égi jelenés következtében nem-
csak a kért szent koronát küldte meg Istvánnak, hanem 
apostoli kettős-keresztet is. 

Azóta a szent korona jelképe lőn a magyar állam-
eszmének, a kettős-kereszt pedig jelvénye az apostoli 
király fölkent személyének. 

Szent István törvényeit, melyeket mint király al-
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kotott, azon éltető keresztény szellem lengi át, mely a 
magyar nemzetnek létalapjául a vallásosságot, a keresz-
tény erkölcsöket biztosította. E szellem jótékony hatása 
csakhamar minden irányban érezhetőn mutatkozott. 

A honfoglaló Árpád alapította fejedelmi ház nemcsak 
három századon át királyokat adott Magyarországnak, 
hanem szenteket is szült és nevelt az Egyháznak. 

Szűz szent Imre királyfi, az Árpádok liliom tiszta 
lelkű sarja; szent László, a daliás király, a kit a közép-
kor vallásos és lovagias fejedelmei mintaképének joggal 
tisztelt egész Európa ; szent Erzsébet, a könyörületesség 
és felebaráti szeretet sokak által utánzott, de máig tul 
nem szárnyalt tündöklő példaképe ; boldog Margit, a 
tisztaság, alázat és szerzetesi engedelmesség amily vonzó, 
ép oly csodálatos csillaga ; szent Kinga, Jolántha s a 
többi szentek, hitvallók egész koszorúja fényes tanúságot 
tesznek a keresztény szellem gyors fellendüléséről. 

A nemzet megerősödött a keresztény hitben s 
ennek köszönhette, hogy az országunkba betört mon-
golok dulását talélte. Magyarország Nagyasszonya, a 
bold. Szűz őrködött népe fölött, akinek Sz. István fel" 
ajánlotta egész országát. 

IV. Béla királyunk, hazánk második megalapítója 
azzal kezdte működését, hogy az ország Védasszonyának 
képét verette pénzeire. Volt is áldás rajta ! És ha 
utódai letértek a keresztény szellem ösvényéről, ez 
mindenkor a nemzet erejének hanyatlásával, dicső-
ségének elhomályosodásával járt. Példa reá Kun László 
kora. (Vége. köv.) 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 

Hogy teremthetünk „katholikus közvéleményt !" 
Ha azt akarjuk, hogy édes hazánkban reánk katholi-

kusokra ismét szebb napok következzenek, komoly mun-
kához kell fognunk. A mostani helyzet feletti néma buson-
gás, elégületlenség s barátok között tett kemény megjegy-
zések nem használnak semmit ; e felett az egyház ellenségei 
legfeljebb kaczagnak. Nekünk tömörülnünk kell, összekötte-
tési kapcsokat keressünk! Alakítsunk minél több vallásos 
egyletet és szent vallásunk sérelmeinek megszüntetését 
czélzó politikai köröket, ujitsuk föl népünkben a katliolikus 
hitéletet missiók tartása és egyébb a lelki megujulást czélzó 
üdvös intézkedések által, szóval legyünk buzgóbbak a lelki-
pásztorkodás terén mint eddig. Így lassankint föl fog éb-
redni a katholikus öntudat s kath. közvéleménynyé lesz — 
mely erős befolyást fog gyakorolni fel és lefelé — mely 
elől aztán az egyház ellenségei többé ki nem térhetnek. 
A katholikus közvélemény megteremtésében hatalmas esz-
köz még a sajtó, a melyről most szólni óhajtok, 

Nálunk csak utolsó 2—3 évben nyert a katholikus 
sajtó-ügy egy kis lendületet ; de még mindig a kezdet kez-
detén vagyunk, mert sokan, még a lelkipásztorok közül is, 
nem akarják a kath. sajtó kiváló fontosságát fölismerni 
mert különben lehetetlenség volna, hogy néha-néha papi 
házban is liberális újságra akadunk; pedig a,papnak ezen 
a téren is jó példával kell elől járnia.*) 

*) Sőt még oly anomalia is előfordul, hogy kath. lap a sza*-
badkőmüves ..Pesti Hirlap"-ot ajánlja ! 

Első és főteendonk legyen tehát, hogy mi magunk — 
kivétel nélkül — a mint kinek-kinek vagyoni állapota meg-
engedi, egy vagy több katholikus újságra előfizessünk. Azon 
forintok, melyeket ezen czélra fordítunk a legjobb alamizsnát 
képezik, melyet egyáltalán nyujthatunk! Ebből kifolyólag 
következik, hogy papi állásunkkal összeférhetiennek tartsuk 
oly lapok tartását, melyek ellenségeink szolgálatában állanak, 
hitünket és legszentebb érdekeinket sértik és minden katho-
llikus ügyet elvből agyon hallgatnak. Ezen elvet oly követ 
kezetesen kell keresztülvinnünk, ugy hogy soha, még nyil-
vános helyiségben vagy vasúton se vegyünk oly lapot 
kezünkbe, mely érdekeink ellen küzd. Egyszer azt mondotta 
egy katholikus pap : „Én mindig erkölcsi öngyilkosságnak 
tartom, ha egy pap vasúti állomásokon oly újságot vesz és 
azt aztán a vasúti kocsiban nyilvánosan olvassa, a melytől 
a szószéken és a gyóntatószékben minden katholikust óvnia 
kellene." Ha minden pap és minden képzett katholikus igy 
járna el, ha t. i. a nagyobb vasúti állomásokon, vendéglők-
ben, szóval a nyilvános helyiségekben csak katholikus újsá-
gok után kérdezősködnék: ugy a tulajdonosoknak más irányú 
lapok mellett, katholikus lapokat is kellene tartamok. Miért 
nem tehetnők mi is azt — egyöntetű eljárással — mint a 
hetvenes években a német katholikusok tettek a Rajna mel-
lékén? Ott is akkoriban csak liberális újságokat tartottak 
az egyes vendéglőkben. Ezen baj elhárítása végett egy csapat 
lelkes fiatal uri ember — köztük több mágnás — kört ala-
kítottak és megfogadták, hogy lakóhelyeiken, továbbá utazá-
sok alkalmával, mindenkor katholikus lapokat fognak kérni. 
Ha ilyeneket nem kaphatnának, ki fogják jelenteni, hogy 
ők jövőben csak olyan helyiségeket fognak látogatni, a hol 
megszokott lapjaikat olvashatják. És mi volt az eredmény? 
Miután ezen derék urak tervüket következetesen keresztül 
vitték — egy fél év múlva minden nagyobb hotelben a 
„Germania" és más kath. lapok föltalálhatók voltak. 

Nekünk továbbá arra kell törekednünk, hogy a katho-
likus irányú lapokat a hivők minden osztályában elterjesz-
szük. Az intelligens osztálynál törekedjünk jó irányú napi-
lapokat vagy terjedelmes heti lapokat elhelyezni, az alsóbb 
osztálvuaknál egyszerű, a nép fölfogásának megfelelő kisebb 
terjedelmű politikai hetilapokat és vallás erkölcs nemesítő 
folyóiratokat; mint pl. a Magyar Néplap, Westungarisches 
Volksblatt, stb. 

Itt még meg kell említenem, hogy minden papnak 
kiváló gondja legyen, hogy minő naptárt olvasnak hívei. 
Miután ilyen minden háznál szokott lenni, s mivel ezt ki-ki 
olvassa, azért hasson a pap oda, hogy az esetleg eddig 
használt rossz irányú naptárt katholikus szelleművel helyet-
tesítse, pl. a győri kármeliták naptára, szt. család naptára, 
Herkó Páter, stb. 

A mi az újságokra való előfizetők gyűjtését illeti, az 
ugyan nem könnyű dolog, de azért kitartó fáradság és buz-
galom mellett szép eredményt várhatunk. Ne mondja senki, 
hogy ezen a téren meddő marad minden törekvés! A ta-
pasztalás az ellenkezőt mutatja. Legjobb első sorban a köz-
ség jobb érzelmű polgáraival kezdeni, nekik saját lap-
jainkat kikölcsönözni, esetleg néhány újságot számukra 
ingyen járatni s lassankint oda hatni, hogy egyik-
másik jobbmódu polgár, vagy többen együttvéve, egy-egy 
lapra előfizessenek. Ilyen eljárás nem maradhat eredmény 
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nélkül! Csekély magam ilyenformán több mint 40 különféle, 
katholikus irányu újságot tudtam szerény plébániámban 
elterjeszteni. Probandum est! 

Végre szükséges, hogy közérdekű czikkek és hirek bekül-
dése által támogassuk a sajtót. Kétségtelen, hogy ezen a 
téren mi papok sokkal többet tehetnénk, mint tényleg 
teszünk! Ha mindnyájan, a mennyire hivatásunk és elfog-
laltságunk megengedi, — a katholikus lapoknak beküldött 
érdekes hirek és megkapó czikkek által bő anyagot szol-
gáltatnánk : — ugy a liberális lapokkal, melyek elterjedtségök 
és gazdag segélyforrásaik folytán hatásosabb eszközökkel 
rendelkeznek, — lapjaink lépést tarthatnának és az előfize-
tők számában gyarapodnának. Hiszen általános a panasz, hogy 
katholikus lapjaink szegények a napi hírekben ! 

Ezen támogatás más oldalról is szükséges. Ugyanis, 
ha katholikus közvéleményt akarunk teremteni, akkor szük-
séges, hogy panaszainkat a katholikus lapokban napvilágra 
hozzuk, szükséges, hogy nyilt sisakkal küzdjünk az ellenünk 
szórt gyanúsítások ellen, továbbá, hogy az egyházi szertar-
tásokat zavaró vagy kigúnyoló inczidenseket leleplezzük, a 
választásoknál előforduló visszaéléseket ostorozzuk és az 
„uj rend"-del inaugurált sokféle vexatiót esetről esetre a 
nagy közönség tudomására hozzuk stb. stb. Epen azért 
nagyon helyeslem a ,,Magyar Állam" és ,,Fejérmegyei 
Napló" eljárását, a melyek ezen czélból egy külön rovatot 
nyitottak lapjukban. 

Mennyi törvényellenes, reánk katholikusokra sértő 
intézkedés történt az utóbbi években Magyarországon a nép 
és a papság indolentiája folytán, mig az ellenség a sajtó 
utján sokszor a legparányibb dolgot a nagyharangra köti 
és az állami közeget közbelépésre kényszeríti ! 

Azért bátran előre ! Szellőztessük ügyünket a hírla-
pokban, mert jól mondja a hires Weisz Albert atya „a mai 
kor a nyilvánosság kora" ; védelmezzük álláspontunkat az 
igazság fegyvereivel, támadjunk a tárgyilagosság határain 
belül — sed suaviter in modo : s bizonyára elvövend az idő, 
a mikor Magyarországban is respektálni fogják a katlioli-
kusok jogos kívánalmait! Ugy legyen minél előbb! 

K. F. 

IRODALOM. 
— Goffine oktató és épületes könyve harmadik 

átdolgozott magyar kiadásban immár elhagyta a sajtót s 
most van kötés alatt. Nagy 8-adrét, igen finom papir, XXIY. 
és 944 oldal, 74 igen szép illusztrászióval. Ára fiizve 2 frt 
20 kr., díszes egész vászonkötésben 3 frt, félbőr kötésben 
3 frt 50 kr. E kiadványt diszes egész vászonba kötve a 
Szent-István-Társulat tagjai 1895-re és 1896-ra, tehát két 
évre tagilletményül kapják. A kik 1895. decz. 31-ikéig e 
czélra 50 krt beküldenek, azok a könyvet félbőr kötésben 
kapják; a félbőr kötés ily tettes és gyakori használatra 
szánt könyvnél nagyon ajánlatos. Megjegyezzük, hogy ez a 
Goffine-kiadás a kiállítás finomsága túlszárnyalja a külföl-
dön egyszerű kiadás gyanánt megjelent Goffineket s meg-
közelíti a díszkiadás gyanánt megjelenteket. Mint tagillet-
mény is valamivel költségesebb, mint az utóbbi években 
megjelent tagilletmények voltak. De a Társulat vezetője azt 
hitte, hogy a mit ezen az uton többletkép kiad, azt vissza-
kapja azáltal, hogy a szép és olcsó kiadványból tagjaink 
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buzgólkodása folytán a tagilletményeken tul is nagy szam-
ban elad példányokat. 

— Egyliázi beszédek az újév minden vasár- és 
ünnepnapjaira. Függelékül Böjti és alkalmi beszédek. Kiadja 
Kováts lajos gyömörei plébános. Az egyházmegyei hatóság 
jóváhagyásával. II. kötet. Ünnepi és alkalmi beszédek. Ára 
az I. és II. kötetnek 3 frt. Győr, 1895. 8-r 317 1. 

Gondos embernek gondos, magvas tartalmú léleknek 
magvas az ő — beszéde is. Nem tehetünk róla, de Kováts 
gyömörei plébános ur beszédei nekünk nagyon tetszenek. 
Yelős, kerekded rövidség jellemzi őket, élő, mindeneket át-
hatni kivánó hittel, emelkedett szellemmel, sűrűn váltakozó 
eszmékkel, magyaros észjárással. 

V E G Y E S E K . 
*** „Isten békéje" — harczczal Isten ellen! Ezzel 

kezdi az uralkodó szabadelvüség a milléniumi nagy esz-
tendőt. Ilyen eszméket penget Bánfíy miniszterelnök újévi 
beszédében a hiszékenyek és gyenge elméjűek megtévesz-
tésére. Isten békéjéről beszélni egy országban az állami 
hatalomnak akkor, midőn a törvénykönyv élére ki van irva 
az Isten elleni sértéseknek egyik legnagyobbika, t. i. a 
keresztény kinyilatkoztatásban megnyilatkozott Istennek, és 
az ő akaratának, az ő tanításainak és rendeleteinek szabad 
semmibe vétele a következő czégéres tentáczióval az igaz 
Istentől való elpártolásra „mindenki követhet bármely hitet, 
bármely vallást" — fölér az istenkáromlás bűnével, sőt 
azonos vele. Mert mi az istenkáromlás bűne? „Istent sértő 
beszéd vagy cselekedet." Ha tehát sértés például azt mon-
dani, hogy a királylyal, Bánffyval, Wekerlével s a többi 
nagyságokkal, sőt még a legutolsó utczasöprővel szemben is 
szabad mindenkinek azt tartani és azt mondani, a mi neki 
tetszik, mert bizony-bizony nem mindent szabad más becsü-
letéről vagy vagyonáról hinni és vallani csak a mi igaz s a 
mi az illető jogait nem sérti: mennyivel nagyobb sértés az 
Istenre nézve az, ha egy ország törvénye azt mondja, hogy 
mindenkinek szabad róla hinni és vallani, a mi tetszik, 
holott napnál világosabb, hogy csak azt szabad, illetve kell 
is hinni és vallani Istenről, a mi igaz, a mit maga magá-
ról szavakban és tényekben kinyilatkoztatott. Törpe gene-
ráczió kezébe jutott a millénium ünneplése. 

— Indítvány. Bartha István csanádegyházmegyei 
áldozópap azt indítványozta a M. Á.-ban, hogy mivel 
a kath. papság 800 éves működését időhiány miatt már nem 
lehet leirni a milléniumra, tehát minden egijházmegyében 
valaki legalább e század eleje óta irja le az illető egyház-
megye papjainak, irodalmi, művészeti és jótékonysági 
működését. 

f Gyászhír. A főváros papsága egy igen kedves s 
aránylag fiatal kora daczára nagyérdemű tagját veszítette 
Dr. Wayand Géza budapest-terézvárosi káplán személyé-
ben. Mult évi decz. 30-án virradóra halva találták az ágyban, 
szívszélhűdés oltotta ki fáradhatatlan, önfeláldozó igazi papi 
életét. A boldogult a ki lapunkba is adott be dolgozatot, 
beillőleg korunkba, mely igen sokat vár kath. paptól, 
sokoldalú tevékenységet nagy buzgósággal töltött be. 
Kápláni teendők mellett gymnasiumi hittanár volt és a 
Fehérkereszt-egyesület pénztárosa. Budapest-Terézvárosban, 
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a hívek annyira szerették, hogy temetésén, mely f. é. jan. 
2-án reggel történt a templomból, nagy sokaság könnyezve 
állta körül ravatalát. Have pia anima ! Requiescat in pace ! 

— A budapesti Katholikus Kör történetírói toll 
megörökítésére méltó lépésekkel halad a magyar katholiciz-
mus ujjáalkotásának munkálásában. Ezt a milléniumi évet 
avval kezdte, hogy jan. 1-én reggel fél 9 órakor a szervita 
atyák templomában Yeni Sanctéval szent misét tartatott s 
a milléniumi évforduló alkalmából fáradhatatlan elnöksége 
által felhívást küldött szét Magyarország összes kath. egy-
leteihez és társulataihoz egy országos kath. egyesületi kon-
gresszus tartása iránt. 

— Az „uj rend" hatásáról az „Ev. Egyházi 
Szemle" i r j a : „Az alföld egyik nagy községében, hol 
a magyarok a református, a tó tok és németek az ág. 
evang. egyházhoz tartoznak, a polgári házasság behoza-
tala óta házasságra lépet t öt református pár közül a 
polgári összeadás után csak egy pár ment a ref. temp-
lomba egyházi esketésre, ellenben az ág. ev. házaspárok 
kivétel nélkül, mind egyházi esküvel is megpecsételték 
fr igyöket . Az ottani anyakönyvvezető akként nyilat-
kozott, hogy a tó tokat és németeket nem is volna szükség 
egyházi kötelességökre figyelmeztetni, a nélkül is tel je-
sitik ; ellenben a református magyarokat hiába figyel-
mezteti kötelességökre." E z bizonyára az u j rendnek 
igen elszomorító hatása. De még elszomorítóbb az, 
hogy Bácsmegyében egy német ág. evang. egyházban 
október és november hónapokban huszonhat u j házas-
ság köt tetet t , és ezek közül egy házaspár esketet te meg 
magát egyházilag a templomban. (Debr. Prot. Lap.) 

— Két könyv két nagy ügyről jelent meg a 
milléniumi évforduló alkalmából. Az egyik is, a másik is 
igen-igen jellemző a kath. egyházra, a melynek Magyaror-
szág azt a csodát köszönheti, hogy még fennáll. Az egyik 
szól egy oly ügyről, mely azt mutatja, hogy a kath. egyház 
papságának megélhetése égető kérdés: a kongruáról. A 
másik szól arról, hogy egy katholikus főiskolának fizetett 
tanárai képesek az intézet katholikus jellege ellen kouspirálni 
és agitálni. Esztergomban Széchenyi Miklós gróf apáttól, a 
bibornok herczegprimás a latere titkárától megjelent egy 
könyv a lelkészi kongrua ügyéről 1885—1895-ig. Pécsett 
megjelent egy füzet az ottani püspöki joglyceum katholikus 
jellegének igazolására saját ny. r. jogtanáraival szemben. 
Mindakettő messzevágó nagy ügyet tolt előtérbe, hogy 
azokkal e milléniumi évben többször is fog kelleni a kath. 
közönségnek foglalkozni. 

— A kath. iparos tanulók otthonában Budapesten 
(II. ker. Toldy Ferencz-utcza 30.) karácsony napján dél-
után 4 órakor ünnepély volt, melyen szinre került Beregi 
Sándor „Karácsonyi Pásztorjáték "-a három szinben. Egy 
jelenvolt azt jelentette nekünk, hogy igen kedves ünne-
pély volt. 

M R F E L H Í V Á S 
a „Eeligio-Yallás" 1896-iki, ötvenötödik évfolyamára. 

Isten megélni engedte a róm. katholikus vallás ez 
egyházi közlönyének, hogy száz meg száz lapot keletkezni 

és kidőlni látva maga mellett, ő évek óta Magyarország 
összes lapjai legidősebbikének, a magyar sajtó doyen-jának 
dicsőségét élvezi. 

Feladata e lapnak az emberi élet legfelségesebb, leg-
szükségesebb, legfőbb, sőt tulajdonképen egyedül bol-
dogító tényezőjét, a vallást, Isten ismerését és szeretet-
től sugallt tiszteletét, a maga elvi fenségében hirdetni a 
magyar sajtó körében, hogy mindenben Isten akarata legyen 
meg közöttünk, és mindenben dicsőíttessék Krisztus, az 
Isten egyszülött Fia, a ki érettünk a keresztfán meghalt 
hogy mi Isten fiaivá _ lehessünk s emberhez méltó élete, 
élhessünk. 

A „Religio-Yallás" hivatása tehát, az érdekek lázas har-
czának zajában fennen hangoztatni, hogy keresztény isteniféle-
lem vagyis vallásosság nélkül, sem az egyesek, sem az álla-
mok élete, sem bátorságos, sem emberséges nem lehet, ha-
nem zsákmányul esik lassankint összes czivilizácziónk az újra 
ébredt pogányság önző önkényének, a romlás kiváltságolt sza-
badságának, az erkölcsi anarchiának. Európa legnagyobb ka-
tona-állama császárjának kellett figyelmeztetni Európa né-
peit egy képpel, hogy az elpogányosodás ellen komolyan és 
lelkesedéssel száljanak síkra, legszentebb lelki javaik, a ke-
resztény vallás által szerzett és gyarapitott erkölcsi kincseik, 
a keresztény czivilizáczió védelmére. 

Ha valaha, most van szükség Magyarországban egy állan-
dóan szóló keresztény őrszem arra figyelmeztető szózatára, hogy 
egyeseknek és egész nemzeteknek nincs menekvése, csak az 
üdvözitő Jézus Krisztus vallásában, s lia attól eltértek, nincs, 
sürgősebb teendőjük, mint visszatérni az Istenhez, az ő ir-
galmához, az ő atyai vezetése alá. 

Soha ez a lap még oly körülmények közt nem volt, 
mint jelenleg. Az ország állami hatalma, mely eddig ke-
resztény volt sőt „apostoli", levetette magáról a vallásos, 
a keresztény jelleget s tág kaput nyitott alattvalói lelkéhez 
minden vaílási agyafúrtságnak s az emberi agyafúrtságok 
legnagyobbikának, a vallástalanságnak. Ha nem volna tehát: 
most kellene megalapítani ezt a lapot, hogy figyelmeztető 
legyen a magyar nemzet életében a legfőbb s legszükségesebb 
dologra : az Istennek megadandó köteles tiszteletre, mely min-
den igazi emelkedésnek és haladásnak, még az anyaginak is, 
nélkülözhetetlen föltétele s legerősebb emeltyűje, támasza. 

A ,,Religio-Yallás" jeleníti meg, papi hivatásból és 
szakszerűen, a magyar időszaki irodalom, a magyar sajtó 
körében azt, hogy a kath. egyház minden nemzet számára magá-
ban hordozza századokon át a czivilizáczió, a művelődés és 
haladás alapjait és eszközeit, mert világegyház. Ennélfogva 
a ,,Religio-Vallása nemcsak Magyarország vallási ügyeit 
igyekszik kellő megvilágításban, híven és minden irányban 
tanulságosan visszatükröztetni, hanem egyes vallási esemé-
nyekről szóló, lehetőleg kimeritő egyházi tudósításai által az 
egész kath. egyház hatásköréből ad, Rómára, az igazság oszlo-
pára és sziklaapjára szegezett szemekkel, tájékoztató áttekin-
téseket. S ez utóbbi tekintetben ez a lap Magyarországban 
egyedül áll. 

Magyarország katholikus papsága, a keresztény vallás-
hoz való visszavezetés ránk szakadt mai nagy apostoli köteles-
ségeinek teljesítésében, a „Religio-Vallás^-ban lelkiismeretes 
tájékoztatót, segédet és vezért bir. Támogatása és terjesz-
tése által tehát magának, és az egyháznak tesz szolgálatot. 

Előfizethetni negyedévre 2 ír t 50 krral. félévre 5 írttal, 
egész évre 10 írttal. Szegényebb sorsuak abban a kedvezmény-
ben részesülnek, ha világiak, hogy árleengedéssel, ha áldozópa-
pok, hogy erga stipendia kapják. Megrendelhetni a szerkesztő-
ségben, Budapest, Bajza-utcza 14., vagy a kiadóhivatalban. Buda-
pest, Papnövelde-utcza, Nagy S. nyomdájában. 

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

Budapest, 189^. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. SE.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es 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 A R S A 
Ö T V E N Ö T Ö 

Előfizethetni 
uúnden 

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. 

Budapesten, január 8 3. 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K É V F O L Y A M . 

S Z . I. Félév. 1896. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : De Commissione Pontificia ad Reconciliationem Dissidentium cum Ecclesia Fovendam. — 
Katholikus egyletek országos kongresszusa. — Nm. és főt. dr Samassa József egri érsek ur milléniumi főpásztori levele. — Egyházi 
Tudósítások : f Dr Barts Ferencz. — E s z t e r g o m : A papság újévi tisztelgése a bibornoknál. — S z é k e s f e h é r v á r : Főpásztori 

levél a milléniumi év kezdetének megünnepléséről. — Millénium. Vegyesek. 

DE COMMISSIONE PONTIFICIA 

AD RECONCILIATIONEM DISSIDENTIUM 

CUM ECCLESIA FOVENDAM. 

L E O P P . XIII. 
MO TV PROPRIO. 

Optatissimae in una fide reconciliationis earum gen-
tium, quae a romana Ecclesia matre non uno tempore 
nec una de causa secesserunt, nova quodammodo Nos 
ponere initia et plena caritatis admovere invitamenta, iam 
inde ab apostolica epistola Praeclara, studiose contendi-
mus. — Ad rem quidem earn sumus aggressi, quae, ut 
alias monuimus, diuturni sit laboriosique operis, eadem-
que utilitatis non ita proxime eventurae. At vero, praeter \ 
summam divinae opis fiduciam qua maxime sustentamur, 
optima quaeque sunt Nobis adiumenta in id quaesita; in 
primisque visum est pro gravitate et amplitudine causae 
opportunum, aliquot ex Dilectis Filiis Nostris S. Ii. E. 
Cardinalibus in communionem consiliorum adsciscere. 
Tales reapse institutas apud Nos congressiones, principio 
ad rationes ecclesiarum orientalium spectare voluimus ; 
placuitque propterea advocare et audire praesentes Yene-
rabiles quoque Fratres, earumdem nationum vario ritu 
Patriarchas. I ta factum feliciter, ut quaedam rerum capita 
sint a Nobis, édita baud multo ante constitutione Orien-
talium, dignitas ecclesiarum, definita et décréta : quae, 

tametsi per se ad veterem catholicorum legitimam per 
Orientem disciplinam conservandam tuendamque propius 
pertinent, aeque tamen unitati aliis in gentibus redinte-
grandae posse conducere manifestum est. — Iamvero 
h une Nos primum reputantes initarum congressionum 
fructum, eisque continuandis probe intelligentes quantum 
praesidii ad ceteras etiam propositorum partes iure liceat 
expectari, idcirco induximus animutn illud providere ut 
huiusmodi institutum certiore quodam pacto certâque 
constantia, quamdiu ipsa postulaverit res, permaneat vige-
atque secundum vota perutile. 

Itaque sententiam Nostram litteris bisce tradentes, 
peculiare esse ac stabile Consilium, sive, uti loquuntur, 
Commissionem decernimus atque edicimus, proprio munere 
et cura deditam reconciliationi dissidentium fovendae. Ea 
constabit ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, quos Ponti-
fex nominatim designet, quibus ipse praesifc, quique coram 
eo statos habeant conventus. Primosque ex instituto nomi-
namus : 

MIECISLAVM LEDÓCHOWSKI 

BENEDICTVM MARIAM LANGÉNIÈVX 

MARIANVM RAMPOLLA DEL TINDARO 

YINCÉNTIVM VANNVTELLI 

ALOISIVM GALIMBERTI 

HÈRIBERTVM VAVGHAN 

IOSEPHVM MARIAM GRANNIELLO 

CAMILLVM MAZZELLA. 

Erunt praeterea, ut sacris in Consiliis urbaois asso-
let, convenienti numero Consuitores, item a Pontifice 
designandi : in quibus pari loco ii babebuntur quos Patri-
archae catholici orientales, tamquam legatos suos in Urbe 
consistentes, singuli singulos, destinaverint. Consultorum 
sit, doctrinam suam, prudentiam, rerum usum naviter 
conferre cognoscendis instruendisque causis quae in deii-
berationem Pontificis et Cardinalium, quos supra diximus, 

3 
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deferantur : deferet autem ille ex Consultoribus, cui Pon- ; 
tifex mandaverit eiusdem Commissionis esse ab actis ; cui 
propterea licebit eis ipsis pontificiis congressionibus ex 
officio interesse. 

Haec vero consilia et décréta, quorum exitum auspi-
ciis providentissimi Dei praecipue commendamus, rata 
firmaque consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die S I X 
Mártii anno MDCCCVC, Pontificatus Nostri decimo 
octavo. 

LEO PP . XIII. 

Katholikus egyletek országos kongresszusa. 
Ha létre jön, s nagy a remény, bogy létre jön, 

sőt állandósul : ez lesz az ország millióinak lelkét megható s 
szivét magasom dobogtató milléniumi évnek legnagyobb 
s legmesszebb kiható katholikus alkotása : a hazánk 
területein működő társulatok és katholikus egyesületek 
országos kongresszusa, országos -nagygyűlése. 

A gondviseléses első lépés megtörtént. A budapesti 
Katholikus Kör alulirt m. t. elnöksége a következő fel-
hivást intézte az ország kath. egyleteihez és társula-
taihoz : 

Mélyen tisztelt elnökség ! 
Küszöbén állunk immár annak az esztendőnek, 

melyben a nemzetek sorsát intéző isteni Gondviselés 
határtalan kegyelméből ezredik évfordulóját fogjuk ün-
nepelni nemzeti létünknek, nemzetünk fenállásának. Ez-
redik évfordulóját annak a történelmi eseménynek, hogy 
a magyar nép elfoglalta ezt a földet, hazát alkotott, 
hazát szerzett itt magának, melyet azután ezer év viharai, 
ezer év viszontagságai között is hősileg megvédelmezett, 
hiven föntartott egész a mai napig. 

Ritka esemény ez a nemzetek történetében, melyet 
megérni csak kevés nemzetnek jutot t osztályrészül ; 
nagy jelentőségű évforduló ez mi reánk nézve, kiknek 
megadatott a szerencse, megérni és megünnepelni nem-
zetünk és hazánk fenállásának ezredik évfordulóját. 

Tudjuk és érezzük mindannyian, hogy e magasztos 
ünnepben részt kell vennie mindnyájunknak, hogy e 
nagy évforduló fényének és díszének emelésére legjobb 
erejét, legjobb tehetségét kell felhasználnia mindnyájunk-
nak. De különösen részt kell abban vennie a magyar 
katholiczizmusnak, mely több mint nyolczszáz év előtt 
nemzetünket az európai államok sorába bevezette, szá-
mára a művelődés, a kultura forrásait megnyitotta, 
nemzetünk fenállását biztosította, századokon át nevelte 
és védelmezte. És különösen részt kell vennie a millé-
nium ünneplésében a katholikus egyesületeknek, melyek 
a vallással összeforrt hazafiság eszméit irták zászlaikra, 
melyek a katholiczizmus nemzetfentartó szellemét ápolják 
tovább s annak ideáljait akarják megvalósítani az újra 
kereszténynyé teendő magyar társadalomban. 

Ez a meggyőződés indította arra, mélyen t. elnökség ! 
a Budapesti Katholikus Kört, hogy a milléniumnak a 
kath. egyletek által való megünneplését megfontolás és 
tanácskozás tárgyává tegye. Ez a meggyőződés lelkesí-
tette a Budapesti Kath. Kört azon határozatra, hogy a 

millénium évében Jrözös értekezletre, országos kon-
gresszusra hivja össze Magyarország összes kath. egyleteit az 

; ország fővárosába. 
Mélyen tisztelt elnökség ! Tagadhatatlan tény az, 

hogy az ujabb időben különösen nagy föllendülés, nagy 
elevenség és tevékenység indult meg a kath. egyleti 
élet terén egész Magyarországban. Régóta fenálló kath, 
egyleteink u j életre, fokozottabb tevékenységre kezdenek 
buzdulni, csaknem naponként uj és uj egyletek alakulnak 
az ország minden részében, melyek a legnagyobb lelke-
sedéssel fognak hozzá a magyar kath. egyleti élet fel-
adatainak megvalósításához : visszaállítani a keresztény 
szellemet a magyar társadalomban, meghódítani újra az 
egyént, a családot és a társadalmat a keresztény esz-
méknek, reorganizálni teljesen a magyar társadalmat. 

Másrészről azonban az is tagadhatatlan dolog, 
hogy az egyleti élet teréo, nem egy tekintetben még a 
kezdet kezdetén állunk csak hogy tevékenységünk nél-
külözi az egységes vezérlő elveket, hogy szemeink elől 
tévesztjük gyakran teendőinkben a szükséges sorrendet 
és mellékes czélokért fáradunk, nem ritkán mellőzve azt, 
a mit első sorban kellene czélul tűzni ki magunknak. 

A magyarországi kath. egyletek országos kongreszusa 
egy nagy, hatalmas lépéssel vinné előbbre a kath. egyleti 
tevékenységet Magyarországon. 

Egyrészt megteremtené az annyira szükséges össze-
köttetést és tesvéri kapcsolatot a kath. egyletek között, 
ujabb lelkesedést, ujabb bátorságot öntve szivünkbe) 
látván, hogy mennyien vagyunk, kik ugyanazon czélok 
szolgálatában állván, ugyanazon eszmének kívánjuk 
szentelni munkánkat, lelkesedésünket. 

Másrészt ez az országos kongresszus megismertetné 
a kath. világgal, a kath. közvéleménynyel a kath. egy-
letek nemes czélját, magasztos hivatását. Hiszen oly sok 
hasznos kath. egylete van hazánknak, melyek a közön-
ségtől alig ismerve, magukra hagyatva, szük körben 
folytatják csak működésüket, éppen azért, mert a nagy 
közönség alig ismeri őket. A kath. egyletek országos 
kongresszusa mindezek czélját, működését bemutatná a 
nemzet színe előtt s azok pártolására, előmozdítására 
buzdítaná a nemzetet. 

Végül a katholikus egyletek országos kongresszusa 
— s ez lenne kétségen kivül a kongresszus legfontosabb 
munkája — üdvös határozatokat hozna a kath. egyletek 
tervszerű, czéltudatos és egységes működésére nézve, 
megállapítaná a teendők sorozatát, a melyek megvalósí-
tására kell irányozni munkálkodásunkat. 

Természetesen e czélok elérése végett az általunk 
tervezett nagygyűlés nem egyszerű gyülekezés volna 
csupán, hanem rendszeres munkára hivatott kongresszus. 
A létező egyletek czélja és hivatása szerint különböző 
szakosztályokba oszolnék föl a kongresszus, körülbelül a 
következő szakosztályokra : 

I . Kath. irodalmi egyletek. 
II. Kath. társadalmi egyletek (kath. körök, kath. 

olvasó-egyletek, kath. ifjúsági egyletek). 
III. Kath. szocziális egyesületek (kath. legény-egy-

letek, kath. munkás-, iparos-egyletek). 
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IV. A Jeer. Charitas szolgálatában álló egyletek 
(Szent Vincze-egyletek, kath. jótékony nőegy-
letek, betegsegélyző, temetkezési egyletek stb.). 

Ezek a szakosztályok külön-külön tartandó gyűlé-
seiken beszélnék meg saját ügyeiket, állapítanák meg a 
működésűkben követendő elveket. A közŐ3 és nyilvános 
nagygyűléseken pedig ezek a már meghozoti határozatok 
lennének bemutatva, s buzdító, lelkesítő beszéd kísére-
tében ismertetve meg a nagy közönséggel is. 

íme mélyen tisztelt elnökség, a kath. egyletek 
országos kongresszusa, a mint az szemeink előtt lebeg, 
ime az eredmények, melyeket mi a kongresszustól várunk 
és reménylünk 

Ezek előadása után mély tisztelettel és testvéri 
bizalommal kérjük a mélyen tisztelt elnökséget s a 
vezetése alatt álló egyesületet : 

1. Mondja ki az egylet, hogy hozzájárul a kath-
egyletek országos kongresszusának megtartásához, és kí-
vánatosnak, szükségesnek tar t ja azt. 

2. Válaszszon az egylet kebeléből egy vagy két 
képviselőt, kik az 1896. év február havában összejőve a 
fővárosban, mint a kath. egyletek országos kongresszusá-
nak előkészitő bizottsága a kongresszus programmját 
részletesen megállapítanák s annak idejére, összehívása 
módjára stb. megállapodnának. 

3. Jelölje meg az egylet azon kérdéseket, melyek 
tárgyalását első sorban tartja kívánatosnak és szükségesnek, 
hogy az előkészitő bizottság ezen beküldött tételeket 
megfontolás tárgyává tehesse. 

4. Ha esetleg valamely egylet ezen előkészitő 
bizottságba képviselőt nem küldhetue, bizzon meg kép-
viseletével valamely fővárosi egyént, s ezzel közölje 
óhajtásait , mire az előkészitő bizottság figyelmét felhívni 
óhajtja, 

Mélyen tisztelt egyesület! Egy nagyfontosságú s 
az egész magyar katholiczizmusra, annak jövőjére, műkö-
désére kiható eszme megvalósítására kérjük és hívjuk 
fel a t. egyesület figyelmét és lelkesedését. Joggal 
hiszszük és reméljük, hogy szándékunk ugyanoly lel-
kesedéssel fog a testvér-egyleteknél találkozni, mint a 
mily lelkesedés indított minket a jelen felhívás meg-
tételére. 

A t. egyesület válaszát — miután az előkészüle-
tekre úgyis rövid az idő — 1896. január végéig okvet-
lenül kérjük körünkhöz (Budapest, Koronaherczeg-utcza 
17.) beküldeni. 

Isten velünk ! 
Pintér Kálmán, Gróf Esterházy Miklós Móricz, 

a budapesti Katb. Kör alelnöke. a budapesti Katb. Kör elnöke. 

Nm. és föt. dr Samassa József egri érsek ur 
railléniurai főpásztori levele. 

Honfoglalásunk évezrede. 
(Latin eredetiből.j*) 

Üdvvel virradjon drága hazánkra az 1896. esztendő, 
melyben ezredik évét ünnepeljük annak, hogy őseink 

*) A fővárosi lapok csak törpe kivonatot közöltek e hatal-
mas szózatból. Mi az autbentikus forditás teljes szövegét közöljük. 
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annyi küzdelem árán, győzelmes harezok, munkás, S Z Í V Ó S 

kitartás által, mintegy a természetes viszonyok rendjét 
megtörve, a Pannoniával határos részeket s majd magát 
Pannoniát meghóditák s állandóan és végleg meg-
telepedtek e földön, mai Magyarországunkban. •— 
Az utódok harczi dicsősége, okuló bölcsesége, szellemi 
nagysága fenntartotta, az édes hazának nevezete nekünk 
megszentelte e hont, s mindannyiunk szeretete benne, az 
egyetlenben, forr össze. 

Hisz volt-e valaha nemzet, melynek szentebb lett 
volna a haza neve, a haza nagysága? mely bensőbb 
odaadással, elszántabb szilárdsággal, törhetetlenebb hű-
séggel ragaszkodott volna a hazához?! Dicsőségünk és 
boldogságunk, hogy hirünk, nevünk, róla szállt reánk ; 
képének ragyogása, mint a ránk virradt napé, a mi 
mindennapi gyönyörűségünk. Más nemzeteket tudós 
férfiaik bölcseleti tételekkel oktattak be, hogy a haza 
üdvében a közjónak, sorsuknak zálogát lássák ; belénk a 
természet oltotta ezt; nekünk nem kelle ily oktató szót 
várnunk, bölcsőnktől kezdve már minden érzésünk egy 
czélra lángolt: hogy minden tehetségünk, minden te-
vékenységünk a hazáé legyen, és szent legyen előttünk 
mindig a haza gondolata! 

E belénk oltott, e velünk született honszeretet vivta 
ki csak Isten kegyelmével, hogy hazánk évszázadokkal 
túlélte Európa több országát ; és midőn a háborúk esélye 
hazánk legszebb, legjelentékenyebb részeit ellenségek ke-
zére juttat ta, e honszeretet hatalma nem engedte erőre 
kapüi biztonságuk érzetét, s kiüzetésökkel csak azt a késő 
korra is átszálló fényes példát hagyták, hogy a magyar 
meg tud halni hazájáért, de leigázást tűrni nem. 

A lángoló hazaszeretet fellobogásával, a nemzet ösz-
szes rétegeinek versenyre kelő lelkesültségével, örven-
dező emlékezéssel ünnepli azért a magyar honfoglalásának 
évezredét. 

De a boldogító visszaemlékezés hatása alatt lelkünk 
önkénytelenül a multakba mélyed, hogy a múltnak isme-
retéből tanulságot merítsünk a jövőre. 

Az emberiség történetét a bölcseség érteti meg ve-
lünk, a bölcseség, mely az események komoly megfigye-
lésében, a jelennek és jövőnek a multakból levont meg-
ismerésében áll. Nem is elég csak látni a tényeket; az 
okok után kell kutatnunk, behatóan vizsgálnunk: mi miért 
történt, mi miért maradt el ; miért ott a bukás, miért itt 
a siker? A történelem ugyan nem szorosan kimért, vál-
tozatlan folyamatban halad ; nagyok az eltérések, fordula-
tok, annyira, hogy még a valószínűtlennek bekövetkezése 
is valószínű : de rendszerint mégis hasonló okok, hasonló 
eredményeket szülnek, s a jövő megítélésének nincs biz-
tosabb mértéke, mint annak felismerése, hogy idők hosz-
szu során át ugyanoly okokból az esetek legtöbbjében 
mily eredmények származtak. 

A történelem ez oknyomozó igaz tudása nélkül az 
államok életfejlődéseinek, sorsuk fordulatainak tanulmá-
nyozásában sokféle tévedések útvesztője nyilik meg. 

Az igazságot kutatva, a multak hasznos tanulságai 
s bizonyságai nyomán előttem világos, hogy az Ur az, 
Jci megsokasítja a nemzeteket és elveszti azokat, és helyre-
állítja a felforgatottakat« (Jób, 12, 2 3 ) ; s hogy ezért a 

3* 



20 RELIGIO. 1 5 

nemzetek életereje az isteni gondviseléstől függ, s mind-
ennek központja Krisztus. Hangosan hirdeti ugyanis az 
egész történelem, hogy Isten az, ki az emberiség szaka-
datlan nagy mozgalmait, sorsa esélyeit bölcseségével intézi 
s az emberek szándéka nélkül is saját czéljaira fordítja. 

Történelmünk lapjai bizonyítják, hogy Isten titok-
zatos terve a magyar nemzetet is külön hivatásra jelölte 
ki s avatta föl. 

Midőn a teljesen ismeretlen, századokon át névben 
sem hallott magyarság viharképp Európára zudult, világ-
felforgatóknak hirdette őt a megrémült világ ; és ősi fész-
kéből Istentől kiszólítva, u j névvel uj rettenetet hozott e 
földre ; magát a római birodalmat is megmozgatta s az 
akkori idők romlottságának büntetéséül vészt, pusztulást 
hagyott nyomaiban mindenfelé. Istentől vett hivatásának 
parancsából, városokat, helységeket, tartományokat, orszá-
gokat megrázkódtatott, feldúlt, felforgatott ; és nyugat 
kincseit összezsákmányolva, majd teljes enyészetbe dön-
tötte azt. De miután Pannoniát, Európának e termékeny 
s a polgárosultság minden szükséges eszközével bőven 
rendelkező részét birtokába vette, virágzó és hatalmas 
országot alapitva, a hitnek ádáz és kegyetlen üldözőjéből 
a kereszténységnek paizsa, védbástyája lett. 

Méltán mondja idevonatkozólag a tudós Baronius, 
kiben az ész ereje, az itélet élessége bámulatos tudo-
mánynyal párosult : „Kétségbevonhatlan, hogy e nemzetet 
valamely csodaszerü erő és csak fensőbb sugallat inditá 
ki Ázsia legtávolabbi ősi rejtekeiből, és választá ki, 
vezérlé, emelé oda, hogy a kereszténység legfőbb, meg-
dönthetetlen erősségévé lett. Hősöket szült, kiknek világ-
raszóló vitézségével — ami még bámulatosabb — kiváló 
jámborságuk versenyez. Szóval : megtörhetlen vitézsé-
gével, csodálatra ragadó győzelmeivel, a török tízszeres 
erejének maroknyi számban ellentállva, századokon át 
hősileg megoltalmazta és derekasan oltalmazza a keresz-
ténységet." 

Ugyanígy az ékestollu Lansius : (Deseritiusnál : 
De initiis et maioribus Hungarorum.) „Isten és az em-
berek összhangzó szándéka és ítélete szerint Magyar-
ország a kereszténység paizsa, bevehetetlen vára, leg-
biztosabb védbástyája lett a törökök ellen." S ismét : „a 
magyarok a keresztényvilág őrállói." Majd: „Ok egész 
Európának oltalmazói, nemtői, méltók már ezért is, 
hogy nagyságuk előtt hálás lélekkel hajoljanak meg a 
nemzetek. " 

Végül Konzten Ádám: „Nem ugyanezt látjuk-e 
Magyarországban is, melynek nagy része már régóta a 
török hatalmában ; de a többi rész fejedelmeinek s ne-
meslelkü fiainak hősiessége által ellenállt, sőt a szabad-
ságot is védelmezi. Ha a magyarok nincsenek, a többiek 
mind, dicstelenül, a nagy török birodalom szolgaságába 
esnek." 

Magyarország békében és harczban kifejtett nagy 
tetteivel valóban hálás elismerésre kötelezte le Európát, 
mely a magyarok hősiességében találta oltalmát, a ma-
gyarok küzdelmeiben nyugalmát, a magyarok veszélyei-
ben biztonságát. 

Ez volt Isten végzése kezdettől fogva Magyarország 
elől. S ez isteni vegzésnek köszönhető ez ismeretlen 

nép bámulatos haladása, hatalma, fényes példákban 
megnyilatkozott mindennemű kiválósága. Evkönyveink 
erről tanúskodnak ; bőségesek ott a példák, a hosszú, 
háborús idők, a válságos korszakok ide vágó példái. 
Hol az a nemzet, mely a keresztény vallást egyszer el-
fogadva szilárdabb kitartással, elszántabb vitézséggel 
küzdötte volna le annak halálosabb ellenségeit ? ! Ez 
istenileg kijelölt hivatása teljesítésében pedig a magyar 
nemzetnek őre és vezére a kath. egyház volt. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITASQK. 

f Dr BARTS FERENCZ 
erdélyi nagyprépost. 

Az erdélyi feliérvári káptalan mély megilletődéssel 
jelenti , hogy nagyságos és főtisztelendő dr Barts 
Ferencz káptalani nagy-prépos t és kanonok, r ichnói 
czimz. prépost, a jeles vaskoronarend III . oszt. lovagja, 
szépmüvészetek-, bölcsészet- és hit tudor, stb. arany-
misés áldozópap munkás életének 83-ik, áldozó papságá-
nak 59-ik évében, a szentségek buzgó felvétele u tán 
folyó 'hó 3-án esti 7 órakor, végelgyengülés következté-
ben az Úrban elhunyt . Hü l t te temei folyó hó 5-én 
délután 2y 2 órakor a róm. kath. temetőbe tétet tek le 
a feltámadás nagy napjáig. Halhata t lan lelkéért a szent 
miseáldozat f. hó 7-én délelőtti 9 órakor a székesegy-
házban muta t ta to t t be a Mindenhatónak. Az örök v ilá-
gosság fényeskedjék neki ! 

Esztergom, jan. 5. A papság újévi tisztelgése a bíbor-
noknál.— 

Az újév alkalmából január 1-én, délelőtt fél tizenkettő-
kor fogadta ő eminencziája a bíboros herczegprimás az esz-
tergomi fokáptalan s a városi papság együttes üdvözlő 
tisztelgését. 

A teljes számban megjelent fokáptalan élén Sujánszky 
Antal püspök s nagyprépost következő lendületes beszéddel 
üdvözölte ő eminencziáját: „Főmagasságu Bibornok-Ersek ! 
Kegyelmes Urunk ! Nem a rideg szokás kényszerűségéből, 
hanem a fiúi tisztelet és hódolat suggallatából jelenik meg 
ismét a fokáptalan — és pedig most az összes esztergomi 
klérus kíséretében eminencziád kegyes színe előtt. Látva a 
magyar kath. egyház egész egére tornyosuló vészterhes 
felhők sokaságát, egyszersmind mindnyájan gyászba borult 
szívvel üdvözöljük eminencziádat, ki magas méltóságá-
nál, eget és földet átölelő feladatánál fogva, a kísértés 
napjaiban velünk együtt érez, velünk együtt kesereg. S mert 
országszerte sajnos tapasztalatuk azon közmondásnak igaz-
ságát : mely szerint „ concordia res parvae crescunt, discordia 
autem vei maximae dilabuntur," ezen újév borongó hajnalán, 
mely hivatva volna egy ujabb ezredév hiterkölcsi haladásá-
nak, a keresztény jólétnek képét varázsolni szemeink elé, 
vájjon mi jobbat, mi czélszerübbet, mi üdvösebbet kíván-
hatnánk eminencziádnak, mint, hogy az üldözött katholiczizmus 
szent ügyének minden egyházi és világi tényezője magára 
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öltvén a hit- és szeretetnek pánczélát, sisakúl az üdvösség 
reményét az ellenség ujjongó, eró'szakoskodó táborának 
legyőzésére egy sziv- és lélekkel, teljes odaadással, a vallá-
sos nép egész seregével sorakozzék eminencziád magas sze-
mélye köré. Az isteni üdvözitő, ki keserves kínszenvedése 
és halálával a pokolnak hatalmát megtörve, dicsőségesen 
ül az atyának jobbja felöl, ki a világ végéig diadalmasan 
fogja hirdettetni magáról: „ne féljetek én legyőztem a 
világot," eminencziádat annyi gond, annyi aggály, oly sok 
küzdelem és munka súlya alatt, árassza el mennyei malaszt-
jának minden erejével, minden édességével, s az összetartás 
az együtt működés hatalmával, a lankadhatlan buzgalom 
pallossával kivívandó bár csekély sikernek reményében, 
vajha birtokában és élvezetében, ép és friss egészségben 
sokáig, igen sokáig tartsa és éltesse !" 

Az éljenzést keltő beszédre, amint sikerült följegyez-
nünk, ő eminencziája meghatottan s mély érzelemmel körül-
belül következőleg válaszolt: „Ha valaha, ugy most érzi 
kiki az evangélium szózatát: adj számot sáfárkodásodról. 
A múltról számadást kell adni mindnyájunknak, s bármi 
ért bennünket, lelkiismerete kinek-kinek bírája. Számolva 
önmagával az ember, sokszor akad gyarlóságaira, de érzi 
egyúttal, hogy Isten irgalma fölöttünk kimeríthetetlen. Sok 
szomorúságot s küzdelmet éltünk át, de a küzdelmek s 
szenvedések azért nem fognak elmúlni, A mire oly szépen 
hivatkoztak, az összetartás s együttműködés szükséges 
tényezője minden törekvéseinknek pro aris focis ; és a mily 
örömére szolgál testvéreinek szíves megjelenése, oly szere-
tettel kíván mindnyájunknak viszont kegyelemtelj es újévet." 

Lelkes éljenzés követte ő eminencziája válaszát, ki 
érzelemgazdag beszéde után a jelenlevők mindegyikével 
kezet szorítva, külön-külön is megköszönte kegyeletes meg-
emlékezésüket. 

Székesfej érv r. Főpásztori levél a milléniumi év 
kezdetének megünnepléséről.—*) 
Regi saeculorum immortali, invisibili, soli Deo honor et 

gloria in saecula saeculorum. Amen! 
VENERABILES FRATRES ET FILII DILECTISSIMI ! 

Nostis VV. FF. et FF. DD. Regnum Hungáriáé 
proximo, quod ingruet anno, mille durationis suae annorum 
solemni modo celebrare memóriám. 

Avet animus, de tanto Dei beneficio laetus, et Omni-
potenti Largitori gratus, Vos hac in auspicatissima memoria 
affari, Vosque in Domino orare, ut una mecum, gratias 
agatis Regi saeculorura, pro insigni, quem genti nostrae, 
regno nostro, elargiri dignatus est favore, supplicique prece 
rogetis Dominum : Conserva Domine regnum hoc, opus Tuum 
in medio annorum, vivifica illud. 

Nostis VV. FF. et FF. DD. regni huius fundamenta, 
largient. Domino, posuisse secura, virum, quem e gloriosa 
Stirpe Árpád elegit Dominus dominantium, et constituit, ut 
aedificet et plantet,2) elegit et constituit, ut mittat in fun-

*) Hogy a müléniumi főpásztori oktatások és buzdítások 
közlésében el ne maradjunk, sietünk az ősi királyi és koronázó 
város főpásztorának levelét a papsághoz eredeti latin szövegében 
e helyütt közzétenni. 

!) Hab. 3, 2. 
2) Je r 1, 10. 

damentis Hungáriáé regni lapidem, laquidem probatum, pre-
tiosum;3) electumque virum circumcinsit zona gloriae, et in-
duit eum stolam gloriae, et coronavit eum in vasis virtutis.4) 

Animadvertitis VV. FF. et FF. DD. S. Stephani Eegni 
nostri gloriosi Conditoris me celebrare memóriám, cuius 
sanctis Apostolicis laboribus, quibus gentem suam, reg-
numque suum, sancta catholica fide imbuit, millenaria, quae 
agimus, debentur solemnia. Aedeficavit domum suam — 
regnum suum — supra petram, et descendit pluvia, et 
venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum 
illám, et non cecidit, fundata enim erat supra petram.5) 

In hunc gentis nostrae magnum Apostolum figentes 
aciem oculi gratitudinis pleni lacrimis, laetabundi recolimus 
verba Christi in terris Vicarii, eodem in regnum nostrum, 
gentemque nostram flagrantis amore, ac ille qui sacro 
Sanctum nostrum Stephanum redemit diademate : „Ipsa 
testis est Hungaria, munus a Deo nullum posse vel homi-
nibus singulis vel civitatibus dari maius, quam ut eius be-
neficio et accipiant catholicam veritatem et acceptam cum 
perseverantia retineant. 

In euismodi munere per se maximo inest aliorum 
bonorum cumulata complexio, quorum ope non solum 
homines singuli sempiternam in coelis felicitatem; 
sed civitates ipsae magnitudinem veri nominis pro-
speritatemque adipisci queant. Quod cum princeps Regum 
Apostolicorum plane intellexisset, nihil a Deo con-
suevit vehementius contendere, nihil in omni vita aut 
laboriosius curavit aut constantius egit, quam ut fidem 
Catholicam toti regno inferret, ac stabilibus fundamentis 
vel ab initio constituer et. Ita religione auspice nota civitas 
Vestra, eademque custode et duce, non ad maturitatem solum, 
sed ad ftrmitudinem imperii gloriamque nominis pleno gradii 
pervenistis.u 

Aeternae itaque grates Deo, Regi Regum, Domino 
Dominantium, qui talem ac tantum regno nostro dedit 
Conditorem! Aeternae grates Sancto Regi Stephano, qui 
apostolicis suis laboribus huius regni posuit stabilia funda-
menta, dulceque hoc natale solum in omne roboravit 
saeculum ! 

Sed quum grati in Deum, grati in famulum eius 
Stephanum solemnia celebramus servatae tot inter adversa, 
per mille annos patriae, sancto, quem Christus docetet lar-
gi/ar patriae amore repleti, gentique nostrae aeternae et 
huius vitae saluti in omne aevum prospecturi, patriaeque 
prosperitati, Sancti Stephani gloriosa sequamini vestigia 
oportet. Magni gentis nostrae Apostoli firmissima repleti 
catholica fide, inconcussa in Sanctam Dei Ecclesiam eius-
que Visibile Caput fidelitate, atque tenerrimo amore, prom-
tissimoque obsequio, eiusdem magni Apostoli repleti zelo 
ardentissimo augendi gloriam Dei, dilatandi, tuendi, exal-
tandi sanctam Dei Ecclesiam, salvandique animas, pergite 
fideles Vestris creditos curis docere sanctam Christi, quam 
Ecclesiae Suae custodiendam, annuntiandam tradidit fidem, 
docere utroque doctrinae genere, tam quod in sermone, 
quam quod in opere, vitaeque exemplo consistit;6) docete 

3) Isai. 28, 16. 
4) Eccli 45, 9. 
•') Matth. 7, 24, 25. 
6) S. Greg. Naz. Apolog. ad patrem suum. 
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eos unum audire Magistrum, per Magisterium Ecclesiae 
Suae loquentem, docete eos intrepide suam catholicam pro-
fiteri fidem, suam que huic sanctae fidei conformare vitám. 
Docete eos amare, tueri Ecclesiam. petram que in qua ea 
aedificata est Romanum Pontificem ; docete eos sanctum, 
promtissimum, frangi nescium obsequium in Christi Sanctam 
Sponsam, in Christi his in terris Yicarium. Sacram magni 
Apostoli imitantes dexteram largimini, prout grandis Yestri 
est muneris, gratiae sanctae dona, et succurrite quantum 
vires ferunt, omnibus fidelium terrenae quoque vitae 
indigentiis. Sit unusquisque Vestrum alter Stepbanus, 
cum fide catholica, cum gratiae coelestis muneribus, pa-
rans in omne saeculum, omnigenam prosperitatem et gló-
riám haeredi S. Stephani, Regi Apostolico, haereditati S. 
Stephani, charae patriae,- Regno Hungáriáé. Ut autem sancti 
Yestri labores quo uberiore ditentur fructu, Sanctaque Dei 
Ecclesia in isthoc regno, remotis, quibus affligitur adversis 
quo ocyus, in ipsius charae patriae emolumentum, feliciore 
videat tempóra, assiduis precibus invocate potentissimam 
opem Magnae Nostrae Dominae, B. Y. Mariae pacis nos-
trae apud Deum sequestrae,- cui Yos, fideles Yestros, to-
tumque Regnum Sanctus Proto-Rex Stephanus commenda-
bat, assiduis precibus invocate patrocinium ipsius Sancti 
Stephani omnique zelo propagate piissimum cultum Sanc-
tissimae Nostrae in coelis Patronae Sanctique Nostri Pa-
troni; Vos imprimis YV. FF. et FF. DD. qui ad venerandi 
Sancti Regis sepulcri rudera. gentis hungarae operamini 
salutem. Gratia Domini Nostri Jesu Christi cum omnibus 
Vobis. Amen. 7) 

Solemnia autem Millenii agantur sequenti modo : 
1-o. Ultima anni currentis die, in consueta devotione 

vespertina, cantetur solemne Te Deum, fiantque gratiarum 
actiones pro singulari quoque Dei beneficio, quo patriam 
nostram per mille annos servavit. In Signum piissimae 
huius nostrae gratitudinis, eodem vespertino tempore, post 
salutationem Angelicam, parva interiecta mora, pulsentur 
omnium Ecclesiarum campanae, per quadrantem horam. 
Praemoneantur autem fideles tum de gratiarum actione 
millenii quoque beneficium concernente, tum de pulsu cam-
panarum, eiusque significatione. 

2-0. In festo Circumcisionis Domini, hora concionis 
consueta praelegatur e sacro ambone adnesa mea epistola 
pastoralis ad fideles data; Sacrum solemne celebretur cum 
exposito Sanctissimo, quo finito, celebrans vel alius sacerdos 
e sacro ampone alta voce eliciat cum fidelibus — omnibus 
in genua provolutis — professionem fidei catholicae iuxta 
formám Tridentino-Vaticanam, prouti habetur in Rituali 
Strigon. p. 90. et sequ., ubi initium Ultimi segmenti: „Es 
mindazokat, miket a szent végzések stb. hoc modo recitan-
dum : „Es mindazokat, miket a szent végzések és közzsina-
tok, kiváltképen a szentséges tridentinumi gyülekezet és 
vatikáni közzsinat hagyott, végzett és megmagyarázott, 
jelesen a római pápa főnökségéről és tévmentes tanitói 
hivataláról, kételkedés nélkül elfogadom és vallom. És 
mindezekkel stb. stb." 

Deinde clare, distincte recitet idem sacerdos adnexam 
orationem gloriosi catholici viri, palatini Pauli Principis 
Esterházy Oratio ad Beatissimam Virginem Mariam, ut 

') Rom. 16, 24. 

propitia respiciat e coelis Hungáriám Suam, recitetque cum 
fidelibus 3 Pater et Ave in honorem S. Stephani, ut suo 
tueatur Sanctam Dei Ecclesiam regnumque suum coelesti 
patrocinio. Haec quoque mea dispositio fidelibus praevie 
annuntietur. 

Albae-Regiae, die 27. Decembris. 1895. 
Philippus m. p. 

Episcopus. 

M I L L E N I U M . 
Isten csodája, hogy „él nemzet e hazán." 

(Vége.) 

Az utolsó árpádházi sarj elhaltával, nemzetünk sok 
megpróbáltatásnak volt kitéve, mígnem Nagy Lajos kirá-
lyunkban a keresztény szellem kimagasló alakja nem 
támadt, aki hadjárataiban a magyar fegyvernek, melyet 
buzgóság és hazaszeretet emelt magasra, dicsőséget, a 
béke áldásos napjaiban pedig jólétet szerzett népének. 

Ismeretes, hogy fogadalomból Nagy-Mária-Czellben a 
boldogságos Szűznek, az ország Pátronájának fényes tem-
plomot emelt, melynek oltárára tűzte fegyvereit. Azóta 
szakadatlanul zarándokol népünk a nagy király emléke 
által is dicső kegyhelyre, vigasztalást merítve és esdeklé-
seivel kégyelmet könyörögve. 

Szóljak a török-verő hős Hunyadi János vallásosságá-
ról, aki méltó fegyvertársával, Kapisztrán sz. Jánossal 
Nándorfehérvárnál a szent kereszttel ékesített magyar 
zászló alatt'megsemmisitette egy időre Európa czivilizáczió-
jának, Krisztus vallásának ellenségét, az izlámot! E győ-
zelmet III. Callixtus pápa oly döntőnek tekintette, hogy 
emlékére az egész keresztény világon elrendelte a déli 
harangozást. Azóta világszerte a magyar fegyverek dicső-
ségét hirdetik a déli imára hivó harangok, azon fegyve-
rekét, melyeket vallásosság és hazafiság emeli magasra ! 

Nézzétek meg Hunyadi Mátyás király máig meg-
levő pajzsát, hogy az ország czimerén kivül mivel 
ékesítette föl ? Fohászszal az ország Védasszonyához : 
„ Alma Dei Genitrix Maria, interpella pro rege Matliia.'" 
(Istennek dicső anyja Maria, légy Mátyás király szó-
szólója !) 

És a nemzet nagy temetője helyén, a mohácsi 
csatatéren, ahol II. Lajos királyunk, főpapjaink, ország-
nagyjaink, mondhatni legjobbjaink és egy egész nem-
zedék reménye, ifjúsága ontotta vérét s a Szűz Mária 
képével ékített zászló alatt vesztette életét: e zászló ma-
radt végső reménységünk, a remzet feltámadásának, — 
mint a hajótörötteknek az árbocz — utolsó vigasztalása-

A több mint másfél százados török járom újból 
imádkozni, szent vallásához ragaszkodni tanította meg a 
nemzetet. Pedig az izlám súlyos uralmán kivül ugy 
társadalmi, mint vallási téren nagy megpróbáltatásoknak 
volt kitéve ez időtájt az ország. 

A pártoskodás fertőjébe, melyben kétségbeeséssel 
határos elkeseredéssel küzdött testvér testvér ellen, az 
u. n. hitújítás áramlata még több gyűlölséget, még 
több ellenségeskedést ontott. — Már-már a legjobb 
hazafiak kipróbált hite is megingani látszott, amikor a 
szentszék hathatós segedelmével és a külföld részvétele 
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mellett, fegyvert ragadott „Jézus nevében" az ország, s 
a félhold felett diadalra vezette a szent kereszt jel-
vényét ! 

Az országból kivonuló török nyomában mindenfelé 
pusztulás maradt. . . 

Ismét kezdetét vette az ujjáalkotás nehéz munká ja . 
Harmadízben kellett immár csaknem újból megalapitani a 
honszerző Árpád örökét. 

Nem vázolom a nehézségeket, melyekkel e munka 
járt , nem részletezem e nemzet küzdelmét veszélyeztetett 
szabadságáért. 

A vivott harczok után, Mária Terézia királyunk 
alatt végre békésebb korszak köszöntött be, melynek 
a vallás és tudomány terén fontos alkotásokat köszön-
hetünk. Szent István és László királyunk óta ő állit föl 
uj püspökségeket és vissza hozza az első apostoli király 
fejereklyéjét és sz. jobbját Raguzából. 

Ki ne látta volna közülünk arany- és ezüstpénzein 
a bold. Szüznek> Magyarország Védasszonyának dicső 
képét ? 

A hitélet hatalmas világító oszlopként emelkedett 
újra föl a nemzet lelkéből, mely a népben gyökerezve, 
fényt árasztott a trónra s azt környező országnagyokra. 

Gondoljuk csak meg, mily idők voltak ezek, amikor 
a király helyettese, Eszterházy Pál herczeg nádor magas 
méltóságával megegyezőnek találta a bold. Szűz kegy -
képeiről könyvet irni és adni a nép kezébe. 

A hétéves háború alatt pedig, magyar huszárjaink 
tarsolyából nem hiányzott Kempis Tamás aranykönyve : 
„Krisztus követése." 

Ez az igazi hitélet edzette meg a magyar nem-
zetet annyira, hogy a nagy királynő utódjának, II. 
József császárnak, aki szent István koronáját fejedelmi 
ékszernek és nem országos szent symbolumnak tekintette, 
vallást és nemzeti önérzetet egyaránt megingató újításait 
az állami lét veszélyeztetése nélkül kiállhatta. 

A hit bástyáin őrködő szerzetesek, a könyörület 
testvérei feloszlathatok voltak : de a katonáitól meg -
fosztott vár felett ezentúl is ott virrasztott Magyarország 
Nagyasszonya, Pátrónája, a ki szent István koroná já t 
továbbra is viselte. 

Es e fejedelem, a kiről azt szokás mondani, hogy 
bölcseségével korát megelőzte, utolsó óráján, a mikor 
az örökkévalóságba átköltözendő volt, egy tollvonással 
visszavonta intézkedéseit és méltán könyezhette meg 
földi pályája sikertelenségeit. Felkiálthatott ő is : w Vicisti 
Galilaee!11 (Győztél Galilei!) Igazán sok tanulság rejl ik 
ezen eseményben minden időkre ! 

Hogy mennyi szenvedésen, viszontagságon ment át 
a legújabb korban nemzetünk, hosszasabban fejtegetnem 
már azért is felesleges, mert számos tanuja és részese él 
még közöttünk Á. K., akik e mozgalmas korszakot át-
küzdötték, a gyermekek és unokák pedig atyáik és nagy-
atyáik ajkairól közvetlenül értesültek róla. 

Valóban Isten csodája, hogy „él nemzet e hazán !u 

Mit mondjunk napjainkról? Az ország bíboros fő-
papja következőleg nyilatkozik pásztorlevelében: „sa já t 
szemeitekkel látjátok az ügyek szomorú hanyatlását — 
hogy mindenfelé, szép hazánk terein „ellenségeskedés, 

viszálkodás, versengés, harag, veszekedés, visszavonás" 
(sz. Pál a galatákhoz 5, 20.) honolnak és dúlnak. Való-
ban lehetetlen, hogy legmélyebb szomorúsággal ne töltse 
el sziveinket, legnagyobb fájdalom ne fogja el lelkeinket, 
eszünkbe juttatva az apostol szavait : „De ha ti egymást 
marjátok és rágjátok, meglássátok, b.ogy egymást föl ne 
emészszétek, " (A galatákhoz 5. 15.) Lelkünknek ily 
nagy szomorúságában, melyre emberi gyógyszert nem 
találunk, keserű fájdalomtól elnyomottan gyakran kell 
igy felkiáltanunk: „Uram! mi lesz velünk!"*) 

A magyarság, mint évszázadok előtt cselekedte, 
amikor idegenből jött elemeket fogadott kebelére vhos-
pes"-eknek (vendégeknek) nevezve bánt velők: ma is 
megosztja utolsó falatját is, de — és ezt jegyezzük meg 
jól : a kenyeret erőszakkal szájából kiragadni nem engedi. 

Igaz, hogy pénzeinkről lekopott már Nagyasszo-
nyunk dicsőséges alakja : de ne feledjük, hogy raj tuk 
ragyog még szent István koronája és — ez a mi bi-
zalmunk erős záloga — e koronát az ország Pátrónája 
továbbra is viselni fogja ! 

Ily érzelmek között talál bennünket az ezredévet 
záró nap estéje : s jobb jövő reménységét kelti lelkünk-
ben a szent hitünkbe vetett bizalom az uj évezred haj-
nalán. 

Azért A. K ! ha holnap reggel öt órakor az ösz-
szes harangok zúgását halljátok, ne csak a vett jók 
és megpróbáltatások jussanak eszetekbe, hanem a kö-
telességek is, melyeknek jövőben ujult erővel, vallásos 
és hazafias lelkesedéssel megfelelni tartoztok. Az apos-
toli bitvallás, melyet Isten sz. oltára előtt holnap meg 
fogtok újítani, hassa át egész valótokat, gondolatai-
tokat, szavaitokat és cselekedeteiteket. Annak tételeiből 
soha semmi áron, egy pillanatra se engedjünk egy haj 
szálnyit sem. 

És most hozzátok fordulok keresztény katholikus 
anyák ! A ti kezeitekbe van letéve a jövő reménysége, 
az uj nemzedék, mely a reánk virradó évezredben lesz 
hivatva hitőseinkhez méltóan megállani és ha kell meg-
védelmezni őseink hitét. Neveljétek őket Krisztus szelle-
mében, tanítsátok bátorságra szent hitünkért, igazi [haza-
szeretetre, amely már magában foglalja a felebaráti 
szeretetet is. 

Ti atyák pedig, példátokkal és folyton őrködő éber-
ségtekkel tartsatok távol mindent, ami a családi tűzhelyete-
ken égő vallásosságnak csökkenését okozhatná. A csa-
ládok összesége teszi a nemzetet, a keresztény családoké 
pedig azon élő magvat, mely hazánkat egy évezreden át 
„annyi balszerencse közt, oly sok viszály után" nemcsak 
fentartotta, de a jövő virágzás csiráját is magában rejti. 

Hozzátok is van szavam, kedves ifjak és gyermekek! 
Az isteni Gondviselés kegyelme benneteket választott ki, 
hogy a letűnő évezred alkonyán, annak eseményeiből 
tanúságot merítve, az uj évezredet velünk együtt meg-
kezdjétek. Véssétek jól emlékezetekbe a mai napot és 
órát, ezt az ünnepélyes perczet s inkább száradjon össze 
csontjaitokban a velő, de atyáitok sz. vallását, mely nem-
zetünket máig fentartotta, el ne hagyjátok. 

*) Claudius Card. Vaszary : Circulares Dioecesanae- XXIII. 
176. lap. 



24 RELIGIO. 1 5 

Az u j évezredben az ősi vallás önmagára lesz utal-
va ; ez fokozni fogja az összetartozás és buzgóbb együtt-
munkálás szükségét. Hazánk Nagyasszonya, Pá t róná ja 
azonban virrasztani fog fölöttetek hathatós szószólásával 
szent Fiánál a jövőben is: tegyétek magatokat ezen ki-
váló kegyelemre méltókká. Tartsátok mindenha boldog-
ságtokcak, hogy Krisztus szent vallásának vagytok hivei 
és szerencsének, hegy magyarnak születtetek, aki hazáját 
nem szeretni képtelen. 

Ha ezen vallásos és hazafias érzelmekben megerő-
södtök : nagyatyáitok és atyáitok nyugodtan térhetnek 
pihenőre, mert a sz. vallás és haza örökét a ti biztos ke-
zeitekbe tették le. 

Es most boruljunk le Isten szent Fölsége előtt? 
hálát mondva a vett jókért és megpróbál ta tásokér t . Imád-
kozzunk szentséges atyánkért , XIII . Leo pápáért , aki a 
világ legrégibb t rónjáról kormányozza a katholikus ösz-
szességét, hogy engedje megérnie a jóságos Isten az anya-
szentegyház diadalát, felmagasztaltatását. 

Imádkozzunk .apostoli királyunk ő felségeért, aki 
szent István koronájá t viselve, az ország Nagyasszonyá-
nak gondjaiban osztozik, hogy megpróbál ta tásokkal teljes 
kormányzásában, legdrágább kincse, — ami eddig is vi-
gasztalta, szent hite mpg ne fogyatkozzék. 

Imádkozzunk Főpásztorunkért , hazánk biboros fő-
papjáért , hogy püspöktársaival, a kiket „a Szentlélek tett 
az Isten anyaszentegyházának kormányzására" (Apóst. 
Csel. 20, 28.) egyetértésben vezérelhesse jóra a gondjaira 
bizott hivek lelkeit. 

Imádkozzunk a hatalom birtokosaiért, hogy Krisztus 
szellemében kormányozzanak, megemlékezvén az igékrő l : 
„Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat" (Krisz-
tus győzedelmeskedik, Krisztus uralkodik, Krisztus kor-
mányoz), mert nincsen hatalom, csak 0 tőle. 

Imádkozzunk a tévelygőkért, hogy az igazság ú t já t 
s ra j ta leikök örök boldogságát megtalálhassák. 

Végül — isteni Mesterünk szent példáját követve — 
imádkozzunk ellenségeinkért is, hogy világosítsa föl el-
méjüket az Ur , gyülölségöket változtassa szeretetté, igaz-
talan fenyegetéseiket testvéri kézszoritássá. 

Most pedig térdrehullva, hozzád fordulunk hazánk 
Védőasszonya. (Következett a felajánló ima.) 

V E G Y E S E K . 
— A győ r i s z é k e s e g y h á z b a n uj év napján a millé-

niumi év megható nagy ünnepséggel nyilt meg. D. e. 9 óra-
kor felolvastatott a milléniumi főpásztori levél. 10 órakor 
maga az aranymisés főpásztor mutat ta be a szent mise 
áldozatot. Szent mise után a nép a papsággal együtt mondta 
el a ker. kath. hitvallást és együtt ajánlotta hazánkat 
Nagyasszonyunk pártfogásába. 

— Modern t u d o m á n y o s nagyság . A roueni keres-
kedelmi törvényszék m. évi deczember 10-ikén szenzácziós 
bünpörben itélt. Crépieux Hamin ottani tudós panaszára 
2500 frk birságra s a költségek viselésére Ítélte el Cesare 

Lombroso hires olasz anthropológot és „ Grafológia" czimü 
könyvének milanói kiadóját, Ulrico Hoeplit, azért, mert 
ebben a könyvben a büszke olasz tudós idegen pávatollakkal 
ékesítette fel magát, vagyis Crépieux Hamin egyik müvét 
oly módon használta fel, hogy eljárását plagiumnak vagyis 
irodalmi lopásnak kellett a törvényszéknek minősítenie. 

—- Az e s z t e r g o m i k á p t a l a n az egyházmegye sze-
gényebb ellátású plébánosai között 11.000 irtot osztott szét 
az elmúlt hónap folyamán. Ez a segély addig, mig a kon-
gnia ügyét nem rendezik, világos, hogy a legnagyobb jóté-
temény. 

— A r o z s n y ó i e g y h á z m e g y é b e n Szekeres János 
káptalani helynök ur intézett milléniumi főp. levelet a 
papsághoz. 

— N y i t r a i h í r e k . Bende I m r e n y i t r a i p ü s p ö k u r 
m i l l é n i u m i főpász to r i levele, j a n u á r 19-éü, J é z u s neve-
n a p j á n f o g meg je l enn i . — O mél tósága dr. Tóth J á n o s 
theol . t a n á r t és a „Nyí t r am. Szemle" n a g y é r d e m ű szer-
kesz tő jé t , a papneve l é s és a ka th . s a j tó t e rén k i f e j t e t t 
é r d e m e i e l i smeréseül . s zen t szék i ü l n ö k k é nevez t e ki . 
S z i v ü n k b ő l g r a tu l á lunk . 

— J ó t é k o n y s á g . D r báró H o r n i g K á r o l y veszprémi 
m e g y é s p ü s p ö k u r az ú j é v a lka lmáva l a veszprémi 
ango lk i sas szonyok z á r d á j á n a k 3000 f r to t , a sz. D o -
m o n k o s p a p i n y u g d í j i n t é z e t n e k 1000 f r t o t vo l t k e g y e s 
a d o m á n y o z n i . T u d o m á s u n k v a n a r ró l is, h o g y ő mél tó-
s á g a a b u d a i M á t y á s - t e m p l o m szen t - I s tván k á p o l n á j a 
ü v e g f e s t m é n y ü a b l a k a i n a k e lkész í t t e tésé t s a j á t köl t sé-
g é r e e lvál la l ta . 

-f- Az eg r i é r s e k a l ap í t ványa . Samassa Józse f egr i 
é r sek u r az egr i h a t á r b a n levő szölőföldek u j mívelés alá 
v é t e l é n e k e lőmozd í t á sá ra , m u l t évi decz. 17-én ke l t 
e lha t á rozássa l j ő n é g y rendbe l i , össaesen 33 ösz tönd i j -
a l a p i t v á n y t t e t t , o lyképpen , h o g y a) azok az egri fö ldmí-
ves és k i s - ipa ros tö rzs - lakosok s k ik 400 gyöke re s szőlő-
o l t vány beü l t e t é sé r e szükséges t e rü l e t e t a s a j á t szőlő-
f ö l d j ü k ö n 60 cen t ime te r m é l y s é g b e n fe lás tak , f ö l d j é t 
m e g f o r g a t t a k s beü l t e t é s r e a lka lmasan e lőkészí te t tek, 
400 d r b g y ö k e r e s s ző lőo l tvány t i n g y e n k a p n a k ; b) a 
k i k l e g a l á b b egy ka ta sz t r á l i s ho ldny i t e rü l e t e t a j e l ze t t 
m ó d o n f e l á sva és e lkész í tve megfe le lő v a d a l a n y n y a l 
b e ü l t e t t e k , ö sz tönd í ju l 100 f r t o t k a p n a k ; c) a k ik i ly 
t e r ü l e t e t j e l z e t t m ó d o n e lkészí tve sző lőo l tványokka l 
beü l t e tnek , ösz tönd í ju l 200 f r t o t k a p n a k ; d) a k ik végü l 
az egr i borásza t i egyesü le t h a j d ú h e g y i t e l epén a fás-
és z ö l d o l t v á n y o k kész í t é sében n a g y o b b ügyes sége t és 
szo rga lmat f e j t e t t ek ki, 20 f r t ö s z t ö n d í j b a n részesül-
nek . — I g y kel l a n é p h ó n a alá nyú ln i , h o g y felemel-
j ü k , m o n d j a a „Borásza t i L a p o k " n a g y o n ta lá lóan . 

f Gyászh í r . A n a g y s z o m b a t i ka th . érseki főgyma-
sium taná r i ka ra mé ly f á j d a l o m m a l je len t i , h o g y szerete t t 
t á r suk , fő t i sz te lendő Abel János f 'őgymnasiumi tanár , 
e sz t e rgom- főegyházmegye i á ldozópap é le tének 46-ik, 
p a p s á g á n a k 23-ik, buzgó és e r e d m é n y e k b e n gazdag 
t a n á r s á g á n a k 22 ik évében f. hó 3 -án a szentségek 
á j t a t o s fö lvé te le u t á n a g y h ű d é s köve tkez t ében hosszabb 
be t egség u t á n e lhuny t . A b o l d o g u l t n a k földi ma rad -
v á n y a i t f. hó 5-én d. u. 1 /24 órakor kisér ték a föl-
t á m a d á s r e m é n y é b e n nyuga lomra . Az engesztelő sz. 
miseá ldoza to t f. hó 7-én J /48 ó rakor az inva l idusok 
t e m p l o m á b a n m u t a t t á k be a gyászolók az egek Urának . 
Az örök v i lágosság f é n y e s k e d j é k n e k i ' 

Az előfizetés megújítására kérjük m. t. olvasóinkat, kik még hátra vannak. 
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Brarca; Bált, tnttudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanai 
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Sírva jubilálunk. 
SIRVA J U B I L Á L J U N K ! 

„A kik könyhullatással vetnek, ör-
vendezéssel aratnak." 124. Zsolt. 5. v. 

Nép még ezen a földdarabon, melyet Ma-
gyarországnak Devezünk, állami létének ezeréves 
fennállását nem ünnepelhette meg eddig. Ezt csak 
mi magyarok tehet jük mostan. 

Ezért oly p rati an ez a millénium, ne-
künk is, Európának is, és a föld minden népe 
előtt, mely figyelmével reánk tekint. 

Es e páratlan millénium alkalmából újra és 
ismét, Isten tudja már hányadszor, kitűnt az, 
hogy a katholikus egyház páratlan a világon? 
hozzá fogható vallási intézményt keresve sem 
lehet többet e földön találni. 

Hogyan tünt ez ki most? 
Hát ugy, hogy ha a katholikus egyház kor-

mányzására a Szentlélek által állitott főpász to-
roknak Istentől ihletett lelkéből ki nem pat tanik 
a szikra a jubiláris év kezdetének harangzugás-
sal, hálaadó istenitiszteletekkel, szent buzdítá-
sokkal és hymnuszokkal való megünnepeltetésére, 
akkor Magyarország a millénium jubiláris évébe 
bizonyára egészen pogány módon ment vo lna 
bele, országos istenitiszteletek ünnepélye nélkül . 
Az, hogy néhány kálvinista templomban vélet-
lenül meghúzták a harangokat, nem egyéb, mint 
a katholikus vallás által keltet t lelkesedés nyo-
mán induló sompolygás. Fáklyafüst eregetése és 

a „Szózat" belekiáltása i t t-ott a Sylveszter-éji sötét 
hidegbe: no, hát ez, igaz, valamivel több a sem-
minél, de ho . y se nem országos, se nem világra 
szóló, se nem igazi nemzeti istenitisztelet, az a 
gondolkodó előtt, a ki szemét nyitva tar t ja , 
kétséges egy perezre sem lehet. Hova lett a 
Svájczból importált hires „magyar vallás" any-
nyira hánytorgatott nemzeti vezetése a millénium 
ünnepének kezdetén ? ! Hajh, Kálvin felekezete 
elég nagy arra, hogy e hazában a vallási meg-
hasonlásból a magyar nemzetet kimenekedni ne 
engedje; de arra, hogy a nemzetet, az egész nem-
zetet, az ország minden lakosát magával ragadja 
országos vallásos istenitiszteletre : arra ez a fele-
kezet kicsiny. Ily országos hatásra és vezítésre 
csak akath. egyház képes. 

A hires modern „állam", a mely hogy a 
rombolásban erős tud lenni, megmutat ta tavaly 
és ezidén sz. István örökségén, melyet ala-
postól felforgatott, — és az u. n. históriai fele-
kezetek, kivált pedig a legújabban recipiált 
. . . tehát ugyancsak kimutat ták meddőségüket» 
hogy ne mondjam tehetetlenségöket egy nem-
zet milléniumi ünnepe kezdetének, hajnalha-
sadásának nagygyá magasztossá, fenségessé, a 
vallás dicső és dicsőitő sugarai által megszen-
tel t té tevésében. 

Ezt a tanulságot, mindjárt i t t a millé-
niumi jubileum elején le kellett vonni, ki kellett 
emelni. Ha mi, emberek, oly lelketlenek tud-
nánk lenni, hogy most hallgatnánk és nem 

4 
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hirdetnök az Ur Isten megdicsőülését a katho-
lika egyházban, a kövek, hazánk földjének por-
szemei kelnének fel ellenünk s tennének tanú-
ságot az Isten dicsőségére a katholika egyház 
által müveit páratlan milléniumi kezdeménye-
zésről. 

De nem a kezdet, hanem a v é g — dönt. Mit 
használ a legfényesebb kezdet, hogyhi a foly-
tatás és a vég nem üti meg a mértéket, — a 
mértéket különösen Isten e lő t t? ! 

Magyarország ezeréves múltjára visszate-
kintve van nagy ok az örvendezésre, van igen 
nagy ok a sirásra. 

Az evangéliumban maga a mi Istenünk és 
Üdvözítőnk mondá*), hogy mennyeknek országa 
hasonló ,.a szántóföldben rejtett kincs"-hez, és 
hasonló egy „drága gyöngy"-hoz, mely páratlanul, 
mindenek fölött valóan becses annyira, hogy 
„az ember azon való örömében elmegyen és 
eladja minden vagyonátcsak hogy azt a 
kincset, azt a drága gyöngyöt magáévá tehesse. 

A szent atyák magyarázata szerint ez az 
„elrejtett kincs", ez a „drágagyöngy," mely Isten 
országának, a keresztény vallásnak vagyis a 
katholikus egyháznak lelkét, lényegét alkotja, 
az Isten megszentelő malasztja, mely az em-
ber lelkét az isteni fiúság méltóságába s az 
Isten örök dicsőségében és boldogságában való 
részvehetőség sorsosságába emeli fel. Ez a 
világ minden kincsénél, minden drágaságánál, 
minden javánál becsesebb, drágább „elrejtett" 
lelki kincs, melyért mindent oda kell adni s 
azt semmi másért nem szabad feláldozni. Ennek 
megszerzése és birása a legnagyobb öröm, kár-
vallása és elvesztése a legnagyobb szomorúság 
és siralom tárgya. 

És ebben az alapzatos keresztény hitigaz-
ságban rejlik az oka annak, hogy nekünk Ma-
gyarországban jelenleg, egy ezeréves lét ün-
nepének jubiláris évében, örvendeznünk kell 
minden örömek felett való örömmel, és sirán-
koznunk kell minden siralmak keserűségét felül-
múló siralommal. 

Örvendeznünk kell a fölött és határtalan di-
csőítő hálával kell lennünk Isten iránt azért, 
hogy őseinket az egész máig lelki sötétségben tes-
pedő pogány törzsrokonok köréből az Isten 
országának, a keresztény vallás hatásának már 
akkor virágzó körébe vezette be és abban ezer 

*) Sz. Máté. XII I . 44—40. 

esztendőn át megtartotta. Nép, mely a magyar 
nemzetnek ebben az örömében nem tud részt 
venni, — lelkében, érzésében, hitében megszűnt 
keresztény lenni, s a megváltó Isten helyett -a 
pogány nemzetiségi elv bálványának imádására 
jár — nyiltan vagy ti tokban. 

Ámde másrészről e nagy isteni jótétemény, 
a keresztény vallásban való részesülés „drága 
gyöngyének" s „rejtet t kincsének" szemlélésében 
nem szabad annyira elmélyednünk, hogy Magyar-
ország óriás nagy hálátlanságaira, evvel a nagy 
keresztény isteni jótéteménynyel szemben, szemet 
hunyjunk. Multunkban van öröm, de vannak 
gyászra és keserűségre méltó siralmas dolgok is 
bőven. Őseink bűneiért épp ugy gyermeki köte-
lesség Isten előtt vezekelnünk, m in t áz ő Istentől 
vett javaikért és nagy tet teik áldásaért hálákat 
adnunk S ha önként nem tesszük meg ezt; ha 
nem siratjuk meg atyáink bűneit és mulasztásait 
önszántunkból : akaratunk ellenére végig viharoz-
t a t j a felettünk a köteles siralmakat a megtorló 
Isten, a ki az atyák bűneit minden következő 
nemzedéken át végig ostorozza. 

De van e ma élő nemzedéknek magának is 
oly teher a lelkén, melyért ha Magyarország 
most élő 18 millió lakosa valamennyi sírna, és ha 
fájdalmában mind kisírná is a lelkét, még akkor 
sem sirna és vezekelne eleget a nagy bűn nagy-
ságához. 

Magyarország, ez a mai Magyarország, nagyon 
kimondhatlanul nagyon rászorult a bűnbocsátó 
Isten irgalmára. Hallatlan meggondolatlansággal 
és vakmerőséggel borzalmas istenkáromlást ikta-
to t t be törvénykönyvének a homlokára. Elvet 
proklamált vallásügyi államelvül, mely nem a 
lefolyt ezerév magyar állam elve, mely homlok-
egyene t ellenkezik az államfenséget jelképező 
királyi korona keresztjének jelentésével és fényé-
vel. Kimondotta, hogy Magyarországban — „min-
denki szabadon vallhat és követhet bármely hitet 
vagy vallást." Mig Magyarország ezeréves múlt-
ját az evangélium fénye ragyogja á t : ; ddig 
most, ha az ország népének lelke nem lesz jobb 
a mostani törvényhozóiénál, hanem a szerint át-
alakul és átmegy az Isten tisztelésében való 

; önkény útjára, Magyarország jövője okvetlenül 
elsülyed a pogány hit- és vallási Önkény sötétségé-
ben, a nemzeteket tapodó „halál — árnyékában." 

Ezért az égbekiáltó istenkáromlásért, — 
hogy Istennel szemben minden hit, minden val-
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lás szabad, — ezért a nemzeti öngyilkossági me-
rényletért, mely az ország gyökereibe vágta be 
az ir tó fejszét, s nem csupán az atyák bűneiért, 
kell a millénium évében a vezeklést, az ég 
engesztelését. nagy eltökéléssel, nagy arányokban 
megkezdeni. Valóban, széditő és káprázatos, ret-
tentő és csodálatos ez események találkozása a 
jelen és a mult esztendő érintkezésének szük 
mesgyéjén. Factum infectum fieri nequit; a mi 
megtörtént, azt meg nem tör tént té tenni többé 
nem lehet. A mult év megváltozhatatlan tény-
legességgel letörte a szent keresztet a magyar 
államiság tetejéről, s meggyalázta, semmiféle más 
vallásnak oda nem kölcsönözhető, elidegeníthe-
tetlen dicsőségét a szent keresztnek . . . Épp mi-
kor a millénium végződött, éppen akkor kellett 
ennek a gyászos esetek leggyászosabb esetének 
megtörténnie. 

Mi ennek a szükségszerű, minden más 
országos és nemzeti teendőt — még a ke-
resztény vallás és czivilizáczió 800 év előtt tör-
tént tényleges felvételének örömét is — nagy-
ságra és sürgősségre nézve túlhaladó — követ-
kezménye? Az, hogy a millénium jubiláris évének 
mindenek fölött a bűnbánat, az Isten-engeszte-
lés, a nemzeti magábaszállás és lelki megtisz-
tulás évének kell — mindenek előtt lennie. 

A millénium jubileumának a lényege, és 
sikerének feltétele tehát nem az öröm, nem az 
ünnepek fénye és világra szóló zúgása, hanem 
a nemzet keserves bünbánata az Isten ellen 
elkövetett égbekiáltó bűnért, és állami hatal-
mának istenes egészségre való áttérése a szent 
kereszt imádásában. S hála legyen az Istennek, hogy 
nem mindenki haj to t t térdet Baálnak. Vannak, 
kikben a szent kereszt országos imádása jobb 
idők reményével menedékbe vonult. 

Fel kell rázni a szent kereszt előtt vétkes 
álomba merült nemzeti szellemet végzetessé 
válható dermettségéből! 

Erre van csodás módon rendelve a keresz-
tény egyházi évben a bűnbánat és vezeklés 
szent ideje, » nagyböjt, az ő általános, köteles lelki 
gyakorlataival. 

Hadd szólaljanak meg tehát a főpásztori 
szózatok a nagyböjti szent idő alkalmából 
ú j ra! A mit újévi hitvallással kezdtünk, foly-
tassuk nagyböjti vezekléssel. Mert Magyarország 
államiságának vétke végtelen nagy. Nagyobb 
mintsem kimondani lehet. S különben is tudja 

mindenki, hogy haszontalan lesz minden harang-
zugás és templomi jubilálás, ha az imákat meg 
nem előzi a lelki megtisztulás. Istennek nem 
fényes ós zajos külsőségek kellenek, hanem a 
lélek maga, tisztán és szeplő nélkül. Mert bűn-
nel terhelt ember vagy nemzet lelkéből még 
az ima sem birja az Isteu teljes tetszését; mé^ 
az ima is holt cselekedet bűnös ember lelkéből 
az üdvösségre. 

A magyar katholikus papság a legnagyobb 
szolgálatot Magyarországnak az által teszi", ha a 
millénium alkalmából a nemzet szellemének 
irányitásában a fősúlyt nem a Yeni Sancték 
vagy Te Deumok és egyéb ünnepségek külső 
sik rére, hanem a mindeneket átalakitó igaz 
poenitentia bensőségére és nagyságára fekteti és 
a nemzetet, a szentírásnak ama figyelmezte-
tése szerint „menvén mentek és sírtak, elvet-
vén magvaikat," megtaní t ja és rábírja, hogy 
jövő a virulásának magvait könyeivel ásztatott 
földbe vesse el, mert akkor bizton várhatja 
ugyanazon szent irás Ígéretének bekövetkezését : 
„megjővén pedig, örvendezéssel jőnek, hozván 
kévéiket." *) 

íme, ebben rejlik a jövő ezer év t i tkának 
a kulcsa. Evvel ismét hatalmába keríti a nem-
zet a jövőt; e nélkül ennek az országnak nincs 
virágzása, csak tengése és szenvedése, és a mi 
ennek a vége. 

Ebben a szellemben hódolattal üdvözöljük a 
milléniumi főpásztori levelek második cyklu-
sának, a s oenitentiára és lelki tisztulásra fel-
hívó főpásztori szózatoknak elsejét, a besztercze-
bányait, mely a milléniumi unum necessarium-
ról, a jövő biztosításának főfő feltételéről, a 
nagyböjti penitencziáról szól, hogy tisztultan 
tehát kedvesen járulhassunk az Ur színe elé 
milléniumi évünk derekán és végén jubilálni, 
Istennek hálát és dicsőséget zengni! 

Tisztulás nélkül nincsen áldás! ** 

Nm. és föt. dr Samassa József egri érsek ur 
milléniumi főpásztori levele . 

Honfoglalásunk évezrede. 
(Latin eredetiből.) 

(Folytatás.) 

A kereszténység intézményeit nemzetünk korán, 
már sz. István vezetése alatt meghonosítva, hitbuzgal-

*) 125. Zsolt. 6. v. 
4* 
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mának oly fényes tanúságát adta s vette annak meg-
tisztelő jutalmát, hogy tetteivel Krisztus paizsa, a hit 
védbástyája czimére érdemesült. 

Országunk, a kereszténység szolgálatában, munkás-
ság, igazság, uj intézmények és törvények művelő ha-
tása alatt bámulatosan gyarapodott. Az államfő hatalmát 
a szabadság és közjó érdekében törvények korlátozták. 
A törvények és országos intézmények nagyrészben az 
egyháztól vétettek át. Békében és hadban a jó erkölcsök 
uralkodtak. Hódolt az erénynek minden. A hitbuzgó 
magyarság két módon : harczban bátorsággal és vitéz-
séggel, békében munkássággal és szellemi művelődéssel 
szolgálta hazáját. 

S ez természetes. 
A társadalomnak legerősebb kapcsa és alapja a 

vallás ; azért a társadalom csak ugy állhat fenn szilárdan? 
rendje, nyugalma csak akkor teljes, ha maga a vallás' 
melyen nyugszik, minden részében tökéletes s valóban 
az Ur igazsága ; ugy hogy a mennyire a vallás ez igaz-
ságtól eltér, a társadalomra oly mérvben szakadnak a 
bajok. És éppen ezért, mivel a kath. egyház az egész 
igazságot birja, s az örök rendnek a mulandó lét viszo-
nyai közt hü kifejezője : a társadalmi rendnek mindenkor 
legerősebb támasza s legtökéletesebb előképe volt. Mennyi 
és mily nagy jótéteményekkel boldogitá pedig nemze-
tünket, tanú rá történelmünk. Az egyház ugyanis azokat, 
kik vadságukban, müveletlenségükben más hatalmat 
azonkivül, mely tűzzel vassal pusztítva dul, nem ismertek, 
emberiességre nevelte. A nyers erő helyébe a jogot te te ; 
a magánjogi s nemzetközi viszonyokat az igazság kö-
vetelményeinek megfelelően szabályozta : érvényre emelte 
a testvéri szeretet közös érzetét, mig előbb a harczi 
kegyetlenség csak a legyőzöttnek végpusztulásával csil-
lapult. Olyképp vonta meg és biztositá mindannyiak 
jogkörét, hogy egyúttal áldozatkész szeretetében min-
dennemű nyomor enyhítésére forrást nyitott. Az egyház 
ez anyai gondozása alatt századokon át csudaszépen 
virágzott fel hazánkban a keresztény műveltség. Ennek 
sértetlen megóvására pedig vallásos királyaink az úgy-
nevezett vegyes gyűléseken — synodusokban — legtöbb-
nyire a zsinati kánonok és pápai határozatok nyomán s 
azokkal összhangzó törvényeket szabtak ; tisztán egyházi 
ügyekben törvényhozói hatalmat maguknak nem igé-
nyeltek, de az egyház törvényeinek végrehajtását tőlük 
telhetőleg elősegitették. E gyűléseken frigyben volt a 
tudomány, bölcseség, tekintély és erény. Az állam az 
egyházfők tekintélyét, mely az alattvalók fegyelmezésében 
üdvösen érvényesült, gyanús vagy irigy szemekkel nem 
nézte; és a hol saját ereje elégtelennek bizonyult, nem 
vetett akadályt a jónak. Egyház és állam tehát karöltve 
haladt, egymást gyámolította; a lelki hatalmat támo-
gatta a világi hatalom ; az állami felsőség iránt az alatt-
valókat engedelmességre, szeretetre nevelte az egyház, 
megtartva mindig a jogosság, a méltányosság törvényeit. 
A visszaélések kiirtattak ; a gyöngék elnyomóik ellen 
alkalomadtán mindenkor védelemre találtak. így virult a 
társadalmi béke ; igy alakult, fejlődött Magyarország. 

Ez időktől őseinek magának az isteni gondvise-
lésnek nagy és üdvös tettekre hivatott munkatársaiul 

tűntek fel és dicsőségük a keresztény hit védelmének, a 
barbárok közti hitterjesztésnek, a szentföld felszabadí-
tásának munkájában gazdagult. Amig pedig fensőbb 
hivatását követve, a hit védelmében hűen kitartott, a 
nemzetek sorában méltán foglalt el kiválóbb helyet 
Vaknak kellene lennie valóban, aki be ne látná, hogy 
amin t Magyarország ekképp az emberiség javának mun-
kálásában mindannyiaknak élén haladt : ennek alapja ott 
van, hogy Istentől szeretve, az egyház által a maga 
képére alakítva, ez isteni forrásból mérité ama kiváló 
értelmi fönséget és erkölcsi nagyságot, mely szelleme 
sajátos tulajdonaképp természete nemességének kitüntető 
jellege. Az egyház iránti odaadó hűségének s lángoló 
buzgalmának jutalmául pedig amaz viszont fenséges 
feladatának részesévé tette, s a lelkek értelmi s erkölcsi 
kormányzásában munkatársává magasztalta fel. Dicsőbb 
kitüntetés nemzetet nem érhetett, sem magán és nyil-
vános élete örvendetesebb előjelek között virágzásnak 
nem indulhatott, szerencsésebben nem fejlődhetett. 

A teremtés Ura, kitől az államok jótetteik s 
erényeik földi jutalmát veszik, valóban sok áldással hal-
mozta el hazánkat. Az ország intézményei hangosan 
szólanak : iskolák nyilnak, nagyszerű lyceumok kelet-
keznek, nyilvános könyvtárak, a művészet remekeivel 
megrakott uj muzeumok támadnak. 

A keresztény népeknek csak ugy, mint az egye-
seknek, üdvök vagy romlásuk egyképp azon fordul meg : 
mennyiben szolgálják Isten czelját vagy hajlanak el 
a t tól ; s azért rendesen, midőn hűséges buzgalommal 
ragaszkodnak Istenhez, utjok természetszerűleg boldog-
ságra visz; midőn elpártolnak tőle, aláhanyatlanak. 
Ennek tanúságát mutatja nemzetünk sorsa is. 

Amig ugyanis ősi intézményeink, régi törvényeink 
teljes erejökben fennállottak: a nemzet nagysága is 
rendületlenül naegálit; és sem külellenség támadásai, 
sem belvillongások tusái meg nem ingathatták, meg 
nem gyöngíthették ; de mihelyt a birvágy a lelkekbe 
berágta magát, a kegyhajbászat elernyeszté a szelle-
meket : ingadozás, bizonytalanság fogta el az országot, 
s mert megszilárdítására egynél a bátorság, másnál a 
belátás hiányzott, erősebb válságokat szenvedett. 

Mint mindig és mindenütt, nálunk is pártoskodást 
szitott az a bűnös szellem, mely nyughatatlanságában s 
fékezetlenségében szabadságért, dicsőségért, hatalomért 
versengeni mindenha kész. Zavargások, lázongások, bel-
háboruk törtek ki, midőn egy-két kényúr, kiket a kegy-
hajhászók serege környezett, a szolgaságba hajtott, 
adóságba vert népet a folytonos háborúskodásban adó-
zással, katonáskodással zsarolta, elűzte földjéről s az 
általános nyomor közepett ütötte fel zsarnoki uralmát. 
Gaztett, aljasság, becstelenség, mind nem szolgált aka-
dályul, hogy a hatalmat bitorolhassák ; az önkényt, a 
zsarnoki szeszélyt vallva törvényökül. 

Nemzetünk is tapasztalta tehát az irás szavainak 
igazságát: a bűn nyomorba veti, az igazság felemeli a 
népeket. 

Barbárok fegyvereitől elnyomva hazánk már-már 
összeroskadott. A tatár és török dúlás pusztításait is-
merjük. A gyászos csapások emlékétől megborzad, 
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visszariad lelkünk. Megfertőzött, lerombolt, leégett temp-
lomok, legyilkolt papok vérétől festett oltárok, kifosz-
tott városok, vértől párolgó mezők, holttestektől duz-
zadó folyók, vad gyönyörrel kigondolt hóhérmunkák, 
feldúlt sirok, szétszórt csontok, hamvak. . . . Nem lehet 
oly ellensége a magyarnak, kit e látvány könyekre ne 
fakasztana. Oh Magyarhon, hősöknek, dicső királyoknak 
szülőhona ! 

De a jóságos Isten, ki midőn boszul is, kegyes, midőn 
büntet is, irgalmas csak figyelmeztetni, inteni akarta e 
nemzetet, hogy a föld nem maradandó lakása csak szálló-
helye; hogy mindent ő intéz akarata szerint, s mi szilárd-
nak, mélyen begyökerezettnek látszik, ledönti egy pilla-
nat alatt. 

De a h a Magyarország önmagáról megfeledkezve egy 
időre le is tért Istentől kijelölt hivatása útjáról és rossz 
szellemnek engedett: Isten végtelen kegyelméből végképp 
még sem bukott el ; bajaiból magához jött s élvezni 
kezdte a béke áldásait. 

Mindeme nehéz küzdelmek és súlyos csapások kö-
zepett pedig sokszorosan kitűnt az egyház isteni ereje, 
hatalma ; nyilvános tényekben jelentkeznek, ragyognak fel 
hazánkkal éreztetett nagy jótéteményei. A közszükségben 
és nyomorban legáldásosabbnak bizonyult az egyház 
anyai szeretete ; mely legfőbb dicsőségét egyébként is 
mindig a közjó közös munkálásában birta. A józan hala-
dást mindenben elősegítette ; az emberi törekvések sikerét 
saját erejének hatályával fokozta s a társadalom legfőbb 
érdekeit együttesen mind felkarolta. 

Hamisítatlan történeti emlékeink az egyházat minden 
elfogulatlan s nyugodt szemlélő előtt önmagukban fénye-
sen igazolják. 

Az egyház és haza kiválóbb fiainak közös törekvése 
oda irányult, hogy a hazát helyes kormányzati elvekkel 
és eszközökkel akképp szilárdítsák meg, hogy hatalomban 
megdönthetetlen, javakban gazdag, dicsőségben nagy, 
léleknemességben fenkölt legyen. (Vége köv.) 

EGYBm TUBOSÏTASOE, 
Erdélyi egyházmegye. Főpásztori utasítás a 

milléniumi évforduló egyházi megünneplésére : — 
4700/1895. szám. 

Az erdélyi püspöki megye tisztelendő papságának 
Istentől áldást és üdvöt! 

A közeledő milléniumi év alkalmából addig is, mig 
erre nézve külön intézkedésemet megteszem, folyó de-
czember hó 31-én az összes plébániai templomokban a 
hálaadó isteni tisztelet lehető legünnepélyesebb meg-
tartását, éjfélkor pedig az uj ezredév kezdetének jel-
zésére az összes templomokban egy negyed óráig az 
összes harangok meghuzatását rendelem. IJjév napján a 
szent misét, mely szentség kitétellel tartandó, ünnepélyes 
„Veni Sante" előzze meg, mise után három „Miatyánk" 
és három „Üdvözlégy Mária" mondandó, a szent beszéd 
igazi vallásos hazafisággal emlékezzék meg a millénium 
magasztosságáról. Károlyfehérvárt, 1895. deczember 25. 
f Ferencz, s. k. erdélyi püspök. 

Székesfejérvár. Milléniumi főp. szózat a hívekhez. — 
Krisztus Jézusban szeretett kedves híveim ! 

Istennek irgalmából Magyarország a jövő évben 
megüli ezeréves fennállásának emlékét. Midőn lelkem mé-
lyéből hálát mondok Istennek, az országok s nemzetek 
Urának, a nagy jótéteményért, hogy hazánkat, nemzetün-
ket, ezer éven át, annyi viszontagság között fentartá, 
Hozzátok iniézem Kr. J . Sz. H. főpásztori szavamat, hogy 
térdre borulva Istennek szent Felsége előtt, velem együtt 
leghálásb szívvel felkiáltsatok: „Az Ur irgalmassága, 
hogy meg nem emésztettünk" ! s rebegjétek a hálaimát : 
„Imádás, dicsőítés és hála Neked irgalmas Istenünk, hogy 
hazánkat, nemzetünket megtartottad. Hála Néked irgalmas 
Istenünk, minden jótéteményért, minden 3zent malasztért, 
minden áldásért, amelylyel e nemzetet, ez országot ezen 
ezredév alatt elárasztottad !u S e hálaimát rebegve, kell 
hogy megemlékezzünk országunknak ama nagy jóttevőjé-
ről, aki által Isten nyújtotta e nemzetnek a legnagyobb 
jótéteményt, a ki által ez országot egyedül biztos alapra 
helyezte; meg kell emlékeznünk dicsőséges szent István 
királyunkról, a ki mint Istennek kiválasztott eszköze, 
letevé ez ország fennállásának, boldogságának egyedül 
biztos alapját akkor, midőn országát, nemzetét a kath. 
Anyaszentegyház anyai ölébe letevé. Ezen az alapon érte 
el ez ország fennállásának ezredik évét ; ezen az alapon 
daczolt ez épület a századok viharaival nemcsak, hanem a 
keresztény hitnek, a keresztény művelődésnek védbástyája 
volt. A kath. szent hittel, a melyet lankadatlan buzga-
lommal nemzetének nyújtott a szent Király, nemcsak 
biztosította népének legelső, legfőbb érdekét, az örök 
üdvösséget, hanem egyszersmind országának szilárdságát, 
boldogságát, dicsőségét. S hogy a drága alap, a kath. hit, 
a melyre országát épité, fenmaradjon ez országban, s így 
fenmaradjon ez ország, országát s nemzetét a boldogságos 
szent Szűznek oltalmába ajánlta. így állott fenn dicső 
országunk, igy érte el fennállásának ezredik évét, daczára 
minden csapásnak, daczára minden viszontagságnak, amely 
érte e hazát, e nemzetet! S azért, midőn hálás szívvel 
Isten iránt, üljük Magyarország ezer éves fenállásának 
emlékét, első sorban forró hálát mondunk Istennek a leg-
nagyobb jótéteményért, amelylyel országunkat, nemzetün-
ket az ő szolgájának szent István királyunknak dicsőséges 
szent jobbja által megajándékozá, forró hálát adunk kath. 
hitünkért. Hála legyen Istennek, az ő kimondhatlan aján-
dékáért. 2) 

De hálátok necsak ezen imában nyilvánuljon. Teljes 
csak akkor lesz hálátok, ha ama legdrágább kincseteket, 
kath hiteteket, amelyet első szent királyunktól nyertetek, 
hűségesen megőrzitek s megbecsülitek. Legyen a lélek — 
sz. Ágoston intelme szerint — ájtatos, hűségesen keresz-
tény, nem hálátlan a szent kegyelem iránt.3) 

Azért Kr. J. Sz. H. az Ur Jézus nevében, szent 
István királyunk drága emlékére kérlek és buzdiídak 
Benneteket, ragaszkodjatok mindenkor rendületlenül ker. 
kath. hitetekhez, amelynek terjesztésére annyit imádko-
zott, annyit fáradozott a szent király, ragaszkodjatok, 

i) Jer. Siral. 3., 22. 
«) 2. Kor. 9., 15. 
3) Szt. Ágost. Serm. 160. 
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miként szent István királyunk, a legnagyobb tisztelettel, 
a legbensőbb szeretettel, a legkészségesebb engedelmes-
séggel anyátokhoz, a kath. anyaszentegyházhoz. 

Lelkesült örömmel s bátran valljátok, miként szent 
István királyunk, a kath. anyaszentegyház szent tanítását, 
gyermeki engedelmességgel teljesítsétek szent parancsait, 
a magánélet, a családi élet terén éppen ugy, mint a köz-
élet terén ; szent tanítása, szent parancsai szerint intézzé" 
tek egész életeteket. Soha se hagyjátok el anyátok tör-
vényét. 4) Buzgón, miként szent István királyunk, használ-
játok fel szentegyházunk kegyszereit, melyekből Isten-
nek megvilágosító, megerősítő, megszentelő malasztja ára-
doz. Szent István királyunk dicső példájára. Isten fogadott 
gyermekeinek szeretetével és bátorságával, egy szívvel, 
egy lélekkel védjétek édes anyátoknak, a kath. anyaszent-
egyháznak jogait és szabadságát, orvosoljátok szenvedett 
sérelmeit. Tartsátok miként szent István kiráJyunk, s dicső 
őseink, legfőbb dicsőségeteknek, legfőbb boldogságotok-
nak, hogy Krisztus Jézus anyaszentegyházának, a kath. 
anyaszentegyháznak tagjai vagytok. 

Szent Pál apostol intelme szerint, állhatatosak legye-
tek a hitben, cselekedjetek férfiasan.5) 

Szent István királyunk dicső példája szerint le-
gyetek buzgó tisztelői a bold. Szűz Máriának, a kinek 
hathatós oltalmába ajánlta országát, nemzetét, a szent 
király. Tekintsetek őseitek megható példájára, a kik 
szent István nyomdokain haladva, a bold. Szent Szűz 
áhitatteljes tiszteletével szivükben, képével győzelmi 
zászlóikon, rózsafüzérével kezükben esdettek oltalmáért, 
védették, nagygyá tevék e hazát. Legyetek buzgó tisz-
telői szent István királyunknak, országunk, nemzetünk 
Apostolának, legnagyobb Jótevőjének ; kövessétek hű-
ségesen dicső példáját. így leendetek méltó unokái a 
szent királynak, méltó unokái az ő dicső nyomdokait 
követő kath. őseiteknek. így háláljátok meg szent István 
forró imáit, könyeit, lankadatlan buzgó fáradozásait 
nemzete örök s ideiglenes üdvének, országa fennállásának, 
boldogságának biztosításában. 

Szent István unokái, lelkesüljetek honalkotó kirá-
lyotok dicső példáján ! Avval a hazaszeretettel, a mely 
az ő, a haza legnagyobb jótevőjének, lelkében élt, sze-
ressétek e hazát, avval a hazaszeretettel, a mely nem 
öntudatlan, értéktelen rajongás, hanem keresztény erény, 
a melyet az Ur Jézus könyüivel szentelt meg,6) avval a 
dicső keresztény erénynyel, a mely mindenek előtt keresve 
Isten országát s az ő igazságát,7) Isten parancsából, Isten tör-
vénye szerint, Istenért szolgál a haza védelmének boldogságá-
nak, nagyságának, s kész feláldozni a hazáért mindent, még 
életét is. Hűséges, hódoló tisztelettel tiszteljétek Krisztus 
Jézus parancsa szerint8) azt, kinek homlokát Szent 
István király dicsőségövezte szent koronája érinté, az 
apostoli királyt. 

Ily lelkülettel, Szent István királyunk szellemében, 
üljétek édes örömmel a drága haza ezeréves fenállásának 

4) Példab. 118. 
5) I. Korinth. 16., 18. 
6) Luk. 19., 41. 
7) Luk. 12., 31. 
8) I. Pét. 2., 17. 

emlékét, s éppen azért, midőn az újév napján, a haza 
második ezredévének első napján az én rendeletem sze-
rint, a szent mise után, lelkipásztoraitok fellépnek a 
szószékre, s előlmondják nektek a kath. szent hitvallást, 
szent István királyunk hűséges, rendithetlen kath. hité-
vel valljátok azt ünnepélyesen ; s midőn majd előimád-
kozzák lelkipásztoraitok azt a megható imádságot, 
amelyet édes hazánk egyik nagy fia, katholikus őseink 
egyik dicső alakja, Esterházy Pál herczeg, nádor rebe-
gett egykoron hazánk Nagyasszonyához, e haza boldog-
ságáért, szent István királyunk hűséges, buzgó tiszte-
letével a bold. Szűz Mária iránt, lángoló keresztény 
hazaszeretetével, esedezzetek lelkipásztoraitokkal, ezen 
imával Szentséges Védasszonvunkhoz, oltalmazza kath. 
szentegyházunkat, kath. szent hitünket, szeretett apostoli 
királyunkat, édes hazánkat s egész nemzetünket. Ese-
dezzetek buzgón Magyarország védőszentjeihez, mennyei 
pártfogásukért, s azok élén, hálatelt szívvel s buzgó 
áhítattal és gyermeki bizodalommal imádkozzátok fő-
pásztori rendeletem szerint háromszor az Ur imádságát s 
az Angyali Üdvözletet honalkotó szent István királyunk 
tiszteletére, hogy oltalmazza, védelmezze hathatós köz-
benjárásával Istennek trónja előtt kath. szent hitünket 
amelyre épité országát, oltalmazza, védelmezze édes 
hazánkat s nemzetünket. 

Az . örökkévalóság halhatatlan és láthatatlan ki-
rályának, az egyedül való Istennek pedig tisztelet és 
dicsőség mindörökön örökké. Amen.9) 

Ami urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mind-
nyájatokkal. Amen. 10) 

Székesfehérvár, deczember 27. 1895. Fülöp s. k. 
püspök. 

Franczi&ország. Az atheizmus ellen. — 
A hatalmon levő republikánusok vétke, hogy az 

atheizmust Francziaországban diadalra segítették. 
Tudtommal, mondá Robespierre, nincs nép, mely 

összességében elfogadta volna az atheizmust. Az ilyen 
nép vagy borzasztóan oktalan vagy pedig romlott volna. 

A köztársaság kormánya megtette azt, a mi 
Robespierre t borzadálylyal tölte el. Nem tudom ok-
talanságból-e vagy pedig romlottságból. Azt hiszem, 
hogy azok, kiknek agyvelejében megfogamzott az Isten 
nélkül működő állam eszméje, — romlottak. Eszmé-
jüket a tömeg közé dobták, s az oktalanok lépre 
mentek. 

Az eredményt látjuk : Francziaország elpártolt az 
Istenttői ! 

Francziaország, mely eddig az Istenért küzdött, 
most már a vallástalanság szolgálatába szegődött. 

Regente Francziaországban állam-vallás volt, most 
van : állam-vallástalanság. *) 

A köztársaság elnöke, a miniszterek s egyéb 
állami hivatalnokok beszédjeikben scha sem ejtik ki az 
Isten nevét. A hatalom ugyan, viszonyban van az Egy-
házzal, de Istent nem ismeri. 

9) 1. Tim. 1., 17. 
10) 2. Thess. 3., 13. 
*) Elvben már nálunk is igy áll a dolog. 
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Ily szörnyű állapotok csakis Francziaországban 
léteznek. 

A vallástalanság azonban még sem tartozik a re-
publikánusok ősi hagyományaihoz, — hisz, 1848-ban 
még megáldatták a Szabadság fáit (les arbres de la 
liberté) ; a császárság alatt pedig Hugo Victor, midőn 
a republikánusokat egyesíteni akarja, igy ir : „Isten 
segélyével mindig győztünk." (Châtiments). 

Csakis a modern republikánusok emelték a vallás-
talanságot kormányzási rendszerré. 

Kiterjesztették az egész nemzetre a vallástalanságot, 
vagyis : kivetkőztették nemzeti jellegéből Francziaor-
szágot. 

A történelem arra tanit, hogy a nemzet, mihelyt 
vallástalan lett, bukását ki nem kerülheti. 

Az a kormány, mely eldobott minden vallási eszmét, 
sem bent a rendet nem tarthatja fönn, sem künn az 
ország fényét nem emelheti. 

Az Istentől elpártolt nemzet testén azonnal kiüt 
az erkölcsi baj, mely megássa sir ját a társadalomnak és 
előkészíti az anarchia uralmát ; mert végelemzésben, a 
vallási eszmék képezik azon alapot, melyen a társadalmi 
épület nyugszik. 

Az a nemzet, mely kivonta magát a vallás vezető 
keze alól, kénytelen csakis önmagával bajlódni, mert az 
ország határain kivül többé semmifele tevékenységet 
ki nem fejthet. 

Angolország vájjon nem protestáns misszió-társula-
tainak köszönheti-e, hogy műveltsége, áruczikkei és esz-
méi oly messze országokig eljutottak? S Oroszország 
Keleten nem az orthodox hit terjesztésétől remél-e min-
dent? S ha Francziaországnak a külföldön még mindig 
van tekintélye és befolyása, ez nem onnan származik-e, 
hogy országunk századokon át pártfogója volt a katholi-
czizmusnak, — vagy mint hajdanta mondták — hogy az 
egyház legidősebb leánya volt? áz az ország, mely félre 
lökte a vallást, a külföld előtt nem ragyoghat. Sötét éj 
borul reá, ragyogása lassanként csökken, mig végre egy 
másik nemzet ébredő hajnalánál egészen megszűnik. 

Midőn a hatalmon lévő republikánusok a vallás-
talanságot az egész nemzetre kiterjesztették, ezzel az or-
szágot minden fegyverétől megfosztották ugy bel- mint 
külellenségeivel szemben. Mert a vallástalan nemzet tehe-
tetlen tömeg s nép-söpredék. 

Ezért mondom, hogy államférfiaink, midőn száműz-
ték Istent és megteremtették a vallástalan államot, a ha-
zán felségsértést követtek el (crime de lèse-patrie). 

Azok, kik hazájukat nem tisztelik, s kiknek nincs val-
lásuk, előttem egyformák. 

De, hál Istennek, vannak még hazánkban becsületes 
emberek, derék polgárok, kik hazaszeretetükben készek a 
vallást védni, — mert tudják, hogy ezzel nemzetüket védik. 

A régi pártok lassanként eltűnnek. A politikai kér-
dések háttérbe vonulnak a felszínre vergődő vallási és 
társadalmi kérdések elől, s eljő az idő, midőn csak két 
párt fog szemben állani egymással: a hivők s a hitetle-
nek pár t ja ; azok pártja, kik a vallás égisze alatt meg 
akarják oltalmazni az ember szabadságát és méltóságát, s 
azok pártja, ki a népet egy Marat és valamely utczai 

Cézár által megszemélyesített, anyagelvü és istentelen 
állam zsarnok igája alá akarják vonszolni. 

Tehát nemcsak honszeretetünket követjük, hanem egy-
szersmind a társadalom fönállását biztosítjuk, ha csatla-
kozunk azon ligához, mely minden felekezeti eszme kizá-
rásával az atheizmus ellen vívandó harczot tűzte ki fel-
adatául. Az atheizmus ellen létesült liga tehát sem nem 
vallási, sem nem politikai társulat, hanem kiválólag nem-
zeti jelleggel bír. S azok, kik e ligába belépve az atheiz-
mus ellen küzdenek, tulajdonképp Francziaország zászlaja 
alatt harczolnak. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Egy katholikus joglyceum életének védelme. 

„Észrevételek a pécsi püspöki lyceum jogtanárainak 
Emlékiratára11 czimmel egy röpirat jelent, mely Magyar-
ország katholikus közönségének, s ez ébredező tényező 
vezéreinek, Sión őreinek figyelmét nagyon megérdemli. 

A pécsi katholikus püspöki joglyceum jövőjét saját 
emberei, rendes tanárai támadták meg, kétségbe vonva ezen 
intézetnek, (28. 1.) „melynek jótéteményét eddig élvezték, 
tisztán katholikus jellegét Ás." 

A pécsi püspöki joglyöeum rendes tanárai ugyanis, 
mint a hozzánk illetékes helyről beküldött „Észrevétel" 
előadja, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez 
1895. évi julius havában benyújtót!", a napisajtóban köz-
zétett, és nagy zajjal az egész országban szétküldött 
„Emlékirat a pécsi jogakadémiáról" szóló iratukban, alkal-
masnak találták a jelen válságos és sok tekintetben az 
egyház és annak intézményei iránt kedvezőtlen időt fel-
használni arra, hogy a pécsi püspöki lyceum ügyét ismer-
tetés tárgyává tegyék, azon czélból, — mint mondják, — 
hogy a püspöki lyceum jogi fakultása a jövőben mire 
tarthat számot, a fejlesztésre e vagy a pusztulásra? 

Az intézet létjogosultsága kérdésénél vizsgálódásuk 
tárgyát a következő tárgyak képezik: 

1. Van-e a pécsi püsp. joglyceumnak kultúrpolitikai 
jelentősége ? 

2. A pécsi püspöki joglyceum elegendőleg élet- és 
fejlődésképes-e ? 

3. Az általa jelenleg elérhető, vagy a jövőben vár-
ható kulturhaszon helyes arányban áll-e fenntartásához és 
fejlesztéséhez rendelkezésre álló,vagy rendelkezésre bocsá-
tandó anyagi eszközökkel? Es 

4. A pécsi püsp. joglyceum fejlesztése ki által és 
minő eszközökkel történjék és történhetik? 

A hozzánk illetekes helyről beküldött „Észrevételek" 
tehát szintén ezekre a kérdésekre felelnek meg, nyomról-
nyomra kimutatva e sajátságos katholikusellenes ármány-
kodás és áskálódás önkényességeit, s a magukat igazán 
hí ressé- te t t pécsi jogtanárok törekvésének árulásszerü 
természetét. A tanár uraknak nem másra fáj a foguk, 
mint hogy az állam kezére játszák át kath. any' i.ntézetöket. 

Mindenesetre nagyon szomorú látvány az, hogy a 
kath. egyházi vagyonnak és a katholikus alapítványoknak 
saeculansatióját hazánkban már egy püspöki tanintézet 
nyilvános rendes tanárai hirdetik, hálából (?) azon egyház 
iránt, melynek egyik katholikus alapítványa eddig nekik 
kenyeret adott. 
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Valóban itt a legvégsőbb ideje annak, hogy katlio-
likus intézeteink tanárainak JcatholiJcus szellemét a komoly 
ügyek legkomolyabbjának tekintsük s ce hagyjuk katho-
likus alapokból fizetett katholikusellenes emberek által 
tönkretétetni kath. intézeteinket és ifjúságunkat, a kath. 
egyház jövőjét Magyarországban. A pécsi, az egri főpapi 
lyceumokat nemcsak nem szabad feladni, de sőt kath* 
tud. egyetemekké való kibővitésüket kell lehetővé tenni. 

Az 1895. decz. 31-én kelt „Észrevételek" méltán 
megérdemlett feddéssel végződnek : „Tudják meg Szepesy 
intézetének nyilv. rendes tanárai azt, hogy mig egy 
csöpp vér fog folyni ereinkben, addig a péosi püspöki 
joglyceumot katholikus jellegétől megfosztani nem en-
gedjük." 

Fiat, fiat! 

IRODALOM. 
A Biblia és a Tudomány. 

Ez alatt a czim alatt a mi katholikus irodalmunkban 
eddigelé még páratlan vállalat indul meg. 

Jelszó, hogy a katholikus tudomány adjon erőt a 
katholikus társadalomnak. 

Katholikus iróink és tudósaink közöl számosan össze-
álltak és a fent kitett czim alatt illusztrált és mű mellékle-
tekkel ellátott füzetes vállalatot indítnak meg, évi 52 füzettel, 
20 frt eló'fizetési árral. 

Mi csak ennyit. 

Kor ra j zok . E. Kovács Gyula. 18—19. füz. szerkeszti 
Körösi László dr. Budapest, 1896. 16-r. 150 1. Ára 60 kr. 

Nem lehet tagadni, hogy ezek a korrajzok érdekesek 
és tartalmasak. Eddig nyolcz ilyen korrajz jelent meg 
Körösi László dr. szerkesztésében. Megrendelés tehető 
szerkesztőnél (Budapest, Andrássy-út 25. sz.) egész évre 
5 írtért. 

V E G Y E S E K . 
— A győri püspök ur aranymiséjéről. Mint a „üu-

nántuli Hirlap" irja, f. hó 7-én kezdették meg a megyés 
püspök ur ő nagyméltósága aranymiséjére vonatkozó fő-
pásztori levelek kiküldését a győri egyházmegye 237 
plébániájába. A tél zordonsága s egyéb okok miatt csak 
egy fogadtatás lesz, január 15-én, midőn a győri fő-
tisztelendő káptalan vezetése alatt a győri és a vidékről 
beérkező mind világi, mind szerzetes tisztelendő papság 
teszi hódolatát az aranymisés főpapnál. Január 19-én, 
Jézus szent neve ünnepen, a székesegyházban 9 órakor 
kezdődik az isteni tisztelet. 0 nagyméltósága fog prédi-
kálni s legott a világi hivekre áldását adja ; azután mondja 
az ünnepi szent misét ; szent mise után áldást ad a pap-
ságra, ezután „Te Deum." S ezzel az ünnepély befe-
jeztetik. 

— Protestáns hang főpásztoraink milléniumi szó-
zatairól: „A napi lapok el vannak ragadtatva — mint 

rendesen — ezektől a főpásztori levelektől, pedig van-e 
közöttük csak egy is, a mely azt vallaná, a mit Kölcsey 
örökül hagyot t : — a haza minden előtt!? Nem elsőbb-e 
mindeniknek az egyház a hazánál, a pápáért nem elébb 
kell-e a jó katholikusnak imádkozni Vaszary szerint is 
mint a királyért? Meglátjuk majd, hogy milyen testvéri 
ölelkezés fog bekövetkezni a szép szavakban gazdag pásztori 
levelek után !" . . . Hiába minden igyekezet. Az atyafiak fe-
jőkbe vették, hogy nem tetszik nekik rajtunk semmi. 
Tessék elolvasni a mai vezérczikkünket. Ott maga az 
Ur Jézus szavai oktatják meg Kölcseyt arra való nézve, 
hogy mi az, a mit még a haza sem előz meg. Egyéb-
iránt mondunk mi a „Sárospataki Lapok"-nak szája ize 
szerint való dolgokat is, • a mik minden elfogult pro-
testánsnak bizonyára nagyon fognak tetszeni. Például a 
londoni „The Rock" komolyan hirdeti, hogy a hires venezuelai 
konfliktusban Cleveland elnök háta mögött — jezsuiták 
vannak. 

— Szombathelyen a millenáris újévet méltó egyházi 
fénynyel ülte meg a kath. egyház. Hidasy Kornél megyés 
püspök ő méltósága fényes segédlettel tartott hálaadó 
isteni tiszteletet pontifikált a székesegyházban. Az alkalmi 
ünnepi szónoklatot Schmidt István tartotta, a ki gyönyörű 
egyházi beszédben emlékeztette a hivőket az egyház és 
haza magasztos ünnepére. 

— A kath. tanonczok budapesti Otthonában mult 
hó 25-én szép karácsonyi ünnepség volt, amelyre nagy-
számú közönség jelent meg. A mesterinasok elismerésre 
méltó ügyességgel adták elő Beregi Sándor pásztorjátékát. 
Az előadás után kiosztották a növendékek között a kará-
csonyi ajándékokat. A biboros herczegprimás e czélra 100 
irtot, egy főrangú hölgy 100 frtot, Mailáth Gusztáv gróf 
60 frtot, dr. Demeczky Mihályné 5 frtot, Éberling Józsefné 
úrhölgy fehérneműt, Walther Károly úr és ueje pedig 
pompás karácsonyfát ajándékozott az Otthonnak. 

— Milléniumi intézkedés a kassai egyházmegyé-
ben. Bubics püspök ő méltósága elrendelte, hogy egyház-
megyéje minden templomában Szilveszter estéjén, mint az 
első évezred zárnapján „Te Deum" eléneklése- s az egyház 
látható fejeért és királyért elmondott imádságokkal fejez-
tessék be. IJjév napján, a reggeli angyali üdvözletre való 
harangozás után, az egyházmegye összes harangjai szólal-
janak meg az uj évezred üdvözlésére, s ünnepélyes misék 
a Szentség kitételével tartassanak, s Evangelium után 
mondják el a hivek a tridenti hitvallást. E rendeletnek 
megfelelően folytak le mindenütt az ó- és újévi ünnepélyek. 

— Kalocsán Szilveszter estéjén, mint a K. N. irja, 
a hálaadó isteni tiszteletre zsúfolásig megtelt székesegy-
házban Mayer Béla v. püspök ur ő méltósága tartott nagy-
szabású szónoki beszédet, fényes dialektikáját és elragadó 
előadási képességét különösen abban ragyogtatva, hogy a 
jelen kor Isten nélkül való műveltségének kárhozatos hazug-
ságait ostorozta. A szt. beszéd végén a milléniumi évre 
vonatkozó remek hálafohász nagyon sokak szemében fakasz-
totta a töredelem és reménység könyüit. 

Az előfizetés megújítására kérjük m. t. olvasóinkat, kik még hátra vannak. 
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Bra in iy Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar. 

Budapest, 18£6. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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F A V S T I S E X V B E R A N T I B V S V O T I S 

A Y E R E P I A JYBET. 

JUBILÁRIS FŐPÁSZTORI SZÓZAT. 
ZALKA JÁNOS 

I S T E N I R G A L M Á B Ó L S A Z A P O S T O L I S Z E N T S Z É K K E G Y E L M É B Ő L 

A GYŐRI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE, Ö SZENTSÉGÉNEK A RÓMAI PAPÁNAK TRÓNÁLLÓ UDVARI FŐPAPJA, Ö CSÁSZ. S AP. KIR. FELSÉGE 

VALÓSÁGOS BELSŐ TITKOS TANÁCSOSA, RÓMAI GRÓF, A SZ. HITTAN TUDORA, A KATH. VALLÁSRÓL S A BOLD. SZŰZ SZEPLŐTELEN 

FOGANTATÁSÁRÓL NEVEZETT RÓMAI AKADÉMIÁKNAK, A JOGTUDÓSOK SZ. PÉTERRŐL CZ1MZETT RÓMAI TÁRSULATÁNAK S A BUDAPESTI 

MAGY. KIR. TUDOMÁNY-EGYETEM HITTANI KARÁNAK TAGJA. 

Krisztusban kedveseimnek, a győri egyházmegye valamennyi hiveinek: 

Üdvét az Urban, s atyai áldásomat! 

Magasztalja lelkem az Urat, s örvendez lelkem az én üdvözitő Istenemben, ki megadta 
elérnem azon napot, melyen, miután az áldozárságban íélszázadot eltöltöttem, hálaáldozatomat 
mutathatom be neki, a Magasságbelinek. 
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A jó Ur Isten határtalan kegyelmét mntatá meg ez által is nekem, szegény szolgájának, 
kit már eddig is végnélküli irgalmassága ajándokaival elhalmozott. 0 emelt föl a porból családom 
törmelékei közöl; ő adta a megbecsülhetlen ajándokot abban, hogy jó édes-anyát adott, ki anyai 
szeretetét az által tetézte, hogy mintegy örökségemet kiutalandó engem a boldogságos szent Szűznek 
pártfogásába ajánlott ; az Ur adott s mutatott módot, hogy a tanuló pályára léphettem; az Ur 
vezeté jó emberek szivét, hogy az ő árnyékukban növekedhettem; ő mutatá meg az ösvényt, 
melyen keilend járnom, hogy majd az ő oltárának szolgája lehessek. Mindezekért leborulva mondok 
neki hálát. 

Ezen ünnepélyes öröm-nap figyelmeztet újra, hogy legalább röviden lelki szemeim elé 
állitsam fontosságát annak, hogy Isten kegyelméből pappá lehettem. Nagy szerencse az Ur szol-
gálatában lenni. Mit mondjak akkor, ha e szolgálatban félszázadot tölthetek?! 

Krisztus Urunk az általa alapitott egyháznak, e földön való országának czélját kitűzte, 
t. i. hogy az emberi nemzetet üdvözitse; kijelelé az e czélra vezető alkalmas eszközöket: szent 
tanitását és a szentségeket; megadá a hatalmat ezen eszközöket a czél elérésére alkalmazni a 
tanítás által, és a szentségek kiszolgáltatása által; megjelelé a kormányzó hatalmat is. A szent 
apostolokat s az uj-szövetség papjait utasitá, hogy menjenek, s tanitsanak minden nemzetet, 
megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanitván megtartani mindeneket, 
a miket parancsolt; legyenek hirdetői ;z örök életre vezérlő tanitásnak. Fölruházta őket hata-
lommal a szentségeknek, a láthatatlan malaszt e látható jeleinek, kiszolgáltatására, a legméltósá-
gosabb Olt áriszentségben szent testének és vérének vételére és kiosztására, mondván: „Ezt csele-
kedjétek az én emlékezetemre"; hatalmat adott nekik a vérontás nélküli áldozatot bemutatni 
elevenekért ós holtakért; bűnöket megbocsátni vagy megtartani. Fölhatalmazta őket egyházában a 
kormányzó tisztet gyakorolni. „Adatott nekem — úgymond — minden hatalom. A mint az Atya 
engem küldött, ugy küldlek titeket." 

Ugyanezen kegyelmekben részesített engem is, részesített ötven esztendőn át. Hálát 
mondok neked, édes Jézusom, mindezekért. Irgalmasságod kiapadhatlan. 

Ötven esztendeje, hogy első szent misémet Jézus legszentebb neve ünnepén Esztergomban 
a boldogságos szent Szűznek Bakács-féle kegyelem-képe előtt mondottam jótevőimtől s barátaimtól 
körülvéve. Ok már mind egytől-egyig az örökkévalóságban vannak. Egyedül maradtam életben 
magam, hogy hirdessem az Ur kegyességét. Ugyancsak az esztergomi főmegye igazi anyai jóindu-
lattal viseltetett hozzám, különféle teendőket bizott rám, végre engem, ki egykor mint fölvételt 
kérelmező tanuló utazó-pálczával kezemben mentem hozzá, áldásaival tetézve püspök-pálczával 
bocsátott el hozz tok. A hála és szeretet legbensőbb érzetével búcsúztam el azon helytől, hol 
jótévőim hamvai nyugosznak, s kedves tanitványaim működnek. Ide érvén, munkára kész akarattal 
s Istenbe helyezett alázatos bizodalommal kösztöntöttem be hozzátok. Legyen hála a jó Ur Istennek, 
már huszonkilencz esztend je, hogy közöttetek vagyok, s a győri egyházmegye tisztelendő papsá-
gával Isten dicsőségére s a hívek lelkiüdvösségére munkálkodunk és bizva Isten segítségében 
iparkodunk hivatalunk minden ágainak megfelelni. 

Hála-áldozatom ez örvendetes ünnepét szeretett hiveim között óhajtottam megülni, kik 
között annyiszor megfordultam. S valahányszor csak láttatok engem, mindannyiszor ugy állásom, 
mint személyem iránt a tiszteletnek, szeretetnek s ragaszkodásnak legnyilvánosabb kifejezésével 
boldogítottatok. Örömmel említem ezt föl. Isten áldjon meg benneteket jó indulatotokért. De 
örömöm, s velem működő lelkésztársaim öröme méi nagyobb s akkor teljes, ha pásztorkodásunk 
eredményét is láthatjuk. Ha ti, kedves hiveim, az egy, szent, általános és apostoli római egyháznak 
hű gyermekei vagytok; ha szent hiteteket szívben ápoljátok, szóval valljátok s cselekedettel 
megmutatjátok ; ha dicsekedéstek, dicsőségtek s örvendezéstek választott tárgya az Ur Jézus szent 
keresztje; ha Istent önnönmagáért teljes szivetek-, teljes elmétek-, teljes erőtökből mindenek fölött : 

felebarátaitokat pedig Istenért mint önnönmagatokat szeretitek ; ha az irgalmasság lelki és testi 
cselekedeteit gyakoroljátok, és pedig azért, mert isteni Mesterünk akaratja ez. Ő ugy tekintendi, 
mintha neki tettük volna. Örvendünk, ha érdemesek lesztek hallani: „Jöjjetek Atyám áldottjai, 
és bírjátok az országot, mely számatokra készíttetett a világ alkotása óta." 
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Szeretném, ha mindnyájan személyesen i t t volnátok mellettem. De legyetek i t t legalább 
lélekben, s tudom, hogy lélekben i t t is lesztek, midőn a t i teket atyai szeretetével átölelő agg 
főpásztortok bemutat ja hála-áldozatát, midőn ajkai elrebegik: „Fogadd kegyesen szent Atya, 
miudenható örök Isten e szeplőtelen áldozatot, melyet én, méltatlan szolgád, fölajánlok neked, élő 
és igaz Istennek számtalan bűneimért, megbántásaimért és hanyagságaimért és minden i t t körül-
állóért, de minden keresztény hivőért is, az élők és megholtakért , hogy nekem és nekik üdvünkre 
váljék az örök életre"; és ismét: „Vitessed föl ez áldozatot szent angyalod keze által magasztos 
oltárodra isteni Fölséged szine elé, hogy mindannyian, kik ez oltár részesüléséből szentséges Fiadnak 
testét és vérét veendjük, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk." 

Az édes Jézus, kinek legszentebb neve előtt hajoljon meg minden térd, vegye kegyesen 
hála-áldozatomat, fogadja irgalmasan kérésemet, gyulaszsza föl paptársaim szivében az ő szerete-
tének tüzét, hogy imádkozásban, tudományos foglalkozásban, tisztaságban és szelídségben szolgál-
janak azok üdvösségére, kiket ő szent vérével megváltott. Áraszsza mindnyájatokra áldásainak 
bőségét, hogy lelki megnyugvással keressétek Isten országát és az ő igazságát, élő reményben, 
hogy a többi hozzáadatik nektek. 

A boldogságos szent Szűz, Isten anyja : Mária, kinek anyai szeretetébe s hathatós párt-
fogásában oly sokszor fölajánlottam magamat, kedves paptársaimat és hiveimet, legyen szószólónk 
szent Fiánál. 

Védőszentem: szent János evaugelista, kinek szeretete vajha mindnyájunk szivét melegítse 
Isten és felebarátaink iránt, legyen ezentúl védelmezőm. 

Őrző szent angyalom, kit Isten mellém adott, őrködjél ösvényeim fölött, hogy Isten 
utairól soha félre ne lépjek. A titkos jelenési aranycsészében mutasson be Isten szent Felségének 
illatszert, mi az én és a t i imáds 'gtok. 

Most fogadjátok Atyai áldásomat. 
Hallgasson meg titeket az ür a szorongatás napján, s védelmezzen Jákob Istenének neve. 

Küldjön nektek segedelmet szent helyéről, és Sionból oltalmazzon titeket. Adja meg nektek, a mi üdvöst 
szivetek kivan, és minden jó szándékotokat hagyja helyben. 

A látogatás napján fordítsa hozzátok irgalmasságának szemeit s törülje le vigasztalóba g 
arczátokról a fájdalom könyeit, hogy békességben és megelégedésben folyjanak napjaitok, és alázatos 
reménynyel várjátok a jutalmat. 

Éleszsze föl szivetekben az elő hitet, erős reménységet és jócselekedetekben gazdag szeretetet, 
hogy szeressétek Ót mindenek fölött önnönmagáért teljes szivetek-, teljes lelketek-, teljes elmétek- és 
minden erőtökből. Érette pedig felebarátotokat, mint tennen magatokat. 

Árnyékozzon meg titeket szent malasztja, hogy igaz egyházának, a katholikus egyháznak élő és 
éber tagjai és állhatatos bajnokai legyetek a küzdelmek terén. 

Szálljon le rátok a bölcseségnek és értelemnek, a tanácsnak és erősségnek, a tudomány- és 
jámborságnak s az Ur félelmének lelke. 

Miiködvén irányelvetek szerint, t. i. : Istenért, királyért, hazáért, lássátok Isten áldását műkö-
désieken, s legyetek méltók a becsületes hazafi tisztes nevére. 

Az ür, kiben biznak mindeneknek szemei, adjon nektek eledelt alkalmatos időben. Nyissa ki 
kezeit, s töltsön be titeket áldásaival. 

A jámborság legyen mellvértetek, az iqaz hit sisakotok, Isten igéje legyen kardotok, és ékesítsen 
titeket az alázatosság és szemérmetesség. 

A boldogságos szent Szűz legyen közbenjárótok, őrző angyalotok legyen mellettetek, vedőszentetek 
és Istennek minden megdicsőült szentei esedezzenek érettetek, hogy valaha társaságukban dicsérhessétek 
és magasztalhassátok a teljes Szentháromságot. 

Minden égi és földi áldással áldjon meg titeket az Atya, Fiu és Szentlélek. Amen. 
Kelt Gfyőrött, 1896. január hó á-dikén, püspökségem huszonkilenczedik, áldozárságom 

ötvenedik esztendejében. János, s. k. püspök. 

4* 
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Nm. és főt. Lönhart Ferenc i 
erdélyi püspök ur milléniumi főp. levele. 

Az erdélyi püspöki megye ftdö papságának és kedves Híveimnek Istentől áldást és üdvöt! 
A jelen 1896. esztendőben kívánja a magyar nemzet megünnepelni e hazában való 

lételének ezredik évfordulóját. Nagy és nevezetes dolog ez, méltó alkalom arra, hogy a keresztény 
magyar sziv hálatelt érzéssel forduljon a kegyes isteni Gondviselés, felé, amely nemcsak az 
egyes ember életét t a r t j a fenn és igazgatja, hanem egész nemzetek életét is kifürkészhetetlen 
bölcseségének utjain igazgatja és vezérli. Mint hivő keresztények rendithetetlen bizalommal 
tekintünk a jövőbe s midőn az ezredév határkövénél a lélek szemeivel visszatekintünk a múltba, 
azért teszszük, hogy Isten sokszoros jótéteményeinek számbavételétől megerősödött lélekkel, e 
nemzet jövő hivatása iránti erős bizodalommal lépjük át a második ezredév küszöbét. 

Az európai mivelt nemzetek mai időszámítása Krisztus Urunk születésétől veszi kezdetét 
és méltán, mert Krisztus Urunk Születése a legnagyobb, kihatásaiban a legáldásosabb esemény 
az emberiség történetében. Nemzetünk ezredéves életének biztositéka is akkor té te te t t le, mikor 
az isteni Gondviselés által elhivott apostola és első királya, szent István, bevezette a keresztény 
népcsalád kötelékébe. Ha erdélyi püspöki megyém múl t já t tekintem, ha széttekintek e püspökség 
mai területén, mily nagy, mily szép és gazdag emlékeit látom én i t t az elmúlt századok keresztény 
mivelődésének. íme i t t van székhelyemen az ősrégi fenséges arányú székesegyház, ott a kolozsvári 
főtemplom, ot t vannak a régi Királyföldön az úgynevezett hitújítás előtt való időkből a szebbnél 
szebb templomok, melyek mind fennen hirdetik, hogy az elmúlt évszázadok folyamán i t t élénk 
hitélet és áldozatkész keresztény szellem uralkodott . De a néma kövek igen sok viszontagságról 
is tudnának tanúbizonyságot tenni s arról, hogy a sok viszontagság között a Mindenható Isten, 
sokszor csodás erővel támogat ta e nemzet küzdelmeit s t a r to t t a fenn azt ezredévi létre. 
Mert alig hogy a keresztény v ;llás megszilárdult e haza földjén, alig hogy a keresztény tan szelídebb 
erkölcsökre szoktatta vad erőben bátorodott őseinket, jö t t az iszonyú ta tár járás és pusztává te t te 
a hazai földet s lakóit földönfutókká. De a kegyes isteni Gondviselés ebből a ret tentő megpró-
báltatásból is kivezette népünket és fenntar tot ta a j~)vő századok küzdelmeire. Mert a középkor 
keresztény társadalmának legkegyetlenebb, legszívósabb kitartásu ellensége az ozmán hatalom 
volt. Afrika felől behatolt a mai Spanyolországba és azt a pirénei hegyekig elfoglalván, nyugat-
felől szorongatta az európai kereszténységet. Keletről hosszas küzdelem után elfoglalta a keletrómai 
császárok hajdan fényes székhelyét Konstantinápolyt s igy kétfelől készült, az európai keresztény 
államokat megtámadni és teljesen kiir tani vagy leigázni a keresztény népeket. S a míg a 
nyugati nemzetek tétlen közönynyel nézték a közelgő vészt: az isteni Gondviselés által a magyar 
nemzet választatott ki arra, hogy szembeszálljon a förgeteggel és elhárítsa az egész keresztény 
társadalmat fenyegető veszedelmet. 

Éppen erdélyi egyházmegyém az, amelynek területén évszázadokon át folyt a nemzetirtó 
küzdelem. Ha székhelyem várfokáról alátekintek, ott áll a sikon az emléke annak, hogy Lépes 
György erdélyi püspök ot t esett el a szent hi tért és a hazáért vivott küzdelemben. Ott v..n a 
szentimrei csatatér, Hunyady János és Kemény Simon vitézi küzdelmének színhelye. I t t a 
Kenyérmező, őseink hitért ós hazáért halni kész vitézi küzdelmének méltó emlékoszlopával. 
Székesegyházam boltivei alat t ot t van sírhelye a nagy Hunyady Jánosnak, a kinek hite, hazasze-
retete, vitézi hírneve fényes disze századának és örökké méltó dicsősége a magyar nemzetnek, 
melyet diadalról diadalra vezérelt a pogány török ellen. Igaz, hogy utána s fiának a nagy Hollós 
Mátyásnak dicső országlása után szomorú napok következtek el erre a mi szülőföldünkre, mert 
mikor a nemzet fiainak szivében megingott az a hit, amely a nagy Hunyady Jánost lelkesítette, 
akkor elenyészett a vitézi kitartás és akarat is, mely előbb megvédelmezte a hazát a szent kereszt 
ádáz ellenségétől. Úrrá lett a pogány e hazában s pártfogása alatt a pártoskodás ós az önkény 
elnyomta az igaz keresztény hitet is. Bornemisza Pál erdélyi püspökkel száműzetett e földről a 
katholikus vallás is; papjaira és híveire az üldözés korszaka következett el és csak a százados 
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küzdelmekben megedzett székely nemzet havasai között lobogott az igaz katholikus hitélet tüze. 
Sok küzdelmébe került a jobbaknak, amig ki tudták vivni, hogy a kath. vallás ismét elismertessék 
és jogai törvénybe igtattassanak. És csak akkor, mikor az egyesült keresztény nemzetek hadereje 
végleg megtörte az ozmán hatalmat s e haza földjéről számü te, akkor lehetett visszaállítani az 
erdélyi püspökséget ősi székhelyén s újra megkezdeni az apostolkodást aziránt, hogy a nemzet 
ősi keresztény hite visszaállitassék. És foly az apostolkodás mind e mai napig. Bár az ezredév 
küszöbén sokan borúsnak lát ják a keresztény hit jövőjét ebben a hazában, az én hitem, az én 
bizodalmam rendithetetlen. Jól tudom, hogy sem a mindenható Isten nem fogja elhagyni ezt a 
magyar nemzetet, amelynek karja által a hősi tet tek oly nagy számát mivelte a mult századok 
folyamán, sem a nemzet nem fogja elhagyni ősi keresztény hitét, melynek minden nagyságát, 
minden dicsőségét, ezredévi létét köszönheti. Ha vitéz karral ellenállott századokon át a vérengző 
ellenségnek, amely tűzzel és vassal támadta szent h i té t : lesz annyi lelki ereje, hogy szivének 
legdrágább kincsét, keresztény hitét szeplőtelenül megóvja azon támadások ellen is, amelyek a 
mostani kor téveszméi s hamis felvilágosultsága által intéztetnek a szent hit ellen. És hogyan 
félthetném én, az apostolok utódja, azt a szent hitet, amelyről tudom, hogy ez és csakis ez 
adatott a népek világosságául. Jól tudom azt is, hogy e nemzet védasszonyának a boldogságos 
szűz Máriának, — apostolának szent István királynak és az erős karu szent László királynak 
szüntelen esedezése oltalmazza a szent hitet e haza földjén, aminthogy megdönthetetlen bizonyosságu 
annak az Ígéretnek ereje is, hogy a pokol kapui nem fognak diadalt aratni Jézus Krisztus 
örökségén. Ha valaha, ugy most éltem alkonyán erős bennem a bizalom katholikus magyar 
nemzetem jövője iránt. Azért főpásztori és atyai szeretettel kérlek t i teket tisztelendő Munkatársaim 
az Ur szőllőjében, intsétek, oktassátok ezen ezredik év folyamán a rátok bizott hivő nyájat 
fokozottabb buzgalommal, igazi apostoli lelkesedéssel. Tárjátok eléje az isteni Gondviselés 
számtalan jótéteményét, melyben az ezredév alatt részesült, fokozzátok hitét, növeljétek bizodalmát 
és szeretetét üdvösségének szerzője Jézus Krisztus iránt. Az evangeliomi erkölcsök gyakorlása 
legbiztosabb záloga a haza üdvének és boldogulásának, mert a hazát virágzóvá, nagygyá csak 
fiainak erkölcse teheti, az egyes embert pedig jóvá, igazlelküvé, a társadalom hasznos tagjává és 
a szabadságra méltóvá csak a keresztény hit, a keresztény erkölcs teszi. 

Óhajtom pedig, hogy jelen főpásztori szózatom a jelen évi vizkereszt utáni második 
vasárnapon, vagyis Jézus szent neve ünnepén megfelelő oktatás kiséretében a hivő népnek a 
szószékről felolvastassák. Jézus szent nevében küzdöttek őseink és győztek a pogányok fölött. 
Ez a szent név volt biztositéka hazánk ezredéves fennállásának, ez biztos záloga jövő megmaradásának 
a következő évszázadok emberi szem előtt beláthatatlan folyamában. Hő kivánságom, hogy ezen 
a napon a hivek a töredelem szentségéhez járulván oly szándékkal vegyék magukhoz az Ur 
drága szent testét, hogy az a Jézus Krisztus aki minden nemzetek kiván ága és királya az 
örökkévalóságnak, őrizze, oltalmazza, tartsa fenn hazánkat további ezredévek életére. Ajánljuk föl 
hazánk, nemzetünk jövőjét az Ur Jézus Krisztusnak, az 0 szent neve ragyogjon hazánk egén a 
jövő századok folyamán is. Az év minden vasárnapján és ünnepén a legfölségesebb oltáriszentség 
előtt mondassék el háromszor az Ur imája és az angyali üdvözlet egy könyörgéssel apostoli. 
Királyunkért, kinek atyai bölcs kormánya alat t lépi át a magyar nemzet az ezredév küszöbét. 
De óhajtom, hogy nemzetünk apostolának szent István királynak ünnepe ebben az évben különös 
fénynyel, különös kegyelettel tartassék meg püspöki megyém minden egyházában, jeléül annak, 
hogy valamint a múltban élvezett isteni segedelmet az általa elterjesztett igaz keresztény hitnek 
köszönjük ettől és csakis ettől várjuk a mindenható Isten oltalmát ós jótéteményeit a jövőben is. 

Az örök jóságú Isten, akinek esztendei soha sem fogyatkoznak meg, legyen oltalma 
erőssége e magyar hazának a jövőben is; áldja, oltalmazza Királyunkat és a haza minden 
gyermekét. Amen. 

Kelt Ivárolyfehérvárott püspöki székházunkban, 1896. vizkereszt ünnepén. 
f Ferencz, s. k. erdélyi püspök. 
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Nm. és föt. dr Samassa József egri érsek ur 
milléniumi főpásztori levele . 

Honfoglalásunk évezrede. 
{Latin eredetiből.) 

(Vége.) 

A helyes kormányzat elvei s eszközei közül elég 
legyen itt csak egyet kiemelni. 

Az államban a törvény az, mi a családban a 
családfő. A törvény megszabja a polgárok jogait, a jóra 
jutalommal buzdit, a rossztól büntetéssel riaszt. Ámde 
maga a törvény nem nyújt önmagában elég biztosítékot ; 
kell lenni egyszersmind, ki a törvény szentségét megvédi 
s elhanyagolásának meggátlására eléggé képes és ha-
talmas. A törvény érdeke ép ugy megköveteli tehát a 
végrehajtó hatalmat, mint az állam érdeke a törvényt. 
S e tárgyról gondolkozva, nekem ugy látszik, sokkal 
kívánatosabb, hogy jó kezekben legyen a rossz tör-
vény, mint rossz kezekben a legjobb. Mert akiben 
a hatalom jó szándékkal párosul, ha a törvényt alkal-
mazza, kizárólag csak az igazságot és méltányosságot 
tartja szem előtt ; s ha tán a törvény kétes, oly érte-
lemben veszi azt, mely a magán- és közjónak inkább 
megfelel. De a kikben hiányzik a becsületes jó szándék 
kik a közhatalomban csak önhatalmuk és akaratuk erő] 
södésének eszközét lá t ják: a törvény szavára nem 
hajtanak, mindenben a maguk tetszése, kénye-kedve 
szerint döntenek. Ily eljárás mellett az államnak, mely-
nek alapja a jog, nemcsak fényeikkel, de még inkább 
példájokkal csak romlására vannak. Mert a példa könnyen 
vonz és követője bőven akad. Ezért a közhatóságok 
megválasztásánál a legéberebb óvatosság szükséges. 

Mert habár igaz is, hogy helyes kormányzat csak 
kitűnő férfiaktól, nagy és kiváló tehetségektől várható : 
de itt sincs minden veszély kizárva. Az uralomvágy 
ugyanis nem a lanyha, de az élénk, nagyratörő, nagy 
tehetségű szellemeket kapja el. A magas állás reménye, 
igaz, bármi nehéz küzködésre, bármi erős munkára, 
bármi veszélyes kísérletekre felbátorít ; szabad államban 
hitelre talál mindenki, és ha a hatalom átruházása 
eszélyes óvatossággal történik, a hatalom gyakorlása 
üdvös korlátok közt marad. Törvényes hatalom s mer-
sékelt uralom a szabadság biztositéka ; s erejét haladó 
dolgokra nem könnyen akad vállalkozó. Ha pedig olyan 
jut hatalomra, ki valamennyieknél többre képes, ha 
gonosz, a hatalom birtokában még gonoszabbá lesz ; de 
ha még oly megbizható jellemnek mutatta volna is 
magát, kitől minden tisztességtelen dolog és szándék 
távol ál l t : az emberi természet gyarlósága mellett meg-
eshetik, hogy legjobb elhatározásai daczára szenvedélyei 
elsodorják, és már maga a könnyű vétkezés alkalma és 
lehetősége vétekre viszi. 

Miértis hazánk alkotmányos szervezetében mély 
bölcseséget s mintegy magasabb kéz intézkedését lehet 
látnunk abban, hogy az államhatalom kezelői időről-időre 
változnak, mi az állam fennállásának, tartós fennma-
radásának legerősebb biztositéka ; és hogy egyetlen 
kézben nem pontosul össze korlátlanul minden hatalom, 
hogy kivételes jogosultsággal kiemelkedve biin nélkül 

veszélyeztethetné a közszabadságot, a köznyugalmat. Ily 
szervezet mellett vált lehetővé, hogy honfoglalásunk 
után ezer évre hazánk nemcsak fennáll, de fennáll ak-
kép, hogy minden létező államnál régibb s a letüntekel 
túlélte. 

Mily eredményeket, mily sikereket s vivmányokal 
ért el pedig intézményeinek uralma alatt nemzetünk 
évezredes fennállását ünnepelve országos kiállitásbar 
mutatja be. Mint várható, az emberi észnek az éle 
szükségletei- s kényelmeire megalkotott sok és nagy 
szerű müvei tárulandnak elénk ; a haladásnak, művelő 
désnek bámulatos nagy müvei. 

Fönséges látvány ragad meg, az emberi szellem, a: 
ész igazi megdicsőülése, hol ez összes természeti képes 
ségeit, hatalmát feltárja. 

Mily haladás ! 
Az iparnak mily csodái az építményekben. I 

mezőgazdászat fejlettsége, a vízvezetékek, a hasznothajt< 
csatornázások, a mesterséges kereskedelmi kikötők, s 
tavak, folyók, tengerek szabályozása, az ész mily csoda 
alkotásai. Mily vívmányai a gőzgépek, vasutak, gőzhajók 
Mily tökély s változatosság a bútorzatban, a szobrászat 
ban, a festőmüvészetben. Mily lelemény a vadállatol 
leigázása- és szolgálatba fogásában. Mily tömege a 
ujon feltalált fegyvereknek, hadi szereknek. Mily bőség 
a gyógy- és óvszereknek. Mily gazdagsága a gondolat 
jelző és közlő jegyeknek és eszközöknek. Az ékesszó 
lásnak mily lelket igéző ragyogása, a költészetnek mii; 
pazar bája s kelleme. A hangszereknek hányféle neme, í 
zene- s énekmüvészetnek hányféle alakzata. És, a gon 
dolatot, a fényt, a betűt, az erőt villámgyorsan kőzve 
titő villamos találmányok s készülékek, melyek jellemzi 
bélyeget nyomtak korunkra s társadalmunkra. S a tár 
sadalom biztonsága végett, a nyers erő vagy furfanj 
ellen, mennyi elővigyázati rendszabály, mennyi törvény 
s a jogkörök szigorú megvonásával a közélet mily fe 
gyelmezettsége. Mily éleselmüség a csillagok távolsága 
száma, forgása meghatározásában, egész rendszerök tu 
dományos kifejtésében. Átalán, az ismereteknek mii; 
kincse, mily halmaza ! 

Ámde bármennyire elragadok, fönségesek légyénél 
is az iparnak, művészetnek, a szellemnek elénk táru 
landó csodamüvei, remekei : nem feledhetjük el a nag; 
parancsot: Imádd a te Uradat Istenedet és Neki szol 
gálj egyedül. 

Miértis ez évnek hajnalán és egész folyamán hála 
telt lélekkel emelkedjünk többszörte az Úrhoz, k 
hazánkat oly soká fentartotta s az idők hosszú sorái 
át kegyelmének annyi erősítő és boldogító áldásává 
halmozta el. 

De az évezred alkonyán a multak emlékébe mé 
lyedt lçlkûnk a múlttól és jelentől aggódó várakozássa 
fordul a jövő felé. 

Ki láthat a jövőbe ? 
Tapasztalati igazság, hogy minden állam fenma 

radásának biztosítékai ugyanazok, melyekre megalaku 
lásakor helyezkedett. Isten kegyelme mellett hazánl 
fennállásának, boldogulásának alapját és biztosítékai 
is szintén ugyanazon erőforrásokban és tényezőkber 
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találja meg, melyekből élete, fejlődése, virágzása 
kelt. Es ezek : vallásossága, hon- és szabadságszeretete. 

A jelen és jövő bajainak elhárítására legbiztosabb 
mód a társadalmat Krisztus tanainak oltalma alá helyezni, 
melyek minden fájdalomra írt nyújtva, minden elmébe 
fényt árasztva egyszersmind a nemzeteket is sokkal biz-
tosabban megvédik, mint a törvények s a fegyverek. 

Hisz hol van bármely államnak az a törvénye, mely 
-csak távolról is összehasonlítható lenne az Isten és fele-
baráti szeretetről szóló krisztusi parancscsal ? ! 

Ebben gyökerezik a legfőbb, legmagasabb erkölcs-
tan, mert az igazi jó, becsületes életnek egyedüli alap-
feltétele, ha azokat szeretjük, amiket szeretni kell, s 
akképp szeretjük, amiképp szeretnünk kell — Istent tehát 
és felebarátunkat, vagyis minden embertársunkat. 

Ebben gyökerezik a társadalom boldogsága, mert a 
társadalmat misem tart ja össze, s óvja meg biztosabban, 
mint a kölcsönös hűség, a megbonthatatlan egyetértés 
köteléke, midőn az emberek a közös jó szeretetében talál-
koznak, mely a legfőbb, a legigazabb : Isten, és egymást 
0 benne őszintén szeretik, mert annak miatta szeretik, aki 
előtt szeretetök indoka rejtve nem maradhat. 

^ I • 
A hol pedig e törvény ereje a lelkeket át nem 

hatja, ott az erkölcsök is hanyatlanak, az egyetértés fel-
bomlik, mert a bírvágy kerekedik fölül. S a hol ez beette 
magát, fegyelem, tudomány, ész hatálytalan. Ahol a jók 
azt kénytelenek látni, hogy a vagyon erény s érdem nél-
kül is emel; ahol a gazdagságnak a nép szemét elkáp-
ráztató álfényébe a tisztesség mindinkább belevész, az 
erény szeretetét kiöli az anyag szeretete: ott az élvezet-
vágy az igazságtól elvonja, elszédíti a lelkeket. Hol a 
gazdagság minden : hűség, becsület, szabadság, a lélek e 
nagy kincsei, elvesztik értéköket ; mert az erénynek csak 
egy utja van — és tövises utja, de a pénz vágy eszközei-
ben nem válogat, útját jóval-rosszal nem törődve szabad 
kénye szerint szabja meg. Es mivel az emberek szemében 
minden dolognak becset és értéket azon előny ad, melyet 
nyújt : igy a gonoszságot is a vele járó haszon szüli és 
neveli ; mert jutalom nélkül senki sem lesz roszszá. 

A szeretet nagy törvényéből könnyen megérthető az 
is, hogy a társadalom üdvére főfontosságu : mily tisztelet-
ben és alkalmazásban részesül az igazság, annyi más 
erénynek eme szülőanyja. Ez nem csak a gyöngéket védje 
meg a jogtalan sérelmektől, de az egyenlőség alapján a 
legfelsőbb s legalsóbb osztályokat egyenlő jog alá fogia, 
vagyis ugyanazon törvényeket szabja elő mindannyinak, a 
törvény előtt egyenlővé tegyen mindenkit. Méltóságban, 
rangban különbség lehet, de nem a törvény előtt. A tör-
vények tisztelete az államok erőssége; az igazság elha-
nyatlása az államok veszedelme. Az igazság tisztelete, 
ápolása azért első állami kötelesség ; egy korszak, egy 
államrendszer, a közélet egy nyilvánulása sem mellőzheti 
azt ; tisztelni kell pedig az igazságot önmagáért, különben 
megszűnnék lenni az, ami, és tisztelni kell azért, mert 
valódi nagyságra és dicsőségre csak az igazságszeretet emel. 

Nem szabad tehát állampolgári jogában senkit sem 
csorbítani, mert a jogsérelem nem egy a kormányzással ; 
és nem szabad alaptalan vádakkal bárki ellen is gyanút? 
ellenszenvet kelteni. Ellenségnek csak azokat lehet tar-

tani, kik fegyverrel törnek a hazára, vagy ennek ellensé-
gei között keresik szövetségeseiket: de nem azokat, kik 
eltérő felfogásban vannak a haza java körül. A szellemek, 
a czélok egysége a vélemények különbözése mellett sér-
tetlenül fenmaradhat. 

Ami pedig már a haza szabadságának szeretetét 
illeti: serkenteni, buzdítani kell a haza fiait, hogy váll-
vetve álljanak a szabadság védelmére, zárják útját minden 
idegen befolyásnak, szeressék a hazát, melyet bölcsőjében, 
növekvésében, megizmosodásában annyi gonddal, annyi 
küzdelemmel, annyi kiontott vérrel, annyi életfeláldozással 
védtek meg s hagytak ránk szent örökségül őseink. 

Jövőnk a Gondviselés titka. De ne aggódjunk. Nem 
hagyja ő el azokat, kik szilárd hittel, igaz felebaráti sze-
retettel, az igazság rendületlen tiszteletével leküzdik, az 
ész uralma alá hajtják a szenvedélyek, a csábok gonosz 
ösztöneit. 0 látja küzdelmeiket ; ő győzelemre segiti a 
küzdőt ; fölemeli, támogatja a lankadót, csüggedőt és 
megadja a győzelmi babért. 

Ez érzelmekben egyesülve emeljük szemeinket, szi-
veinket az irgalmasság Atyjához, jóságos Istenünkhöz, és 
buzgó imával kérjük, tekintsen le annyi bajtól zaklatott, 
annyi csapással sújtott, annyi viszontagságot átszenvedett 
édes hazánkra ; vigasztalja meg s adjon erőt mindnyá-
junknak, hogy atyáinkhoz, dicső őseinkhez mindenben 
méltóknak bizonyulhassunk. 

* 

Felhívlak ezek után szeretett testvéreim és fiaim, 
hogy Vízkereszt ünnepén a hivek felfogásához mérten 
szent beszédeitekben fejtsétek ki e főpásztori levelem 
azon részeit, hol a magyaroknak Isten ügyéért viselt 
dolgairól és sorsukról rövid szókban megemlékeztem, s 
az államok fenmaradásának, szilárdságának feltételeit, 
biztosítékait megjelöltem ; és gyulaszszátok fel magas 
lángolásra önmagatok és híveitek szivében Isten és a haza 
szeretetéuek tüzét. 

Az ünnepi misét szentségkitétellel végezve, utána 
öt Miatyánkot és Üdvözletet mondjatok el a néppel, 
hozzáadva a „Deus, cuius misericordiae" hálaimát és 
befejezésül a Szentséggel áldást adjatok. 

Ami még utóbb elrendelendő lesz, annak idején el 
fogom rendelni. 

Kelt Egerben, 1895. évi deczember hó 25-én. 
József, s. k. 

érsek. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Budapest, jan. 15. Dicsőség Istennek, liála és hódolat 

Zalka János arany misés püspöknek! 
Magyarország napok óta nagy tiszteletadással emle-

geti Zalka nevét, egyre növekedő fénynyel gyarapítja emlé-
kének dicsőségét. 

Zalka János Magyarországnak jelenleg valóban nem-
csak legöregebb püspöke, de egyúttal, határozottan mond-
hatni, egyik legérdemesebb, legnagyobb, legünnepeltebb 
katholikus papja. Egészben pap, s igazi nagy pap és nagy 
hazafi, a milyeneket Isten Magyarországnak nagy és kényes 
időkben különös kegyelemből szokott adni, s kik a roskadozó 
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korúak, nehogy összeomolják minden, oszlopai és támaszai 
szoktak lenni. 

Mit Írjunk tiszteletére, arany miséjének Isten áldotta 
fényes és dicsőséges napja alkalmából? Elmondjuk talán, 
hogy már gyermek korában mily Isten kedveltje volt az 
áldott főpap? Elmondjuk talán, Isten és emberekelőtt ked-
ves növendékpapságát? Leírjuk fényes theologiai tanul-
mányait Pázmány híres intézetében, a bécsi egyetemen, a 
szent Ágostonról nevezett fensőbb papnevelő intézetben? 
Aztán, hogy miképp káplánkodott Budapesten a belváros-
ban, s hogyan lett egyik legelső népies és egyházi irónk, 
már mint káplán szerkesztve a „Katholikus Néplap "-ot, 
utóbb az örök becsű „Szentek Elete" cz. könyvet? Azután, 
hogyan emelte őt magához Scitovszky, lelkének kiválasz-
tottjává, kispapjainak felügyelőjévé és tanárává téve őt 
Esztergomban? Aztán, hogyan tanitotta egyetemünkön az 
egyháztörténelmet s mily sikerrel irt erről nagybecsű tan-
könyvet? Aztán, hogy segitett Scitovszkynak szent lelke-
sedésbe ragadni a katholikus magyarságot s elvezetni 
Nagy-Mária-Czellbe feltámasztani dermettségéből reményre, 
— ezt az országot? Aztán, hogy miképp emelkedett fokról-
fokra, fel egész a győri püspökségig, a hol mint Istentől 
meggyújtott világosság ragyog és melegit, üdvözitő igazságot 
és boldogitó jóságot terjesztve már több mint negyed-
század óta? 

Mind ezt mi nem mondjuk el itten ; fölösleges is 
elmondani ; az egész ország most, éjszaktól délig, nyugattól 
keletig, ezeknek hirdetésétől visszhangozik. 

Azt se mondjuk el mi itt most, — mert elmondják 
mások, — hogy Zalka János csak mint győri püspök, mily 
rengeteg pénzt, közel egy milliót áldozott jótékony czélra, 
nevelésre, alamizsnára, ájtatosságra ! 

Mi csak egyet akarunk itt elmondani, egyet akarunk 
kiemelni, egygyel akarunk dicsekedni: azzal, hogy Zalka 
János — a Religio szerkesztője vala, és igy e lapnak elévül-
hetetlen dicsősége. 

Hálával, tisztelettel és elévülhetetlen kegyelettel adó-
zunk emlékének ! * 

Győr, jan. 12. Egyházmegyénk ünnepe. — 
Megindultak az ünnepségek. Püspök atyánk csen-

det szerető szerénységéhez kell szabnunk lelkesedésünket. 
0 ugyanis egész csendben óhajtotta aranymiséjét megün-
nepelni s csakis papságának és híveinek sürgetésére 
egyezett bele, hogy pappá szentelésének félszázados év-
fordulóján küldöttségeket fogad. 

A győri egyházmegye papsága, mikor négy év előtt 
püspöksége negyedszázados jubileumát ünnepelte az 
egyházmegye feledhetetlen emlékű főpásztora, díszes 
emlékkönyvben, albumban mutatta be szeretetének és 
ragaszkodásának adóját. Most aranykehelylyel kedves-
kedik a nagy papnak. 

Minthogy ő excellentiája minden nagyobb ünnep-
ségek nélkül óhajtja jubileumát megülni, azért az egy-
házmegyei s az azon kivüli katholikus testületek és ki-
válóságok, üdvözlő iratokban, illetve feliratokban sietnek 
a jubilánsnak üdvkivánataikat kifejezni. Mint halljuk, a 
budapesti kir. magyar tudomány-egyetem theologiai kara, 
melynek a jubiláns egykor tagja, igazi disze vala, fel-

iratban üdvözli ő cxcellentiáját, és azt a kar egyik 
kiváló tagja, dr Kisfaludy Árpád Béla prépost, a Sz. I.-T. 
alelnöke, hozza fel a jubilánsnak. A győri káptalan ala-
pitványnyal örökíti meg e nevezetes jubileum emlékét. 
Ruschek Antal győrnádorvárosi esperes-plebános fényes 
díszmunkát adott ki „Győr jubiláris püspökei" czim alatt. 

Szóval, a győri egyházmegye ünneplése nagy, fő-
pásztora nagy nevéhez méltó igyekezik lenni. X. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Ne térjünk fölötte napirendre! 

A Szent-István-Társulat „Értesítő"-je rendkívül mesz-
szevágó dologra hívta fel 1. számának „Anyagi érdekeink 
előmozdítása" cz. vezérczikkében Magyarország katholikus 
közönségének a figyelmét: Arra, hogy a milléniumi évé-
ben necsak jubiláljunk, hanem dolgozzunk is, vagy is hogy 
kezdjük meg mindjárt az első millénium záró évében a 
jövő millénium előkészítését és biztosítását, mindazon a 
téren, mindazon irányban, melyen nemzetünk tovább lété-
nek biztosításán, jövőjének kialakításán dolgozhatunk. 

Magunktól függ, úgymond, rajtunk áll egyedül, hogy 
az ezredik évet az egyleti tevékenység terén is örökre 
nevezetessé tegyük. 

Indítványa, mely fölött napirendre térni bűn volna 
és nagy mulasztás, íme ez : terjeszszük ki a kath. egyleti 
tevékenységet az anyagi élet terére, azaz kezdjük meg né-
pünk anyagi támogatását, anyagi felsegitését az egyleti 
tevékenység terén. *) 

Okát is adja indítványozó, hogy miért? 
„Először azért, mert kétségbevonhatatlan tény, 

hogy az anyagi jólét, az anyagi függetlenség egyik leg-
első alapja a népek szellemi és erkölcsi életének. A 
politikai, társadalmi, de sőt még az egyéni morál is 
jórészt biztosítva van a polgárok anyagi jóléte, anyagi 
függetlensége által. Mert hiába : nagy igaza van a 
paupertas maxima meretrix-féle közmondásnak, bármely 
oldalról vizsgáljuk is az életet, a társadalmi rendet. 

Ha tehát ez egyleti tevékenység az anyagi érdekek 
istápolására veti magát, ha nagy számmal alkot, alapit 
oly egyleteket, melyek a nép anyagi jólétét biztosítják» 
anyagi függetlenségét támogatják : kétségen kivül a haza 
erkölcsi életének, jövendőjének egy nagyon erős és hatalmas 
oszlopát építi fel, s ezzel egy nagy nemzeti, hazafiúi 
missziót is gyakorol. 

De van még egy második ok is melytől nem 
lehet eltekintenünk. Az anyagi érdek ma uralkodó és 
legerősebb érdeke korunknak. A nép nagy zöme, nagy 
többsége oda huz, vagy gyakran szive ellenére oda 
megy, honnét anyagi érdekeinek támogatását várja, re-
ményű, honnét — magyarán mondva — valami hasz-
not lát. 

*) Az egri érsek alapítványa és az a páratlanul örvendetes 
tény, hogy a váczi kath. kör, legutóbbi közgyűlésében, Ciávolszky 
József kanonok ur indítványára két népkör alakítását indította 
meg kapcsolatosan avval a czéllal, hogy Vácz népét a város határa 
bortermelő részének mivelés alá vételében előre segítse — mind 
oly jelenségek, melyek a „Társ. Ért." indítványának korszerűségét 
év üdvös voltát bizonyítják. 
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Lehet, szivesen megengedem, hogy az anyagi 
érdek emez előluralkodása sem nem morális, sem nem 
egészséges állapot. De tény, hogy igy van. De tény, 
hogy ez uton legkönnyebben lehet hozzáférni a néphez. 
No, ha ez igy vau, mért ne ragadnók meg mi is ez 
eszközt? Anyagi érdekeit előmozdítván a népnek, miért 
ne kapcsolnók őt magunkhoz, táborunkhoz mi is ? Hiszen 
mi ezért nem arra törekszünk csupán, hogy a korral 
együtt az anyagi jólétet., anyagi hasznot helyezzük min-
denek fölé, a mi kezünkben eszköz lesz ez is arra, hogy 
a nép szivében újra uralomra juttassuk a nemzeti és 
keresztény eszményeket. De ha ezt az anyagi támogatás 
utján érhetjük el legjobban, nincs ok, mely gátolna 
abban, hogy ezt az eszközt fel ne használjuk. 

Az ezredik évben, a millénium évében tehát a 
kath. egyleti tevékenység a nép anyagi érdekeit támogató 
egyletek felvirágoztatására, alapitására, alkotására vesse 
magát legelső sorban ! 

Keresztény, katholikus és nemzeti munka lejéz ez, 
legszebb előkészitése az uj ezredévnek, melyért hálával, 
köszönettel fog emlékezni reánk egykor az újra keresz-
ténynyé és magyarrá leendő magyar haza." 

Derék laptársunk igéri, hogy egész czikksorozatot 
fog szentelni az ügynek. Tehát nem is térhetünk fölötte 
naj irendre ! 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A magyar aquinói sz. Tamás-Társaság közgyűlése. 

Örömmel regisztráljuk az aquinói Szt.-Társaság má-
sodik évi rendes közgyűlésének letolyását, a mely e ma-
gasztos czélu tudományos társulatunk virágzásáról tesz 
tanúságot. 

Maga az elnök-püspök, dr Steiner Fülöp vezette a 
tárgyalást, lelkesen buzdítva az angyali tudor bölcsessé-
gének követésére. 

Dr Kiss János alelnök és dr Purt Iván titkár jelen-
tései a társaság haladását bizonyítják. A lefolyt évben 
volt a társaságnak 38 alapitó, 67 választott és 77 pártoló 
fogja, összesen 182 tag. 

Uj tagokul megválasztattak: dr Acsay Antal, ke-
gyesr. tanár Budapesten, Komárik István, Jézustársasági 
tanár Kalocsán, Mayer Károly, kanonok Székesfejérvárott, 
dr Mázy Engelbert, főiskolai tanár Pannonhalmán, Réz-
bányay János, árva-intézeti igazgató Pécsett és dr Surányi 
János, győri kanonok. 

Következett dr Anhäupel György r. tag felolvasása 
„Az állagról és működéséről," Vélics László r. tagé „A 
szépnek bölcseleti fogalmáról és művészeti érvényesülé-
sérői". 

IRODALOM. 
EMLÉKKÖNYV, melyet Magyarország ezeréves fenn-

állásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi rend. 
(Hátczime: A magyarországi cziszterczi rend milléniumi 
emlékkönyve. 1896. Szerkesztette Békefi Rémig dr., Buda-
pest, Hornyánszky Viktor könyvsajtója.) Ivrétü IV, 506 lap. 
Számos rendkívül szép képpel és más díszítéssel. 

A magyar cziszterczi rendben uralkodó szellem — 
dicsősége, hogy milléniumi emlékkönyvének kiadásával magát 
senki által megelőztetni nem engedte, hanem lelkesedésé-
nek hangya-szorgalmával mind nkit megelőzött, s a millénáris 
1896. év 2-ára, ugy a mint tervezve volt, a cziszterczi rend 
Emlékkönyve már készen megjelent, teljes fényében s tar-
talmának páratlan tanulságosságában, az ország színe előtt. 

A szerzetes rendeinkben élő testvéri összetartás szel-
leme, ha az virágzik, tud csak ily rövid idő alatt ily monu-
mentális munkákat alkotni, melyeknek létrehozására a világ-
ban élő, önmagára szorított erő lustromot volna kénytelen 
szentelni. 

Emelkedett hangulat kel az ember lelkében, midőn 
ezt a XIX. század végének ragyogó díszében megjelenő óriás 
kötetet kezébe emeli, a mely áldásokban gazdag, sok szá-
zados multat, s termékeny élettől pezsgő diszes jelent 
mutat be milléniumi ajándékul a hazafiság szellemének, 
hogy azt századokon át kegyelettel őriztesse magyar inté-
zeteink könyvtáraiban s a késő nemzedékek tanulságokért 
lelkesedő emlékezetében. 

Tekintsük meg tartalmát. Több részből áll. Rövid 
lendületes előszó elmondja keletkezésének történetét és mód-
ját. Mivelhogy a haza'minden jó fia igyekszik valamivel hozzá-
járulni a lefolyt ezer év múltjának és jelenének feltüntetéséhez: 
a magyarországi cziszterczi rend körében is felmerült „egy oly 
emlékkönyv eszméje, mely a rend történetét, oktatás-és nevelés-
ügyi, irodalmi, lelkészkedő és gazdasági tevékenységét egységes 
képben tárja fel s hűségesen tanúskodjék a mellett, miként 
kezelte e testület azon szellemi, erkölcsi és anyagi tőkét, 
melyet a haza az ő kezeibe tett le." Ezt az indítványt, 
melyet Fábián Sebestyén sugalmazott, a rendi kormány-
tanács általános tetszéssel fogadván. Vajda Ödön apát ur 
határozattá emelte s a rend múltjához és a milléniumi 
ünnephez méltóan megvalósította. 0 szemelte ki az Emlék-
könyv megírásához a munkatársakat, kik e nagy munkát a 
következő módon osztották fel egymás között: Dr. Békefy 
Rémig, kit, mint a munkatársak bizalma alapján, az apát ur 
a szerkesztéssel bizott meg, megírta az általános történeti részt, 
„Acziszterczitarend története Magyarországban 1142—1896." 
cz. alatt. Ezután következnek szintén monumentális stylban 
a következő részek: „Az egri gimnázium története" Kassuba 
Domokostól; majd „A székesfejérvári gimnázium története" 
Werner Adolf dr . tói ; „A pécsi gimnázium története" Inczédy 
Dénestől; „A bajai gimnázium története" Szenczy Győző-
től ; „A magyarországi cziszterczita rendtagok kiképzése" 
Piszter Imre dr.-tól; „A magyarországi cziszterczita írók 
és müveik" Szabó Ottmártól ; „A magyarországi cziszter-
cziták működése a lelkészkedés terén" Lővárdy Alajostól; 
végül „Gazdasági viszonyok" X—Y-tól. A szerkesztésben 
alapelvül szolgált, hogy a mű minden izében és porczában 
hazai készítmény legyen. Innen van, hogy a képek fényképi 
felvételét Weber Márton cziszterczita áldozó pap s 
egri főgymnáziumi tanár szakavatottsága hozta létre. 
Mondhatni, remekül sikerültek. A czimlapot Benczúu, Gyula 
jeles festőművészünk tolla rajzolta meg s Morelli Gusztáv, 
művészi keze metszette fába. Az egész „Emlékkönyv" 
művészi díszítése Háry Gyula elsőrangú festőművész 
ízlésének s tehetségének alkotása. A képek „autotypiai" és 
„cynkographiai" sokszorosítása Weinwurm Antal műgondjára 
vall ; a munka kiállítása a Homyánszky-czég nevét igazolja. 

Ez az „Emlékkönyv" könyvpiaczra nem kerül. Marad 
a nagyérdemű cziszterczi rend tiszta, Ábel — áldozata a 
haza szeretetének oltárán. 

Szives örömest tapsolok a rend dicsőségének, mint 
annak egyik hálás tanítványa. 

V E G Y E S E K . 
*** Lapunk hódoló üdvözlete a győri 

jubileumra táviratban igy szol: Zalka János 
Püspök Urnák, Győr. Hálás kegyelettel és leg-
mélyebb tisztelettel hódol az ranymise napján, 
híveiben állandó örömet,. Istenben örök boldog-
ságot kívánva Nagyméltóságodnak 

a „RELIGIO." 
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— Köszönettel vettük a nyítrai egyházmegye Sche-
matismusát 1896-ra. 

— A millenium ünneplésének kezdete a Beszter-
czebányán. Az év utolsó napján maga a megyés püspök 
ur prédikált magyarul, ugyanő tartotta a Te Deumot, 
Eszterházy felajánló imájával áldással. Uj év napján 6— 
7-ig zúgtak a harangok. 9 órakor szentbeszéd volt a mil-
léniumról. Maga a megyés püspök ur pontifikált, a ki 
délben az előkelőségeket megvendégelte. 

— Veszprémben f. hó 8-án a kath. körnek igen 
kedves ünnepe volt. Azon a napon ünnepelte a kör nagy-
érdemű elnöke, Vogronics Antal kanonok ur, nyolczvana-
dik születésnapját. A kör ez alkalomból 65 tag részve-
vésével bankettet rendezett, mely lelkes óvácziókban 
részesítette áldott lelkű elnökét. 

— A koptok közt Egyptomban nagyban halad a 
kath. egyházba való visszatérés. A „Voce délia-Verità" 
szerint legújabban 15 faluban kellett templomot építeni. 

— XIII. Leo pápa levelet irt a czárnak, melyben 
panaszkodik, hogy orosz alattvalóknak, kik most uj 
évre Rómába készültek menni a pápa üdvözletére, az 
utazás hatóságilag megtiltatott s hogy a kath. papság 
az orosz hatóságok által szakadatlanul zaklattatik. 

— Az „Osservatore Romano" Magyarország leg-
intimebb életéből közöl rendkívül becses és a mai furcsa 
körülmények közt, a midőn a korona és a nemzet közt 
ismét felhők, mondjuk inkább ködpárák szállottak a 
látóhatárra, igen-igen jelentős és alkalomszerű részleteket. 
Közli ifj. Ábrányi Kornél elbeszéléseit a kiegyezés idejéből, 
mely a bécsi „Pressé"-ben jelent meg. Mi most csak egy 
jelenetet kapunk ki ebből a leírásból, azt, mely a 
budavári miniszterelnöki palotában folyt le, a Hentzi-
szoborral szemtől-szembe. A király ugyanis itt adta tudtára 
Andrásynak, hogy a mit az 1848-iki honvédség ellene 
tett, ő feledi, és a koronázási nemzeti ajándékot e honvéd-
ség maradványainak ajándékozza. Mikor Andrásy ezt 
meghallotta, elkezdett sírni, s alig tudott egyebet mon-
dani, mint : „ Felség ! Királyom!" A király pedig ezt 
felelte, jóságtól és örömtől ragyogó szemekkel : „Minden-
esetre jó lesz ily nagy súlyt kötni arra a fátyolra, melyet 
én a múltra vetettem, hogy az idők viharai többé e 
fátyolt fel ne emelhessék." Ezzel egyet fordult s másra kezdte 
terelni a beszédet. Andrásy alig tudott maga fölött ural-
kodni. Ekkor a király az ablakon át megpillantá Hentzí 
szobrát és igy szólott, mintegy gondolatainak menetét foly-
tatva: „Valóban, ezt a bronzot át ilehet vitetni a bécsi 
arzenálba. De nem. Maradjon még itt egy kis időre. 
Ennek kell próbát szolgáltatni az iránt, ha vájjon mások is 
megtudják-e tagadni magukat mint én." . . . A próba, sajnos, 
eddig nem egészen sikerült, mondja ifj. Ábrányi Kornél. 
Tisza felel érte a történelemnek ! 

— Katholikus laptársainkhoz Nyilt Kérelem. — 
A házasságkötésekről szóló jelentésekben egyre sűrűbben 
fordulnak elő a kath. egyház elveivel ellenkező hibák,, 
melyek a nagy közönséget végzetes tévedésekbe ragadhat-
ják, ha megrögzenek. Például néhány nap előtt egy igen 
jó nevű napilapban egymásután két házasságkötésről ez 
volt olvasható: X—Y-t „összeadta" Z. anyakönyvezető, 
azután az egyházi „áldást rájok adta" A. egyházi személy. 
Kérem nálunk a tridenti forma érvényben levén az u. n. 
polgári házasság „kötő" aktusáról elvből jó lesz nem 
beszélni, hanem azt kell ily esetekben mondani : X—Y" 
házasságuk polgári bejelentését Z. anyakönyvvezető előtt 
végezték, azután a házasságot B. templomban A. püspök 
vagy plébános előtt kötötték meg. Principiis obsta, sero 
medicina paratur, cum mala per longas invalnere moras. 
A katholikus publicistikának nem szabad közreműködni 
abban, hogy, mig a tridentiniumi forma (halálos bűn terhe 
alatt kötelező törvény) nálunk általában fenáll, s csakis 
az esetek bizonyos nemére (akatholikusokra és vegyes 
házasságokra nézve) van róla kivétel megengedve, a hivek 
az egyház törvényeivel ellenkezőleg már a polgári be" 
jelentés aktusát és a polgári közeg kijelentését házasság 
kötő erővel bírónak tartsák. A házasság szentségét csak 
avval az intenczióval vehetik fel a jegyesek, ,a mely az 
egyházával megegyezik. Ezt pedig nálunk rendes ese-
tekre nézve a,tridentinum meghatározta. 

— Nyakra fő re beszél az egész világ a kongruáróL 
Magyarország dekatholizált, elkereszténytelenitett állami ha-
talma nem alkalmas arra, hogy a kath. egyház papságának 
megélhetési ügyét ő kezelje, ő vezesse. Fején találta a sze-
get Zichy Nándor gróf az „Alkotmány" minapi vezérczikkében, 
midőn azt mondja, hogy a kongrua a katholikus egyház 
autonómiájának az ügye s hogy a kongrua eligazításának 
egyetlen egy „gyorsan és kielégitőleg czélra vezető utja van : 
ez az egyház e részbeni autonómiájának az állani részéről 
való elismerése." Tökéletesen így áll a dolog. A kongrua" 
ügy állami remorkirozása még nagyobb szolgaságba keverné 
az egyházat Magyarországon az állammal szemben, mint 
a milyenben jelenleg van, holott már a jelen állapot is el-
viselhetetlen. 

Szerkesztőségi telelőn. 
R. A. Beszterczebánya. Igen. — K. A. Csákberény. Vi-
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Cosmus Alamannus régi nagy müvét, melyet szerző sz. Tamás 
müveiből mintegy szóról-szóra irt össze. Legújabban kiadta 
Lethielleux Párisban. 2. Lorenzelli, Philosophiae-theoreticae Insti-
tution es. 3. de Maria S. J. a pápai gregoriana Universitasban 
tanár müve Philosophia peripathetico-scholastica. 3 köt. Róma 
1893-ban. E két utóbbit a pápa Brevével tüntette ki. Esetleg 
később közöljük ezt a két pápai iratot mind a kettőt. 
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J É Z U S S Z . N E V É R E . 
Jézus édes szent nevében 

Elet, üdvösség kél, 
Jézus édes szent nevét szám 

Hőn imádja még él. 
Oh mit ér e földnek kincse, 
Bár özönnel dúsan hintse, 
Hogy ha lelkem nem pihenne, 

Jézus szent nevében! 

Nincsen annyi balzsam illat 
S édesség a mézben, 

Mint mennyi gyönyör, szép rejlik 
Jézus szent nevében. 

Mert a szent név olyan áldott, 
Istentől ránk égből szállott, 
Nyer mindenki boldogságot, 

Jézus szent nevében ! 

Szent nevedre tégy méltóvá 
S áhi ta t ta l zengem, 

Oh Jézusom szent nevednél 
Nincs dicsőbb énekem. 

Hányja lelkem vész hulláma, 
De ha neved ottan lát ja, 
Biztos ut az özön ár ja 

Jézus szent nevében! 

Lelkemen ha Jézus neve 
Ékesen felragyog; 

Boldog lesz az mint a menyben 
Vigadó angyalok. 

Ugy megnyugszik vágyó lelkem, 
Üdvre válik szenvedésem, 
És lesz örök békességem, 

Jézus szent nevében ! 

Éltem végén ha jön Isten, 
Hogy kegyével áldjon, 

S lát ja bennem Jézus nevét 
Tárt lesz szent országom, 

Hol leborulok imával^ 
És dicsérem Őt hálával 
Minden szentek, angyalokkal. 

Jézus szent nevében ! • 
Balassy István. 

* D a l l a m a : E n g e m annyi ra mér t szeretsz. T á r k á n y i E n e k t á r . 
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Mélt. és főt. Szmrecsányi Pá l szepesi püspök ur 
m i l l é n i u m i főpásztori leve le . 

Venerabiles Fratres et Filii Christo Dilectissimi ! 

Intra finem anni vertentis, in cuius primor-
diis optata utor occasione Vos in ssmo nomine 
Jesu, qui refugium nostrum est et virtus, toto 
cordis affectu salutandi, publicis sacris celebra-
bimus omnipotentis Dei providentiam, qua dispo-
nente maiores nostri, primi Hungari, e Scythia 
egressi, hanc terram, m ultis votis concupitam? 
multis laboribus exquisitam, multoque sanguine 
rigatam, ante annos mille, Arpado duce, qui ex-
peditionem totam insigni prudentia moderatus, 
populos lingua moribusque diversos non modo 
sibi subiicere, verum etiam in officio continere 
noverat, occupaverunt suique iuris fecerunt. 

Postquam autem natione bellicosa ultra 
saeculum non modo in vicinas provincial, verum 
etiam in Italiam, Germaniam et Galliam infesta 
intulerat signa, populos ingenti, ut narratur, 
afficiens terrore ac vastitate, gratia Dei i ta vo-
lente Apostolum in beato Stepliano nacta est, 
qui a Silvestro PP. II. regiae celsitudinis corona 
decoratus, redemptionis signo explicato, abolitis 
summa cum pietatis et const ntiae laude ethni-
eis superstitionibus, Evangelii lege introducta, 
uni versos Hungaros in lucem asseruit veritatis, 
atque christianam hancce monarchiam stabilivit, 
quae dein, ut scribit Clemens PP. XIII., in fini-
bus perpetuorum christiani no minis hostium 
sempiternis saeculorum aetati'bus tamquam val-
lum munitissimum posita, iisdem erumpentibus 
suo veluti corpore aditum interclusit, maxima« 
de illis usque incredibiles victorias reportavit? 
atque inter iugentes calamitates symbolum liber-
tatis totius generis humani, crucem Domini, 
contra irruentem barbariem propugnavit. 

Et beatus quidem rex Stephanus, sanctitate 
et gravitate plenus, t an ta pollebat sapientiae et 
consilii poten'ia, ut illius insti tuta in hodiernum 
usque diem non sine conditoris gloria perseve-
rent, tantaque fuit de sancti huius regis pru-
dentia et aequitate in gubernando apud gentem 
nostram existimatio, ut tum demum felices se 
crederent, si illius legibus et institutis regerentur. 

Főtisztelendő testvéreim, Krisztusban kedves fiaim! 

Ezen év folyamában, melynek hajnalán az 
óhaj tot t alkalmat felhasználom, hogy t i teket 
Jézus szent nevében, aki nekünk menedékünk 
és erősségünk, szivem meleg érzésével üdvö-
zöljelek, ünnepélyes szertartással hálát fogunk 
adni a mindenható Isten gondviselésének, kinek 
intézkedéséből elődeink, az első magyarok, 
Scithiát elhagyván, ezer évvel ezelőtt ezt az 
óhajtva sejtett, fáradsággal fölkeresett, sok vér-
rel áztatot t földet Árpád vezér alatt , ki min-
dent kiváló okossággal intézve, a különböző 
nyelvű és erkölcsű népségeket nemcsak meg-
hódította, hanem uralma alatt megtartani is 
tudta, elfoglalták és birtokukba vették. 

Miután pedig a harczias nemzet egy év-
századon tul nemcsak a szomszéd tartományokba, 
hanem Olasz-, Nemetországba és Galliába is 
betörve, mindenfelé, mint irva van, rettegést 
és pusztulást okozott, Isten kegyelmes akara-
tából szent Istvánban apostolt nyert, aki II. 
Szilveszter pápától a királyi felség koronájával 
fölékesittetvén, kitűzve a megváltás jelvényét, 
nagy dicsőségére szolgáló jámborság- és szi-
lárdsággal eltörölve a pogány babonát s élet-
beléptetve az evangéliom törvényét, az összes 
magyarságot az igazság világába bevezeté, meg-
alapítva ezt a keresztény monarchiát, mely 
utóbb, mint XIII. Kelemen pápa irja, a keresz-
tény név örökös ellenségeinek határaira állitva 
mint szilárd védgát, századok bosszú korszakain 
át a kirohanok ú t já t saját testével elzárva, 
fölöttük nagy, csaknem hihetetlen győzelmeket 
aratott , kimondhatlan szenvedések közt védve 
meg a betörő barbárság ellen az egész embe-
riség szabadságának szimbólumát: Krisztus 
keresztjét. 

És oly nagy volt a bölcseség és tanács 
ereje, melylyel István a szentséggel és méltó-
sággal teljes király rendelkezett, hogy intéz-
ményei szerzőjük dicsőségére maiglan fenma-
radtak ; s oly nagy volt nemzetünknek a szent 
király bölcs és igazságos kormányzatáról táplált 
véleménye, hogy csak akkor hit te magát bol-
dognak, ha az ő törvényei és intézményei sze-
rint kormányoztatott . 
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Ab his sancti Stephani temporibus, quibus 
nos Ecclesiam Christi in Hungaria plantatam, 
excultam, stabil]tarn, quibus primas aras, templa, 
praefecturas sacras acceptum referimus, divina 
virtus christianae religionis simnl ae in leges, 
instituta, mores, in omnes reipnblicae ordines 
rationesque, quasi succus vitális, penetravit, sta-
bilitatis atque ordinis egregia firmamenta eidem 
peperit. Religio enim Christiana et quae est eius 
interpres Ecclesia, instituta ad salvandos homi-
nes, ipsa virtute et pietate Christiana bonos 
quoque facit cives. Illa in animos hominum in-
fluit ipsasque ílectit voluntates. Illa terrenam 
auctoritatem, quae in sola temporal! utilitate et 
poenarum metu suam observandarum legum 
sanctionem habet? coelesti auctoritate firmát ac 
munit. Illa docet reges prospicere populis, et 
monet populos se subdere regibus. Et dum om-
nis potestatis fontem et originem Deum esse 
affirmat, legibus humanis sanctius firmamentum 
ponit, fideliorem observantiam conciliât, ut ita 
qui subiecti sunt pote tati, homini obediendo 
Dei maiestati, cui servir e regnare est, se obe-
dire sciant, et non vi coacti, sed ex animo, sive 
ut Paulus loquitur, non propter iram, sed propter 
conscientiam obediant ; illi autem qui iudicant 
terram, erudiantur et intelligant, ad officium 
providendi sibi datam esse a Deo potestatem, 
non ad dominandi cupiditatem. 

Mirum vero quam generosas et insignes eo 
modo composita civitas illis temporibus virtutes 
aluerit, cum omnibus probatum esset, de quiete 
et incolumitate regni agi, quandocumqre de 
Christi religion e ageretur, cum religio Christiana 
in eo, quo aequum erat, dignitatis gradu collo-
cata, gratia principum legitimaque magistratuum 
tutela ubique floreret, cum conspirantibus duabus 
quae humano generi praepositae sunt sacris po-
testatibus, non distraheretur in partes, pugnan-
tibus inter se praeceptis, civis idem et christia-
n s , cum mutua illa inter sacerdotium et im-
périum valeret consiliorum societas et concordia> 
quae rei et sacrae et civili fausta semper exti-
tit et salutaris. 

Varias equidem regnum sustinuit per sae-
culorum cursum fortunae vices: quorumdam re-
gum socordia, aut qui hac abusi sunt, hominum 

Szent István ama napjaitól fogva, melyek-
nek Krisztus egyháza megalapitását, első ol-
tárainkat, templomainkat, püspökségeinket kö-
szönhetjük, a keresztény vallás isteni ereje, 
amint éltető nedvével behatott a törvényekbe, 
intézményekbe, erkölcsökbe s az ország összes 
viszonyaiba, legott megteremtette részére az 
állandóság és rend biztositékait is. Mert a ke-
resztény vallás s ennek tolmácsa az egyház, 
mely az emberek örök üdvözitésére van hivatva, 
a keresztény erény és jámborság erejénél fogva 
jó polgárokat is nevel. Behatol az ember lel-
kébe s meghajütja magát az akaratot. Mennyei 
tekintélyivel erősiti és védi meg a földi te-
kintélyt, mely törvényei szentesítését csak a 
földi haszonban s a büntetéstől való félelemben 
birja. A királyokat oktatja, hogy gondját vi-
seljék a népnek s inti a népet, hogy vesse alá 
magát a királyoknak. És midőn minden ha-
talomnak forrását s eredetét Istenben keresi, 
az emberi törvénynek szilárdabb alapot vet, 
hivebb engedelmességet biztosit, miszerint azok, 
a kik a hatalomnak alá vannak vetve, tudják 
és érezzék, hogy embernek hódolva Isten fel-
ségének, kinek szolgálni annyi mint uralkodni, 
engedelmeskednek s azért nem kényszerből, de 
lelkökből, vagy mint Pál mondja, nem a bün-
tetés miatt, de a lelkiismeretért engedelmes-
kedjenek; akik pedig a földet Ítélik, okuljanak 
s tanulják meg, hogy a nép gondjának viselé-
sére nyerték Istentől a hatalmat, nem az 
uralomvágy kielégítésére. 

Az ily elvekre alapított államrend nagy 
erényeknek volt táplálója azon időkben, a 
melyekben mindenkivel közös volt a tudat, 
hogy az ország nyugalma és biztonsága van 
szóban, valahányszor Krisztus vallásáról van 
szó, midőn a keresztény vallás a tiszteletnek 
őt megillető polczára helyezve, a fejedelmek 
és hatóságok jóakaratú ótalma alatt virágzott 
mindenütt, midőn az emberi nem kormányzására 
rendelt két szent hatalom egyértelmű parancsai 
egy irányban vezérelték a polgárt s a keresz-
tényt, midőn az állam és egyház közt háborit-
lanul uralkodott a kölcsönös tisztelet és egyet-
értés, mely mindenkor mind a földi, mind a 
földöntúli érdekekre áldásos és üdvös hatást 
gyakorolt. 

Változó volt ugyan a századok folyamán 
országunk sorsa. Királyaink egy némelyikének 
tehetetlensége, vagy inkább azoknak, kik vele 

6* 
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improbitate, civium discordia bellisque intestinis i 
non raro concussum ac in ruinam impulsum non j 
multum distabat ab interitu ; semper tarnen ex-
tractum, ad pristinum iterura florem coepit 
rednci, atque religionis vi corroboratus patriae 
amor fructus tulit omni opinione maiores, quo-
rum viget memoria et vigebit egregiis rerum 
gestarum consignata monumentis, quae nulla ad-
versariorum arte corrumpi aut obscurari unquam j 
poterunt. 

Et re quidem vera, gloriosissimis Ecclesiae 
catholicae monumentis accenseri debet avita 
gentis Hungáriáé Christiana liberaque constitutio, 
cuius principia beatus rex Stepkanus ex illius 
thesauris hauserat, et in qua condenda servanda 
atque vindicanda gens haec Ecclesiam catholicam 
materna dilectione sollicitam adiutricem custo-
demque semper habebat. Et merito gloriamur, 
inde ab initiis Hungáriáé sacrae neminem aut 
amore in Patriam, aut fide in apostoliéi Regis 
maiestatem, aut studio consulendi in, publicum 
maioribus nostris, Ecclesiae sanctae ministris, 
fuisse superiorem, nullaque fuit temporum tanta 
acerbitas, neque tarn dira egestas, ut in eis de-
fuerit aut illam vincendi, aut huic occurrendi 
animosa voluntas. Immo, si iusti rerum aestima-
tores sumus, illam Ecclesiae catholicae in Patria 
nostra a divina Providentia provinciám obtigisse 
agnoscemus, ut quae natura sua adipiscendam 
specfcat in coelis felicitatem animarum, vi unita-
tis sibi divinitus impressae, sacri vinculi vicem 
suppleret, quod populos diversi labil et ingenii 
per fidei unitatem unius nationis corpori con-
necteret, et inter communes catholici et hungari 
nominis hostes politicae ac nationali Hungáriáé 
unitati iunctur.ie et munimenti instar deserviret. 
Ut itaque ex illis quas concordia et conspiratio 
utroque tulit laetis fructibus luce clarius appa-
reat legis instar habendum esse, quod Ivo Car- j 
nutensis ad Pontificem scripserat: „Cum regnum 
et sacerdotium inter se coaveniunt, bene regitur 
mundus, Höret et fructificat Ecclesia. Cum vero 
inter se discordant, non tantum parvae res non 
crescunt, sed etiam magnae res miserabiliter 
dilabuntur." 

Et nunc, quum confecto longo itinere om-
nes iuxta milliarium consistentes et gesta Dei 
per Hungaros mente revolventes praesentia ob-
servamus, et tempóra patriae qualia futura sint 
prospicimus, non sine angore ac sollicitudine 
rememoramus et ad praesentia tempóra adcom-

visszaéltek, gonoszsága, a sok belviszály s 
testvérharcz által nem ritkán megtörve, lát-
szólag az enyészethez közel állt; de mindannyi-
szor feltámadt újra, ujabb virágzásnak indulva, 
s a vallással szövetkezett hazaszeretet várakozást 
fölülmúló gyümölcsöket termett, melyek emléke 
dicső művekben megörökitve él s élni fog 
semmi által el nem homályosítható fényben. 

Mert a katholikus egyház legdicsőbb em-
lékmüvei közé sorolandó méltán a magyar 
ősrégi szabad alkotmány, melynek al pelveit 
szent István az ő tárházából vette s melynek 
alapitása-, fentartása- és megvédésében a katho-
likus egyház a nemzetnek anyailag gondos 
segitője és őre volt. Es méltán dicsekedhetünk 
azzal, hogy a magyar szent hajdankor kezdete 
óta elődeinket, az egyház szolgáit, senki sem 
szárnyalhatta tul akár a haza szeretetében, 
akár az apostoli király felségéhez való hűség-
ben, akár a .közérdek előmozdítására irányzott 
buzgó igyekezetben ; s - nem volt sem viszon-
tagság, sem nyomor, hogy annak legyőzésére 
s ennek enyhítésére bennök nem volt volna 
meg a lelkes akarat. Sőt ha a dolgok mélyére 
tekintünk, nem lehet az isteni gondviselés aka-
ra tá t fel nem ismernünk, melylyel a lelkek 
üdvözitésére rendelt egyházának hazánkban azt 
is hivatásává tette, hogy az egységnek beléje 
oltott isteni erejénél fogva mintegy szent 
köteléket képezzen, mely a nyelvben és er-
kölcsökben egymástól különböző népeket az 
egységes nemzet testével összeforrasztva, a 
katholikusság és magyarság közös ellenségei 
közt a haza politikai és nemzeti egységének 
erőssége legyen ; az egyetértés áldásos gyümöl-
cseiben tüntetve fel igy annak igazságát, amit 
chartresi Ivo egykor a pápának irt : Ha állam 
és egyház egymással egyetértenek, jól kormá-
nyoztatik a világ, virágzik és gyümölcsöt hoz 
az egyház ; de ha egymással viszálkodnak, 
nemcsak a kis dolgok nem gyarapodhatnak, 
hanem a nagyok is szánalmas módon romlásnak 
indulnak. 

Es ha most az ezer éves vándorlás határ-
pontjánál az útjelző milliarium előtt megálla-
podva s Istennek a magyarok által végrehajtott 
müveiről elmékedve szemünket a jelen időkre 
fordítjuk s a haza jövő sorsára is gondolunk, 
szivünk szorongása nélkül nem idézhetjük vissza 
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modamús monita a beato Pâtre et Protorege 
sub finem vitae genti suae data: ut scilicet ini-
tam Salvatoris nostri fidem pertinacissime reti-
nerent, colerent iustitiam, concordiam simul et 
pacem amarent, mutua inter se caritate certa-
rent, nihil ducerent antiquius quam in Christiana 
fide versari, malle mori, quam falsa vanaque nu-
mina colere. 

Si autem quaeritis, quid nobis, religionis 
ministris, in hac rerum perturbatione putem 
agendum, unde promissum ex alto auxilium spe-
remus, quorsum oculos nostros convertamus? 
Respondeo: ad Ecclesiam, quae supra petram 
aedificata, dum aetas succedit aetati, ipsa pignore 
munita aeternitatis mutari et mutabilibus rerum 
fraxibus contra fas servire nescia, contradicit 
quidem, quoties Christo contradicitur, conscientias 
fidelium tuetur, quoties periculo peccandi obiici-
untur, rnaterno tamen iudicio id mutabili tem-
pori largitur, quod salva officii sanctitate potest, 
futuraque expectans tempóra, svadendo, hortando, 
obsecraudo studet, uti debet, tranquilla potestate 
munus efficere sibi assignatum a Deo, videlicet 
sempiternae hominum saluti consulere. Ipsa ab 
interitu tuta, divina potestate quae sibi inest, 
potestatem aeque divinam quae est in civitate, 
ab occasu et ruina defendit, semper salutem affe-
rens, quia salutis institutum est. 

Hanc observare debemus sanctae matris 
Ecclesiae in agendo sapientiam, ut virtus nostra 
in hoc campo, in quo maiorum nostrorum indita 
vestigia impressa sunt, strenuam praeferat eorum 
industriae aemulationem. 

Increscant difficultates, augeantur pericula: 
firmius matri Ecclesiae adhaerebimus, a religione 
officii non deflectemus. 

Officium vero nostrum primum est summa 
erga Deum et sanctam Ecclesiam fides ; secun-
dum autem, idem tamen in ordine suo summum, 
fides erga patriam tum in prospéra eius fortuna, 
tum in adversa. Naturale est, scribit p. Hierony-
mus, ut unusquisque genitale diligat solum, et 
nihil dulcius habeat patria. 

emlékezetünkbe és nem alkalmazhatjuk ma-
gunkra az intelmeket, melyeket Atyánk, első 
királyank, élte utolsó pillanataiban nemzetéhez 
intézett : hogy az Üdvözitö hitében állhatatosan 
megmaradjanak, az igazságnak hódoljanak, 
szeressék az egyetértést és a békét, az egy-
másiránt való szeretetben vetélkedjenek, semmi 
se legyen szentebb előttük, mint hogy a keresz-
tény hit szerint járjanak s készebbek legyenek 
meghalni, mint hogy hiu és hamis bálványokat 
imádjanak. 

És ha talán kérdezitek, hogy a közállapo-
tok ily bizonytalanságával szemben nekünk, a 
vallás szolgáinak, mi most a teendőnk, a fölül-
ről igért segedelmet honnan várjuk, szemeinket 
hova forditsuk : válaszképen csak az egyházra 
mutathatok, mely kősziklán épülvén, az egy-
másután letűnő korszakok közepett az öröklét 
zálo ának birtokában nem tud sem változni, 
sem az igazságtól eltérve a változó idők fo-
lyásának hódolni : fölemeli tiltakozó szavát, 
valahányszor Krisztusnak ellene mondanak, a 
hi vek lelkiismeretének védelmére kél, valahány-
szor a vétkezés veszedelme elé állittatnak, de 
anyai indulattal engedékenységet tanusit a 
változó idők iránt mindabban, a miben szent 
kötelességének sérelme nélkül engedékeny lehet, 
és várva a jövendő időket, int, buzdit és kér 
békés hatalmával teljesitve Istentől kijelölt 
feladatát, a lelkek örök üdvösségének munkálá-
lását. Maga az enyészet veszélyétől menten 
isteni hatalmával az enyészet ellen igy óvja 
és védi a szintén Istentől eredő állami hatalmat, 
mindig üdvöt terjesztve, mert ő az üdvösség 
intézménye. 

Az egyház bölcseségét kell tehát munkás-
ságunkban követnünk, hogy a földön, melyen 
elődeink szent nyomdokait tapossuk, az ő 
erényeikkel versenyre kelhessünk. 

Szaporodjanak bár a nehézségek és növe-
kedjenek a veszedelmek: mi anyánkhoz, egy-
házunkhoz, ragaszkodunk, kötelességeinkhez való 
hűségünktől eltántorodni nem fogunk. 

Kötelességeink között pedig első : hűség 
Istenhez és az egyházhoz; kötelességeink má-
sodika, de a maga nemében szintén fő : jó és 
balszerencséjében hűség a hazához. A természet 
követelése, mondja szent Jeromos, hogy szülő-
földjét mindenki szeresse és semmi se legyen 
előtte kedvesebb, mint a haza. 
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In his quae ad aeternam salutem spectant, 
obedientiam nostram postulat Ecclesia; cui tunc 
rite obediemus, si semper dignitatis, quae mis-
sioni nostrae, magisterioque nostro et institutioni 
quam praebemus inest, meminerimus, hancque 
nostram dign tatem religione, moribns, integri-
tate vitae tueamur. Tunc certe doctrinae nostrae 
tanta erit vis et efficacia, quantam in apostolica 
praedicatione ab inolita superstitione conversi 
experti sunt primi hungari. 

Quae autem ad civilem disciplinam perti-
nent, omnia civium officia, altioribus ducti ratio-
nibus, quas sola religio suggerit, accuramus et 
exsequamur, non in morem servientis, sed reve-
rentis. iuribus sic usuri, ut meminerimus, nos 
Deo rationem reddituros. ita ergo illis fungamur 
quasi liberi, et non quasi velamen habentes ma-
litiae libertatem, sed sicut servi Dei.1) Quam j 
enim potestatem dedit nobis Deus, illam in aedi-
ficationem dedit, et non in destructionem.2) 
Exemplum ergo simus fidelium in verbo, in con-
versatione, in caritate, in fide.3) Dei adiutores 
sumus, Dei agricultura, Dei aedificatio.4) Umnia 
ergo ad aedificationem fiant in nobis.5) 

Sanctum esto nobis Patriae nomen. Quid-quid 
maiestatem Regis, quid-quid Patriae unitatem. liber-
tatem, honorem impio ausu ve lminime attroctet, 
illud aversemur et exhorreamus. Singuli autem 
operám nostram in communem afferamus fru-
ctum, et quantum quisque potest tueamur, con-
servemus, augeamus rempublicam, ut ita sub 
praesidio iustitiae, sine qua nulla est libertás, 
ab omni externo dominatu tuta suis beata legi-
bus flore it. 

Interim autem, cum Deus sit qui custodit 
civitatem, assiduas ad Eum orationes et suppli-
cationes per Jesum Christum offeramus, invocan-
tes etiam clementissimum interventum magnae 
Dominae Hungarorum, et qui in hac terra labo-
raverunt beatorum coelitum, ut quemadmodum 
ip i olim virtute, doctrina, laboribus, fuso etiam 
in fidei testimonium sanguine Patriam nostram 
sanctificarunt et illustrarunt, ita nunc praesidio 
adsint, et pia ad Dominum deprecatione implo-
rent nobis, fratribus suis, misericordiam et gra-
tiam in auxilio opportuno. 

Datum Scepusii, festo ss. Epiphaniae a. 1896. 
Paulus, Episcopus. 

*) I. Petr. 2, 16. 
2) II. Cor. 13, 10. 
3) I. Tim. 4, 12. 
4) I. Cor. 3, 9. 
5) I. Cor. 14, 26. 

Mindabban a mi az örök üdvösséghez tar-
tozik, egyházunknak engedelmeskedünk, és iga-
zán akkor engedelmeskedünk, ha hivatásunk, 
állásunk és tanitásunk méltóságát mindig sze-
münk előtt tar t juk s méltóságunkat hitünkkel, 
erkölcsünkkel, életünk feddhetlenségével ótal-
mazzuk. Ig ' járván el, a mi tanitásunkban 
is meg lesz az az erő, a melynek hatása alatt 
első apostolaink szavára a pogányság tévhitét 
elhagyták az első magyarok. 

Ami a polgári élet köréhez tartozik, haza-
fiúi kötelességeinket a vallás által sugalt fensőbb 
tekinteteknek hódolva készségesen teljesítsük 
mindenkor, nem félelemből, de tiszteletből ; 
jogaink gyakorlásában ugy járván el, miszerint 
megemlékezzünk arról, hogy tetteink és sza-
vainkról Istennek számot adni tartozunk ; azo-

f kat tehát ugy gyakoroljuk mint szabadok, nem 
a gonoszság palástjául használva a szabadságot, 
hanem mint Isten szolgáiJ) Mert a hatalmat, 
melyet adott nekünk az Ur, építésre adta és 
nem romlásra."') Legyünk tehát példája a hí-
veknek beszédben, társalkodásbau, szeretetben, 
hitben.3) 'Isten munkatársai vagyunk, Isten 
szántófölde, Isten építménye.4) Mindenek tehát 
épülésre legyenek bennünk.5) 

Szent legyen előttünk a haza neve. Ha 
valami akár a király felségét, akár a haza 
ejységét, szabadságát és becsületét legtávolabb-
ról is érinteni merészkednék, attól felháboro-
dással iszonyodva, serény munkásságunkkal 
mindenben mozdítsuk elő a közjót s kiki te-
hetsége szerint védje meg, tartsa fenn és gyara-
pítsa a hazát, hogy mindnyájunk közreműkö-
désével, a jog és igazság ótalma alatt, mely 
nélkül nincs szabadság, minden külső uralomtól 
menten saját törvényei szerint élve viruljon. 

Mivel pedig Isten az, a ki őrzi a várost, 
hozzá küldjük a mi Urunk Jézus Krisztus által 
buzgó könyörgésünket, kegyes közbenjárókul 
kérve fel Magyarország Nagyasszonyát s a kik 
e földön munkálkodtak: a dicsőült szenteket, 
hogy a kik egykor erényeik-, tanításaik-, mun-
káikkal, hüségök tanúsítására ontott vérökkel 
is szenté avatták és megdicsőítették a hazát, 
legyenek most ők ótalmunkra s jámborn közben-
járásukkal eszközöljék ki nekünk az Ur könyö-
rületét és segitő malasztját. 

Kelt Szepeshelyen, az 1896. év vízkereszt 
ünnepén. Pál, püspök. 

*) I. Pét. 2. 16. 
2) II. Kor. 13, 10. 
3) I. Tim. 4, 12. 
4) I. Kor. 3, 9. 
5) I. Kor, 14, 26. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Győr, jan. 15. A püspöli jubileumának napja. — 
Ha kérded, bogy milyen volt püspök-atyánk félszá-

zados áldozári jubileumának nagy napja, erre a kérdésre 
azt felelem : jöjj, figyeld meg jubiláris püspökünk szemé-
lyét, figyeld meg Zalka Jánost, és akkor megérted, ha azt 
mondom : olyan volt ez az ünnep, mint maga Zalka 
János : az apostoli őszinteség, egyszerűség, buzgóság és 
szeretet ünnepe. Nincs itt csinált páthosz és fényes sal-
lang, nincs zaj, se pompa. Egy nagy lelki atya, egy igazi 
jó pásztor, — ki híveinek él és papságát mint gyermekeit, 
mint családját szereti, — mivel papsága szeretetének kitörő 
óvácziója elől nem zárkozhatik el magányában imádkozni, 
mert a szeretet denique első és legfőbb kötelesség, hát 
fogadja hódolatuk és szeretetök ünneplését, a mint szokta, 
szeretettel, alázatossággal, jóra, nemesre, nagyra, szent 
lelkesedésre való buzdítással Jézus Krisztusért és a lelkek 
üdveért, hogy legyen meg az ő ünnepeltetésében is az 
Isten akarata 

A jubiláris nap fénypontja a tisztelgés volt. Itt volt 
a győri egyházmegye papságának szine-java. A ki csak 
tehette, feljött erre a napra a püspök székhelyére A 
megjelent papság számát bátran százra lehet tenni. Elén 
e tisztelendő testületnek a káptalan állt, a soproni káptalan 
több tagjával. A győrvárosi és a vidéki papság valamint 
az egyházmegye területén működő szerzedes rendek kép-
viselői közt megjelentek a kegyes és szeretett főpásztor 
udvari papjai is együttes hódolatra. 

Mindezek a fellobogózott püspökvár dísztermében 
gyülekeztek össze. Tizenegy órakor megjelent a jubiláns, 
dr Steiner Fülöp püspök kíséretében. Erre előlépett Kokas 
József apátkanonok, hogy mindnyájunk neveben üdvözölje. 
Beszédjében hálát adott az isteni Gondviselésnek, hogy az 
örömnapot megérni engedte, majd fenkölt szavakban emlé-
kezeit meg a jubiláns érdemeiről, azután igy szólt: 

„Ötven év vajmi nagy és hosszú idő az évek 
folyamában, s Nagyméltóságod ezen hosszú időnek nagyobb 
részét az imádandó isteni Gondviselés bölcs és reánk 
nézve oly szerencsés intézkedése folytán ezen egyházmegye 
boldogitására szentelte. 

Megtanított bennünket ez idő alatt nemcsak szóval, 
hanem roppant nagy áldozatokat igénylő jó tetteinek, 
nagyszerű alapitványaintk, bőkezű adakozásainak lánczo-
latával is hogyan kell Istenünket dicsőíteni, lelkünk 
üdverői gondoskodni. Gyümölcse Excellentiád ezen buzgó 
kormányzásának, Nagjmélióságod egyházmegyéjének oly 
tekintéhre emelkedese, hogy mi önérzettéi vallhatjuk 
magunkat a győregyházmegye tagjainak, a Nagyméltósá-
god kormányzása s vezetése alatt hivő egyház szol-
gáinak. 

Ily sok, ily nagyszerű s üdvös jótéteményekért, 
melyeket Excellentiád kegyességéből fohton élveztüuk, 
oly nagy hálára érezzük magunkat N^gyméltóságod 
iránt lekötelezve, hogy azt átérezni tudjuk, de annak 
megfelelő kifejezést adni képtelenek vagyui k. Megtesszük 
azonban Kegyelmes Urunk, szívesen a mit tehetünk : 
Excellentiádat az édes Jé/.us legszentebb S'i^ébe, s 
egyházmegyénk Patronájának leghathatósabb pártfogásába 

ajánlva, kérjük a jó Istent : hogy ő legyen Nagyméltó-
ságodnak bőséges megjutalmazója s tartson tőle távol 
mindent, a mi Excellentiádat megkeseríthetné, vagy atyai 
jó szivét megszomorithatná. 

E mellett, Kegyelmes Urunk ! hogy a mai örven-
detes napért az Isten iránt köteles bálaérzetünket tanu-
sitsuk, Excellentiádnak folyton előttünk ragyogó példáin 
buzdulva, némi anyagi áldozatra is elhatároztuk magun-
kat Jézus szent nevében oly czélokra, melyekkel a jó 
Isten előtt kedves dolgot cselekedni óhajtunk ; neveze-
tesen : a serdülő ifjúság oktatására s erkölcsös nevelé-
sére, meg a szenvedő emberiség segélyezésére, nyomo-
ruknak enyhítésére ; hogy ezeknek is örvendetessé 
tegyük a mai napot s őket Excellentiád jólétéért buzgó 
imádkozásra serkentsük." 

A szeretett főpásztor szemeiben megjelentek a 
világ legdrágább gyöngyei, — a megörvendeztett atya 
könyei. Csakhamar megnyíltak ajkai s a kövétkező 
válaszban öntötte ki lelkét: 

Krisztusban Kedveseim ! 
A főtisztelendő káptalannak s többi itt megjelent 

igen tisztelt egyházi férfiaknak általam nagyrabecsült 
figyelmeért, tiszteletöknek és szeretetüknek nyilvánításáért 
szívélyes köszönetet mondok. 

Kedves előttem mindnyájatok megjelenése. Ugy 
érzem magam, mintha az írásnak figyelmeztetése hozzám 
szólna: „ Emeld föl szemeidet körös-körül és lássad. 
Mindezek egybegyülekeztek és hozzád jöttek." 

Eljöttek, hogy örömünnepemen velem legyenek, s 
agg főpásztoruk örömét növeljék. S valóban növelik is. 
Jelenletök az igazi szeretetnek, melytől távol van a fé-
lelem, igazi bizonysága; mert szeretetüknek melege a 
zordon tél hidege elől nem hátrált, hanem inkább azt 
meglangyitá. 

Isten áldja meg mindnyájukat jóindulatukért! 
Nem panaszképp, hanem inkább Isten iránti hálám 

nyilvánításaképp említem, miszerint régi szolgája vagyok 
egyházunknak. De alázatos szívvel azt is bevallom, 
miszerint olyan-amilyen érdemeim — ha volnának is 
— koránt sincsenek arányban a szolgálati évek nagy 
számával. De fölösleges is érdemekről beszélni, mikor 
csak azt tettük, mit tenni kötelességünk volt; s midőn e 
csekély érdemeket sem egyedül magam, hanem Isten 
segítségével, paptársaim föláldozó közreműködésével sze-
reztem. 

Igen. Együtt működtünk. 
Működjünk ezentúl is együtt ugyanegy czélra, 

kiki azon teren, meljet az isteni Gondviselés számára 
kijelelt. Hirdessük az Ur Jézus tanítását szóval és 
cselekedeteink által is. Hirdessük erős meggyőződésben; 
de szerényen, de nem eszünkben elbizakodva, de nem 
vakmerően ítélve, nem az emberi bölcseség rábeszélő 
hitegető igével, hogy — szent Pállal szólva — hitünk 
ne az emberi bölcsességben legyen, hanem Isten ere-
jében ! Ne a magunk találmányát hirdessük, hanem 
Krisztust s azt is a föl feszítettet mi a zsidóknak botrány, 
a pogányoknak pedig balgatagság. Legyünk buzgó 
kiszolgaltatói a szentségeknek. 

Ki kell tataroznunk az egyház kerítésén ütött 
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réseket. Meg kell védni a vallásos iskolát és buzgó 
társulatokat, ezen csemetéket, melyek nemes gyümölcsö-
ket szoktak teremni. Vigasztalni kell hiveinket, kikben 
hervadt és sirt a lélek, midőn tapasztalták, hogy leg-
inkább a sajtó terén néha nálunk megkeresztelt, de 
később elzüllött, elfajzott korcs ivadékok olybbá töre-
kedtek tenni az egyházat, mint az elitéltet, kit büntetlen 
gúnyolhat és rágalmazhat mindenki ; iparkodtak, hogy 
legyen az letiprott, mint a kerítésétől, sövényétől meg-
fosztott kert, melyet pusztíthat minden jött-ment bitang 
jószág kénye-kedve szerint. Kapcsolt erővel keilend ily 
mostoha körülményekben müködnünk, félre téve mindazt, 
mi megzavarhatná a testvéri egyetértést. A hivek lel-
készeikkel s püspökeikkel együtt egyesüljenek a szent-
séges római pápával, egyházunk látható fejével. 

Gyújtsa föl Isten az 0 szeretetének tüzét sziveink-
ben, hogy imádságban, tudományos kutatásban, szeplő-
telen tisztaságban és szelídségben vezérelhessük hiveinket. 

Ha mi hivatalbeli kötelességeink pontos és lel-
kiismeretes teljesítése mellett tisztességes papi életben 
Istent és embertársainkat szeretjük : Isten áldása lesz a 
jutalom, s embertársaink becsülése. Imádkozzunk egy-
másért, egyházunkért s a pápáért, hazánkért és kirá-
lyunkért, kedves híveinkért. Barátaink — és ellenségein-
kért. Isten hallgassa meg könyörgésünket. Fogadják 
szives megjelenésükért szívélyes köszönetemet !" 

A beszéd végeztével áldását adta a jelenlevőkre s 
megköszönte a káptalan áldozatkészségét, valamint a 
kelyhet, melyet a papság és a hivek közadakozásából 
ajánlottak föl. 

Ugyanis a szeretett főpásztor jubileuma alkalmából 
a megyés papság és a hivek egy remek mivü góth stilü 
arany kehelylyel lepték meg az áldozni szerető nagy pa-
pot. Ehhez azt a kerelmet csatolták, hogy a jövő vasár-
nap tartandó aranymise alkalmával a megyés püspök e 
kehelyből mutassa be a szent-miseáldozatot hiveiért. A 
kehely talapzatán hat email kép diszlik, melyek mind-
egyike gyöngysoros keretbe van foglalva. Az első Jézus 
szent nevének monogrammja, gyémántokkal kirakva, a 
második az esztergomi Bakács-kápolna kegyképe, a hol első 
miséjét mondta, a harmadik a győri Boldogasszony képe, 
a negyedik szent László hermájának másolata, az ötödik 
a püspöki czimer és a hatodik szent János apostolnak, a 
püspök védőszentjének képe. A kehely gombját hat da-
rab zafir kő ékesiti ; mig a talapzat belsején a következő 
chronosticon van bevésve : 

aVreo . Mystae . epIsCopo . Ioanni . pIVS . saCraVIt . 
CLerVs . UDVsqVe . greX . 

A győri székeskáptalan pedig egy diszes selyembe 
kötött feliratot nyújtott át, a melynek alapján a jubileum 
alkalmából 5000 frtnyi összeget adományoz a következő 
jótékonyczélokra : A győri kath. körnek házszerzésre 1000 
frt. A győrujvárosi r. kath. népiskola építésére 1000 frt. 
A Szentháromságról nevezett győrvárosi közkórháznak 
500 frt. A győri kath. legényegyletnek alapítványképpen 
500 frt. A győri sz. Orsolya-rendi apáczáknak iskolai 
építkezésre 500 frt. A győri sz. Erzsébet-egyletnek 300 
frt. A győri sz. Vincze-egvletnek 200 frt. A győri mun-

kás-egyletnek 200 frt. A dijnokok segélyegyletének 200 
frt. Az iparosok győri önképző- és segélyző-egyletének 
200 frt. A győri jótékony nőegyletnek 100 frt. A győri 
önk. tűzoltó egyletnek 100 frt. A győri főgimnáziumi se-
gélyegyletnek 100 frt. A győri kath. tanitó-képző-intézeti 
tanulók segély-egyletének 100 frt. 

A győri püspöknek volt udvari papjai, élükön Hold-
liázy János vál. püspökkel, egy remek és nagy értékű 
gyémánt gyűrűvel lepték meg főpásztorukat aranymiséjére. 

így folyt le a püspöki jubileum ünnepségeinek 
legfényesebb része, Isten dissőségére s a jó lelkű em-
berek boldogító örömére. 

Üdvözlő feliratok és táviratok tömegesen érkezének. 
Emiitjük József fhg, Vaszary, Schlauch, Gruscha bibor-
nokok, Samassa érsek s a többi főpásztor üdvözlését. 

Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum! 
(Zsolt. 127, 4.) 

V E G Y E S E K . 
Pápa és király. 0 felsége a király XIII. Leo 

pápának az újév alkalmából levelet és ajándékot küldött. 
A pápa köszönő levelében azt az óhaját fejezte ki, hogy az 
apostoli szék viszonya a bécs-budapesti (most már Buda-
pest is székes város) udvar között állandóan zavartalan 
maradjon. Itt nem is kell a sorok között tudni olvasni! 

— X I I I . Leo Yaszary bibornoknak e napokban 
levelet irt, melyben ő emjának köszönetet mond újévi 
üdvözleteért. 

— A yallástalaiiság terjesztői. Hogy az anyakönyv-
vezetők mily mértékben iparkodnak vallástalanságra vezetni 
a hiveket, arról már több izben volt szó a lapokban. A kor-
mány egy ilyen közegének a túlkapásairól kering megint 
hir, a ki teljesen ignorálva a miniszter rendeletét, minden-
képpen arra törekszik birni a keresztény katholikus népet, 
hogy szakitson teljesen az egyházzal. A liptómegyei jalóczi 
kerület anyakönyvvezetőjéröl van szó. Ez a furcsa ur minap 
a polgári kötés után azt beszélte a jegyeseknek, hogy ne 
menjenek el a templomba esküdni, mert az csak hiábavaló 
pénz és időfecsérlés, a miről néhány év múlva úgyis egészen 
el fognak szokni az emberek. Az istenfélő jegyesek nagy 
meglepetéssel hallgatták e szavakat s megbotránkozással tá-
voztak az anyakönyvvezetői hivatalból. Az esküvőt persze 
mégis megtartották az oltár előtt. Sión őrei vigyázzatok ! 
De a katholikus lapok is tartózkodjanak ám az olyas 
beszédektől, a minőt múltkor siettünk ,Nyílt kérelem" 
czimzés alatt megróni, s a mely szerint a házasságra lépő-
ket tulajdonképpen a polgári anyakönyvvezető adja össze 
házasságba, a templomban pedig csak áldást kapnak. Mert 
a házasság szentségét, az egyház törvénye szerint a hivek a 
templomban, Isten és az egyház színe előtt veszik fel, tehát 
itt, a templomban adja őket össze az egyház házasságba, 
itt, a templomban kötnek házasságot. 

— Poëta laureatus. „Poet Lauren te* ' : ez egy czim 
és állás, melylyel szép jövedelem is jár Angolországban s 
jelenti, hogy az illető, a kit e kitüntetés ér, az angol nem-
zet kiválasztott, megkülönböztetett, kiváló költője. Most 
kapta e czimet Austin Alfréd, a ki Drvden óta, kit 1670-ben 
választottak meg erre az állásra, az első katholikus poëta 
laureatus. 

— A szent Collegium gyásza. Graniello Józse 
bibornok, nagytudományi theologus, f. hó 8-án meghalt 
Bómában. 

Az előfizetés megújítására kérjük m. t. olvasóinkat, kik még hátra vannak. 
Kiadótalajdonos és felelős szerkesztő : Brernay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanai. 

B idapest. 18$ 6. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (P apnövelde-utcza 8. a*.) 



Ê Megjelenik e lap heten- ï 
: ként kétszer : : 
Ë szerdán es szombaton. Ï 
\ Előfizetési dij: l 
: félévre helyben s posta- : 
j küldéssel 5 frt. Ê 
E Szerkesztő lakása : E 
E Budapest. : 
E VI.. Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi : 
; részét illető minden E 
E küldemény czimzendő. \ 

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

Budapesten, január 22, 7. 

Ë Előfizethetni *• : 
E minden = 
E kir. postahivatalnál : E 
E Budapesten a szerkesz- E 
E tőnél, és Nagy Sándor E 
E könyvnyomdájában, E 
E IV., Papnövelde-utcza \ 
\ 8. sz. alatt, hova a \ 
\ netaláni reclamatiók is, \ 
: bérmentes nyitott E 
E levélben, intézendők. E 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K É V F O L Y A M . 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok • Egy pillantás a keleti bonyodalmakra. — A győri egyházmegye főpásztorának jubileumára — 
Mélt. és főt. Bende Imre nyitrai püspök ur milléniumi főpásztori levele. — Egyházi Tudósítások : G y ő r : Az aranymise. — U n g v á r 

Anyakönyveink és a Ju'ián-naptár. — Irodalom. — Vegyesek. 

Egy pillantás a keleti bonyodalmakra. 
A keleti mozgalmak nagy eeményekre em-

lékeztetnek vissza. Az evangélium termékeny 
talajra talált ott, nagyjelentőségű egyházak ala-
kultak, melyekben életszentség és tudomány 
virágzott az első századokban. Sz. János szere-
tete, s7. Pál lángbuzgalma, sz. Péter apostoli 
gondoskodása tölték azt be. Méltán irja XIII. 
Leo pápa, hogy a keleti egyház méltósága, orien-
talium dignitas ecclesiarum, nagy tisztelet és 
dicsőségben él az egész keresztény világon; ott 
fejlettek ki az apostoli buzgalom és vértanúság 
első virágai, ott ragyogtak először a szent élet 
és isteni tudomány fényes csillagai. 

De a virágzó hitélet továbbfejlődését meg-
akadályozták azon vallási és bölcseleti rendsze-
rek, melyek Keleten a legrégibb időktől kezdve 
gyökeret vertek. Növelték a bajt a byzanczi 
császárok szertelen követeléseikkel az egyházi 
ügyekben. Ezek hatása alatt a papság megfeled- j 
kezett magas hivatásáról, az állami hatalom 
kedvezményeit keresé, a nagyravágyás szelleme 
foglalta el tevékenységét, a konstantinápolyi püs-
pök Péter székének előnyei után törekedett, 
meglazította az egység kötelékeit és végre el-
szakadt a hit élő forrásától, az apostoli szent-
széktől. Csoda-e aztán, ha nem birt ellenállni a 
felburjánzó eretnek tanoknak, lassankint nem-
zeti egyházzá alakult át, elveszté életadó és élet-
fentartó erejét, megmerevedett és e merevségét 

átkölcsönözte azon népeknek is, melyek jogha-
tósága alá kerültek. 

Ellenben tekintsünk a nyugoti egyházra. 
Minő fönségesen alakult és fejlett szervezete, 
egész élete. Nagyszerű tevékenységet fejt ki a 
téves tanok megczáfolásában, az igaz tanok ki-
fejtésében és megokolásában. Minő magasztosan 
fejlesztette az isteni tiszteletet, körében vonta az 
egész művészetet. Hogy mit te t t a nyugoti 
egyház, eléggé látható a keresztény civilisatio 
nagy alkotásaiból. Nagy nemzeteket téri tet t 
meg, átalakította, családi és társadalmi életöket; 
művelte a tudományt, fejlesztette a művészetet 
azon na^y elvei segélyével, melyeket tanítása 
közben hintet t el a népek életébe. Nemde a 
nyugoti egyház nyerte meg az egész uj világot 
a keresztény civilisationak, felkereste azon né-
peket, melyek nélküle ma is elhagyatva bolyong-
nának Amerika rengeteg erdeiben vagy Afrika 
sivatagjain. 

A keleti népek csakis a keresztény civili-
satio hatása alatt fejlődhetnek. Ezt pedig egye-
dül Krisztus igaz egyháza alapithatja meg és 
terjesztheti. Neki van megígérve az isteni segély 
a világ végéig, ő hirdeti állandó kitartással az 
igazságot, cz ifolja a tévelyt, megjelöli az állam-
hatalom határait és nem keres magánérdeket, 
hanem az emberiség legszentebb jogai mellett 
küzd. A schismatikus egyház erre nem képes 
Az egység megtagadásával elveszté az isteni 
küldetés h talmát, nem bir felemelkedni azon 
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magas színvonalra, hogy az események elbírálá-
sánál csupán a tiszta igazságot és jogot keresse 
és védje, törekvéseit nem egyetemes czélok, 
hanem nemzeti érdekek vezetik. 

A keleti véres pusztitások meggátlására a 
hatalmak közös megegyezéssel lépnek fel, együt-
tes müködésökkel arra törekesznek, hogy a 
békét fentartsák, az európai egyensúlyt bizto-
sítsák. A keleti nemzetek fensőbb érdekei mellett 
Péter székének örököse szólalt fel. XIII. Leo 
pápa mult évi november hó 29-én ta r to t t allocu-
tiójában a méltányosság és engedékenység han-
goztatása mellett igéri, hogy megkezdett tevé-
kenységét folytatni fogja s azt óhajtja, hogy 
mindenkinek joga tiszteletben tartassék. Sze-
retet tel karolj i fel a keleti népeket ós a valódi 
civilisatio kincseivel óhaj t ja őket gazdagítani. 
Es szavai elhatnak e népekhez. Erejök nem a 
nyers erőben rejlik, hanem ; zon isteni külde-
tésben melynél fogva lelki gondjait minden 
népre kiterjeszti. Mert nem a nyers erő őrzi a 
jog és igazság magasztos elveit, hanem a szik-
lára épített egyház, melyen semmiféle hatalom 
erőt nem vehet. 

A schismatikus egyház vétkes mulasztást 
követ el, midőn nem keresi fel a hitegység 
igazi forrását és nem akarja belátni, hogy a 
kormányzása alat t álló népek csakis e forrás-
ból meríthetnek uj életet. De azon kevély 
visszavonás, mely már annyi szenvedést hozott 
keletnek egykor virágzó egyházaira, homályt 
vet szemére és nem látja veszedelmének valódi 
okát. Pedig a meg megujuló véres pusztításokból 
tapasztalhatná, hogy ezeket a nyers hatalom 
csak elfoj that ja , de megszüntetni nem képes. 
A megszabadulás nem is tőle fog jönni, hanem 
attól, ki Pé ter székéből szemléli a nemzetek és 
államok életét. dr Kádár Ambrus. 

A győri egyházmegye fópásztorának jubi-
leumára. 

Nein tudom, milyen lesz, hogyan végződik majd, az 
országos ezred éves ünnepély, melynek jubilálásába oly sok 
jogos és jogtalan diszszonanczia keveredik. Annyi immár 
lény, hogy ez ország egyik részének, mely „nequaquam 
minima est in principibus Juda," a győri egyházmegyének, 
mely két egész, egy háromnegyed, és egy félvármegyére 
terjed ki, egy dologban egészen örvendetes év ez, mert 
ez olyan lelkiismereti természetű ügy, melyben az egy-
házmegye minden tagja, minden hive tartózkodás nélkül 
közös örömben egyesül. 

Ez a győri megyés püspök, dr Zalka János papi 

felszenteltetésének és első szent miséjének ötven éves év-
fordulója. 

Mi csak az elsőről szólunk, mert abban személyesen 
is szerencsénk volt részt venni, mig a másik, midőn ezt 
í r juk, még hátra van; különben pedig úgyis jól tudjuk, 
hogy amily lelhi összefüggés van a két esemény között, 
ugy fog annak még hátralevő része legalább lélekben az 
elsőhöz méltóan, kitűnően sikerülni. 

Tehát pappá szenteltetésének 50-dik évfordulóját 
ünnepelte e hó 15 én, mult szerdán, Győr minden tekin-
tetben maradandó nevü püspöke. A llReligio-Vallás'i-nak 
van ugyan Győrött kitűnő tollú munkatársa, ki nem két-
lem, hogy ezen amily kimagasló, oly örvendetes esemény-
ről nem késik tanulságot tenni ; de nehogy valaki azt 
higyjn, hogy ez az ünnepély csak a győrieké volt s a 
provinczia abban sziv és cselekedetben érdemileg nem 
osztozik, vagy, nehogy az egyforma nagy kötelezettségnél 
fogva az értesítést egymástól várjuk, s igy avval elkés-
sünk, sietek részemről a provincziából megjelenni a 
„Religio-Yallás" sorompói előtt. 

Midőn 11 éves koromban olvastam félig német 
nagyanyám igen bő kivonatu, vagy tán szó szerinti nagy 
német Suriusában nemcsak turi szent Mártonról, hanem 
alamizsnás Jánosról, ki a szegényeknek, ha egyebe nem 
volt már, utolsó reverendáját is odaadta, és aranyszájú 
szent Jánosról, ki Antiokiában egyszerre százezer 
embernek is prédikált szabad ég alatt, mert a hallgatókat 
ugy nem fogadhatta be a legnagyobb templom, mint a 
nagy város az összetódult idegeneket, kik e miatt sáto-
rokban tanyáztak egész évszakokon át, hogy minél 
többször hallgathassák a bámulandó férfiút! midőn egy 
év múlva olvastam „a paraguay i jezsuitákról", mint 
lettek ott a tudós szentek majd favágókká, majd Jubal 
utánzóivá, hogy az emberevő vadakat fizicze és lélekben 
megközelíthessék s a keresztény életnek megnyerjék ! 
midőn ismét másik év múlva olvastam a most már 
nyolcz kötetre bővült Annegarnban (Jansen első lelke-
sítőjében), mint vallották meg a derék kath. szavojai 
Jenő és az épp oly derék protestáns Malborough herczeg 
szövetséges hadvezérek egymásnak, hogy mennyit imád-
koztak magukban hevesb csatáik alat t ! s olvastam még 
ugyanazon munkában : mint tette ugyanazt századunk 
egyik legnagyobb fia O'Connel, ki aranyszájú szent 
Jánosként ugyancsak százezeres tömegeket ragadott el 
egyszerre nyilvános szónoklataival — a parlamenti 
harczokban ! . . megszoktam a kimagasló polczok betöl-
tőit papi, katonai, politikai téren ezen mérték alá állítani. 

S azóta — negyven év múlva — folyton gyarapodva 
tapasztalatokban, látom, hogy aki ezt a kritikát gyako-

: rolta és jobban mint eddig, mai nap is gyakorolja, az — 
tetszik nem tetszik, — nem én voltam, hanem az egész 
jóindulatu „közvélemény" pusztán az evangéliumra 
támaszkodva! Annak kellenek, az keresi a Czimonokat 
és Arisztideseket, midőn maga nem is tud az lenni ! az 
az alamizsnás és aranyszájú szent Jánosokat, akiket nem 
tud követni! az O'Conneleket, a szavojai Jenőket, akiket 
elárul, s akik ha nem volnának mégis, még a csirája is 
elveszne a jónak. Csak igy marad az meg! igy virágzik 
legalább itt és ott, miként itt és ott még gyümölcsözik 
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i s ! Mundus quaerit eos, in quos velut in speculum ocula 
conjuciat, et de quibus sumat, quod imi te tur! 

Zalka püspök amint megértet te ezt a súlyos kr i -
tikát, ugy meg sem ijedt a benne rejlő igazságtalan-
ságtól, hanem a szerint csupán magáért a jó ügyért 
cselekedett ! 

Századokon át csaknem szokássá vált Jézus szol-
gálatát csak nagyban, fényben, hatalomban, gazdagság-
ban keresni. Mintha Róma, Jeruzsálem, Bizáncz és 
Budapest — akkor lett volna legnagyobb, legjobb, mikor 
legnagyobbak és legfényesebbek kezdtek lenni az épületei ! 
Igy gondolkodott Heródes és Tra ján császár, kinek 
személyében a legnagyobb hadi bölcseséggel a legnagyobb 
emberi elvetemültség egyesült, s kit még pogány kora 
is helyesen itélt meg, midőn őt egyik nem legnagyobb, 
de akkor is feltűnő gyengeségéért „parietáriának," 
„falfünek" nevezte el, az általa szükség nélkül is, és 
csupán egyéni h iúságbó l restaurált műemlékeken feltűnő 
helyeken ott díszelgő neve miatt ! Hálás ugyan iránta az 
utókor a nagy „oszlopáért," de ez az utókor nem az ö népe, 
mert az elpusztult az ő és követői bűnei miat t ! 

A keresztényeknek nem csupán egy szentélyük van, 
melynek aztán e miatt külső méreteiben is n a g j n a k kell 
lennie, csak egy helyen őriztetnie! „ M i n d e n helyen 
áldozni fognak és tiszta áldozatot bemutatni az én 
nevemnek!" *) mondja az Ur Malakiás szája által. Ez a 
szent mise, ennek helye a katholikus templom. A leg-
kisebb falusi templom, melyben a kenyér szine alatt ott 
van az Ur Jézus, éppen olyan templom, mint a legna-
gyobb római bazilika. Tehát ép ugy megérdemli a 
gondozást. Es mivel a vallás legfőbb czélja az, hogy az 
ember szive változtassák át Isten templomává, — a 
legutolsó falusi iskola fiai szivébe bevésve jobb helyen 
van a jótevő épitő neve, mint márványba róva az utcza 
felé való főbejáratok felett ! 

Ezt bárkinél is jobban megértette Zalka püspök. 
A századokon át létesített nagy alkotások sokszor 

elvonták a kicsinyek költségét, elszívták életét ; Zalka 
meglátta és észbe vette az t ! Meghallotta a messzelevő s 
soká elfojtott fuldokló fohászokat, s fölkereste Jézust 
nemcsak a földi trónon, hanem a jászolban, szegényen, 
fázva, éhen-szomjan, fogolyképpen, és iparkodott rajt 
segiteni ! . . . 

Van Sopronnak egy kedves kiránduló helye, Bán-
falvának hívják. Nem ok nélkül ! Kövekbe vésve volt 
benne őrizve, néhai pálos-klastromában, egy szegény elti-
port nemzet bánata. A kirándulóknak csak egyik része 
tudott o ' t sokáig mulatni, a másik nem, amelyik meg-
tanult Szczipio és Máriussal a nemzetek sorsán, emlék-
kövein elmerengeni. Nem használt a bánfalvai klastrom 
és templomnak, hogy falai közt készült csendesség és 
alázatosságban a haza és egyház szolgálatára ennek egy 
jó fia (Széchényi György) akképpen, hogy mint az or-
szág egyik legnagyobb prímása képesittetett kettős magas 
állásra kötelmeit mindkettő közös boldogságára betölteni. 
Talán éppen ezért tette rá a klastromra kezét József 
császár, s nem engedte rendeltetését folytatni ! Es ott 
állott templom, klastrom üresen, profanálva éppen egy 

*) Mal. 1, 11. 

századik. És jöt tek szebb n a p o k ! lett a klastromban 
élet, a templomban pihenés, a menynek egy püspök, — 
Zalka püspök, és egy magas úrhölgy által, ki születé-
sére nem is magyar ; — pénzén vették meg az egyház-
nak, pénzen restaurálták, mit nem ők, nem a katholikus 
egyház adtak és pusztítottak volt el! Az idegen szár-
mazású magas urnő egész vagyont költött arra, hogy a 
kolostori épület eredeti czéljának, mely az áhitat imája 
az egyházért, a hazáért, a magyar vallásalaptól vissza-
szereztessék, s hasonlót a püspök, hogy az alaptól 
ajándékba visszakapott templom czéljának megfelelőleg 
helyrehozattassék ! Zalka nélkül mi lett volna meg 
mindebből ? . . . 

Az alkotmányosság ujabb életbeléptetése előtt 
nagyon el volt hagyatva a zárdai nőnevelés nálunk, s 
ami volt is, — jó formán német vol t ! Sokkal több 
kellett és magyar ! S ezen igény kielégítése összeesik 
Zalka püspökségével. Még ott is segített, ahol az ember 
annak kénytelemégét el nem hitte volna mert voit 
gazdag pátronus ! Ahol ilyen és semmiféle anyagi 
tehetség meg nem volt, de megvolt a szükség, — ott 
jóformán mindent magának kellett volt kiállania! Ilyen a 
most szép méretekben az ő költségére készülő enesei 
templom, mely községnek prostansok az urai, de katho 
likusok ezeknek a cselédjei, kiknek nincs vallásilag is 
semmijök, s ők töltik meg gyermekeikkel a községi 
protestáns felekezetű iskolát! Ilyen volt kevéssel előbb 
a bőnyi és uj-szőnyi község; abban volt két protestáns 
iskola, két templommal, két pappal, de a számra ama-
zokat együttesen is jóval fölöző katholikusoknak nem 
vala se iskolájuk, se templomuk. Ma van a püspök jó-
voltából, kinek csak ugy mint a matczbeli plébánosnak 
nincs a nagy határban egy talpalatnyi b i r toka! Mert a 
tagosztályok alkalmával csak a katholikus földes urak 
tudták, mi az a nagylelkűség s más felekezetűek leik1 

szükségei és igényeivel szemben ! Hogy az összesen 
csaknem kétezernyi lakosú Uj-Szőny beillik már Komá-
rom külvárosának, melybe most lett csak bekebelezve 
csinos katholikus templomával, melyet pár év előtt még 
csak egy árva harangláb képviselt, annak idején meg 
volt irva, a „Religio-Vallás"-ban ! S ezt megint a lakosok 
aránylagos gyengeségénél fogva nem a volt patronusnak, 
hanem a győri püspöknek kell az u j külváros felett 
patrónussá lett Komárom királyi városnak köszönnie! 

Igy osztotta el Zalka liarminczéves püspöksége évi 
jövedelmeit. Nem emelt egy helyen „gulyákat" a magci 
nevének, de emelt sok helyen azt, amire szükség volt, ami 
mindenütt az alvó tengődő katholiczizmus felvirradását, 
életrekelését hirdeti. Hány hely van ilyen ! ? 

U j elv volt az, a mit itt Zalka püspök követett és 
keresztülvitt ott, ahol jobban kellett és lehetett, közel 
egy milliónyi költséggel! . . . 

De Zalka nemcsak pénzt áldozott, ami igen könynyű 
annak, akinek bőven van s szereti hirnevét, hanem 
személyes íáradságot, utazást, virrasztást püspöki hiva 
tása összes ágainak teljesítésében, ami az ő anyagi 
áldozatainak a jelleget megadja s a világ fiai áldozataitól, 
melyek nincsenek soha érdek nélkül, élesen megkülön-
bözteti. Mem tartot ta ő magát egyházmegyéje „fő-épit-

7* 
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tetőjének," pedig tehette volna, — nem is „fő-alamizs-
násának," hanem ezek tettei hü gyakorlása mellett első 
helyen azt mondta az apostolokkal : vego autem verbo 
Domini intentus ero!u Teljes arányban van ezen buz-
gósága az anyagi áldozatokkal, hogy kitegye a püspököt. 
Arányban aztán a kormányzásban való lelkiismeretes 
ébersége, mi mindig nehezebb dolog lesz a mai viszonyok 
között. 

Szóval, együtt működött Zalkában sz. János evan-
gélistával az alamizsnás s az aranyszájú János, s hogy 
ezt tovább folytathassa némely nagy elődjei, egy Zichy, 
egy Szécheny püspök példájára, a vasárnapi (e hó 19 ki) 
jubileumi buzgóság é3 megyei közájtatoság fogja az 
Ur Jézustól és az ő szent anyjától leesdni. Szerdán 
kétszázötven papja jelenléte, vasárnap a hivek serege 
fogja erről a hőn szeretett főpásztort bizonyossá tenni 
s a kölcsönös áldásokat az övével egyesiteni ! 

Legyen mindennek bő foganatja az égben! ss. 

Mélt. és ft. Bende Imre nyitrai püspök ur 
milléniumi föpásztori levele. 

De solemiiis Millenii, et illis in Ecclesia quáliter 
celebrandis dispositio. 

Annus 1896, quem paucos ante dies Supremi Nu-
minis dementia fausto ingressi sumus omine, antiquorum 
scriptorum ac historicorum etiam recentiorum testimonio, 
pro gente hungara, seu pro Regno et cara nostra patria 
miilenaris annus habetur, et qua talis ab omnibus istius 
patriae civibus, pia memoria, et maxima erga Om-
nipotentem Deum gratitudine recolendus; imo ut rarus 
hic in orbe terrarum eventus quemlibet suae gentis et 
patriae amore aestuantem civem, ad maximam in Deum^ 
a cuius nutu et inscrutabili dispositione omnia dependent, 
gratitudinem contestandam excitet ac exstimulet ne-
cesse est. 

Perscrutatis enim gentis hungarae primordiis illius-
que gestis et factis, in quantum ea posteritati relicta 
existunt, ecquis non perspiciat admirabilem divinae pro-
videntiae circa gentem hungaram in eo dispositionem, 
quod relictis ante decern secula suis asiaticae regionis in-
cunabulis, in banc terram, quam Regnum Hungáriáé, 
caram nostram Patriam merito adpellamus, Deo optimo 
Maximo ita volente, deducta, illatn pro sua occupaverit, 
et in ea stabile domicilium fixerit, ut subin ipsamet sanctae 
Religioni, a Jesu Christo Domino Nostro de coelo adla-
tae, per lavacrum regenerations adgregata, aliis christia-
n s , et in civilisatione eotum iam progressis gentibus 
atque nationibus vicinis associata, et Orientem inter 
ac Occidentem quasi clypeus et antemurale consti-
tuta, christianitatis defensorem ac propugnatorem ageret 
intrepidum ? Neminem certe latet, quae et quanta 
gens hungara ad consolidandum Regnum suum mox 
in primordiis experiri debuerit certamina? qualia in 
primis cum paganis ex oriente advenientibus et in earn 
irruentibus gentibus sustinere debuerit praelia ? et quales 
videre ac superare debuerit suae gentis et Institutorum 
atque civitatuum devastationes imo totius fere Regni de-
populationem ? Et his omnibus non obstantibus, imo per 

tot secula cum Dei adiutorio feliciter superatis, ecce in 
hoc millenario anno iubilari adest et firmiter consistit 
Regnum Hungáriáé, dulcis et percara nostra Patria ! 

Plaudite igitur mecum manibus, date gloriam Deo, «  
laudate, hymnum dicite ac benedicite Domino, qui fecit 
nobiscum magnam hanc misericordiam ! 

Huius vero tarn solatiosi pro nobis eventus, istius 
Dei misericordiae, quod non simus consumti, si quaera-
mus, baud aliam invenimus veritatem : quam quod eadem 
gens hungara, non multo post suum ducem Arpadum, in 
duce Vayk, prius gentili, dein suscepto S. baptismate no-
mine Stephano nacta sit sapientissimum Proto-Regem 
Apostolicum, quo agente tum ipsa gens hungara Christo 
nomen dedit illiusque Religionem unice salvificam am-
plexa est, tum conditis in doctrina Jesu Christi salutari-
bus institutionibus, et fundatis in iustitia legibus, novae 
patriae fundamenta per hoc posuit, aliarumque nationum 
et gentium fiduciam lucratus, futuram illius stabilitatem 
firmaverit, atque ipsum Regnum Beatissimae Virgini Ma-
riae sub praesidium et tutelam obtulerit, . probe noscens? 
quod in vera fide sit salus reipublicae, et quod iustitia 
sit regnorum fundamentum, in Magna autem Nostra Do-
mina potentissimum in quibusvis tribulationibus adiu-
mentum. 

Nos existimo necesse ex história Regni in huiuä rei 
testimonium exempla uberius proferre, utpote quae cuili-
bet illam tractanti nota sun t ; sufficiat provocare : Regnum 
Hungáriáé nisi salutaribus Sancti Stephani Proto-Regis 
apostoliéi institutionibus ac legibus, per illius successors 
Reges non modo observatis verum etiam ampliatis, in 
tristissimis quoque adiunctis conservatum, atque fidem in 
Deum verum, et Beatae Mariae Yirginis patrocinium, 
praecipuum fuisse Gentis hungarae in omnibus tribulatio-
nibus auxilium. Nam, prout vera fides in Deum omnium 
animos erexit ac roboravit, atque sub insigni vexillo 
Sanctae Crucis et invocatione fideli Sanctissimi Nominis 
Jesu eos duxit ad victoriam ; ita Magnae Nostrae Domi-
nae et patronae Hungáriáé, — quam ipsi Reges, Duces 
ac Optimates velut auxilium Christianorum implorare, 
vexillis praeferre, amuletis gestare, gladios suos SSmo 
Rosario ornare non erubuerunt, — ope et praesidio suf-
fulti, sibi suis que pacem et Regno tranquillitatem procu-
rarunt. Huius in Beatam Yirginem pietatis, continuae ad-
haesionis, et experti magni patrocinii gratia ipsi etiam 
nummi effigie Magnae Dominae, velut patronae Hungá-
riáé, ornati, eidem Beatae Yirgini, qua potentis9imae ad-
iutricis hungaricae gentis, plurimae in Regno Ecclesiae 
in honorem ac in testimonium gratitudinis erectae fuere. 

Summorum Pontificum inde a Sylvestro II. Papa 
usque modo erga nationem hungaram, tamquam olim 
christianitatis propugnaculum, tum precibus ad Deum, 
tum consiliis atque etiam magnis sumtibus testatam pro-
pensionem et favorem hic dumtaxat memorare sat est ; 
nemo enim inficias ibit eorumdem Pontificum adiumen-
tum, quaqua demum ratione ac modo Regno Hungáriáé 
praestitum, in conservandam nostram caram Patriam múl-
túm contulisse. 

Innegabile est etiam, gentem hungaram per internas 
I dissensiones persaepe et multum aberrasse, a via recta 
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deflexisse et in Deum graviter peccasse ; in quorum se-
quelam ipsum Regnum quasi in se divisum, cives pluri-
mum discordes ac dilaniati, vix effugissent iram et in-
dignationem Dei, nisi protinus misericordissimus Deus 
suscitasset sapientissimos lieges ac Duces timoratos, ha-
bentes tum fidei tum fortitudinis iacula, quibus eadem 
gens ad rectum tramitem reducta, ab interitu liberata est-

Non expedit bic memorare novissima, et utinam 
non pro percara nostra Patria tristissimarum sequelarum ; 
verum sicut gentis hungarae ac Regni nostri inter tot et 
tantas tribulationes ac temporum vicissitudines per decur-
sum mille annorum usque modo conservationem parte ex 
una in divinae providentiae dispositione laeti agnoscimus 
et profitemur, ita parte ex altera hanc Dei Optimi Ma-
ximi in nos effusam miram benignitatem, misericordiam 
et clementiam, recte ex obtutu recurrentis huius iubilaris 
anni millenarii arripiamus, tum ad contestandam nostram 
pro elargitis nobis tantis beneficiis maximam erga Deum 
gratitudinem, tum ad praecavendam a Regno nostro Dei 
iram et indignationem, tum denique ad manifestandum 
nostrum verum erga „Deum et Patriam" amorem ; atque 
Dei altissimi, omnipotentis ac iustissimi opem et miseri-
cordiam, Beatae Mariae Deiparae Virginis semper Imma-
culatae, Magnae nostrae Dominae et patronae Hungáriáé, 
nec non Sancti Stephani Proto-Regis nostri Apostoliéi 
patrocinium eo ferventius imploremus : ut Deus miseratus 
nostri, Regnum et percaram nostram Patriam etiam in 
futurum benigno vultu de Alto respicere, ab omni tribu-
latione et a flagellis iracundiae suae liberare, et contra 
omnes hostium insidias defendere ac protegere, nos in sua 
sancta Religione conservare, et cunctis populis christianis 
pacem et concordiam donare dignetur ; utve nos Dei et 
Patriae amore semper ferventes confortare velit, nec un-
quam in hoc ab invicem divelli permittat. Fiat, fiat, fiat! 

Cum autem iustum ac aequum sit, ut secuti antena-
torum et Maiorum nostrorum exemplum, ad illos in pri-
mis confugiamus, quorum hactenus maxime patrocinium 
experti sumus, eorumque auxilium imploremus, horum in 
nexu secutus b. dispositionell Eminentissimi Domini Car-
dinalis Priusipis Primatis et Archi-Episcopi Strigoniensis 
qua Metropolitae nostri, per praesentes dispouimus et 
mandamus : 

1-o ut Dominica II. post Epiphaniam, festo quippe 
SSmi Nominis Jesu, sub cuius glorioso vexillo gens hun-
gara tam célébrés reportavit victorias, in S. Sermone ex 
ambone dicendo, fidelis populus edoceatur de iubilari hoc 
anno millenario eiusque festis domesticis, exponaturque 
breviter ^is et varietas illorum beneficiorum, quibus Deus 
Regnum Hungáriáé decursu tot seculorum est prosecutus. 

2-0 Eadem die celebretur Missa cantata sub expo-
sitione Sanctissimi in Ostensorio, ac decantato Evangelio 
Missae, celebrans deposita Casula, aut alter Sacerdos, ubi 
adest, ascendat ambonem, atque omnibus ad genua provo-
lutis, eliciat professionem catholicae fidei iuxta formám 
Tridentinam cum additamento concilii Vaticani, suo tem-
pore ad singulam Parochiam transposito. — Terminata 
professione fidei dicat Orationem ad Magnam Dominam 
Nostram, qualem pro qualibet parochia isthic adnecto 
lingua vernacula typis procusam. Finita hac Oratione 

celebrans prosequatur Missam, et intonato „Credo" pul-
sentur omnes campanae usque ad canonem Missae. 

8 o Post meridiem absolvantur consueta hora coram 
exposito Sanctissimo Litaniae de Sanctissimo Nomine 
Iesu cum orationibus congruentibus, et his terminatis po-
pulus cantet aliquam e cantilenis, uti „Imádunk Szent 
Ostya", in qua mentio fit regni nostri. Tum intonetur 
hymnus Ambrosianus „Te Deum laudamus" cum solita 
oratione pro gratiarum actione, eidemque addatur Collecta 
tum pro Papa, tum pro Rege. 

4-0 Ab hac die seu 19 a Januarii usque finem anni 
currentis omnibus diebus Dominicis tantum, in Missis tam 
cantatis quam privatis, dummodo id per rubricas admitti-
tur, — sumatur collecta de S. Stephano R. H. ex Missa 
festi 20-ae Augusti aut 2-ae Septembris. 

Diebus vero Sabbathi per totum annum sumatur Ora-
tio imperata de Beata Maria Virgine, e Missis votivis pro 
tempore conveniente. 

Et haec omnia in laudem et gloriam Dei, Beatis-
simae Virginia Mariae patronae Hungáriáé, et S. Stephani 
Regis Hungáriáé honorem, atque carissimae nostrae 
Patriae prosperitatem, et fidelium nostrorum salutem ! 

Datum Nitriaefesto Epiphaniae die 6-a Januarii 1896, 
Emericus m. p. Episcopus. 

EGYHÁZI TUDOSÍTÁSO&. 
Győr, jan. 20. Az aranymise. — 
Püspök urunk papi jubileumának második kimagasló 

napja, az aranymise napja volt tegnap. A tisztelgés napja 
túlnyomóan a papságé volt, az aranymise napját túlnyomóan 
a íiivek napjának lehet nevezni. Az egyházmegye, úgyszólván, 
minden zugából voltak h ivek képviselve a szeretett főpász-
tor aranyáldozatán. Győr város pedig ünnepi szint öltött 
s a polgárok házaikat fellobogózták, mert Zalka álta-
lánosan tisztelt alak, mint pap, mint jótevő, mint ember. 
Rendkivül fényes diszben állott az oltár, mely előtt az agg 
egyházfejedelem tartotta aranymiséjét. Elborítva virágokkal, 
rajta az arany kehely, fölötte az arany korona, egy szentül 
betöltött hivatásnak s mennyei jutalmának drága szimbó-
luma. A székesegyház zsúfolásig megtelt hívekkel, a megye 
és város előkelőségeinek színe-javával. A misére egybegyűlt 
hívek között emlékül kiosztották Ruschek, győr-nádorvárosi 
esperesnek ez alkalomra irt, mintegy 5 ivre terjedő mun-
káját : Győr jubiláris püspökei-t. Heggel 9 órakor Zalka 
János püspök nagyszabású szent beszédet mondott s utána 
megáldotta híveit. — Az aranymise alatt a központi papság 
összes tagjai (mintegy 40) aszszisztáltak, köztük 10 kano-
nok főpapi süveggel. A székesegyháznak 54 személyből álló 
ének- és zenekara a komáromi katonai zenekar 10 tagjával 
megerősítve Beethoven C-dur miséjét adta elő. Ennek vé-
geztével az aranymisés püspök áldást mondott nyájára s 
megáldotta külön a papságot. Az ünnep egyházi részét 
„Te deum" fejezte be. Mise után a rezidenciában dísz-
ebéd volt. 

XIII. Leo pápa ő szentsége szintén táviratilag 
üdvözölte sz. aranymiséí püspököt. 0 szentsége üdvöz-
lete igy szól : 
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„Reverendissimo Episcopo 
Joanni Zalka. 

Roma 10 <5. 14 p. — Győr Ungheria 2 <5. 6. 

Quinquagesimum sacerdotii annum feliciter 
plenum Beatissimus Pater tibi ex animo gratu-
latur votaque pro tua incolumitate suscipiens, 
apostolicam benedictionem tibi universaeque d?oe-
cesi tuae amantissime impertitur. 

M. Card Rompolla. 
Magyarul : 

Főtisztelendő Zalka János püspök urnák. 
Róma 10 ó. 14 p. — Győr, Magyarorsz. 2 ó. 6 p. 

Az áldozárságnak szerencsésen betöltött öt-
venedik évéhez a szentséges Atya téged szivböl 
üdvözöl és neked mindennemű jólétet kivánván, 
szeretetteljesen küldi apostoli áldását neked és 
egyházmegy édnek. 

Rampolla M. biboros. 
Összeállítom itt a jubilánshoz érkezett táviratok 

legfőbb rangú sorát: 
A király gratulácziója eredeti magyar nyelven^ 

csak a czimezés levén német, igy hangzik : 

,,Der Kaiser und König an den Bischof Johann 
Zalka, 

Wien, Burg 7 ó. 9 perez. 
Győr, 9 ó. 7. perez. 

Örömmel üdvözlöm Önt, midőn a mai napon 
ötven éves áldozári jubileumát teljes test i és 
szellemi erőben ünnepli — s mint mindenkori 
hivemnek szivemből kivánom, hogy az Isten 
áldása még évek során át kisérje papi erények-
ben ós jóltevésben gazdag életét a gondozására 
bizott egyházmegye, valamint a szükséget szen-
vedő emberiség javára. 

Ferencz József. 
Vassary Kolos biboros herczegprimás ő eminencziája 

meleghangú levélben üdvözölte Zalka Jánost, az arany-
misés főpapot, kinek 16 esztendeig hive s alattvalója volt, 
— s ki ő eminencziáját mint főapátot benedikálta, — 
többi közt irván : „Szálljon Excellencziádra vissza az a 
sok áldás, melyet osztott. Mély tisztelettel csókolom azt a 
kezet, mely engem is megáldott." 

József főherczeg sajátkezű levelet intézett a jubi-
láris püspökhöz, a mely levél igy hangzik : 

Nagyméltóságú és főtisztelendő Püspök Uram ! 
Midőn nagyméltóságod folyó hó 19-én aranymi-

séjét áldozandja a Mindenható Istennek, családommal 
együtt távolból is szellemileg forró imáinkkal jelen 
leszünk és azon benső óhajunkkal szállitandjuk az örök 
jó Isten trónja zsámolyához, hogy jutalmazza meg 
nagyméltóságodat ötven éves áldozári és főpásztori 

áldásteljes múltjáért legdúsabb szent áldásával ; és ter-
jeszsze ki azt ugy számos éveken át folytatandó boldog 
működésére, szentegyházuk dicsőségére, hiveink és hazánk 
javára, tisztelőinek örömére. 

Fogadja egyszersmind nagyméltóságod legőszintébb 
hálámat a nekünk küldött pásztorleveléért. 

Szivem mélyéből kelt üdvkivi'nataimmal maradok 
váltig 

Fiume, 1896. január 13. 
Nagyméltóságodnak 

legőszintébb tisztelője 
József fh. 

Agliardi érsek bécsi nun czius távirata igy hangzik : 

„Vive diu, vive felix! Antistes praeclare: 
Ecclesiae catholicae Decus et Präsidium!" 

Magyarul : 
„Élj soká, élj boldogan, dicső főpásztor, a 

katholikus egyház disze és erőssége." 

Ungvár, jan. 12. Anyakönyveink és a Julián-naptár.— 
Az itteni „Kárpáti Lapok"-ban ma a következő 

figyelemreméltó vezérczikk jelent meg : 
A „Lisztok" egyik közelebbi számában arról volt 

szó, hogy most, a mikor már az állami anyakönyvezés 
van behozva, a mi egyházi anyakönyveink, melyek ez-
után tisztán az egyház érdekeit szolgálják majd és egy-
házi értékűek lesznek, a Julián-naptár szerint vezet-
tessenek. 

Miután ez az inditvány már amúgy is az összes 
fővárosi hirlapokat bejárta, bennünket pedig nagyon is 
közelről érint ; jónak látjuk a dolgot szóvá tenni s meg-
jegyzéseinket reá megtenni. 

Lapunk nemrég foglalkozott a naptári kérdéssel, 
akkor egy jeles világi munkatársunk és hitsorsosunk 
annak rendje és módja szerint elmondotta róla nézeteit, 
melyek annyiban a miénkkel is megegyeznek, hogy a 
Julián-naptárt, mint a melyről a tudomány kétségtelenül 
beigazolta, hogy nem egészen pontos, a sokkal pontosabb 
és megfelelőbb Gergely-naptárral egyesíteni kellene, 
vagyis az előbbinek mellőzésével az egész müveit kon-
tinensen használatos Gregorián-naptárhoz kellene csat-
lakoznunk. 

Mert minden dolognál az a legfőbb, hogy melyik a 
tökéletesebb, helyesebb, időszerűbb, szükségesebb és 
váljon alkalmas-e valamely dolog arra, hogy az emberi-
ség czéljainak megfeleljen s mint a legfőbb ember előtt 
jónak látszó, ezeket a tudás, megismerés, haladás és 
czélszerüség utján egyesítse. 

Ha a két kalendáriumot összehasonlítjuk, akkor 
minden elfogultság nélkül azt kell mondanunk, hogy a 
Gergely-naptár határozottan és minden tekintetben jobb 
és előnyösebb, mint a szóban forgó Julián-naptár. 

Fölismerte már ezt Európa csaknem legelmara-
dottabb czivilizáczióju nemzete Oroszország is, a mely 
ismételten foglalkozik a Gregorián-naptár behozásának 
kérdésével ; de ezt teszi kívánatossá és helyessé minden 
körülmény is, mely a szóbanforgó kérdés elbírálásánál 
szóba jöhet. 
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Ugyanis minden emberi erény egy közös eszmében, 
a tökéletesedésben jut kifejezésre, melyről már Üdvö-
zítőnk azt monda egykor : „legyetek tökéletesek, mint a 
t i mennyei Atyátok is tökéletes." Erre törekedni min-
denkinek kötelessége, ezt ellökni magától bün! 

De lehet e eszményibb tökéletesedést képzelni, 
mint a vallásnak a tudománynyal karöltve járó előre-
haladását, a keresztény műveltség terjedését, mely min-
den eszközt megragad arra, hogy az ember önképzését, a 
lelkek kiművelését elősegítse. 

Ebből a szempontból véve a dolgot, a tökélete-
sebbet már eleve is minden téren pártolnunk kell, még 
ott is, a hol a hagyomány és egyéb tekintetek az ellen-
kezőt látszanak mondani ; mert ha a hagyomány alatt 
ősi hitünket értjük, akkor azt teljes erőnkből fenntar-
tandónak véljük, és különben is ez, amint mondva volt? 
nem is tiltja az okszerű előrehaladást; ha azonban a 
hagyomány hangzatos jelszava mögött holmi éretlen és 
indokolatlan előítéletek, a sötét maradiság rejtőzködik, 
akkor az ilyen hagyományt fenntartani egészen felesleges, 

;sőt vétek ! 

Világos az eddigiekből, hogy a tökéletesedés néző-
pontjából feltétlenül a Gergely-naptár mellett kell állást 
foglalnunk. 

Es erre indit bennünket a legfönségesebb testvé-
riesülés vágya is, melynél fogva mi latin szertartású iker-
testvéreinkkel már régóta teljesen egyesülni óhajtunk, a 
minek eddig a többek közt még a naptár-különbözet is 
egyik nem a legutolsó akadályát képezi. S ha már most 
mi a helyett, hogy vallásunk alapitójának egyenes pa-
rancsa szerint minden eszközt megragadnánk az egyesü-
lésre, nemcsak nem egyesülünk, de hovatovább mind-
inkább széthúzni iparkodunk és ezt legújabban a Julián 
naptár ismételt behozatalának indokolatlan forszirozásával 
is demonstráljuk : akkor hiszen nem hiába vádolnak 
minket az egyház ellenei hátramaradottsággal és mara-
disággal, mert hasonló eljárással e vádra valóban köny-
nyen rászolgálhatunk ! 

Kivált mostanában, a midőn minden téren óriási 
haladás, a tudomány és művészetek rohamos fejlődése | 
dominálja a világot s a midőn az Istentől rendelt korlátok 
mellett az emberileg felállított korlátokat az istentelenség 
és modern czivilizáczió apostolai és követői amúgy is 
erősen döngetik. 

Ebben a korban, — a helyett, hogy tőlünk tel-
hetőleg előrehaladnánk, — egy lépéssel hátramenni sem 
nem helyes, sem nem időszerű ! 

N a m volt az czélszerü eddig sem, mert ha a töké-
letesedés eszméje azt diktálja, hogy a két naptár közül 
a jobbikat fogadjuk el ; ha a testvériesülés vágya azt 
irja elibünk, hogy ahhoz csatlakozzunk, a mely ben-
nünket testvéreinkhez egy lépéssel közelebb hozz; hogyha 
a czélszerüség, jóság és időszerűség egyaránt megköve-
teli, hogy a Julián-naptár mellőzésével a sokkal pont-
tosabb Gergely-naptárt kövessük : akkor önként követ-
kezik, hogy az előbbinek behozatala anyakönyveinkbe 
nem szükséges, azt feszegetni — akárki mit mond is — 
helytelenség, mert az az ügynek csakis ártalmára lehet! 

Ennyit kívántunk azon fejtegetésekhez hozzátoldani, 

melyet kitűnő világi munkatársunk ez ügyről lapunk 
egyik mult számában elmondott s ezzel ugy hisszük 
eléggé körvonaloztuk azt az álláspontot, melyet ez ügyben 
elfoglalunk. 

Ne beszéljünk tehát a Julián naptár behozataláról, 
mert ezt már a nálunk fejletlenebb czivilízáczióju oroszok 
is túlhaladott álláspontnak tartják s ha netán ők csak-
ugyan és tőlünk hamarább, be találnák hozni a Gergely-
naptárt ; akkor fognánk még csak igazán furcsa hely-
zetbe kerülni ! 

Azért jobb lesz, ha hallgatunk róla és eszünkben 
tartjuk nagynevű Eötvösünk szavait, a ki azt mondja: 
„ritkán jut eszünkbe, mit teszünk beszédeinkkel, maga a 
szó, melyet gondatlanul elhintünk, ha néha sejditnők, 
hová vetettük s tudnók, hogy az, mit a pillanat föl-
gerjedésében kimondánk, fogékony emberi kebelben csí-
rázva mivé nőhet: eliszonyodnánk"! 

es. — r. — 

IRODALOM. 
- f A KIS JESUS. Irta Prónai Antal. A képeket 

rajzolta Zsitvay János. Budapest 1895. N. 8-r. 64 lap. 
Képekkel és díszítésekkel. 

XII gyermekvers van e gyönyörű díszmunkában. 
Szerző a gyermek-versikék avatott müvelője. Csupa finom-
ság és gyengédség a tárgy megválasztásában éppen ugy, 
mint az előadásban. Szerző dr Prónai Antal a kegyes 
tanítórend tagja. Jelen szép alkotása 1 frt 10 krba kerül-
Maguk az illusztrácziók megérik. Hitoktatók és lelkipász-
torok ajándékadások alkalmával legyenek reá tekintettel 
s hívják fel reá ker. kath. családaink figyelmét és párt-
fogását. 

= Szabó Ferencz, n.-eleméri (Torontálm.) plébános 
immár sajtó alá adta dr. Weisz János, gráczi egyetemi 
tanár Világtörténelmét magyar fordításban s négy kötet 
még ez évben, október hóban meg fog jelenni, hogy 
a többi még gyorsabb egymásutánban következzék. 22 nagy 
kötet. Egy-egy (körülbelül 50—55 íves) kötet ára fűzve 

[ 3 frt, kötve 3 frt 80 kr. Akik e müvet pénzért kívánják 
megrendelni, forduljanak a kiadó Szabó Ferencz plébános 
úrhoz. Akik ellenben erga sacra celebranda óhajtják e mü-
vet, forduljanak megrendelésükkel dr. Kiss Jánoshoz, ki a 
sacrumok kezelésére a kiadó Szabó Ferencz plébános ur fel-
kérése folytán vállalkozott. Egy fűzött kötet fejében 10 
sacrum, egy kötöttért pedig 13 sacrum fog assignáltatni, 
kívánatra előre, de aki nem óhajtja, annak a kötetek meg-
küldésekor. Az intentiós megrendelők kizárólag dr. Kiss 
Jánossal érintkeznek s a példányokat is onnan kapják és 
pedig az egy évben megjelenteket egyszerre, bérmentesen. 

A műről a kiadó Szabó Ferencz plébános úr így ír a 
megrendelési felhívásban : 

„Midőn dr. Weisz János a hetvenes években „Lehr-
buch der Weltgeschichte" czimü nagyszabású müvének első 
kötetei megjelentek, ezek a szerző nagy olvasottsága, éles 
kritikai szelleme és rendkívül érdekes előadása által széles 
körben figyelmet gerjesztettek; tudósok és a művelt olvasó-
közönség elragadtatással szóltak a kitűnő munkáról s 
fokozódott érdeklődéssel várták a többi k ö t e t e k megjelenését. 
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Alig jelent meg egy ujabb kötet, midőn a régebben meg-
jelentek némelyike már teljesen elfogyott a könyvpiaczon, 
úgy, hogy amidőn az egész munkának még a fele sem 
jelent meg, az előző kötetek már negyedik, sőt ötödik ki-
adást nyertek. Hogy pedig a művelt német olvasóközönség, 
mely oly könnyen válogathat a jelesebbnél jelesebb történeti 
művek közül, mily lelkesedéssel karolta fel ezt a maga 
nemében páratlan müvet, kitűnik abból, hogy a huszonkét 
vastag kötetből álló mű most már harmadik kiadásban 
jelenik meg, s hogy a Styria irodalmi és részvénytársulat 
e harmadik kiadásért 30,000 frtot fizet az előbbi kiadónak 
s ezen roppant összeg daczára nincs oka tettét megbánni, 
mert több mint 4000 rendes előfizetője van. Nem is csoda: 
nagyszerű az egész mű, remek kivitelű minden részletében, 
ugy, hogy ha az egészet áttekinthetjük, mintha egy nagy-
szerű dómban volnánk, iiáelynek legkisebb része is gyönyörű 
összhangban van az egészszel s mester kezére vall. 

Midőn ő felsége, apostoli királyunk, nemesi rangra 
emelte a tudós férfiút s neki a művészetek és tudományok 
érmét adományozta, e szavakat intézte hozzá : „Az ön müve 
nagyszerűen van tervezve és részleteiben igen szépen kivan 
dolgozva !" 

Ezt a müvet szándékozom kiadni, a legújabb német 
kiadás után készült magyar fordításban, a minket közelebb-
ről érdeklő magyar, bolgár, román és szerb nemzetek törté-
nelmének kibővítésével, ugy hogy a magyar láaclás az erede-
tinél még teljesebb lesz. 

A mű kiadására nem anyagi haszon vágya indit; de 
azért e nagy befektetést kivánó vállalatba bele nem fogha-
tok addig, mig annyi megrendelő nem jelentkezik, amennyi 
nagyobb veszteség veszélyét elhárítja." 

— Rózsafüzér prédikácziók. Irta P. Angelikuse. 
A máriasterni árvaház javára. Budapest, 1896. Megrendel-
hető Mészáros Kálmán atyánál, Ferencziek háza. Ara 80 
krajczár, 178 lap. 

A szent atya szeptemberi körlevelében, az egész ke-
resztény világnak a szent olvasót ajánlotta leghatékonyabb 
gyógyszerül a társadalom sebeire, erős fegyverül és véd-
paizsul a hitetlenség ádáz ostromai ellen. Ezt a fegyvert 
ismerteti, ennek használatára tanit az előttünk fekvő 
könyv, mely tizenhét klasszikus és szivreható szent beszé-
det tartalmaz a rózsafüzér szent titkairól. 

A beszédeket egytől egyik szép gondolatok, tömör, 
igazán szónoki nyelv és őszinte meggyőződésből eredő 
bensőség jellemzik és ajánlják. 

A derék szerző, ki már több mint tiz év óta a hon 
határain kivül apostolkodik, a messze távolban is mélyen 
érzi át a magyar egyház jelen szomorú állapotát, azért a 
legnemesebb honszeretet érzelmeitől buzditva és ösztönöz-
tetve, kiváló szellemi termékeivel siet a szorongatott ha-
zai egyház védelmére, a hanyatló ősi vallásosság meg-
mentésére, élesztésére és megszilárdítására. 

Az igazmondás bátor merészségével, mely nem retteg 
az emberi tekintetektől, rámutat a magyar társadalom 
erkölcsi sebeire, tüzes vasat illeszt rájok, jól tudván, 
hogy csak ez képes a nagy baj,t gyökeresen gyógyítani, 

a halálos nyavalyát teljesen megszüntetni. Hogy ma 
nagyon is szükségűnk van a Rózsa füzér királynéjának 
különös anyai oltalmára, honmentő kegyes segítségére, 
mindnyájan, fájdalom, igen jól tudjuk és mélyen érezzük, 
midőn ezeréves dicső keresztény létünk gyászos alkonyán 
ezer sebből látjuk vérezni drága ősi egyházunkat, pusz-
tulni katholikus szent hitünket. 

Edes gyönyörrel nagy lelki vigasztalással olvastam 
végig a leggyöngédebb Mária tiszteletnek ezen ékesszóló 
megnyilatkozását ; a miért a legfokozottabb szónoklati 
igényeket is kielégítő ezen diszes müvet hazám lelké-
szeinek a legmelegebben ajánlom. Nagy hasznát vehetik 
a szószéken. A szives vevők és terjesztők egyszersmind 
egy homokszemmel hozzájárulnak a legnemesebb jótékony-
czél megvalósítására, mely a szerző lángbuzgalmát e 
könyv megírására és közrebocsátására serkentette. 

dr Moravitz M. 

V E G Y E S E K . 
*** Vaszary Kolos bibornok, Magyarország prí-

mása, az ország székes fővárosába érkezett esetleg 
hosszabb tartózkodásra. O emja legújabban a főmegyei 
káplánoknak 5000 frtot, az esztergomi kisdedóvó egylet-
nek 20/X és az esztergomi népkonyhának szintén 200 
frtot adományozott. 

— A mit az ifjúságnak adunk, azt a legjobb 
helyre adjuk. Győrött, a szeretett püspök jubileumának 
emlékére, 3Iladoniczky Ignácz kanonok a győri íőgym-
nasiumnak három szobrot ajándékozott : Urank Jézus, 
szent István és szent László szobrát. Ugyané czélra 
készittett, Budapesten JBeidl Alajos apát-kanonok sz. 
Imre szobrát. A magyar katholikus ifjúságnak erősen 
kereszténynek, erősen katholikusnak kell lenni, mint volt 
a nagy századok katholikus ifjú nemzedéke. 

— AZ arany funiculus triplex. „Funiculus triplex 
difficile rumpitur," mondja az ószövetségi szentirás ; s a 
„hol ketten vagy hárman vannak együtt az én nevemben, 
ott vagyok én is köztük," mondja az Üdvözítő az új-
szövetségben. Egy-egy faluban, ha plébános, káplán és 
tanító összetartanak, valóságos nagyhatalommá nőhetnek 
fel s szép és nagy dolgokat mívelhetnek — falun. Ilyen 
szép és nagy dolog van tervben Fejérmegyében Nagv-
Perkátán. Az ottani Kath. Kör f. hó 12-én tartott köz-
gyűlésében elhatározta, hogy a millénium alkalmából 
a körben felvilágosító felolvasásokat fognak tartani : 
Posits Mihály plébános „a magyarok eredetéről" s a 
„honfoglalásról," Szalay József káplán „a magyarok 
megtérítéséről" és Csiszér József tanító „áttekintést" 
nyújt a „magyar ezredéven." 

— Szabadkőműves páholyok Ausztriában. A 
Civiltá Cattolica január 4-én megjelent utolsó füzete sta-
tisztikát közöl az olasz szabadkőműves páholyokról. E 
statisztika szerint Ausztriában is vannak szabadkőműves 
provincziák több páholylyai és pedig a Trentino, a mely-
nek négy szimbolisztikus, egy luciferiánus s egy zsidó 
páholya van s az Isztria, a mely hét szimbolisztikus, két 
zsidó s egy lucziferiánus páholyt számlál. 

Az előfizetés megújítására kérjük m. t. olvasóinkat, kik még hátra vannak. ^ B B 
Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B rezna ; Béla, hittudor. k. m. tud. egyetemi ny. r. tanai. 

Budapest, 1896. Nagy kSándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
1 3 I K É V F O L Y A M . 

SZ. Félév. 1896. 

t 
Dr Dulánszky Nándor püspök. 

e / X X 
(1829. j a n u á r 19. — 1896. j a n u á r 23.) 

A kath. egyháznak, a pécsi egyházmegyének gyásza van. Az elhúnyt, ki már 
huzamosb idő óta betegeskedett, tegnap este 10 órakor adta át lelkét az idő és örökké-
valóság jóságos Urának. Pályafutása csendes és nemes működése a theol. tanár i székben 
a kir. magyar tud. egyetemen, az országos ügyek ministeri tanácsában, 1875 óta a 
székesfej érvári, 1877 óta a pécsi egyházmegye főpapi t rónján jóban, termékeny és 
méltóságos volt. Az ő finom műizlésének a pécsi székesegyház igen sokat köszönhet: 
köszönheti világhirü uj diszbe öltözését és messze földön páratlan egyházi zenéjét, 
melytől egész Magyarország tanulhat. í rni keveset i r t ; de a mit irt, azon meglátszik, 
hogy fenkölt lélek alkotása. Mikor a kir. magyar tud. egyetemen a dogmatikát tani to t ta , 
ezt a lapot is megtisztelte avatott tollával. Fokozott részvéttel csatlakozunk ennélfogva 
a pécsi egyházmegye gyászához, mélyen megilletődött lélekkel fohászkodva az egyház-
hoz: Adj Uram örök nyugodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki! 

„Haszontalan lesz minden harang-
zugás és templomi jubilálás, ha az imá-
kat meg nem előzi a lelki megtisztulás." 
(Religio-Vallás, 1896. é, I 4. sz. 27. 1.) 

Az uj év üdvözölt reggele, melynek meg-
érkeztét az „ ürangya/áu-ra következő félórai ha-
rangzugds te t te 1896-ban nevezetessé, párját rit-
kító reggele volt a magyarnak ; minthogy eddig 

*) Ezt, a magyar papsághoz a mai rettenetes messze 
vágó időben intézett, remek gondolatokban gazdag medi-
tácziót nem szabad megszakítani, egyszerre kell adnunk. 

csak egyet ért el ilyet, — s ismét egy ezer esz-
tendőnek mélységes t i tkokat rejtegető hosszú 
évsoraira lesz szükség, hogy a legszentebb hála 

Adjuk is, a közlendők nagy halmaza daczára, sietve. 
Mert Magyarország fenállása a jövő ezredévben a magyar 
nemzetnek Jézus iránt való magatar tásától függ egészen. 
Ha a magyar kath. papság mai és jövendő nemzedékének 
sikerül Magyarország 10 millió katholikusát öntudatos, 
lelkes és bátor keresztény életre ébreszteni és szervezni, 
ugy bogy ez, a magyar állam könnyelműen elveszte-
getett s mintegy eldobott keresztény jellegét újból visz-
szaállitja : akkor a magyar katholikus papság jelen és 
jövő nemzedéke az Istennek végtelenül tetsző, az egy-
házra és hazára nagyon pár já t ritkitó, igazán gondviselése» 
cselekedetet ha j t végre. Ez a meditáczió is — arra való, 
arra néz, arra buzdit. 
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szavai röppenjenek ég felé a Jézus szentséges 
nevének oltalma a la t t uj ezredévet élt magyar 
nemzet imához szoktatott ajkáról ebben a szép, 
tejjel és mézzel folyó, anyagilag hagyománysze-
rüen boldog országban, hol a nemzet erkölcsi 
boldog fenmaradásának szent és nagy királyaink 
munkás szeretete által szilárddá t e t t alapjait, a 
Jézus szentséges nevében való s őseinktől örök-
lött haladás szent fogadalmáuak közönynyel tár-
sult keresztülvitelére számitva, a szomorú tapasz-
talás szerint megingatni törekszenek az életbe 
léptetett mult évi egyházpolitikai törvények — 
ezredéves fennállásunk lehangoló emlékeül. 

Ha Jézus szentséges nevének oltalma nem ve-
zette volna a vitézi tet tekben hős, a hit drága ! 
kincsének őrzésében bátor és önfeláldozó, a tudo-
mányok és művészetek ápolásában bőkezű és 
másokkal mindenkor nemes versenyre kész ma-
gyar nemzetet a világról lemondott buzgó szerze-
tesei, a hazaszeretetet a boldogitó hit karjain 
ápoló lelkes papjai — és a haza szent ügyeit 
fegyverrel, anyagi álgozatokkal, tollal, a szónoki 
hévvel való megnyerés fönségével s az imádság 
erejének csodálatos felújításával működő nagy 
püspökei magasztos példája által, kérdezzük, — 
elértük volna-e Magyarország ezeréves fennállásá-
nak oly forró szeretettel üdvözölt örömreggdét ! ? 

Mióta magyar él a földszinén ebben a vér-
rel áztatot t és a hitvalló magyarok erkölcsi 
ereje által megszentelt szép hazában, — nem 
szólt oly édesen „Urangyalá"-ra a harang, mint 
a jubileumi örömóv ha jmlának hasadtakor. Utána, 
hazafias püspökeink meghagyásaként, az összes 
harangok összhangzalos szólása minden magyar-
ban, egy szivet és lelket teremtve, szent elmélke-
dést keltett, mely elmélkedés mi lehetne más, 
mint az egyház édes anyai szavának intelmek-
ben nyilatkozó lángszeretete a maga édes gyer-
mekeihez, a kik egyszersmind ennek az ezeréves 
ünnepet ülő drága hazának is féltett kincsei, 
kedves gyermekei. Mi mindenre okta to t t az öröm-
reggelen a harangok beszédes és akkor nagyon 
érthető nyelve? . . . Az Isten kegyelmének kar-
jai meg nem rövidültek felet tünk; mert fentar-
tot ta h jszálon függő éltünket, hogy tanúi legyünk 
annak a nagy napnak, mely Magyarország ezred-
éves fennállásának gazdag tör ténetét mutat ja 
egy nyitott könyvben; zárt könyvében pedig a 

*) Nagy igazán irja tehát a Religio- Vallás 1896. 
I. 4. vezérczikkében : Sir va jubilálunk, Sirva jubiláljunk ! 

jövő t i tka i t őrzi, égi szellemként messze tűnve 
el az emberi elme egetverő tudománya elől. A 
jövő ezredév az Isten kezében van! A kik a 
szörnyű messze eső jövőben tanúi lesznek a má-
sodik ezredév bezáródásának, szinte élni fognak 
a mi kérdéseink feltevésével : miben rejlet t a 
nemzet fenmaradásának ereje ? Mi okozta az er-
kölcsi és anyagi romlást? Szóval: Hazánk fenn-
maradásának s i t t a magyar nemzet tartós bol-
dogulásának kérdéséről, a létfentartó eszközök 
megválasztásáról levén szó, •— Jézus szentséges 
nevének oltalmára gondolok. A harangok elmélke-
désre keltő hangja mit is hirdetett azon az 
örömreggelen? Magyarország Nagyasszonyának, a 
b. szűz Máriának, nemzeti hálaadással telt üd-
vözlése, könyörgése hathatósságának gyermeki 
hangon való kikérése a jövő titkaiban rejlő ve-
szedelmek elhá i tására nézve — mindenképpen 
áldottnak nevezte Magyarország Pártfogóját, és 
utánahangzott milliók a jkán: „áldott a te méhed-
nek gyümölcse, Jézus!" Már a kath. egyház szo-
kása szerint, ha minden évet annak nevében 
kezdünk, a kiről irva van: „hivatik az ő neve 
Jézusnak!"2) — kinek nevében bucsuzhattunk 
volna tehát el a Jézus sz ntséges nevének oltal-
ma alat t eltelt ezredévtől, hogy a második ez-
redév napjának első hajnalsugarát Jézus leg-
szentebb nevének védelme alatt, Krisztus kedves 
hiveihez illő módon, köszöntve köszöntsükV°) 

Van-e annak hazánk fennállása történetében valami 
mélyebb jelentménye, valami magasabb szempontból 
eredő magyarázata, hogy a polgári évet Jézussal, a mi 
életünk alapjával, kezdjük, — és e hó más jeles ünne-
pein is odairányul törekvésünk, hogy Jézus legszentebb 
neve iránt legmélyebb tiszteietet, hódolatot és imádatot 
keltsünk a ker. lelkekben? Mi az oka, hogy a Víz-
kereszt, után következő második vasárnap egyenesen 
Jézus neve napja? Igen nagy és nevezetes nap a kath. 
hivő sereg e lő t t : Lelkének megtisztulását a bűnbánat 
szentségében, lelkének megerősitését a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben e naptól, mint az Isten irgalmának 
határkövétől, számítja ; sőt a kath. buzgó család az év 
folytában előálló nevezetesb körülmények jelzésére is a 
Jézus neve napját szereti használni. Nem csoda ; e nap a 
lelki megtisztulás, a szellemi felemelkedés, az egyház 
törvényeinek szorgos megtartásában nyilvánuló hűség és 
hódolat legkedvesebb napja! E nap és egész nyolczada 

2) Sz. Luk. 2, 21. 
3) Egész valónk örömtől repesett a harangzugással és imával 

megszentelt reggelen, az igaz ; de nem a m. é. okt. egyházpolitikai 
törvényekkel boldogított jelen helyzetnek szólt az öröm hangja 
Sirva történt a mi vigadozásunk ! Az egyház isteni ereje adta mégis 
az örvendező lelket : Qui habet tempus, habet vitám. 
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teljes búcsúval van összekötve.4) Igy már az előbb fel-
tett kérdésekre is kész a megszívlelendő válasz. 

Tagadhatatlanul, Jézus legszentebb neve áldásainak 
összeköttetése az üdvre teremtett ember szellemvilágával 
azt jelenti, hogy az embernek mind földi, mind mennyei 
boldogulása azon legüdvösb módszer szemmel tartásától 
f ü g g ; a melyet Jézus állapított meg számunkra. — A 
jelszó tehát az uj ezredévbe lépés reggelén, — miként 
minden közönséges év elején, folytában és végén, — 
nem lehet más, mint Jézus legszentebb neve ! Ebben 
rejlik nyugalmunk, műveltségünk, boldogságunk bő for-
rása. Az őrálló katonáktól az ébrenlét jelszavát követe-
lik a felsőbbség emberei ; ha azt megadják, akkor sza-
badok : a keresztények jelzője és katonai jelszava Isten 
neve, Jézus legszentebb nevének hangoztatása a Sz. 
Lélek kegyelmének üdvre vivő vezérfénye mellett, a 
mely szent név magában foglalja a hit titkait, a remény 
támaszát, a szeretet tüzét. Boldog az, ki akkor, midőn 
eljön az Ur, ezen jelszót hangoztatja ; valóban, az üdv 
napja kél fel számára és Krisztus Urunk igaz harczo-
sának számába jön, miként megjövendölte Joel próféta : 
„Mindaz, ki segitségül hivja az Ur nevét, üdvözül.u 5) 

Csak az menekszik meg, ki Krisztusban hiszen, és 
az ő nevét segitségül híja. Nem másra vonatkozik 
Sz. Bernát intelme: „Szomorúság bánt valakit közülünk ? 
Jöjjön — úgymond, — szivébe Jézus, és innen vegye 
ajakára, és ime, a név emlitesénél támadt fényességre 
eloszlik a bánat minden boruja, felkél a vigasztalás 
derűje." 6) Szent és állandó tehát ama vallomásunk, 
hogy Jézus legszentebb nevének erejében rejlik saját 
nyugalmunk és egész nemzetünk békessége, — továbbá 
műveltségűnk és boldogságunk létföltételének kiapadha-
tatlan forrása csak ott lelhető fel. Igy hát ez az áldott 
név elvitázhatatlanul földi boldogulásunk alapja és örök 
üdvösségünk biztositéka ! 

A mint eddig kérdezték, ugy ezután is előállanak 
e kérdéssel : De van-e földi boldogság éltünk változatos 
küzdelmeinek tágas terén, a hol köz-felfogás szerint 
több az üröm, mint az öröm? A Jézus szentséges ne-
vének oltalma alatt álló keresztény ember úgyis tudja, 
úgyis érzi és reméli, — ez az ezredéves magyar föld, 
melyben a magasztos példákkal szolgált istenes lelkek 
porhüvelyei pihennek szinte bizonyítja, — h°gy a Jé -
zusba helyezett hit hűséges mutatója az egyéni, mondjuk 
az összes nemzeti — boldogság mértékének. Szent Pál 
szavaihoz fordulok: „Atyámfiai! Külömböző ajándékaink 
vannak a malaszt szerint, mely nekünk adatott. A kié a 
jövendőlés, a hit mértéke szerint közölje ; — a kié a 
szolgádat, a szolgálatban — maradjon ; a ki tanit, a ta-
nításban ; a ki int, az intésben ; a ki adakozik, az egye-
nességben : a ki elöljáró, a gondosságban ; a ki könyörül, 
a vidámságban. A szeretet tettetés nélkül legyen ; gyű-
lölvén a gonoszt, s a jóhoz ragaszkodván".7) A Jézus 
nevével, s következőleg isteni tanításával lelkünkben élő 

Hodie per tot. Oct. sunt indulgentias plenariae, quarum 
utilitas per modum suffragii etiam defunctis applicabilis est, etc. 
(S. R. C. 16. sept. 1741.) 

2, 32. 
6) Y. ö. Bibl. manual, concion. 1880. III. p. 814. 
7) Róm. 12, 6 - 9 . 

keresztény szeretet csak a jóhoz ragaszkodik és gyűlöli a 
rosszat azokban is, kiket szeret, azaz nem huny szemet 
hibáik és veszedelembe kergető szenvedélyeik előtt; 
hanem minden módot felhasznál, hogy őket ama szo-
morú állapotból a Jézus nevével járó malaszt kincsével 

I kiszabadítsa, talpra állítsa s a jóban való állhatatosság 
szelíd hajlékát velők megkedveltesse. Ha pedig a szomorú 
állapot bilincseiből igyekszik az igaz keresztény tévedező 
embertársait Istentől nyert müködéskörében kiragadni, 
ugyanakkor boldogságuk előmozdítására törekszik, melyről 
ő maga is tudja, hogy az a Jézus szent nevének fényétől 
megvilágított isteni tanítás megújító, nevelő hajlékából 
ered. Igy értjük az anyaszentegyház üdvtanitmányát 
Jézus nevében; igy fogjuk fel Jézus boldogító igéit és 
malaszteszközeinek hatékonyságát az egyházban. 

Kiket Jézus szentséges nevének utmutatása mellett 
jó akarat és igazi bölcseség vezérel, azok feltalálják a 
malaszteszközök csörgedező forrását és ama különféle 
lelki ajándékok kincses házát, a hol a jövendölések 
megismerése, az emberi szolgálat megbízhatósága, a ta-
nítás ereje, az intés haszna, az adakozás egyenessége, 
az elöljárók gondossága, a könyörülő ember igaz lelkülete, 
a szeretetnek tettetés nélkül való gyakorlása a gonosz-
nak gyűlölése s a jó ügyhöz való ragaszkodás a legál-
dásosabb, mert az Isten akaratán nyugvó földi boldog-
ságunk mellett az örök üdvösséget is szemmel tartó, 
eredményre vezet. Megujuló élet a kivánt osztályrész. 
Nem pusztán a föld göröngyéhez vonzódó élet kell 
nekünk; hiszen a szeretet apostolának szavaiként: „Kinél 
a Fiu van, élete van ; a kinél nincs a Fiu, nincs élete. — 
Ezeket irom nektek, hogy tudjátok, hogy örök éltetek 
vagyon, kik hisztek az Isten Fia nevében." 8) Ez az igazi 
élet. — Az emberiség boldogságra törekszik, — s mégis 
hányan érik el a boldogságot, azt a szent nyugalmat, 
melyet Jézussal elérhetnének? Feleljen az élet; szóljon a 
tapasztalás. A sivár üzletelviség mai átkos korszakában 
sok szomorú példát lehetne felhoznunk. — Az emberek 
nagy része — sokszor mások elnyomásával is — gond-
talan életre, anyagi jólétre törekszik, — s ugyanazon 
embereknek gondtalan-e életök ? tartós-e jólétök Jézus 
nevének szilárdító ereje s isteni tudományának fáklya-
fénye nélkül ? S a kinél maga Jézus nincs, tehát az 
élet is hiányzik, — mit keresne ott a bologság ? . . . 

A mai haladó világ pedig ugyancsak nem fukar a 
boldogság kívánásában ! Vajha olyat kívánna, a mely 
nem száműzte a Jézus nevének tiszteletét ! Az uj év 
reggelén boldogságot kivánt barát barátjának, ismerős 
ismerősének, alattvaló felebbvalójának ; a budapesti 
lapok minden olvasónak, vagyis az egész magyar nemzet 
részesült boldog újévi kivánatokban. A mint szokás, a 
szives óhajtások árja vonult végig az egész országon : a 
boldog szülők hallottak meleghangú üdvözleteket nagy-
reményű gyermekeik sikeres pályafutásához ; állandó 
boldogságot kívánnak az ösmerősök az ifjú párnak, a 
melyik nem régen esküdött egymásnak örök hűséget a 
házasság szent frigyében ; — a kitüntetésben részesült, 
a tudós egyének a jó kivánatok egész sorát veszik a 

8) Sz. Ján. 1. 5, 12. 13. 
8* 
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közelből és távolból ! Ab, de a boldogság teljesülésének 
feltétele a Jézus nevében való bizalom, az életnek Jézus 
megmásíthatatlan tanai szerint való folytatása, a Jézus 
uyujtotta malaszteszközök használása! 

Orvendhetnek-e a szülők gyermekeik ügyességének 
s a tudományokban való előhaladásának, ha magok a 
gyermekek, ifjak nem örvendenek a sziv tisztaságának és 
a jellemet erősitő vallásos élet szeretetének? Vagy talán 
ott a baj alapja, hogy a különben — mai felfogás sze-
rint müveit, nagyon kedves és emberies szülők hirből sem 
ismerik — a mai divatos szólás szerint — .jó katholikus' 
letökre Jézus szentséges nevének ol ta lmát?! — A házas-
felek boldogsága megvolt-e eddig és megmarad-e a testi 
kellemek rózsáinak elvirultával s az élet viharos napjai-
nak beálltával, ha a lelkeket összetartó szeretet, a Jézus 
szent nevében való bizalom távozik? — Az emberi érde-
mek, melyekre ugy szeretnek hivatkozni némelyek, pedig 
gyakran azok lényök kétesfényü nagyságát jelentik csu-
pán, — mit érnek, ha a legnagyobb érdem, Jézussal és 
Jézusnak élni, — hiányzik? — H á t a tudós életének kép-
zelt napfényes magaslata nem egy elhagyott sivatag-e 
Jézus isteni tanainak megszivlelése, elfogadása nélkül ? — 
Ha Jézus nevét nem használja jelszóul a tanitó és nevelő, 
a szülői gondosság és szeretet, az ifjúság lelkesülésének 
és akaraterejének szelleme, lassankint csakugyan sivatagra 
bukkanunk az erkölcsi élet terén. Ugyanazon okok ha-
tása alatt a nemzet is csak oly téren bolyonghat minden 
bensőbb öröm és vigasztalás nélkül. Isten azonban nem 
hagyja el azt a népet, mely az anyaszentegyházhoz, a 
nemzetek állandó vezéréhez, hü marad, és sz. Bonaventu-
rával hangoztatja a Jézus szentséges nevében rejlő vigasz-
taló szavakat: „ Jézus neve az, mely öröktől fogva megvan 
szentelve, a régiektől jelezve és a prófétáktól folyvást 
óhajtva ; e szent név az, melyet a sz. atyák jósoltak, az 
Isten maga kinyilatkoztatott, az angyal hirdetett s a b . 
sz. Mária édesen hangoztatott ; e szent nevet az apostolok 
magasztalták, a vértanuk tettökkel dicsőitették, a hitvallók 
együtt édességéről zengedeztek, a szent szüzek kellemét 
előre megízlelték és a szentek serege felmagasztalá."9) 
Ebben a mérvben van a mi életerőnk, haladásunk, bol-
dogságunk. 

Nézd, te, ezeréves fennállásunk évfordulójának ör-
vendező hazafi, a letűnt idők és a mindennapi élet ezer 
nyilvánulását — s tanuld megismerni, míg van rá idő, a 
legszentebb név erejét, ki eddig talán csak a törvények 
rideg pontjainak szigorában s az Isten nélkül is elégsé-
ges haladásban szeretted tekinteni az emberiség boldogu-
lását, a nyomor könyeinek divatos jótékonyság által való 
letörlését s a munka pénzzel fizető áldását ! Megragadok 
az egyház hitéletének termékeny talaján ama példák, me-
lyek több lelket nyernek meg Jézus szentséges neve 
oltalmának mély tiszteletével, mint a mennyit elidegenít 
Jézustól az egyház ellenségeinek harcza s a nembánom-
ság ösvényein haladó keresztények hithidegsége. Csak a 
Jézus szeretetével működő Dom Bosco tetteire utalok. 
Vájjon ki volt az a Jézus nevében fáradozó küldetésszerü 
ember? s miért méltó az a magasztos hivatását oly bőven 

gyümölcsöztető férfiú manapság különösen említésre?10) 
Ez egy szegény pap volt, ki egy olaszországi városban, 
Turinban, élt és Jézus nevében működött. Az Isten oltal-
ma alatt végzett fáradozása azon nem keresett nevezetes-
ség boldogító fényével övezte halántékát, hogy őt tartot-
ták csodálatos szeretettel és kitartással végzett működé-
sének idejében a világ első oktatójának és nevelőjének.u) 
Negyven esztendei munka kellett hozzá, hogy a Dom 
Bosco önzetlen fáradozásában az egész világ észrevegye a 
Jézus neve oltalmának ragyogó és éltető fényét! Az ál-
dásos működés kezdetét egy vásott fiúval vette, kit az 
utczáról vett pártfogása alá, a mint a szegény magában 
bolyongott. Es a hosszú munka nyugalmat neai kereső 
napjai után annak a szegény papnak háromszáz nevelő-
intézete volt. Ez intézetek vezetése egészen halála napjáig 
mind az ő vállaira nehezedett. Birta ; mert volt éltetője, a 
ki az áldást szemlátomást növekvő gazdagságával ejté bá-
mulatba a világot. Ezen intézetekben, melyekben az em-
beriségre nézve a leguagyobb áldás patakja csörgedez, 
legalább is háromszázezer gyermek részesül ker. nevelés-
ben és a legmegbízhatóbb oktatásban. E szegény, elha-
gyott gyermekeket aztán tehetségök és hajlamuk szerint 
becsületes és tanult iparosokká, papokká, tudósokká s 
több más pályára fogják előkészíteni, alaposan nevelni. A 
Dom Bosco intézeteinek műhelyéből és ipariskoláiból 
évenkint tizennyolczezer tanuló került ki, a kiket az ipa-
rosok és gyárosok ezer örömmel fogadnak; mert ügyes, 
szorgalmas, jóerkölcsü munkásokat nyernek bennök. Negy-
ven év alatt legalább hatezer pap Dom Bosco intézetében 
nyerte első oktatását és nevelését; és e papok most a 
világ minden részében mint tanítók, lelkipásztorok és hit-
téritők működnek az emberiség javára és Isten egyházá-
nak folytonos dicsőségére. 

A Jézus szent szive szerint való pap Jézus szent-
séges neve ottalma alatt álló nevelés-rendszerének gyö-
nyörű eredménye, hogy tanitványaiból, kik százezerekre 
mennek, az életben legbecsületesebb emberek lesznek. 
Pedig intézetei nem a müveit, finom családok gyerme-
keiből népesülnek meg ; hanem azon elhagyatott utcza-
gyermekekből állanak, a kik egykor a nagyobb olasz 
városoknak, úgyszólván, szemetjét tettek. Miben rejlik 
hát a legromlottabb gyermekek, ifjak átalakitását vég-
rehajtó csodálatos erő és bámulatos hatalom ? Ezen erő a 
kath. egyház lelki kincseiben rejlik. Jézus legszentebb 
nevének nagy ereje van ! Ugy tudjuk, hogy sok ezer 
látogató jelent meg Turinban Dom Bosco intézeteit 
megtekinteni, a mint ez másutt is történni szokott. Egy 
protestáns angol miniszter is látogatást tett egyik in-
tézetében. Bámulattal telt el, hogy pl. egy nagy te-
remben ötszáz fiatal ember minden felügyelet nélkül, a 
legpéldásabb csendben foglalkozik ; még inkább fokozódott 
csodálata, midőn megtudta, hogy azok a növendékek egész 

9) S. Bonav. Lib. 4. Compend. Theol. vérit. Cap. 12. 

10) Voltaképpen csak az 1888. évben megjelent ily cz. munka 
adna a kérdésre kielégítő feleletet : •• Vie de Dom Bosco fondateur 
de la société salésienne." Paris. Par J.-M. Villefranche. XI. 356. 

Boni Bosco már az égben örvend földi buzgalmáért 
nyert örök boldogságának. „Róma, 1888. Január 81. Dom Bosco 
az éjjel meghalt !" Ez egyszerű szavakkal jelentette a kirverő 
a világszerte nagy fájdalommal érzett veszteség bekövetkezését. 
(L. Magy. Állam. 1888. é 26. sz.) 
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éven át szigorúan ragaszkodnak a házszabályokhoz s alig 
esik meg, hogy valakit büntetni kellene. — „Kérem, 
fedezze fel e példás fegyelem fentartásának ti tkát előt-
tem ;" — mondja a miniszter. — „Azt az eszközt, melyet 
mi használunk, — felele Dom Bosco, — önök nem hasz-
nálhatják!" — „Miért?" — „Azért, — folytatja Dom 
Bosco, — mivel azok a titkok csali a katholikus ok előtt 
tárulnak fel.u — „S milyen titkok azok ?" — „ A gya-
kori sz. gyónás és áldozás, s naponkint a sz. misén való 
megjelenés." — „Nagy igaza van!" — fejezé be a mi-
niszter. l2) 

Miként azon tanítványoknak, kik komolyan akarnak 
előhaladni a tudományokban, vagy művészetben, fő törek-
vések odairányul, hogy szorgalmasan forgassák tanítómes-
ter ök iratait, s azok szellemét keblökbe fogadják : ugy az 
erényekben és a keresztény tökéletesség tanulmányaiban 
előhaladni vágyó keresztény ember akkor éri el legjob-
ban czélját, ha minél gyakrabban nemcsak elmélkedik 
Jézus példaadó drága életének és magas erkölcstanának 
boldogító tudományáról; hanem szorgalmas utánzásának 
és önmegadó engedelmességének teljes erejével végzi a 
maga kötelességszerű teendőit, Jézus szentséges nevének 
oltalma alatt, — és a Gondviseléstől részére kijelölt mű-
ködés teret ugy igyekszik betölteni társadalmi állásában, 
mint abban a szerencsés pillanatban batározá el, midőn a 
bűnbánat szentségében a Jézus nevére térde meghajolt, 
s a megtisztulás — és erős fogadásnak égből eredt öröm-
érzésével lelkesité önmagát, a jövő munka jelszavának 
fogadalmával: Mindent Jézusért! Sz. Ágoston mondja : 
„Poenitentia mater est omnium bonorum.* 13) Sz. Bernát-
ként pedig: „Yerus poenitens semper in labora et dolore 
est : dolet de praeteritis, laborat pro futuris caven-
dis." u ) 

S van-e alkalmas idő, hogy e mély értelmű mondat 
igazságát a magyar nemzet élete uj ezredévének küszö-
bén boldogsága alapjáid vegye, — mint a jubileumi év 
nagy ünnepe, a Jézus szentséges neve napja ? A kinek 
sz. neve földi bolgodságot ad, annak neve az örök üd-
vösséget is biztosítja ; minthogy a mennyeiek térde is 
meghajol a véget nem érő boldogságban a Jézus nevére, 
a melynek oltalma alatt a nemzetek ezredévet számlál-
gató boldogulása, mint élettel erős fa a termékenyítő 
nap melegénél növekszik, — szemlátomást növekedést 
ért el. Biztatnak is a nemzetek Apostolának szavai ; 
„Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és oly nevet 
ajándékozott neki, mely minden név felett vagyon, — 
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, a mennye-
ieké, a földieké és a földalattiaké." 1S) Kedvesen csengő 
szavak maradnak örökké: „Krisztus az ut, igazság és 
élét; utja a biztos czélra baladóknak, igazsága az egyház 
igazain szeretettel csüggőknek, élete a helyesen élők-
nek." l u) És éppen olyan biztatók a magyar nemzet éle-
tének ezeréves eszméitető nagy példái által megszentelt 
és beigazolt e szavak : „Krisztus az ut, az igazság és az 

12) V. ö. Sz.-István-Társ. Napt. 1888. é. 91—92. 1. 
13) S. Aug. Serai. 11. ad fratres in cremo. 
14) S. Bern. Lib. Medit. Cap. 4. 
15) Filipp. 2, 9 - 1 0 . 
ie) S. Odilo. Serm. 3. de Puiificat, 

élet , o maga az, a ki által haladunk, a kihez megyünk, 
és a hova egykor eljutunk.11 17) 

Az uj ezredévben a kiengesztelődés s a lelki meg-
ujulás választott napjain a magyar nemzetnek a munka-
felosztás nagy és terhes, de vigasztaló és Jézus nevének 
oltalma alatt könnyű fáradalmaiban (mindjárt az örömév 
kezdetén !) — magyar Dom Boscókra, magyar Loyolai 
Sz. Ignáczokra,18) magyar Bolognai Katalinokra1 9) lesz 
szüksége. Dom Bosco a mai világ hangzatos műveltségé-
nek dicsőitett századába megmutatta nagyon szegényes 
helyzetében is, hogy Jézus nevének oltalma alatt mily 
hatalmas eszközök segítségével lehet nevelni becsületes 
ifjúságot, a mely férfikorában élni, halni tud — hivatása 
hü teljesitésének tudatával — az ősöktől öröklött jogok 
védelme és a haza szent ügyeinek előmozdításáért. Es 
mi, magyar katholikusok, a kedvező anyagi viszonyok 
közt nem tudnók megtalálni a dolog nyitját az elemi, 
közép és felső iskolák ifjúsága nevelésének javításában? 
a buzgó papság lelkesülésének a Jézus szentséges neve 
oltalma alatt megindítandó pártolásában s a nagy ér-
demeket szerzett tanitórendeink megkívánt munkásságá-
nak a tudományok terjesztése mellett az erkölcsi hala-
dást is biztosító kath. önérzet erős fejlesztésében nyil-
vánuló hatványozása körül? Hát a népiskolák ügyével 
sok helyen hogy állunk ? Bizony, bizony, — ha élni 
akarunk, — ugy a mint a magyar katholikusnak e ha-
zában élnie joga van és élnie kell, még egész honfoglaló 
szellemi hadjárat szüksége lép elénk. De hagyjuk a rész-
letezést. Inkább a Jézus neve oltalmának a főpásztori 
körlevelekben nyilatkozó milléniumi 'igénybe vételét sür-
gető dicsőítése és ajánlása adja meg az irányt minden 
magyar részére ! Tág a tér az uj életet óhajtó cselek-
vésre, a melyet kinek-kinek maradandó érdeméül az 
angyalok jegyeznek fel az élet könyvébe. Az erdélyi 
egyházmegye főpapja, Lönhart Ferencz milléniumi szép 
körlevelében Jézus nevét nem hagyhatta említés s atyai 
ajánlás nélkül : „ Jézus szent nevében küzdöttek, — úgy-
mond a hazafias főpásztor, — őseink és győztek a po-
gányok felett. Ez a szent név volt biztosítéka hazánk 
ezredéves fennállásának, ez biztos záloga jövő megma-
radásának a következő évszázadok emberi szem előtt 
beláthatatlan folyamában." A győri egyházmegyének 
arany misés főpásztora, ki Jézus szentséges neve napján 

i7) S. Bonavent. sup. Psalm. LXXVI. 
n) A ki Jézus sz. nevének legajtatosabb tisztelője volt 

életében, csak ez a világra szóló nagynevű és mélyalázatosság u 
férfiú birhatta tetteinek minden rugóját e szavak biztató kincsé-
ben : Omnia ad maiorem Dei glóriám ! és ő — a szentséges név 
oltalmának paizsa alatt — alapithatott oly társaságot, melynek a 
világ, s hazánk is annyit köszön. A mily engedelmességgel társult 
bölcseség vezette életét, oly megható volt halála is Jézus sz. neve 
dicsőítésében : Mikor közeledni érezte a számadás nagy napját, 
összetette kezeit s az égre irányzott szemekkel, Jézus sz. nevét 
szivében birva, Jézust ajkán hordva, a nyugalom legszentebb bé-
kéjének karján távozott az Úrhoz. (V. ö. Rib. 1. IV. C. XVI.) 

19) Tetteinek összességét a Jézus sz. nevében folytatott élet 
jellemzi. Nem is bánkódott, midőn fogyni érezte erejét, a boldog 

I kimúlást várva; sőt éppen akkor szebb és fénylőbb lett arcza> 
! melynek meleg tekintetét veté a körülállókra, miután Jézus leg-
j szentebb nevének háromszoros elmondásában az égi megnyugvás 
I fórrá" ára lelt. (V. ö. Biblioth. man Cone. III. 814.) 
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mutatja be a Mindenhatónak arany áldozatát, Zalka János, 
a jubileumi körlevélben lelki nagysága feltüntetésével 
utalja szeretett papságát és kedves híveit a Jézus sz. 
neve oltalmának buzgó keresésére : „Az édes Jézus, 
kinek legszentebb neve előtt hajoljon meg minden térd, 
— rebegi hálával, — . . . fogadja irgalmasan kérésemet, 
gyulaszsza fel paptársaim szivében az ő szeretetének 
tüzét, hogy imádkozásban, tudományos foglalkozásban, 
tisztaságban és szelídségben szolgáljanak azok üdvös-
ségére, kiket 0 szent vérével megváltott." — Midőn 
Szmrecsányi Pál, szepesi püspök, hazafias szivvel és 
egyháza iránt tanúsított lelkesítő szeretettel használja 
fel a jubileumi évet övéinek buzdítására, hogy Jézu3 
nevében keressék védelmöket, pásztorlevelét avval kezdi, 
hogy kedves híveit „Jézus sz. nevében, a ki nekünk 
menedékünk és erősségünk," — szive melegével siet üdvö-
zölni ! így kezdi az egyház főpapsága az uj ezredévet. 
Legjobban kezdte. 

Helyesen, az egyház hivatásához méltóan indult meg 
a kezdet. Es örvendetes dolog, hogy mindaz Jézus szent 
nevenapján a megtisztulás fogadalmának lengő zászlaja 
alatt történik. 

Jézus szentséges neve napja, melynek magasztos 
voltát rendkívüli kiváltsággal tüntette ki az apostoli szék, 
központja az Üdvözítő tiszteletére rendelt ünnepeknek. Ez 
emlékünnep Jézus élete egyes eseményeinek ragyogó su-
garait egy egészben egyesíti s Jézust a nemzetek életére 
gyakorolt jótéteményeinek teljes voltában teszi hálánk és 
imádásunk legszentebb közkincsévé. 

A legnagyobb hálával telvén tehát el a legszentebb 
név iránt, melyhez lelki megtisztulásunk után a nemzet 
jövendő boldogsága van erősítve, — ajánljuk Jézus nevé-
nek három betűjét, — melyiyel régi időktől fogva ekként 
jeleztetik : I H S — az egyház szolgáinak, a házastár-
saknak és hazánk ifjúságának különös figyelmébe ! Az I 
betűt, mely a betűk közt legegyenesb és legtökéletesebb, 
s úgyszólván az egész nevet magában foglaló, — ajánljuk 
fel az egyház szolgáinak, hogy hivatásukat tökéletesen es 
egyenes lelkülettel végezzék. A H betűt ajánljuk — az uj 
törvények beköszöntésének szomorú napjaiban — a házas-
társaknak, hogy, miként a két párhuzamos vonalat e be-
tüben összeköti egy vonal, ugy kösse Ö3sze a Jézus szent-
séges neve oltalmában bízó szeretet a felbonthatatlan há-
zasságot az Isten utait kedvelő vallásos felek közt ; — s 
a betű felett levő * által jelzett szenvedés-keresztet, mely 
osztályrész el nem marad, — enyhítse, kedvessé tegye 
Jézus nevének segedelme. Az S vagyis a harmadik betűt, 
melynek alakja nem egyenes, ajánljuk az ifjúságnak 
figyelmeztető jelül, hogy megvetvén a bünösvények görbe 
kanyarulatainak kedvelését, Jézus sz. nevének oltalma 
alatt tanuljon már jó korán egyenes és romlatlan életet 
folytatni, s igyekezzék növekedni nemcsak korban, hanem 
bölcsességben és kegyelemben is az Isten — és embe-
reknél 

Ugy hallók, ugy érezők, hogy a jubileumi év öröm-
reggelén megszólalt harangok beszédes nyelve nemcsak a 
hálaima elmondására serkentett fel bennünket; de a Jézus 
szentséges nevének oltalma alatt megindulandó megtisz-
tulás követelésével is gazdagitá gondolatvilágunkat és az 

elmélkedés szükségét érző lelkünket. A papság önzetlen 
és lankadhatatlan tevékenységének ereje; a megszentelt 
családi életben a katholikus öntudat megszilárdulásának 
növekedése ; és a haza reményének, az ifjúságnak, nem-
csak a tudományokban való előhaladása, hanem a vallá-
sosságban is párhuzamos izmosodása leszen mindenkor 
leghívebben mutató mértéke kedves hazánk boldogságának 
az uj ezredévben, melyet az egyház Jézus szentséges 
nevének oltalma alatt, megkezdett és folytatni fog. 

Paszlavszky Sándor. 

EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 
Németország. Protestáns hang a béke és egyesülés 

érdekében. — 
A pápa egyre nyomósabban inti és kéri a megsza-

kadt kereszténységet a hitegység megvalósítására, hogy az 
Ur akarata és parancsa szerint egy pásztor és egy nyáj 
legyen. E vágy és óhaj egyre mélyebb és mélyebb 
gyökereket kezd verni a katholikus egyház valamennyi 
hü és jó fiának szivében. Vajha e gondolat és vágy ott 
a tidsó oldalon, a nem katholikusoknál is megfogam-
zanék s az egyesülés gondolata s e gondolat megtestesité-
sének vágya átjárná e lelkeket is s vajha a legfőbb 
pásztor szava ott is visszhangra találna. Mi katholikusok 
mindig örömmel üdvözöljük, ha a fülsiketítő és fanatikus 
csatazajban s a „Róma ellen" kiadott számtalan hadüze-
net között legalább néha a béke szózatát is észreve-
hetjük. 

A Majna melletti Frankfurtban (a Foesser féle ki-
adásban) már harmadik bővített kiadásban) jelenik meg egy 
kis iratocska, ily czimmel: Egy szó a jelenkor felekezeti küz-
delmeihez, s e mottóval: „Hiszek, azért beszélek.11 A két első 
kiadás czimlapján szerző nem tárca fel nevét, hanem csak mint 
„lutheránus lelkész" szerepelt. E legújabb, harmadik ki-
adásnál, mint szerző: Opitz Hermann, superintendens van 
megnevezve. Ugy tudjuk, Szászországban él. A béke és 
egyesülés érdekében katholikusoknak és protestánsoknak 
egyaránt ajánljuk e békeiratot. A protestánsok megtanul-
hatják ez iratból, hogy a katholikus egyházat és tannal 
szemben táplált előítéleteiket és hamis nézeteiket elhagy-
ják és kijavítsák, a katholikusok pedig látni fogják, hogy 
egyik-másik protestáns mily közel áll hozzánk. 

Szerző ur a harmadik kiadás előszavában maga 
mondja el nékünk, hogy miért bocsájtotta az első két kiadást 
név nélkül közre : igy tárgyilagos kritikát remélt, s azt 
akarta bebizonyítani, hogy kizárólag Isten dicsőségén 
fáradozik. „Midőn pedig most nevemet aláírom, nyilvá-
nosan bevallom, hogy az egyháznak akarok véle szol-
gálatot tenni. Isten áldása kisérje e munkámat, ha or-
szágának megalapításához csak egy szemernyivel is já-
rulhat : a mi gyarló emberi munka benne, — az égjen 
el a megtisztulás tüzében." 

Hogy e rendkívül érdekes könyv szellemét és irá-
nyát jellemezzük, néhány mondatát idézzük aforizmák 
alakjában. 

„Minél alázatosabban nyitjuk meg szemeinket a 
hit fényességének, annál jobban fogjuk látni, hogy a 
hit minden igazzal, jóval és széppel teljes összhangban 
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van. A szabad kutatás, de ba igazán szabad, az összes 
hivőket közelebb viszi egymáshoz, mert az igazság csak 
egy." (3. lapon.) 

„Minden elkopik, még a szent ellen szórt guny is ; 
a szent azonban nem veszti varázsát. . . . A XIX. szá-
zad kezdetének rágalmaira a szétváltak egyesülése volna 
méltó felelet a század végén. Akkor elnémul Melanchton-

ak oly különbözőkép elferdített panasza: „Ha látom 
az Elbát, elszomorodik lelkem, mert ha annyi könnyem 
volna is, mint vizcseppje e folyónak, ki nem önthetném 
fájdalmamat azon meghasonlás láttára, mely Európát 
megbolygatta;" — e panasz az én panaszom is." (4. lapon.) 

„Ez a gonosz szellem haditerve: Először elfogulttá 
tett, hogy szétválaszthasson. Most pedig e szétválá-
sunkat használja fel arra, hogy elfogultságunkban meg-
tartson és megerősítsen. . . . Kerülni minden tanácskozást, 
csak azért, mert az eredmény nincs szemünk előtt, ép oly 
dolog, mintha az orvos azt mondaná: „Eljövök, majd 
ha felgyógyul a beteg." Arra hivatkozom, ki ezt mondta: 
„Ha hisztek . . . semmi sem lehetetlen." Vájjon ne volna 
meg a hittel mondott imádságnak az a melege, mely a 
szivek jégburkát megolvasztja, mely a S2 ivekben a 
kölcsönös szeretet tüzét gyúj t ja föl?" (6. lap.) 

„Az örvény a keresztény és modern világnézlet 
között oly mély és széles, hogy áthidalmi lehetetlen, de 
azért kötelességünk választani. . . . Elvek állanak egy-
mással szemben abban a harczban, mely előttünk folyik 
le. Arról van szó, hogy az innenső vagy túlsó oldal, 
Krisztus, vagy a világ győzzön-e? S mi még habozunk, 
hogy melyik oldalra álljunk ?" (6. és 7. lap.) 

„Isten talán éppen most u j fellendülést fog Krisztus 
egyházának szerezni; ez azonban csakis az egyesülés 
által történhetik meg. Az egyesülésre való őszinte tö-
rekvésnek nem a hitetlenség, hanem a hit szülőanyja. 
A i hitetlenségnek természetében fekszik, hogy megha-
sonlást szül. Igazi egyesülés csak a hitben lehetséges." 
(9. lapon.) 

„Folyton azt hangoztatni : hogy az egyház lényege 
szerint egy és hogy külső megjelenésében is eyynelc kell 
lennie, — másrészről azonban ez egység megteremtésé-
hez hozzá nem járulni, sőt azokat, kik e feladatnak 
szentelik erejüket, gunynyal illetni, — ez a tetterő hiá-
nyának bizonyítéka, mely a kishitüségben gyökerezik. 
Most, midőn a harcz a kinyilatkoztatás és az Isten léte 
körül folyik az összes felekezetekhez tartozó kereszté-
nyeknek kezet kellene fogniok mindnyájunk közös kin-
csének, a Jézus Krisztusban, Isten fiában való hitünknek 
megvédésére, s meg kellene emlékeznünk Janssen azon 
intő szavairól, hogy „gondosan ápolnunk kell azt, a 
mihez a kereszténység különböző pártjait még élő hit 
csatolja." Szivem egész melegével karolom fel a keresz-
tény pártok ez egyesülését mindenütt, a hol az egyesülés 
elérhető, — de különösen a hitetlenséggel és a materi-
alizmussal szemben, melyek minden egyháznak közös 
ellenségei. Ha erőinket, melyek eddig a kölcsönös táma-
dásban emésztődtek fel, a közös czél elérésére irányítjuk, 
mily örvendetes verseny fog kifejlődni a lelkek üdvének 
és Isten dicsőségének előmozdításában, s e buzgalmunkat 
mily fönséges siker fogja koronázni." (10. lap.) 

„Mi, lutheránusok, a katholikusoktól nem szakad-
tunk el teljesen. A mi bennünket, mint keresztényeket 
egyesit, sokkal magasabban áil annál, a mi tőlük mint 
lutheránusokat elválaszt. Kapcsoljon egybe a Jézus 
Krisztusban való hit. A katholikusok is „evangélikusok", 
mert nem szégyenkeznek a Jézus Krisztus evangeliuma 
miatt." (11. lap.) 

„Az ágostai hitvallásban nincsenek meg a válás 
alapjai. Sőt e hitvallás a szakadás ellen irányul. — A 
schmalkaldeni pontok idézték elő a szakadást, s ez 
Luther müve, a fejedelmek megbízásából. Luther buzgalma 
a máshitüek üldözésében nagyobb volt, mint hite a min-
dent legyőző szeretetben." (14. 15., lap.) 

„A válás csak akkor lett volna szükséges, ha az 
egyház lényege változott volna meg. Azonban a hituj-
jitók visszaélésnél egyebet nem tudtak bebizonyitani. A 
ki azonban visszaélésnél egyebet nem bizonyít be, az 
csakis azt mutatja ki, hogy e visszaélés megszüntetendő, 
esnem azt, hogy az elváláshoz kell folyamodni." (16, lapon,) 

„A nemzetek egységes életet kezdenek élni és előre 
haladnak, -— s csakis az összesek számára alkotott egy-
ház, melytől a nemzetek a közös élet eszméjét kölcsönöz-
ték, — csakis az egyház eméssze erejét a külön egyházak 
czivódásaiban ? Lassanként eltünedeznek az ország szük 
határai, melyeken belül eddig minden nép külön egységes 
egészet, egy egész külön világot képezett; nem kel-
lene e a felekezeteknek is közeledni egymáshoz? Külsőleg 
e közeit dés már meg is van. Az egész világon a katho-
likus templomok oldalán ott emelkídnek a lutheránus 
t emphmok is, és viszont, — de miért ninss meg a belső 
közeledés ? A hittudomány s a keresztény-egyesülés mun-
kásai oly közelségben dolgoznak, hogy hallják egymás 
kalapácsütéseit, — vájjon szándékosan nem vesznek tudo-
mást egymásról? Vagy talán azt, a mit a túloldal a tu-
domány birodalmában vagy pedig a lelkek üdvének érde-
kében müvei, kötelességünk figyelembe nem venni, csak 
azért, mert munkásai nem tartoznak hozzánk? Ez annak 
a jele volna, hogy nagyobb bennünk a felekezeti gyűlöl-
ség, mint az igazságosság és könyörülő szeretet. Tehát a 
nyomornak kell megtanítania az egyesülésre? De nem 
elég nagy-e már nyomorunk ? . . . Ha megfigyeljük, hogy 
a világi hatalmak egyesülésükkel mint akarják az egy-
házat hatalmának kifejtésében megakadályozni, — szégyen-
keznünk kell, hogy mi is nem keressük az egyesülést, 
melyre az egyháznak szüksége van, hogy hivatását, t. i. 
a világ lelki üdvének előmozdítását, betölthesse." (31. 
lapon.) 

„Vitáinkban mindnyájan oly messze megyünk, a mily 
messze büntetlenül mehetünk. Ellenfelünket előbb a ma-
gunk szája ize szerint átidomítjuk, — azután nagyot hu-
zunk rajta. így olcsón jutnak dicsőséghez a tömeg előtt. 
Ha pedig kérdőre vonnak, azonnal kész a mentségünk: 
„Csakis a római bérenczeket, az ultramontánokat értet-
tük." —• Hogy az ultramontán jelző hogyan válik be 
gúnynévnek, bajos kitalálni. Hogy a katholikus egyház 
középpontja Németországra nézve az Alpokon tul fekszik, 
— mi lehet ebben kárhozatra méltó ! A nép mondás így 
szól: A hegyek mögött is emberek laknak. A vitatkozás, 
melynek lángja a reformáczióban kigyullatt és azóta foly-
ton ég, — az elszakadás keserű gyümölcse és átka." (32. 
és 33. lapon.) 
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„Nem akarjuk a tényleges különbséget gyöngíteni 
vagy letagadni. Csak egy uton tűnhetnek el, — ha t. i. 
egész alapokig megvizsgáljuk." 

„Nem Ítéljük el azokat, kik hitükhöz buzgón ragasz-
kodnak. E buzgalom, mely a hagyomány tiszteletéből 
fakad, többet ér a közönynél, melynek minden hit 
egyenlő, — mivel — véleménye szerint — hitre szükség 
egyáltalán nincs." 

„Nem akarunk végleg Ítélni, — nehogy későbbi 
jobb meggyőződésünknek esetleg útját álljuk." 

„Nem akarjuk egymástól a létjogosultságot eltagadni 
s hitünkbe vetett bizalmat megingatni. — A kölcsönös 
megértésre irányul törekvésünk. — Igazságosak legyünk 
egymás iránt. — urizkedjünk csalfa barátainktói, kik 
örülnek buzgalmunkon, melyet a másik egyház ellen ki-
fejtünk, sőt kik tüzelik buzgalmunkat, nem ugyan igaz-
ságszeretetből, hanem azért, mert ettől az összes egyhá 
zak bukását várjuk. — Mindig meg kell gondolnunk, 
hogy más egyházak hivő tagjai közelébb állanak hozzánk, 
saját hitehagyott fiainknál." (34—36. lapon.) 

„Borzasztóbb félelemmel semmi sem töltheti el 
ellenségeinket, mint annak a reménynek bár halvány 
felcsillámlása, hogy mindnyájan egyesülünk.* (39. lapon.) 

A 96 oldalra terjedő alaposan megirt tanulmányból 
még több pontot is ki kell emelnünk; ilyenek: az 
egyesülés • módja, eszközei és terjedelme, az egyház, pápa-
ság, isteni tisztelet, szentek tisztelete. A közölt részek 
elegendők arra, hogy ez iratnak a katholikus és protes-
táns körökben való minél szélesebb elterjesztését ajánljuk : 
Tolle et lege. 

Budapesten, 1896. jan. 17. Tinikó László. 

Róma, Magyarok a pápánál. — F . hó 20-án fogadta 
XIII . Leo külön kihallgatáson Fraknói Vilmos cz. püspököt, 
apostoli protonotariust és nagyváradi kanonokot, mint a 
római magyar történeti iskola alapító igazgatóját, a ki 
egyúttal Schlauch Lőrincz bibornok nagyváradi püspök 
ur péterfillerjét adta át a szent atyának s bemutatta ő 
szemségenek a nevezett intézet jelenlegi tagjaiul mons. 
Villányit, Hodinka, Váry, Kacziány és Aranyossy dokto-
.lókat. (Osservatore Romano.) 

V E G Y E S E K . 
*** A Theologia a mult és a jelen században ke-

serves megpróbáltatáson ment keresztül. A mult század-
ban tönkre tette, sok országban, ősi nagyszabású arányait 
és magas szárnyalását az u. n. „udvari politika", jobban 
mondva „udvari theologia", melynek behozatalát nálunk 
a jó lelkű Mária Terezia kezdte meg rosszleikü tanácso-
sok befolyása alatt, s tetőpontra emelte a sekrestyés József 
császár, a kinek koronás forradalmi szelleme a koronátlan 
forradalmárok kezébe menve át itt-ott, például Franczia-
országban a nagy forradalom ideje alatt, egész egy fél-
századra kihatólag, és Olaszországban egész mai napig 
érezhetnleg tönkre tette a történelmi nevezetességű theolo-
giai fakultatásokat egymásután. Most resuscitálni, halot-
taikból feltámasztani kell, a theologiai tudomány nagy-

szabású arányainak és régi magas szárnyalásának vissza-
vivása végett, mindenfelé, a hitetlenség uralkodása által 
tönkre tett ilyetén régi theologiai fakultásokat. Paduában, a 
hires páduai egyetembe bekebelezve volt theol. fakultást, 
melyet az uj Olaszországot összeragadozó forradalom meg-
semmisített, f. hó 16-án nyitotta meg újra mgre Callagari 
püspök, mint önálló pápai, theol. fakultást teljes promo-
tió-joggal. 

— A szent Collegium vesztesége . Meignan bi-
bornok toursi érsek f. hó 20 án reggel szolgája által 
ágyában halva találtatott. A tudós bíboros neve a Renan 
elleni keresztény harcz idejéből hazánkban is jó hang-
zásúvá lőn mint abbé Meignan a Renán Jézus élete 
czimü vakmerő férczmü ellen irt védő irata által. 

— Xlll. Leo pápát a szent pétervári orosz tudo-
mányos akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. Ugyanez 
alkalommal tiszteletbeli tagokká választattak: Aumale 
herczeg a franczia akadémia tagja, és Alexandrovics 
György orosz trónörökös. 

— Tény, hogy a venezuelai kérdésben Crespo, a 
venezuelai köztársaság elnöke, a pápát békebirói eljá-
rásra felkérte. Azonban előbb Angolország, utóbb az 
Egyesült-Államok eljárása folytán a pápa a békebirói 
tisztet ebben az ügyben nem gyakorolhatja. 

— Â zárdák mint a haladás minta-intézetei. Mű-
veltség, tudomány, művészet, a zárdákban, a hol az igazi 
szerzetesi élet virágzik, mindenkor menedéket és kedvező 
otthont találának. Európa műveltsége, bátran mondhatni, 
még a földmivelés is, a zárdákból indult ki. Most a 
Niagara-vízesés mellől jelenti egy amerikai tudósitá*, hogy 
e világhírű vízesés közelében van egy karmelita apácza-
zárda, a mely elhatározta, hogy a Niagara-Power-
Company részvénytársaság által a Niagara-vízesésben rejlő 
erőből fejlesztett villanyosságot bevezetteti s nemcsak 
világításra, de fűtésre, főzésre, emelésekre, sőt vasallásra 
is villamerőt fog használni, ugy hogy a tudomány e leg-
újabb vívmányának felhasználásában még a rohanva ha-
ladó Amerikában is ritkitani fogja párját. 

— Czuczor-emléktábla. A lapokban olvastuk, hogy 
Budapesten a muzeum-köruton levő Brázay-házat, Récsey 
Viktor jeles régiségbuvárunk indítványára, emléktáblá-
val fogják megjelölni, mert nagynevű költőnk ott 
irta meg „Riadó" czimü költeményét. Ennél mi többet 
jelentüak ma A budapesti közp. papnevelő-intézetben is 
Czuczor-emléktáblával készülnek a millénium alkalmából 
feldíszíteni egy szobát: azt, melyben a boldogult szerze-
tes lantos mint kispap „Az augsburgi ütközet" czimü köl-
teményét irta. A közp. papnevelő-intézet többi miileniumi 
előkészületeiről még időelőtti volna beszélni, de ha el-
jön az ideje, örömmel fogunk kihirdetni mindent. 

— Katholikus tudosok kongresszusa van tervbe 
véve a millénium alkalmából Budapesten. Ma csak ennyit. 
A fenséges eszmét üdvözöljük s Isten termékenyítő áldá-
sát kérjük rája. 

TARTALOM. Vezéreszmék cs Tanulmányok • f Dr Dulánszky Nándor püspök. — Jézus szentséges nevének oltalma. — Egyházi 
Tudósítások: N é m e t o r s z á g : Protestáns hang a béke és egyesülés érdekében. — R ó m a : xMagyarok a pápánál. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: Brezuay Béla, hittudor, k. m tad. egyeteni ny. r. tanár. 

Budapest, 1896. Nagy kSándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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C A T H B D R A L , I S I J C C T J E } S I A K O I I I X O I I E I Î C C I J Î S I K X S I S . 

Trisfcis eventus moesti nuntii sumus : placuisse nempe Deo, vitae et mortis, arbitro, 
Cuius nutibus vitae nostrae momenta decurrunt, 

F e r d i n a n d t i m I > 1 1 1 é t I T s ^ k y , 
ECCLESIAE NOSTRAE QUINQUE-ECCLESIENS1S PATREM EPISCOPUM 

anno 1896. mense Jannario die 24. vespere kora 9., de evanidi corporis eius sarcina domnm 
evocare, ad coelestem patriam et praemio coronare aeterno, aetatis eius anno 67., post-
quam sedisset annos 18, menses 3, in praeclara divi Mauri Episcopi Sede, quam illustrium 
pastoralium virtutum exemplo collustravit, ornavit et decoravit. 

Dormit jam in somno pacis, qui nos cum signo fidei praecessit, et opera eius sequuntur 
ilium : opera sane praeclara, quae loquuntur eius facta circa basilicam Q.-Ecclesiensem, 
seminarium cleri iunioris, scholam musicae sacrae, officium fund, dioec. aliaque complura 
inst i tuta dioecesana, nuperrimam magnam pro dioecesi fundationem. 

Requiescat iam in sancta pace, et memoria eius sit in benedictione, nec ab audi-
tione m ila t imeat ! 

Nostrum est Patr i optimo justa parare funebria, et ad exigentiam caeremonialis 
episcoporum Exequias ordinäre, quas in diem 29. Januarii defigimus, omnes et singulos, 
qui pro ultimo honore contestando accurrere et comparere vellent et possent, perdemisse 
requirentes, perhumaniter invitantes et perofficiose provocantes, ut memorata die hora 
matutina octava in Ecclesiam Cathedralem convolare velint; inde hora nona movebit 
ductus ad curiam episcopalem et prima benedictione peracta, feretrum cum corpore defuncti 
a sacerdotibus portandum, ad navim Ecclesiae Cathedralis in excelso loco collocandum 
transferetur ; mox inchoabit sacrum Cantatum de Requiem et eo finito quatuor Absolutiones 
peragentur, subinde tumba suo mausoleo in spem bei tae resurrectionis recludetur, devo-
tionique cum Glorioso, seu sacra Missa de Angelis finis imponetur. 

In tota Dioecesi in omnibus parochialibusRegulariumque ecclesiis inst i tuatur triduanus 
campanarum per vices pulsus ac Sacrum Cantatum de Requiem cum Libera pro refrigerio 
animae defuncti Ferdinandi episcopi celebretur. Omnis vero sacerdos dioecesanus statuto 
synodali conformiter sex sacra pro eodem sine dilatione oiferre obligatur. 

Datum Quinque-Ecclesiis anno 1896. mense Januarii die 25. 
F r a n c i s c u s ÍV P a u l a l ^ f o l l , m . p . 

Praepositus major Capituli, electus eppus Tribuniensis. 

13 
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Mélt. és főt. Meszlényi Gyula szatmári 
püspök ur 

milléniumi körlevele. 
Krisztusban szeretett híveimnek üdvöt az Urban 

és főfásztori áldásomat! 

Az isteni Gondviselés nemzetünket kezdet-
től fogva nagy hivatással áldotta meg, uj hazát 
adott neki a négy folyó mentén és a Kárpátok 
bérczei között, mindenható kar já t kiterjeszté 
felette, megvédte annyi zivataros századon 
keresztül és megengedte, hogy honalapit sânak 
ezredik esztendejét megérje. Áldjuk ezért a 
nemzetek egyedüli Urát és Istenét, és áldván az 
Urat magasztaljuk Öt, mert nagyobb minden 
dicséretnél, (Eccli. 43. 33.) és sok dicsőséges 
dolgot te t t nagy irgalmánál fogva. 

Visszatekintve a mult időkre, azt tapasz-
taljuk, hogy nagy nemzetek enyésztek el rövid 
küzdelmes élet után s ezt megfontolva, azon 
kérdés támad lelkünkben, hogyan történhetett , 
hogy nemzetünk megmenekült e veszedelemtől, 
sőt megerősödve nagy, hatalmas országot ala-
pított és azt oly sok ellenséggel szemben meg-
tar tot ta . 

E nagy jótéteményt a szent hitnek köszön-
heté, melyet szent István király ül tetet t át a 
nemzetbe. A szent király Isten kegyelmétől át-
hatva apostoli buzgalommal maga is hirdeté a 
megváltás tanait , püspökségeket alapított és 
mindent elkövetett, hogy a kath. anyaszent-
egyház erős gyökereket verjen és terjedjen az 
uj hazában. Fáradozásait áldás kisérte, mert az 
egész nemzetet a keresztény elvek hatották át 
a hit kegyelme és a jó cselekedetek gazdag-
sága árasztá el az egész országot. 

Hogy minő élő volt a hit, minő gyakori, 
sőt általános volt az élő hitből fakadt erényes 
élet sz. István, sz. Imre, sz. László, sz. Erzsébet 
és sz. Margit példája fényesen tanúsí t ja Mint 
fényes csillagok ragyogtak ők hazánk egén, 
ezreket és ezreket vonzván magukhoz, kik eré-
nyeiket követve megszentelték magán, családi 
és társadalmi életöket, buzgó tagjai voltak 
szent egyházunknak és erényes, munkás fiai a 
hazának. 

A szent hit lett az ország, a nemzet életé-
tének talpköve, ez adott neki erőt, hogy a visz-
szavonást, egyenetlenséget legyőzze és a szeretet, 
igazság és méltányosság intő szavára hallgasson. 

A szent liit erősítette eleinket a véres harczok-
ban és azon nagy veszedelmekben, melyek az 
országot érték. A tatárpusztitás után romban 
hevertek az előző századok vallásos buzgalmának 
nagy alkotásai, leirhatlan nyomor terjedt min-
denütt. A török iga alatt másfél századik nyö-
gött az ország, kegyeletes emlékeink elpusztul-
tak, megszámlálhatlan élet esett áldozatul az 
ellenség vad dühének. De a hit ereje uj életre 
támasztá a nemzetet, a nyomor tünedezni kez-
dett, a keresztény családi és társadalmi élet erős-
bödött s jobb jövővel biztatott. 

A mult idők eseményeiből láthatjuk, mily 
nagy ereje van szent hitünknek, minő nagy ál-

i dásokat terjesztett anyaszentegyházunk. Eleink 
példája megtaní t minket, hogy az ország, a nem-
zet, a társadalom, családok és egyesek jóléte és 
boldogsága azon buzgóságtól függ, melylyel a 

; hitet megvalljuk, az erényeket követjük és az 
anyaszentegyház törvényeit megtart juk. Mert csak 
Jézus Krisztusban van üdvösség és „nem is ada-

: to t t más név az ég alatt az embereknek, mely-
ben nekünk üdvözülnünk kellene." (Apóst. cs. 

; 4, 12.) Egyházát az gazság oszlopává és erőssé-
I gévé te t te (I. Tim. 3, 15.), hogy tanítsa a nem-
! zeteket és az üdvösség utain vezesse. 
! 

„Emlékezzetek vissza azért a régi napokra, 
; melyekben megvilágosíttatván, a viszontagságok 

nagy harczában szenvedtetek" (Zsid. 10, 32.), 
ragaszkodjatok erős lélekkel a szent hithez, eré-
nyes élettel bizonyítván be, hogy méltó unokái 
vagytok eleinknek, kik a viszontagságok köze-
pett is állhatatosan vallották a kijelentett igaz-
ságokat és engedelmes gyermekei voltak az 
anyaszentegyháznak. Viaskodjatok a hitért, mely 
egyszer a szenteknek adatot t ; mert alattomban 
bejöttek némely istelen emberek, kik a mi Iste-
nünknek kegyelmével visszaélnek és az egyedül 
uralkodót, a mi Urunk Jézus Krisztust tagadják." 
(Jud. 2, 4.) 

Szent hitünk állhatatos megvallásával kezd-
jük meg az uj korszakot és a boldogságos Szűz 
pártfogását kérve, buzgó lélekkel és alázatos szív-
vel könyörögjünk az örökkévalóság halhatatlan 
és láthatat lan királyának az egyedül való Isten" 
nek, hogy nagy irgalmával áldja meg orszá-
gunkat, mi magyar honunkat, védelmezze mindig 
a mi királyunkat. 

„Az Isten békessége, mely fölülhalad min-
den értelmet, oltalmazza meg sziveteket és 



RELIGIO 69 

elméteket, a mi Urunk Jézus Krisztusban.* 
(Filipp. 4, 7.) 

Kelt Szatmártt, Vízkereszt ünnepén, az Ur-
nák 1896-ik évében. 

_ 

f D r S t ö c k l A l b e r t 
(Irta egyilc volt tanítványa.) 

1895-ben, november hó 18-án d. u. 3 órakor az 
eichstädti temetőben, a kanonokok temetkezési helyén, 
egy oly férfin fölé borult a sirhalom, kit a legmélyebb 
fájdalom kisér sirjába, mert halála nem csupán az eich-
städt-i lyceum és egyházmegye, han^m az egész Német-
ország katholikus tudománya előtt is veszteség E napon 
adatott át ugyanis a szentelt földnek Dr Stöckl Albert 
boltteteme, a távol vidékről összesereglett tömeg mély 
részvéte mellett. 

Nem lehet e sorok Írójának czéíja e nagy tudós 
életét minden irányban bemutatni, — e feladat ügyesebb 
tollat igényel, — csakis mint bölcselőnek, tanárnak és 
politikusnak akarjuk élete folyását és működését rövid 
vonásokban ecsetelni, 

Dr Stöckl Albert népiskolai tanitónak volt első-
szülö t f ia ; az 1823. év márczius 15-én látott napvilágot 
Möhrnben, Treuchtlingen mellett, az eichstädt i egyház-
megyében. Az elemi iskolát szülőhelyén látogatta ; majd 
1835-ben, alapos készültséggel az eichstädt-i gymnaziumba 
került, honnan azonban már 3 év múlva, mint egyik 
legkitűnőbb növendék a boldogult Reisach gróf biboros 
által alapított gyermekszemináriumba lépett át. Valóságos 
áldása volt az intézetnek, maga a megtestesült szorgalom, 
kit mindenki utánozni igyekezett. Az év-végi jutalom-
kiosztásnál mindenki Stöckl t emlegette, mert ernye-
detlen szorgalmával ő nyert legtöbb jutalmat. Már 
régóta élt benne és néhány meghitt barátjában az az 
óhaj, hogy vaijha volna alkalom az iskolai feladványok 
mellett még önkénytesen is dolgozni s ekként előkészülni 
az önálló szellemi munkálkodásra, melyre egykor ugy is 
mindnyájan hivatva lesznek, i843 "ban febr. 26-án, mint 
felső gymnaziumi tanuló feltárta e tervét társai előtt, 
azt inditványozva, hogy sz. Alajos védnöksége alatt, 
„irodalmi iskolát" létesitseuek, melynek jelszava: „Erény 
és tudomány" legyen. Inditványa bár nem találkozott 
általános tetszéssel, — ő mégsem riadt vissza. Nem 
nyugodott s fáradhatatlan törekvéssel igyekezett társait 
az ügynek megnyerni s a táplált előítéleteket eloszlatni. 
S a kis csapat ekként egyre szaporodott. A mit a lelkes, 
fiatal gymnazista ez egyesületről megjósolt, hogy t. i. 
fénylő hírnévre fog szert tenni s ugy az egyesekre, mint 
az egész» intézetre nézve végtelen sok jónak válik majd 
forrásává, ez be is teljesült. Ez egyesület mai napig is 
virágzik a gyermekszemináriumban és serény munkál-
kodását bizonyítják az irattárban őrzött számos költői és 
prózai dolgozatok, melyek száma a mai napig 12,000-
re rug. 

1843 ban, „kitűnő eredménynyel" végezte el a 
.gymnaziumot s bölcseleti és hittudományi tanulmányait 
az ugyancsak akkor megnyilt eichstädt-i lyceumon kezdte 

meg, bol a bölcseletből az ősz Senestrey Ignácz püspök 
volt tanára. Átlépve a papnevelő intézetbe (Priester-
seminar), azonnal hiányát érezte az „irodalmi iskolának" 
s azzal a gondolattal foglalkozott, hogv itt is hasonnemü 
egyesületet létesítsen, még pedig sz. Tamás védnöksége 
alatt. Tervének kivitelét azonban kénytelen volt barát-
jának és iskolatársának, Suttnernek, a későbbi nagy 
prépostnak átengedni, mivel ő maga a lelkipásztorkodás 
terére lépett át. Ezutóbbi tényleg meg is alkotta az 
intézményt, az 1849 év kezdetén „Tamás-akadémia" név 
alatt, mely mai napig is létezik és az Alajos akadémiával 
egyetemben áldásosán működik. Még mint tanuló, Stöckl 
a gyermekszemináriumban praefectus lett, kinek föladata 
az volt, hogy a rectort nehéz hivatalának betöltésében 
spgitse. 0 volt az első, ki még tanuló korában nyerte el 
ez állást ; megelőző időkben u. i. csak fölszentelt papok 
nyerték el az állást, s Stöcklnek bivatalbeli elődje 
Rpgensburgnak mostani püspöke volt. Daczára e terhes 
állásnak, Stöckelnek elég ideje volt, hogy egyéb tanul-
mánya mellett, mint másod éves theologus kidolgozza a 
müncheni hittudományi kör pályatételét ; e dogmaticus 
és exegetikus tétel igy hangzot t : ,,Az ó-szövets°'gi áldo-
zatok liturgiájáról és dogmaticus jelentőségéről, különös 
vonatkozással az uj szövetség áldozat elméletére." E 
dolgozatát később, 1848-ban kiadta, s e szerény, de be-
ható tanulmányckról tanúskodó dolgozatával megvetette 
alapját későbbi termékeny irodalmi működésének. 

A mint már előbb jeleztük is, 1848-ban elhagyta a 
! nagyon megkedvelt szemináriumot és mint lelkipásztor 

a hires kegyhelyre, Wemding-be került. A már fiatal 
korában megkedvelt bölcseleti tanulmányait lelki pá^ztor-
kodási működése közben is tovább folytatta, és ez irányú 
ismereteit az ottani kapuczinus kolostor növendékeinél 
értékesítette, kiknek a bölcselet köréből felolvasásokat 
tar tot t . E működése azonban csakis két évig tarthatott. 
1850-ben, püspökének Oettl Györgynek meghívására a 
püspöki lyceumon az eddigi tanárnak dr Ernstnek 
helyét vette át a bölcseleti tanszéken, mit egészen 
1857-ig megtartott, a mikor is a hittudományi karra 
lépett át, mint az exegesis s a héber nyelv rendkívüli 
tanár, anélkül azonban, hogy bölcseleti tanulmányait 
abban hagyta volna. Erre nézve bizonyítékul szolgálnak 
a szakférfiaktól kedvező fogadtatásban részesült enemü 

"iratai, melyek közt első helyen áll „A középkor bölcse-
letének története" cz. óriáú munkája (Mainz, 1864—66 ) 
a mely feladattal sem előtte, sem utána egyetlen kath. 
tudós sem próbálkozott megbirkózni. 

Ez idő alatt a würzburgi egyetem a bölcselet tudo-
mány tudorának czimével tisztelte meg. 1861-ben püspöke 
titkos tanácsossá nevezte ki. A münsteri akadémia a böl-
cselet tanárának hivta meg; e meghívást elfogadva, 1862-
ben Münsterbe költözött át. Nemcsak százakra menő hal 1-
ga^ói előtt fejtette ki befolyásos tevékenységét, hanem az 
irodalom terén is áldásosán működött. Münsterben látott 
napvilágot „A bölcselet tankönyve," mely azóta hét ki-
adást ért. Talán alkalomszerű lesz elősorolni amaz indo-
kokat, melyek Stöckelt e müvének kiadására buzdították. 
Stöckl teljesen meg volt arról győződve, hogy mily fon-
tos a bölcselettudomány nem csupán a tanuló ifjúság 

9* 
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alapos, tudományos kiképzésére, hanem mindazon kérdé-
sekre nézve is, melyek a tudomány és élet terén fölme-
rülne k, s melyek egymással a legszorosabb viszonyban 
vannak. Az anyagelvü világnézlet szerfölött el van ter-
jedve és elszomorító arányokban szedi áldozatait a szel-
lemi téren, — s mindez nem történhetett volna meg, ha 
a világnak elég alapos bölcseleti képzettsége lett volna 
arra nézve, hogy az anyagelvü tanok hitványságát és 
alaptalanságát átláthatta és érdem szerint kellő színvo-
nalra szállíthatta volna. Épp oly szilárdul meg volt győ-
ződve arról is, hogy a bölcselettudomány a jelenkor nagy 
tévedéseivel csak ugy mérkőzhetik meg, ha a pozitív 
kereszténység, v. i. a történelem és valóság talaján áll. 
Ezért volt jelszava : „Térjünk vissza a kereszténység rég 
kipróbált elveihez és egyesítsük ez elveket az uj kutatá-
sok biztos eredményeivel." 

Stöckl meggyőződése szerint a bölcselet, de külö-
nösen a keresztény bölcselet csakis igy kerülheti ki a ma-
terializmus azon vádját, hogy a tényeket megvetve, üres 
absztrakcziókkal bajlódik. 

E szavakkal bocsájtá útnak tankönyvét. Hogy ez 
merész lépés volt, mindenki beláthatja, a ki azon idők 
bölcseleti mozgalmait ismeri. S ellenségei nem is hiányoz-
tak. Hiszen a keresztény tant és szent Tamás bölcseletét 
vette pártfogásba a modern filozófiával és az akkori hi-
tetlen „német tudományossággal" szemben. Kevés kilátása 
lehetett tehát arra nézve, hogy ily hatalmas táborral meg 
fog mérkőzhetni. Igaz ugyan, hogy Kleutgen „A régi 
idők bölcseletével (Philosophie der Vorzeit)" némi rést 
nyi to t t ; azonban a Stöckléhez hasonló, — vagyis szent 
Tamás alapelvei nyomáo megirt bölcseleti tankönyve Né-
metországnak~addig még nem volt;*) tehát igazi úttörő 
munkát kellett neki végeznie, a mi — hál' Istennek, — 
sikerült is. A katholikus körök nagy örömmel és lelke-
sedéssel fogadták tankönyvét, mely mindenfelé nagy fel-
tűnést keltett és csakhamar elterjedt. Manapság már alig 
van hittudományi intézet vagy papnevelő, melyben Stöckl 
müvei ismeretesek és használatban nem volnának. Alig 
hogy megjelent a mű már is négy franczia és belga 
tauár fordult a szerzőhöz a fordítási engedély megadá-
sáért. Németország, Ausztria, Svájcz és Amerika csakha-
mar szétkapkodták az első kiadás példányait, ugy hogy 
csakhamar szüksegessé vált a második kiadás. Később 
azután több ilyen könyv jelent meg Németországban, — 
ugyanily alappal és iráuynyal, a mi ismét csak azt bizo-
nyítja, hogy a Stöckl által megkezdett irány egyre 
jobban és jobban ter j-d s hogy ez csakhamar az összes 
keresztény iskolák közkincsévé vált. Méltán üdvözölhetjük 
tehát Stöckiben szent Tamas bölcseletének ujjá terem-
tőjét. 

Elkövetkezett a vatikáni zsinat ideje, mikor Döllin-
ger és társai a zsinat, de első sorban a német püspöki 
kar ellen irányuló s egy néhány lélrevezetet theologiai 
tanár altal is aláirt röpirattal nagy lármát ütöttek. E 
harczban Stöckl is fellépett „Az egyház fejének csalba-
tatlansága" cz irattal (megjelent: 1870. Münster, Russel-

*) Plassmann, Die Schule des hl. Thomas cz. több kötetes 
müve tulajdonképpen szintén nem tankönyv. 

A szerk. 

nél), melynek első részében a nagymérvű izgatások ka-
tholikus-ellenes voltát feltüntette és éles szavakkal elitélte, 
mig a második részben a pozitív munkához fogott s a 
tételt az egyház szeretetéből, szigorú bölcseleti érvek 
alapján levezette. Amaz egyházellenes irányzat zavart és 
szakadást okozott a münsteri akadémián is, és Stöckl a 
pápai csalatkozhatatlanság tételére nézve kollégáinak egy 
részével végnélküli irodalmi vitában keveredett; ennek 
következtében tanári működését megszakitotta s vissza-
tért az eicbstädti egyházmegyébe, hol azután a gimperts-
hauseni plébánián lelkipásztorkodott. 1871 ben, nov. 16-án 
az eichstädti káptalan kanonokká választotta. Ugyanek-
kor a püspök, Leonrod Ferencz báró a lyceumon az er-
kölcs-, jog- és társadalmi bölcselet, valamint az aesthetika 
és neveléstan előadásával bizta meg, mely állásától csakis 
rövid idővel halála előtt vált meg; itt is, mint Münster-
ben áldásdus tevékenységet fejtett ki. Németország es 
Svájcz összes vidékeiről özönlött az ifjúság az akadémiára, 
csak hogy Stöcklt hallgathassa. Tanári működése mellett 
a tudományos irodalom terén is fáradhatatlan szorgalom 
és buzgalom jeleit adta. I t t irt és jelentősebb müvei kö-
zül csak a következőket emiit jük: 

„A nevelés tankönyve" és „A nevelés történelme." 
Egész joggal mondhatjuk tehát Stöcklről, hogy számos 
irataival *) jelentékenyen hozzájárult a katholikus böl-
cselet és nevelés visszaállításához. Működése a tudomány 
és irodalom terén hasonlókép kiváló. Dr Morgott a 
„Katholische Schulkunde" cz. újságban igy nyilatkozik 
(1893, 12. s z á m ) : „A néhány évvel ezelőtt meghalt 
Werner Károly mellett dr Stöckl Albert a legbuzgóbb 
müvelője a német irodalomnak." A boldogult Heinrich 
kanonok pedig egyszer ezt mondta: „Nem ismerek oly 
tudóst, kinek Stöckléhez hasonló óriási munkaereje 
volna." A hires Manning angol bíboros a katholikus böl-
cselet vezérének nevezte el Stöcklt. 

Nagy érdemei Rómában is megbecsüléssel találkoz-
tak és XIII. Leo ő szentsége, látva, hogy Stöckl az 
„Aeterni Patris" encyklikában hangoztatott eszmék egyik 
legbuzgóbb szószólója, — ezért és a katholikus tudomány 
körül szerzett érdemeinek elismeréseül — a római szent 
Tamás akadémia rendes tagjává nevezte ki ; hasonlókép tagja 
lőn Stöckl az ugyancsak római bölcselet-orvosi aka-
démiának s tiszteletbeli tagja a nápolyi szent Tamásról 
nevezett bölcselet-hittudományi akadémiának. 

Óriási tudásával páratlan szerénység és szeretetre-
méltóság egyesült; mindig rendkívül kellemes társalgó 
volt és tanítványai szeretettel és tisztelettel csüngtek 
rajta. Előadásaiban oly világos és érthető volt, hogy 
mindenki megértette, s ebben aligha érné őt utói bár-
melyik tanára Németországnak ; e mellett azonban az 
egyszerű szavak mögött, ott rejtőzött a legmélyebb és 
legnagyszerűbb tan. Első tekintetre alig hitte volna az 
ember, hogy a hires Stöckl előtt áll; csakis a figyelmes 
vizsgáló előtt tűnt fel a magas és ránczoktól barázdált 
homlokon, a komoly, bölcselőre valló arczkifejezésben s 

*) Romstöck 83 könyvet és iratot emlit föl. Ehhez járul 
még az az egész csomó czikk, melyeket a „Katholik," „Litt. Rund-
schau," „Staats-Lexicon der Görresgesellschatt," „Herder's Kirchen-
Lexicon" közöltek. Ez utóbbiba egymagába 37 czikkely van Stöckltől. 
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a mélyen fekvő átható szemekben szellemének sas tekin-
tete, melylyel az igazság legnagyobb mélységeit áttekin-
tette s átvizsgálta, s az ember önkénytelenül szent tisz-
teletet érzett ez agg tudós előtt. 

Jóllehet szent Tamásnak buzgó követője és védel-
mezője volt, mégis menten maradt az egyoldalúságtól, 
mely mesterét mindenben ad verbum vakon követi; a 
hol szent Tamás bizonyos kérdésekben a természettudo-
mányok tökéletlen" fejlettsége miatt a végső Ítéletet ki-
nem mondhatta, ott Stockei nem ragaszkodott a kifeje-
zésekhez, hanem szabadon a helyesebb felfogáshoz csat-
lakozott. Bár szavait örömmel várták tanulói, s őt magát 
szerették és tisztelték, mégis a félév végén mindenki 
el volt fáradva, mert Stöckl mint szigorú tanár is is- i 
meretes volt. Azonban még szigorúságában is szeretet és 
jóság vezérelte, s azok, kik őt 88 félévet felölelő tanár1 

működéséből ismerik, bizonyára hálás szivvel mondanak 
köszönetet e szigorért. 

Ki hinné, hogy ily mindenre kiterjedő tudományos, 
irodalmi és tanári működés mellett valaki még a poli- | 
tikai téren is kiváló dolgokat művelhessen ? Pedig a 
dolog igy áll! Midőn Stöckl 1872-ben Eichstädt-be 
jött, ott, s általán egész Németországban a liberalizmus 
volt a túlsúlyban. Stöckl azonnal sorompóba lépett 
ellene, még pedig először a napi sajtóban, igen éles j 
czikkekkel. Miután ekként a közvéleményt kissé meg-
dolgozta, az eichstädti aulában tartott népgyűlésen egy 
másfélórai fulmináns beszédjével oly annyira tönkre tette 
a liberális párt jelöltjét, Herzet, hogy ez tanácsosnak 
vélte a lehető leggyorsabb elmenekülést. Ez egyetlen 
tényével megszerezte mindenki bizalmát ésEicbstadtben meg-
törte a liberalizmus hatalmát. Később ezután. 1878-ban a nép 
képviselővé is választotta s e bizalmi állásban választói-
nak legnagyobb megelégedésére egészen 1881-ig mű-
ködött. Itt jegyezzük meg még azt is, hogy ugyancsak 
ő volt az, a ki Eichstädtben egy helyes irányú katho-
likus napisajtó létrejötteért küzdött, melyért semminemű 
áldozatokat sem kiméit s melyet később is minden irány-
ban szorgalmasan támogatott. Az utóbbi években lassan-
ként visszavonult a politikai tövises pályájáról, bár azt 
továbbra is éber szemekkel kisérte, miről a katholikus 
sajtó egy-egy éles czikke tesz tanúbizonyságot. 

Nagy volt a fájdalom s általános a szomorúság és 
részvét, midőn a hires tudós halálának hire elterjedt. A ! 
legkiválóbb katholikus lapok fényes nekrologokat szen-
telnek emlékének s kiemelik óriási tudományát és hiva-
talában és irataiban kifejtett áldásdus működését. 

A szenvedés már hosszabb idő óta gyötörte, Mint 
minden éven rendesen, ugy a mult évben is elment 
nyári tartózkodási helyére Plankstettbe, hogy üdülést 
és gyógyulást keressen ; de hiába. Visszatérte után 
azonnal szorgalmazta, hogy mentsék fel tanári állasától, | 
mely kérését püspök ő méltósága kiváló szolgálatainak j 
elismerése mellett teljesítette is. Azonban igazán meg-
érdemlet nyugalmát nem élvezhette sokáig. Fájdalmai 
oly nagyok lettek, hogy a tanszéket csakhamar az 
ágygyal kellett felváltania. Irodalmi munkásságát azonban 
egészen ez időig nem hagyta abba; halála után íróasz" 
talán egy megkezdett czikket találtunk, mely a „Katho- í 

lik" részére készült. Nov. 13-án felvette a haldoklók 
szentségeit, s e pillanattól nyugodtan és megadással 
várta a halált. Vagyonát különböző jótékonysági inté-
zetek közt osztotta fel, s a szemináriumban több ingje-
nes helyet alapított. 

Névnapján és kanonokká történt megválasztásának 
évfordulóján, nov. 16-án d. u. l*/4 órakor adta vissza 
nemes lelkét Teremtőjének. 

Megtört tehát a szellem óriás ereje, mely oly 
hihetetlenül sokat létesített. De nem hiába, mert, a mit 
alkotott, tanítványainak és követőinek lelkében tovább 
is élni fog és Németországban s a külföldön még sokáig 
fogják tisztelettel és bámulattal Stöckl nevét körülövezni. 
Teste az eichstädti sírkertben várja a föltámadás napját, 
szeretett barátja és tanítványa, a szintén hires bölcselő 
dr Schneid mellett, ki alig két évvel előbb tért az örök 
nyugalom országába. 0 , kit egész életében Krisztus e 
mondása vezérelt: „Én vagyok az ut, az igazság, az élet," 
ki mindig csak az igazságot kutatta, nem csak a theo-
logia, hanem a bölcselet terén is, az örök igazságban 
bizonynyal kegyes biróra talált, ki hű szolgáját beengedi 
mennyei birodalmába. R. I. P. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, jan. 28. Dulánszky Nándor püspök em-

lékezete és az egyházi zene. — 
Gyászos haláláról szóló jelentésünkben röviden ket-

tőt emiitettünk — szent Mór tisztes emlékezetű ez utód-
jának érdemei közöl: a pécsi világhírű székesegyház 
nagyszabású művészi restauráczióját és az egyházi zenének 
a fényes Dómban általa megállapított klasszicitását, 
mely utóbbi tekintetben, azt mondottuk, egész Magyar-
ország elmehet Pécsre tanulni. 

Miben áll az egyházi zene ama reformja, mely 
Duláns'/ky nevét a pécsi püspöki széken örök emlékeze-
tűvé teszi, szakszerűen megindokolva előadja jeles „Katho-
likus Egyházi Közlöny*-ünk ezidei első számában, a hol 
„Fiuhangok az egyház szolgálatában" *) cz. alatt a 
következő figyelemre méltó czikket olvassuk : 

„Az egyházi zene legfontosabb és leghathatósb 
eszköze a vegyes kar. Ugy a németalföldi, mint az olasz 
iskola nagy mestereinek remek alkotásai vegyes karra 
vannak írva. A vegyes kar-éneklés eredete a legrégibb 
időkre vezethető vissza. Már a zsidók énekeltettek vegyes 
karokkal egyházi ténykedéseik alkalmával, a mennyiben 
a leviták figyermekeit alkalmazták énekeseknek templo-
maikban, hogy ezáltal a férfiak egyhangú (monoton) 
éneke változatosabb legyen és élénkebb színezetet nyerjen. 
Tudjuk, hogy a zsolozsmák és antiphonák éneklési mód-
ját a keresztény egyház a zsidóktól vette át, úgyszintén 

*) Ezt a budapesti lelkészkedő papsag egy kiváló tagja által 
szerkesztett lapot minden egyházi férfiúnak és egyházi zenével 
foglalkozónak (minden falusi kántor az) a legmelegebben ajánljuk. 
Ez a lap pgy m gyar Jozsue, mivelhogy ÍVJ agyarország egyházi 
zenéjét, egyházi éneklését a ti-zta egyházi szellem és styl igé-
retföldére van hivat a bevezetni. Megrendelhe <3 a szerkesztő 
Eutschera József káplán urnái Budapest, Y. Lipót-tér 9. sz. egész 
évre 1 fr t 60 kr. 
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ama szokást, hogy a szentélybe csak avatott személyek 
bocsáttassanak. A papságon és papi pályára készülőkön 
kivül egyházi ténykedéseket nem végezhetett senki, a 
női nem pedig ezekből végkép ki volt zárva. Ha tehát 
szükségét érezték az egyházi éneknek, vagyis annak 
hangszinezetének élénkítését már a zsidók s ha ezen 
esik ugy tudtak segiteni, hogy papjaik figyermekeit 
vonták bele a dologba, természetesnek fogjuk találni 
azt, hogy a keresztény egyház e részben is a zsidók 
nyomdokait követte, a mennyiben a liturgiái ténykedé-
seknél működő énekkarok kiegészítésére, sőt azok tovább-
müvelésére és fentartására énekiskolákat állított, melyek-
ben fiúgyermekek az ének művészetére és ezzel kapcsola-
tosan az egyházi téoykedésekhez szükséges előirt énekekre 
taníttattak. Már a kereszténység első századaiban sok gond 
fordíttatott a zene, illetve az ének müvelésére. így pél-
dául a 202-ik esztendőben az alexandriai kate^heta-iskolá-
ban Origenes tanította a zenét, illetve éneket. Szent Ni-
cetius lyoni püspök fitt-szemináriumot alapított, melyben 
a gyermekeket ugy a tudományokban, mint az egyházi I 
énekekre taníttatta, hogy a szent ténykedéseknél ők is 
szerepelhessenek. Történeti följegyzések szerint az első 
tulajdonképpeni énekiskolát Sylvester pápa (314 — 335) 
Rómában állított i föl. Hilarius pápa (461— 67) az elődjei 
által alapított énekiskolát nemcsak föntartotta, hanem még 
inkább fejlesztette és kibővítette. Szent nagy Gergely pápa 
azonban oly szilárd alapokra fektette ezt az intézményt, 
hogy annak befolyása az egész keresztény egyházra 
kiható volt. Főfigvelme leginkább a liturgiái ének egy-
öntetűségére és figyermekeknek az énekben való kiké-
peztetésére irányult. Egyszerre két iskolát állított föl 
Rómában s azokat fekvő birtokokkal gazdagon dotálta, 
hogy létük ezáltal továbbra is biztosítva legyen. A 
nagy pápa annyira szivén hordta énekiskolájának föl-
virágzását, hogy személyesen is oktatta a fiukat (pueri 
symphoniaei) a helyes éneklésben. Szent Gergely pápa 
utódai mindannyian szintén nagy figyelemmel kisérték a 
római énekiskola működését. A pápák példáját követve, 
a nyugoti egyházban egymásután látjuk létesülni az 
egyházi énekiskolákat, melyek vagy közvetve vagy köz-
vetlenül a római iskolából keletkeztek. 

. Csakhamar találunk énekiskolákat Irhonban, Angli-
ában és a frank birodalomban. Ez utóbbiban nagy Károly 
császár volt az, ki Rómában képzett tanárokat szerződ-
tetett s azokkal taníttatta és terjesztette a szent Gergely-
féle éneket. Birodalmának különféle részeiben léptetett 
éleibe énekiskolákat, melyek mindegyikében fiúgyerme-
kek képeztetése és a liturgiái ének volt a főczél. Ugyan-
csak nagy Károly császár korában Lyonban Leidardus 
püspöknek volt hírneves ének-iskolája. Léteztek még 
énekiskolák Pomposában, (melyen arezzoi Guido működött, 
mint tanár 1102—27), továbbá Páris, Cambray, Tóul, 
Díjon. Ofleansban és Metzben. A Róma befolyása alatt 
keletkezett énekiskolák között azonban egyik sem tett 
szert oly hírnévre, mint a st. galleni. Ez iskolában ala-
pításától kezdve mindig a legnevezetesebb egyházi 
énekesek és zenetudósok tanítottak. Ott is a legnagyobb 
gonddal kultiválták a fiuénekesek képzését. A trienti 
zsinat 23. gyűlésében szintén kimondotta, hogy fiú-

gyermekek képzésére az énekben nagy gond fordittasse'k 
s hogy e czélra fiusemináriumok állittasanak, melyekben 
az éneken kivül még a gramatikában, az egyházi idő-
szakok elszámolásában és egyéb hasznos dolgokban 
oktattassanak, továbbá papi ruhát és tonsurát viseljenek, 
hogy az egyházi disciplinákba könnyebben legyenek 
bevezethetők. A középkorban már határozottabban in-
tézkednek ugy a pápák, mint egyes székesegyházi zsi-
natok a gyermekénekesek kiképzését illetőleg. A legújabb 
időben pedig szintén karolják föl a mult század köze-
pétől fogva hanyatlásnak indult fiuénekesek kiképez-
tetését. 

Arra a kérdésre, hogy miért adott előnyt az egyház 
mindenkor az oly vegyes karnak, mely csupán finem-
beliekből van összeállítva, a nők és férfiakból álló ka-
rokkal szemben, a felelet a követkö : Először a fiuk 
éneke határozottabb, mint a nőké. A nőkrél sokkal 
biztosabbak az avista éneklésben, mivel rhytmikai érzé-
kük fejlettebb, a fiu hang (mint maguk a fiuk) ment 
minden sentimentalismustól, biztos és erőteljes s a mi a 
legjellemzőbb a fiuk énekében az, hogy nem affectait, 
hanem valójában buzgó; másodszor pedig azért, mivel a 
kar a liturgiái ténykedésekben tényleg résztvesz a nők 
pedig az egyház rendeletei alapján az oltár körüli szol-
gálatokban nem vehetnek részt. 

Legújabban Regensburgban állíttatott föl oly ének-
iskola, mely kizárólag csak az egyházi ének müvelésével 
foglalkozik. A regensburgi énekiskola mintájára pedig ha-
zánkban is létesült ily nagyfontosságú iskola. A fenkölt 
szellemű és nagy tudományu püspök Dulánszky Nándor 
tudor, székesegyháza stylszerü restaurálása után csak ugy 
látta végkép és teljesen befejezve nagy müvét, ha az Isten 
dicsőítésére szolgáló monumentális hajlékban a szent tény-
kedések is az egyház rendeletei szerint gyakoroltatnak. E 
czélból nagy áldozatok árán díszes énekiskolát emeltetett 
és azt benépesítette fiúgyermekekkel, melyek a szeminá-
ristákkal és choralistákkal együtt a Dom énekkarát ké-
pezik 

Bár hazánknak valamennyi püspökségében léteznének 
a pécsihez hasonló énekiskolák, ez esetben legalább nem 
volna hiány a képzett egyházi énekesekben s nem talál-
koznánk uton-utfeien az innen-onnan importált énekesek 
tömegével." 

Pécs. Gyászjelentés. — 
A pécsi székesegyházi káptalan mélyen szomorodott 

szívvel jelenti szeretve tisztelt áldott emlékű püspök 
atyjának, 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő 

dr Dulánszky Nándor ur, 
pécsi megyés püspök, valóságos belső titkos tanácsos, az első 
osztályú vaskorona-rend lovagja, a Ferencz-József-rend 
nagykeresztese, a műemlékekre felügyelő országos bizottság 

tagja, bekebelezett hittudornak 

folyó évi január hó 24-én éjjeli 9 órakor éveken át tartó 
szenvedéseknek bámulandó keresztényi béketűréssel való 
elviselése, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele és a 
pápa ő szentsége külön áldásában való részesülés u fán, 
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áldásos életének 67-ik, áldozó papságának 43-ik, püspök-
ségének 21-ik, pécsi püspökségének 19-ik évében történt 
gyászos ki multát. 

Az Urban elhunyt püspök-atyának drága földi ma-
radványai folyó hó 29 én reggeli 9 órakor fognak a püs-
pöki székház kápolnájából beszentelés után a székesegy-
házba vitetni s ugyanott az ünnepélyes gyászistentisztelet 
befejeztével a boldog feltámadás reményében nyugalomra 
helyeztetni. 

Pécs, 1896. január hó 25-én. 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 

a káptalan nevében : 
Troli paulai Ferencz, 

káptalani nagyprépost, választott trebinjei püspök. 

KATH. TEÎÉ&ENYSÉG. 

Katholikus tudósok kongresszusa. 
Felhivás. 

A francziák kezdeményezésére 1888 ban és 1891-ben 
Párizsban, 1894-ben pedig Brüsszelben nemzetközi kon-
gresszusra jöttek össze a katholikus tudósok, hogy tö-
rekvéseiket a bölcselet-, természet , történet-, jog- és 
összehasonlító vallástudomány, szóval a hittudomány 
kivételével minden tudomány terén a hit védelmére és 
diadalára egyesítsék. 

Az eszme az anyaszentegyház általános jellegével 
annyira, megegyező s a jelen korban oly sokat igérő, 
sőt szükséges, hogy győzelme felől kétség pillanatra sem 
lehetett. Valóban nagyszerű eszme : hithű keresztényeket 
a tudományos törekvésekben egyesülve látni s igy 
gyakorlatilag megmutatni, hogy a keresztény kíitholikus 
hit nemcsak nem ellensége a tudománynak, hanem ápo-
lására hatalmasan ösztönöz; a tudomány pedig nemcsak 
nem ellensége a keresztény hitnek, hanem inkább a hit 
tételeit pontról-pontra megerősíti, a meggyőződést pedig 
ápolja. 

Nem más ez eszme, mint egyik gyakorlati bizo-
nyítéka a kinyilatkoztatás és az ész, a hit és a tudo-
mány közt levő viszorynak. Es ha korunkban a vatikáni 
zsinat szükségesnek látta elméletileg kifejteni a jelzett 
viszonyt, amennyiben a kettőnek nem szabad ellenkez-
nie, sőt a valódi tudomány a hitet szüli és ápolja, a hit 
pedig a valódi tudományt tökéletesiti, gazdagítja: akkor 
e korban gyakorlatilag is kifejezést kell adni ez igazság-
nak. Ezt czélozzák XIII. Leo pápának intézkedései is, 
melyek a különböző tudományágak ápolására és helyes 
kezelésre serkentenek. Ezt czélozza és el is éri a katho-
likus tudósok kongresszusa is, ha a katbolikusok részéről 
oly pártolásban részesül, a milyent megérdemel. 

A Párisban és Brüsszelben tartót:, kongresszusok a 
benyújtott nagyszámú és alapos dolgozatokkal, a komoly 
és élénk eszmecserékkel, a résztvevők nagy számával s a 
kiadott nagy értékes emlékkönyvekkel, valóban fényes 
bizonyságai voltak a hit és a tudomány harmóniájának 
s a katholikus tudományosságnak. 

Magyarország kathohkusai az eddigi három kon-
gresszushoz nagy ^zámb;m csatlakoztak, mi arra a biztos 

reményre jogosít, hogy a három évenkint tartandó jövő 
kongresszusokon is számosan, sőt még számosabban mint 
eddig, fognak résztvenni. 

A katholikus tudósok IV. nemzetközi kongresszusa 
a svájczi Freiburgban, az ifjú, de virágzó svájczi katholi-
kus egyetem székhelyén fog megtartatni 1897-ben. — Az 
előkészítő bizottság elnöke dr Sturm József, a freiburgi 
egyetem rektora. A kongresszus hivatalos nyelvei : a fran-
czia és a német; akármelyiken lehet előadást tartani és az 
eszmecserében résztvenni. 

A tagok 10 frank dijat fizetnek, melynek fejében a 
kongresszus emlékkönyvét kapják. 

Az előkészítő bizottság februárban bocsátja ki első 
értesítőjét a szükséges tudnivalókról. A bulletint ingyen 
megkapják mindazok, kik a brüsszeli kongresszusnak tag-
jai voltak. Az előkészítő bizottság elnöke dr Sturm József 
ur, megkérdezett engem: minő nyelvű bulletineket küld-
jön hozzánk. Azt hiszem, hogy a legtöbb — mivel ma-
gyarul nem jelenik meg az értesítő — németet kíván s 
kérem azokat, a kik francziát parancsolnak, lehetőleg 
azonnal írják meg nekem. 

Már most lehet nálam dolgozatokat bejelenteni én a 
jelentkezést azonnal továbbítom Freiburgba. Ugyancsak 
már most lehet nálam tagul jelentkezni s az 5 frtnyi tag-
sági dijat hozzám beküldeni. 

Kívánatos, hogy egyes városokban és kerületekben 
lelkes egyének vegyék kezükbe az ügyet s másokat Í3 
buzdítsanak, tagokat és tagdijakat gyűjtsenek. 

Egyébiránt később a magvarországi bizottság bőveb-
ben tájékoztató felhívást is fog kibocsátani. 

Budapest, 1896. január 23. 
Dr Kiss János, 

A Sz.-István-Társulat igazgatója. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
= A Szent-lsíván-Társulat 1896. évi január hó 

30-án délután 4 órakor (Budapesten, Királyi Pál-u. 13. 
sz. a.) választmányi gyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Folyó 
ügyek. 2. A Tud. és Irodalmi oszt. tagajánlása. 3. A tár-
sulat 1896. költségvetése. 

— A Szent István-Társulat vagyonállása az 1895. 
év végén és költségvetése 1896. évre. A) Költségvetés. 
Szükséglet. 1. Személyzeti járandóság 17168 frt, 2. Iskolai 
és irodalmi kiadványok : a) nyomdai számlák 54302 frt 
88 kr, b) szerkesztői és írói dijak 11040 frt, c) naptár 
1000 frt, d) könyvkötők 27000 frt, e) egyéb irodalmi be-
fektetésekre átalány 2000 frt, f) a Szeritirás előkészítési 
költsége 7000 frt. 3 Az oklevéltárra megajánlott összeg 
(vál. ülés 1891. deez.) 1000 frt. 4. Könyvjegyzék (nyomda, 
fűzés, szállítás) 1200 frt, 5. Magyar olvasókönyv II. III. 
jobbítása tiszteletdíj 1200 frt, Magyar olvasókönyv II. III. 
rajzok és metszetek 500 frt, 6. Bizományi könyvek és 
sz. képek 9000 frt, 7. Ügynökségi kiadás 5000 frt, 8. 
Igazgatósági kiadás 400 frt, 9 Könyvtár 800 frt, 10. Adó 
2500 frt, 11. Házbér (raktár) 700 frt, 12. Ügyleti kiadás 
4300 frt, 13. Ház és raktár biztosítás 225 frt, 14. Ház-
tatarozás 300 frt, 15. Különféle 2000 frt, 16. Képmetsze-
tek 1200 frt . 17. Millennáris kiállítási költségekre 1000 
frt, összesen: 150835 frt 88 kr. 
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Fedezet: 1. Pénztári maradvány az 1895. évről 6741 
frt 98 kr, 2. Tagdíjakban 10100 frt 3. Kamatokban 9000 
frt. 4. Könyvek és sz. képek eladása 130000 frt, 5. Elő-
fizetések 600 frt, 6 Hirdetések 2000 frt, 7. Tud. és írod. 
Osztály által visszafizetendő 1209 frt 7 kr. Összesen : 
159651 frt 5 kr. 

B) Vagyonállás 1895. végén : I. Alapítvány törzs-
vagyon 101232 frt 35 kr, II. Forgalmi tőke 133250 frt, 
III. Leltári vagyon 243062 frt 13 kr. Összesen: 477544 
frt 48 kr. 

Jegyz. A forgalmi tőkét térbéli 58562 frt 88 kr. 
összeg. 

Kelt a Szent-István Társulat gazdasági bizottságának 
1896. évi jan. bő 23 án tartott üléséből Hummer Nándor, 
titkár. 

IRODALOM. 
= Győr aranymisés püspöke. Irta s a főpásztor 

aranymiséje alkalmából és emlékére a híveknek szeretet-
tel ajánlja Buschek Antal győrnádorvárosi esperes plé-
bános. Győr, 1896. 16 r. 78 l. 

Tartalma : I. Gyermekévek. II Az iskolában. III. 
Az áldozó pap IV. A püspök. V. A szülőföld. VI. Isten 
hű szolgája. VII. A szent szűz buzgó tisztelője. VIII. A 
papság atyja. IX. A hivő nép főpászfora. X. A püspöki 
jubileum. XI. Az aranymise. Számos képpel. 

— Az ,Iskola" cz. folyóirat VI. évfolyama Bodnár 
G. szerkesztése alatt a felsőbb, közép és alsóbb népisko-
lák összes tanítóit érdeklő minden ügyet a legváltozato-
sabb alakban tárgyalja. 

Hogy ezen egyetlen kath. folyóiratot mindenki meg-
szerezhesse, van szerencsénk kijelenteni, miszerint rendki-
vülileg az 1896-iki egész évfolyamot a t. tanitó, növen-
dékpap és képezdész urak egy frt kedvezményes áron 
kapják, ha ezen kedvezményes előfizetési összeget a kiadó-
hivatalhoz (Reizer János könyvkereskedése Szatmáron) 
előre beküldik. 

Érdeklődők szíveskedjenek néhány nap alatt jelent-
kezni, hogy a szétküldés ügye rendezhető legyen. 

Mutatványszámot a kiadóhivatal, kívánatra szívesen 
küld. Tisztelettel az „Iskola" szerkesztősége. 

V E G Y E S E K . 
— Uj katholikus lap. A „Váczi Közlöny" cz. poli-

tikai és társadalmi hetilap szerkesztését f. hó 12 én a 
váczi egyházmegye papságának egyik kiváló disze, Rózsa-
hegyi Gyula papoevelő-intézeti lelkiigazgató vette át, s 
ezzel a fent czimzett lap belépett a czéltudatos katholikus 
lapok diszes sorába. Gratulálunk! Kinek? A szerkesztő-
nek ? . . . Annak is ; de főleg magának a lapnak, hogy 
ily szerkesztőt volt szerencsés kapni, és a katholikus szerkesz-
tők számra még mindig csekély, de tetterőre és elszántságra 
nézve máris nagy hadának, hogy a vVáczi Közlöny" szerkesz-
tőjének imádságos szemelyében igazi Dávid-erejü munka- és 
harczos-társat kapott. Adjon az Isten neki rendületlen 
egészséget! A „Váczi Közlöny"-t katholikus illetékessé-

geink és érdeklődő közeink figyelmébe ajánlani, ezek 
után, ugy hiszszük, fölösleges. 

— A mindenre gondoló Maecenás. A „Kath. 
Egyházi Zeneközlöny"-ben olvassuk: Szatmárról vettük 
a következő becses sorokat: „Mint újdonságot a szatmári 
székesegyház chorusát illetőleg tudatom a következőket: 
A szatmári székesegyház Szent Caeciliáról nevezet ének-
egyesülete számára méltóságos Irsik Ferencz pápai prae-
latus, apátkanonok és egyesületi elnök diszes helyiséget 
épittetett, egy nagy díszteremmel (körülbelül 20 méter 
hosszú), s ebbe a Rieger testvérektől egy pneumatikus 
szerkezetű orgonát. Az orgona két manuallal, két oktáv 
pedallal bir, tizenhat zengő registerrel, hat mellékvál-
tozattal s a szükséges kapcsolókkal, egy szintén pneu-
matikus szerkezetű crescendo és decrescendova] van 
ellátva. Ara 2600 frt. Ugyancsak Irsik Ferencz praelatus 
ur egy nagy concert zongorával ajándékozta meg az 
egyesületet. Az uj épület s orgona felszentelése 1896. 
január 6-án volt fényes szertartással. A felszentelés 
után hangverseny." (Közli Schwegler A., n. p.) Öröm-
mel üdvözöljük az áldozatkészségéről mindenfelé ismert 
és magasztalt főpapot ezen legújabb dicső tette alkal-
mából. O ÂZ J CL ki nemcsak bőkezűen adakozó, de ma-
gasztos érzülete szent sugalmát követve, mindenkor a 
leghelyesebben tudja megválasztani a czélt is, a melyre 
áldoz. Isten tartsa az egyházi irodalom és művészetek 
nagynevű Maecenását! Nota bene: mind ezt nem a 
Religio, hanem a Musica Sacra mondja, de a Religio 
savesen, nagy örömmel visszhangoztatja. 

— A milléniumon mit i s ünnepelünk ? . . . Jókai 
M. szerint, amint a „Nemzet" jan. 1 i sz. első helyén 
olvasható. Árpád fia és Mén Marót leánya eljegyzésének 
emlékét. Tehát a liberálisok csakugyan a polg. házasság 
kötelező erejű törvénynyé emelésében aratott diadaluk 
torára csőditik a világot ? S hogy ezt éppen Jókai árulja 
el ! S miután már benn van a kibeszélésben, tudtunkra 
adja azt is, hogy két szent lelket ismer : az egyik a világ-
történeté : a józan ész; a másik a nemzeteké: a honsze-
relem. Ezek után alig csodálkozhatunk, ha a hazáját sze-
rető magyarral az eget imádtatja és arra buzdit, hogy 
bizzunk a haza földének geodaemonában. De azt már cso-
dáljuk, hogy azok, akik bámulják Jókai phantasiáját és 
élvezik irályát, azt is komolyan veszik, amit mond. 

— À kath. egyletek országos kongresszusát eddig 
a következő egyletek fogadták el s jelentették be csat-
lakozásukat a kongresszus megtartásához: 1. A rádi 
kath. népkör. 2. A veszprémi kath. kör. 3. A pécsi 
szent Vincze-egylet. 4. A körmöczbányai kath. legény-
egylet. 5. Az ujfuttaki kath. kör. 6. Az esztergomi kath. 
kör. 7. A nagykárolyi kath. legény-egylet. 8. A besz-
terczebányai kath. legény-egylet. 9. A győri Szent Vincze-
egylet. 

— Sajtóhibaigazitás. Lapunk előbbi számában a gyászjelen-
tés végén rfohászkodva az egyházhoz" helyett .fohászkodva az 
egyház imájával az egek Urához" olvasandó. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : •)• Capitulum Cathedralis Ecclesiae Quinque-Ecclesiensis. — Mélt és főt- Meszlényi Gyula 
szatmári pÖ9pők ur milléniumi körlevele — Dr Stöckl Albert. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Dulánszky Nándor püspök 

emlékezete és az egyházi zene. — P é c s : Gyászjelentés. — Katii. Tevékenység. — Kah. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1896. Nagy kSándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten- ï > 
ként kétszer : ; 

szerdán es szombaton. \ 
, Előfizetési dij: l 

félévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 frt. í 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest, \ 

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

küldemény czimzendő. § 

Előfizethetni 
minden 

kir. postahivatalnál : 
Budapesten a szerkesz-
tőnél, és Hagy 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 
Ö T V E N Ö T Ö 

Budapesten, február L 10. 

D A L M I ES I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1896. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Nyilt levél. — „A biblia és a tudomány." — Egyházi Tudósítások : V á c 
magyarországi katholikusok eddigi mulasztásainkért nem érdemeltük-e meg a filiszteusok ostorát ? — R ó 

tekintély mellett. — Irodalom. — Vegyesek. 
m a 

Vájjon mi 
A pápa a püspöki 

N y i l t leirél. 
Szentséges atyánk, XIII. Leo pápa 1893. év 

november 18-án kiadott : „Providentissimus DeusA 

szavakkal kezdődő körlevelében ajánlja a szent-
írási tudományok müvelését. „Optamus et cupi-
mus, mondja a szent atya, ut plures patrocinium 
divinarum Litterarum rite suscipiant teneantque 
constanter." Sz. Jeromos pedig már régen meg-
•mn-nrW.ta hnoxr ignoratio Scripturarum est ignora-

iu Is. 
ok birtak arra, hogy feleletet 
e, melyet nt. Hölszky Károly 
yi Folyóirat"-nak 1895. évben 
bében a 760-ik lapon fel tet t .— 

> £ o 

5 i r ja fennidézett helyen: „Szt. 
Aahol, hogy az almd szó hét-

;r szövegben (Zádori : Syntagma 
2, akkor világos volna, hogy a 
há almd szót öt esetben nem 
ózonban szeretem hinni, hogy 
éved, vagy pedig a liá almd 

ötször még azon könyvekben fordult elő, me-
lyeknek héber eredetijét sz. Jeromos látta, de az 
már reánk nézve elveszett (pl. I. Makk., Sirák, 
Judit, Tóbiás.)' — Ezen állításra a következő 
megjegyzésem van: 

Hogy sz. Jeromos állitja-e és hol állítja, 
hogy az almd szó hétszer jő elő a héber szöveg-
ben, azt nem tudom; de, hogy e szó valóban 

hétszer jő elő a héber szövegben és a Vulgatá-
ban kétszer virgo-val ötször pedig más szóval van 
fordítva, azt igenis beigazolhatom. — Tessék 
elolvasni a héber szöveg következő helyeit: 

1. Genes. XXIV. 4-3. — a Vulgata virgo-vsl 
fordítja. 

2. Exod. II. 8. — a Vulgata puella-val for-
dítja. 

3. Ps. LXVIII. 26. — Vulg. Ps. LXVII. — 
26. juvencula-val adja vissza. 

i. Cantis.I. 3. — a Vulgata adolesce?itula-val 
adja vissza. 

5. Ibid. VI. 8. — a Vulgata adolescentula-vâX 
fordítja. 

6. Proverb. XXX. 19. — a Vulg. ven. 20. 
midier adultera-Y&l mondja. 

7. lsaiae VII. v. IL — a Vulgat. virgo-val 
fordítja. 

Sz. Jeromos, Comment. lsaiae proph. cap. 
VII. v. 14. ezeket mondja: „. . . Et révéra, ut 
cum Judaeis conferamus pedem, et nequaquatn 
contentioso fune praebeamus eius visum nostrae 
imperitiae, virgo Hebraice Bcthula appel-

latur, quae in praesenti loco non scribitur: sed 
pro hoc j e r b o positum est Alma H O ? ^ q u o d 

praeter LXX. omnes adolescentulam transtule-
runt. Porro Alma apud nos verbum ambiguum 
est: dicitur enim et adolescentula, et abscondita, 
idest ájtóxQvrpog... Unde et in titulo Psalnai noni, 
ubi in Hebraes positum est Alamoth H í c a e -

10 
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teri interprétés t ranstulerunt pro adolescentia, 
quod LXX interpretat i sunt pro absconditis. Et in Ge-
nesi legimus, ubi Rebecca dicitur Alma (Genes. 
XXIV.), Aquilam non adolescentulam, nec puellam, 
sed absconditam transtulisse Ergo Alma 
non solum puella vei virgo, sed cum éjaráasl virgo 
abscondita dicitur et secreta, quae nunquam viro-
rum patuerit aspectibus, sed magna parentum 
diligentia custodita sit. Lingua quoque Punica, 
quae de Hebraeorum fontibus manare dicitur, 
proprie virgo Alma appellatur." 

Ugyancsak sz. Jeromos : Libr. Hebraic, quaest. 
in Genes, cap. XXIV. vers. 43. a következőket 
mondja : » . . . In Hebraeo scriptum e s t : Ecce 
ego st ans juxta fontem aquae, et erit adolescen-
tula, quae egredietur ad hauriendum: et dixero 
ei, da mihi bibere paululum aquae de hydria 
tua, etc.a Pro adolescentula quoque, quae Graeco 
sermone vsavis dicitur, ibi legimus Alma " 

quod quidem et in Isaia habetur. Nam in eo 
loco, ubi in nostris codicibus scriptum est : Ecce 
virgo concipiet, et pariet (Is. VI. 14.), Aquila 
t ranstul i t : Ecce adolescentula concipiet, et pariet. 
In Hebraeo legi tur : Ecce Alma concipiet, et 
periet. Notandum ergo, quod verbum A'ma, nun-
quam nisi de virgine scribitur, et habet etymo-
logiam aTióxQvcpog, idest, abscondita. 

Nota. Quod verbum Alma etc. Idipsum cum 
affirmarem adversus doctorem Hebraeum, nomine 
Moysem, respondit ille, Proverbiorum capite tri-
cessimo legi nomen Alma, quod mulieri adulte-
rae tribuatur. Sed hujus erroris facilis confutatio 
est ex ipso Hebraico contextu, ubi bealma 
separatum legitur puncto silove, abiis, qu<e di-
cuntur de muliere adultéra. Vera est ergo Hiero-
nymiana adnotatio, verbum Alma nunquam nisi 
de virgine scriptum in sacris codicibus. — Mar-
tian." 

Hoc idem verbum, folytatja sz. Jeromos, et 
in Exodo de Maria sorore Moysi virgine legi-
mus. (Exod. II. 8.) Ostend ant ergo Judaei in 
scripturis alicubi positum Alma, ubi adolescentu-
lam tantum, et non virginem sonet: et concedi-
mus eis, illud quod in Isaia apud nos dicitur: 
Ecce virgo concipiet, et pariet, non absconditam 
virginem, sed adolescentulam significare jam 
nuptam." 

A Példabeszédek XXX. fej. 19. verséhez a 
következő megjegyzést fűzi Rosenmüller : „Locus 
agit de furtivis et clandestinis amoribus, et con-

gressu, quem vir cum puella innupta exercet, 
nemine praeter amantes conscio, dum interea 
ilia pro virgine habetur, et quid vitii sibi hae-
reat, ita dissimulât, ut ab aliis id frustra per-
vestigetur." Cfr.Perrone, Praelect Theolog. Volum. 
V. pag. 136. nota 2. Ugyanitt a szerző, Perrone, 
megjegyzi: „Hinc patet hanc adolescentem ab 
auctore Prov. distingui a foemina adultéra 

de qua versu proximo loquitur, 

secus ac contendunt Hebraei. Dr. Klee Henr., 
Kath. Dogmatik. II. köt. pag. 412. nota. 1. a 
Példabeszédek eme XXX. fej. 19. verséhez igy 
szól : „In welcher Stelle jedoch nur von einer 
Jungfrau die Rede ist, welche es nur dem Namen 
nach noch ist." 

Crux interpretum ! 

Végül igy zárja be nt. ur rövidke felszóla-
lását : „Előre is köszönetemet fejezem ki annak, 
ki e folyóirat következő számában — talán az 
esetleg kéznél lévő Gesenius-Drach. Lexicon meg-
tekintése után — szíveskednék értesíteni, vájjon 
a há almá előfordul-e kétszernél többször is a 
héber szövegben." 

Kezem ügyében van Gesenius-Dietrich Lexi-
conja a 6-ik kiadásban, megjelent Lipcsében 
1863. E szótárban a 662. lapon a fennemlitett 
szóról ez van megirva: n p / ^ fem. des vor. — 

(értsd : az előtte lévő m. mannbarer Jüng-

ling 1. Sam. 17, 56. 20. 22. stb.) — mannbare 
Dirne, puella nubilis et viro matura, wie das arab. 
államon, syr. alamtho, chald. s. v. a. rnj ; j 
und das griech. vs&vig, w i e es die LXX. Ps. 68, 26? 
und Aqu. Symm. Theod. Jes. 7, 14. gegeben ha-
ben. Der Begriff des Wortes liegt lediglich in dem 
mannbaren Alter, nicht in der unbefleckten Jung-
frauschaft (wofür der Hebräer ein anderes Wort 

hat, und welchen Begriff Jes. 7, 14. Spr. 
30, 19. HL. 6, 8. ausschliessen, weshalb es die 
LXX. Jes. 7, 14. fälschlich durch Ttaç&évog übersetzt 
haben), nicht dem Verechelicht — oder Nicht-
verechelichtsein, wiewohl ersteres wohl gew. 
ausgeschlossen ist. 1. M. 24, 43. 2. M. 2, 8. Ps. 
68, 26. HL. 1, 3, 6, 8. stb. stb. 

Ezek után Gesenius-Dietrich Lexiconja alap-
ján konstatálhatjuk, hogy kétszernél többször, ille-
tőleg, mint fennebb állítottam hétszer fordul elő 
az almá szó a héber szövegben, nevezetesen Gese-
nius-Dietrich terminusai szerint : 
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1. 1. Mos. 24, 43. vagyis Genes. XXIV. 43. 
2. 2. Mos. 2, 8. „ Exodi II. 8. 
3. Ps. 68, 26. „ Ps. LXVIII. 26. 
4. HL. 1, 3. „ Cantic. I. 3. 
5. HL. 6, 8. „ Ibid. VI. 8. 
6. Spr. 30, 19. „ Proverb. XXX. 19. 
7. Jes. 7, 14. „ Isaiäe VII. 14. 

Ami azonban Geseniusnak az alma szóról 
adott fejtegetését illeti, mondván: „Der Begriff des 
Wortes liegt lediglich in dem mannbaren Alter, 
nicht in der unbefleckten Jungfrauschaft" és 
ismét: „Die LXX. Jes. 7, 14. fälschlich durch 
TtaQ&svog übersetzt haben," — lévén Gesenius egy 
megtestesült rationalista, — természetesen komoly 
figyelemre nem méltatjuk. Az első állitása ugyanis 
ellenkezik sz. Jeromosnak fennebb kifej tet t tani-
tásával az alma szó felett. Sz. Jeromost pedig, 
mint jól tudjuk, a csalhatatlan egyház „in ex-
ponendis sacris Scripturis Doctor maximus"-nak 
nevezi e szentnek ünnepnapján használt collectá-
jában. 

Geseniusnak második állitása pedig, hogy a 
LXX. hamisan forditották Jes. VII. l i .&haalmá szót 
TíaQ&évog-szal, ellenkezik hitünknek egy sarkalatos 
czikkelyével. 

iSzatmár. 

„A BIBLIA ES A TUDOMÁNY." 
Ez alatt a czim alatt nagyszabású irodalmi vállalat 

indult meg dr Csuday Jenő, prém. kanonok, egyetemi 
m.-tanár, JDugovich Imre hírlapíró, és dr Zelliger Vilmos, 
esztergommegyei áldozópap, s felső kereskedelmi iskolai 
hittanár szerkesztőségében. Az előfizetési felhívás szerint 
a „Biblia és tudomány" cz. nagy irodalmi vállalat föl-
karolja az összes tudományokat, hogy a tudomány, böl-
csészet és a hit hangján buzgólkodjék. A mi következőleg 
oszlik föl. Bevezetés. (A munka felosztása.) I. Rész. I. A 
biblia fogalma, természetfölötti jellege. — II. A biblia 
emberi és természetfeletti tekintélye. — III. A biblia 
magyarázata. — IV. A biblia és a Talmud. — V. A 
biblia nyelve és beszédmódja. II. Rész. I. A biblia és a 
világtan. — II. A biblia és az élettan. — III. A biblia 
és az embertan. — IV. A biblia és a nyelvészet. — V. 
A biblia és a népisme. — VI. A biblia és a történelem. — 
VII. A biblia és az egyptologia. — VIII . A biblia és 
az assyrologia. — IX. A biblia és a kortan. — X. A 
biblia és a földrajz. — XI. A biblia és a természettu-
dományok : 1. A biblia és az állattan. 2. A biblia és a 
növénytan. 3. A biblia és az ásványtan. — XII. A biblia 
és a csillagászattan. — XIII. A biblia és a bölcsészet-
tan. — XIV. A biblia és az erkölcstan. — XV. A biblia 
és a törvényhozás. — XVI. A biblia és a költészet. — 
XVII. A biblia és a művészetek. — XVIII. Az ipar és 

a kereskedelem a bibliában. — XIX. A hadviselés a 
bibliában. — XX. Társadalmi élet a bibliában. — III . 
Rész. I. Isten a bibliában. II. Jézus a bibliában. — III. 
A bold. Szűz Mária a bibliában. — IV. A biblia szellem-
tana. — V. A biblia és a csodák. — VI. A biblia és a 
jövendölések. — VII. A biblia kultusza. — A munkatársak 
sorában a kath. irodalom jelesei állanak. A műből heten-
kint egy negyedrétalaku, 32 oldalos füzet jelenik meg, 
mümellékletekkel és illusztrácziókkal. Előfizetési ár 1 
évre (52 füzet) 20 forint, félévre (26 füzet) 10 forint? 
negyedévre 5 forint. Az első füzet február első vasár-
napján jelenik meg. Megrendelhető a munka „A Biblia 
és tudomány" szerkesztőségében. (Budapest, Gyár-utcza 
5. Kegyesrendiek bérháza.) 

A műhöz dr Schlauch Lőrincs bibornok, nagyváradi 
püspök ur irta a következő nagyszabású előszót: 

Amidőn felkérettem, hogy a „Biblia és Tudomány" 
czimü vállalathoz az egyház áldásával és erkölcsi támo-
gatásommal járuljak, megvallom, haboztam. Nem az 
elsőre nézve, mert nem lehet nem áldani az oly igye-
kezetet, mely az emberi lét leghatalmasabb két ténye-
zője : a hit és a tudomány közt az összhangzatot fel 
kivánja tüntetni és ez által az emberi lélek legszebb 
nyilvánulásait a maga egységes fenségében dicsőíteni. De 
haboztam, mert az összes tudományokat synthetice fel-
karolni és az összefüggő szálakat megtalálni, amelyek 
azokat a hithez kötik, nekem oly óriási feladatnak lát-
szott, melyet végrehajtani a tudományok mai fejlettsége 
mellett és a különleges szakismeretek bámulatos ter-
jedelme miatt csak igen nehezen lehet — ha az egyál-
talán lehetséges. 

És mégis az eszme igézően kecsegtető, mely any-
nyival inkább vonz, miután amit most e vállalat létesí-
teni kiván, már azt egykor megtette a mág csak nem 
régen oly annyira kicsinylett : Scholastica. 

Nem volt a tudománynak oly ága, melyet az fel 
nem karolta volna. Kezében tartotta mindazt, amit az 
ó-kor claszicitása és a kutató ész felfedezései azon korig 
alkottak. Tárháza volt a szent és profán tudománynak. 
A pogány bölcsészetnek és történelemnek nem volt oly 
része, melyet munkakörébe nem vont volna. Az Istenről, 
az emberről, a látható és érinthető dolgokról nemcsak 
külsőleg, hanem az elvek mélyére hatva, a végok és 
végczél megjelölése mellett oly szakismerettel tanított, 
hogy korunk tudósai azt tőle méltán irigyelhetnék. Nem 
választotta el az észt a hittől, hanem mindkettőt össze-
foglalta. A természettudományokat is a Scholastica tu-
dományos kutatásainak körébe vonta. „Cum enim — 
mondja XIII. LEO — scholastici sanctorum patrum 
sententiam secuti in anthropologia passim tradiderint 
humanam intelligentiam nonnisi in rebus sensibilibus ad 
noscendas res corpore materiaque carentes evehi, sponte 
sua intellexerunt nihil esse philosophiae utilius, quam 
naturae arcana diligenter investigare et in rerum physi-
carum studio diu multumque versari." (Epistola ency-
clica Leonis XIII. „Aeterni Pratris.") 

Ma azonban a tudományoknak szakok szerinti való 
osztályozása és a fejlődéssel járó anyaghalmaz a termé-
szetüknél, tárgyaiknál fogva messze szétágazó tudomá-

10* 
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nyoknak összesítését felette nehezíti. A tágult szellemi 
látkörrel u j tudományok keletkeztek, a munkafelosztás 
váratlan vívmányokkal gazdagította különösen az exakt 
tudományokat, egy egy ága ezeknek egész könyvtárt 
képez és egy emberélet kevés arra, hogy bárki, ha por-
tentum volna is, ezeket kimerítően tárgyalja. Mind-
inkább haladunk azon kor felé, amelyben csak szak-
tudósok lesznek, az egyetemes képzettség pedig a rit-
kaságok közé fog tartozni. Az emberi ész feltartóztat-
hatlanul halad, szétválasztja a rokonfaju tudományokat, 
u j osztályozást fog csinálni, u j rendszereket fog fel-
állítani. 

Ezen állapotok részben megvannak már ma is ; és 
az emberi elme, mint mindig, ugy ma is keresi az ösz-
szekötő kapcsot, mely az egyik tudományt a másikhoz 
füzi. Keresi a magasabb szempontot, mely az emberisé-
get fejlődésében, haladásában vezeti. 

És i t t természetszerűen felmerül a kérdés : mily 
állást fognak elfoglalni e tudományok a kereszténységgel, 
annak tanaival és különösen a Bibliával szemben, mely 
írott kutforrását képezi a keresztény hitnek, melynek 
könyveit — mint a vátikáni zsinat mondja : — „Ecclesia 
pro sacris et canonicis habet, non ideo, quod sola 
industria humana concinnati, sua dein auctoritate sint 
approbati, nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine 
errore contineant, sed propterea, quod Spiritu Sancto 
inspirante conscripti Deum habent auctorem atque ut 
tales Ecclesiae traditi sunt" (Sess. III . cap. 2 ) — és 
amelyekkel éppen ennélfogva nem állhatnak ellentétben 
a profán tudományok sem. 

Hit és tudomány végelemzésben egy forrásból 
csergedeznek. Isten a természetesnek és természetfölöt-
tinek teremtője, e kettő tehát nem állhat ellentétben : 

„Nulla umquam inter fidem et rationem vera dissensio 
esse potest, cum idem Deus, qui mysteria revelat et 
fidem infundit, animo humano rationis lumen indiderit: 
Deus autem negare seipsum non possit, nec verum vero 
unquam contradicere." (u. o. IV. 3.) A Biblia a termé-
szetfölötti revelácziónak könyve, a tudomány mint a 
természetes ész munkájának eredménye, nem tagadhatja 
meg az előbbit. A tér, amelyben az Istennek e két 
manifestácziója áll, különböző, de nem ellentétes. A 
Biblia a profán tudományoknak nem forrása, nem is 
czélja a tudományosan vitatható tételek felállitása, — 
az adatok, amelyeket tartalmaz, igazak, de mindig az 
üdvösséggel viszonyítva adatnak elő. A reveláczió az 
észnek szabadságát nem nyomta el, de az ész ezen 
szabadságot helyesen és eredménynyel fel sem használhat 
a reveláczió lerontására. 

Ami itt elvként röviden van felállitva, azt a szá-
zadok történelme igazolja. Igazol pedig kettőt : 

Az első az : hogy a természetes észnek és az 
emberi szorgalomnak az ismeretek különféle ágaiban tett 
kutatásai, felfedezései, tanulmányai a Bibliát nem czá-
folták meg, sőt naponta mindinkább szaporodnak az 
adatok, melyek mellette bizonyítanak. 

A másik az : hogy mennél inkább ellentétbe 
helyezte magát a tudomány a reveláczióval és mennél 

inkább eltávozott tőle, annál nagyobb csalódásoknak 
tette ki magát. 

A hit és az ész egy léleknek nyilvánulásai. tevé-
kenységükben eltérhetnek, de az összekötő kapocs köz-
tük meg nem szakadhat, mert a végok egy. 

A szabad kutatás elő lépése az volt, hogy az észt 
a Biblia alól felszabadította. A Szentírás feszélyezte az 
ész kicsapongásait és noha a Biblia egyáltalán nem 
akadályozta az emberi elmét abban, hogy fejlődjék, mű-
velődjék; nem akadályozta, hogy felhatoljon az égi 
testek titkaiba ; nem akadályozta, hogy leszálljon a föld 
mélyébe ; nem abban, hogy az érzéketlen természet 
vagy a növényi és állati ország törvényei felderítésére 
használhassa fel erejét ; de a tudomány tovább akart 
menni, az élet forrásáig akart hatolni, az elérhetetlent 
akarta elérni, a lehetetlent valósítani, autodidaktus akart 
lenni, kecsegtetvén önmagát, hogy a Biblia nélkül is, sőt 
annak ellenére fogja : — mint Renan mondta — ,.az 
emberiséget tudományosan szervezni." (L'avenir de la 
science, p. 37.) 

Lassú, de állhatatos harczot vivott a reveláczióval 
és ma már azt az elvet véli diadalra emelhetni, hogy „a 
tudomány minden, a vallás semmi" ; nemcsak a keresz-
ténységet hiszi leverettnek, hanem minden a természet-
fölöttire emlékeztető vallási gerjedelmet megsemmisítve. 

Előbb kétségbe vonta a szent könyvek hitelességét, 
azután tagadta az isteni sugalmazást (inspiratio), leszál-
lította a profán könyvek színvonalára és hogy velük 
egyenlő módon kell elbánni kritikailag, mint más szel-
lemi termékekkel. Ami bennök természetfölötti, az 
egyszerűen nem igaz, ami pedig természetes, az az 
akkori gyermeki felfogásnak megfelelő, de ami a kritikai 
ész és a tudomány Ítélőszéke előtt meg nem állhat. 

Mózesnek Cosmogoniáját egyszerűen regének mondja, 
a csodatetteket mystifikácziónak, a jövendöléseket hal-
lucinátióknak veszi, mythikus alakká tette Jézust, kit 
csak tanítványai tettek Istenné. 0 képviselte az egész 
emberiséget annyiban, hogy az, ami az ő születéséről, 
szenvedéseiről, haláláról és feltámadásáról mondatott, az 
mind az emberiségre alkalmazható. 

A bibliai racionalizmus, utóbb a kritikai ész és 
végtére a független tudomány mindezeket elvetvén, 
egyszerűen és kizárólag a tapasztalati térre lépett és 
még mielőtt Comte pozitivizmusa feltűnt volna, már (a 
tényekből a természet-törvényekre következtetést vonván) 
minden metaphizikai filozofiát kiküszöbölt. 

Ezen az uton vélte felderiteni a dolgok eredetét, 
feltalálhatni a földi titkok kulcsát, e téren — a tudo-
mányos kutatások terén — fognak megvalósulni azon 
fényes Ígéretek, melyeket a kereszténység tett, de be 
nem váltott. A kereszténységnek Ígéretei a keresztény-
ségen kivül fogcak teljesülni, a természeti tudományok-
nak a végtelenségig való fejlesztése által. Történelem, 
természettudomány és történet, vegytan, fiziológia, mind, 

I együttesen fogják az ideál megközelítését lehetővé tenni, 
melyet a kereszténység a Bibliára támaszkodva felállított, 
de amely a Bibliába megkövülve valósithatatlan. A tu-
dományos kritikának ezen eljárására azt mondjuk, hogy 
a Biblia önmagát védi ezen állításokkal szemben, a tu-
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dománynak fényes Ígéreteit pedig eddig az élet nem 
valósította. 

Egyszerűen oda mutathatunk, hogy maga a tudo-
mány már ma lépésről-lépésre mintegy önkénytelenül 
igazolja Mózesnek, a félbarbárnak — mint a darwinisták 
mondják — logikáját a teremtés leírásában, ugy, hogy 
mondhatni, miszerint Mózes négyezer évvel előzte meg a 
tudományt. 

„Tagadhatják-e a fennhéjázó pozitivisták — egy 
franczia tudóst idézek — hogy Mózes nem oldotta volna-e 
meg a világosság kérdését a modern természettudomány 
értelmében több ezer évvel, mielőtt még a rezgés (vi-
bration) elmélete felmerült volna, mely bennünket meg-
tanít, hogy a világosság nem a napnak kisugárzása, 
hanena az imponderabilis folyamnak (fluidum) mozgása. 
Kétségbevonhatják-e, hogy Mózes leírása összhangzásban 
nem volna a természettudománynyal, midőn nekünk 
leirja az általános teremtésben a fejlődésnek fázisait, 
amint azok a természet törvényeinek hatása alatt fel-
tűntek ? vagy állíthatják-e, hogy ellentétben volna a 
geológiával, midőn leirja azon sorrendet, melyben az 
élet mindenféle irányban nyilvánult ? vagy a természet-
történettel, midőn mondja, hogy Isten teremté a lényeket, 
mindegyikét a maga faja szerint és gyengébb fajokat és 
magát az embert, a légkörnek és földrétegek természete 
szerint? tagadhatja-e, hogy azon ásatások, melyek most 
Assiriában és Chaldeában történnek, csodálatos módon 
megerősitik Mózes elbeszéléseit." (La science contem-
poraine et le Dogme de la Création. — Eugène Pesnelle.) 

A mióta a hyeroglifek és ékírás olvasása lehetővé 
tette a kiásott emlék- vagy sírkövek megértését, azóta a 
Bibliának hitelessége és ezáltal tekintélye napról-napra 
növekszik, ugy, hogy nem egy tudós, nem az apriorisz-
tikus philosophemákat, hanem a bibliai adatokat veszi 
további kutatásainak regulátorául. 

A második pont, amit figyelmen kivül nem lehet 
hagyni, az : hogy a tudomány elhagyván a Bibliában 
lefektetett természetfölötti revelácziót, pusztán az emberi 
ész után indulván, csalódott, tévedett és nem képes 
valósítani azt, amit ígért. 

így a titkok titkát, mely a teremtett dolgok ere-
detét és az élet forrását födi, daczára az ész kimondha-
tatlan erőlködésének, nem sikerült felvilágosítani. Az 
ember eredete, életének törvényei, végrendeltetése, ma is 
a tudomány előtt áthathátatlan rejtély. A tudomány az 
emberi észt nem vitte közelebb ezeknek megismeréséhez. 
A véghetetlen gondolata ma is súlyosan nehezedik a 
lélekre és sem a természettudomány, sem az élettan 
nem nyújt módot, hogy ettől szabaduljon. 

„In principio creavit Deus coelum et terram." 
Ez a kulcsa az összes létnek. Egy legfőbb ész áll 

a teremtett világ kezdetén, mint ok ; minden, ami létezik, 
mint okozat, erre vezetendő vissza. Egyszerű, világos 
és megnyugtató reveláczió ez, az Istentől jön s azért 
magasztos, melylyel szemben a tudomány minden küz-
delme eltörpül. 

A tudomány eddig csak a parányokig hatolt, nem 
fog tovább hatolni soha, mert a legfőbb ok, a teremtő 
erő, mindig ki fog siklani kezeiből. De a parányok el-

mélete is csak hypotézis és igy az alap, amelyre az 
evolúciót épiti a tudománya bizonytalan. Chaos, ábránd, 
sejtelem mindaz, amit eddig nyújthatott . Az anyag örök-
kévalósága, a parányok természete, ereje, a rudimen-
tális ősképlet, az evoluczió által létesített különválasztása 
a fajoknak — mindezek oly kérdések, melyeknek megol-
dására a tudomány vállalkozott, de Mózes Cosmogeniájá-
nak egy parányit sem ártottak. 

Maga Clauda Bernard — kinek tanúsága bizonyára 
nagy fontossággal bír — kijelentette, hogy „les causes 
premieres, qui sont relatives à l'origine des choses, nous 
sont absolument impénétrables." (Science exper imenta l 
p. 53.) Es ez képezi inferioritását minden tudományos 
kutatásnak a Biblia arányában. 

De másként is, kérdezzük meg a multat, volt-e 
idő, amelyben a tudomány regulátora volt az egyéni 
vagy családi, vagy a társadalmi életnek, volt-e idő, 
melyben a keresztény korban az evangéliumi morál ki 
lett volna szorítva az életből a tudományos bölcseleti 
szabályok által ? 

A keresztény életrend a Bibliából meritette szan-
cióját és ennek uralma alatt haladt, művelődött és bol-
dogult. A tíz parancsot pótolta-e valaha a filozófia? Az 
összehasonlító vallástudomány szolgáltatott-e ujabb ada-
tokat a pozitivizmus elméletének, vagy nem inkább 
megerősitette-e a keresztény kozmológiának adatai t? Az 
anthropológia megmondja-e nekünk, mik vagyunk ? Mi a 
nyelv eredete, mik a morál kutforrásai ? Vájjon mindezek 
nem siklanak-e ki a tudomány illetékessége és a böl-
csészeti rendszerek kezei alól? 

A keresztény katholikus meggyőződés a teremtés, a 
megváltás és üdvözülés kérdéseiben nem találhat a tu-
domány úgynevezett vivmányaiban megnyugvást és az 
anyagelvi evolúciót és annak siralmas végkövetkeztetését, 
az agnoscitizmust, mint észellenest, mindig magától 
elhárítani fogja ; annál inkább, mert a materialisztikus 
iránynak leghevesebb védői a tudománynak tehetetlen-
ségét beismerik. 

Dubois íteymond hét pontot jelöl meg, melyeknek 
magyarázatában hiában fáradozik a tudomány : az erő 
és anyag lényegének megértése; a mozgásnak eredete 
természetfölötti mozgató erő nélkül ; az egész természet-
ben észlelhető czéltudatos berendezés ; az érzés mikénti 
lé t re jö t te ; az észszerű gondolatnak, reflexiónak és a 
nyelvnek eredete ; az akarat szabadsága ; az élet kezdete. 
Ezekre nézve mondhatta azon emlékezetes szót: igno-
rabimus. 

„Ecclesia per se ipsa, ob suam nempe admirabilem 
propagationem eximiam sanctitatem et inexhaustam in 
omnibus bonis foecunditatem, ob catholicam unitatem, 
invictamque stabilitatem, magnum quoddam et perpetuum 
est motivum credibilitatis et divinae suae legationis 
testimonium irrefragabile," igy beszél a vatikáni zsinat 
a „Constitutio de Fide" czimü III. fejezetben. 

Tehát a katholikus egyház homlokán viseli ter-
mészetfölötti eredetének és isteni voltának szignaturáját. 
A szellemi evoluczió, a kétezeréves fejlődés nem változ-
tatta meg azon forrásnak természetét, melyből életét me-
ríti. „Quod evolvitur — mondja Lernei sz. Vincze — non 
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ideo proprietate mutatur." A történelem tanúsága szerint 
a szent könyvek, a százados tudományos törekvések, téve-
dések, tán diadalok daczára is nagy vonzó erejüket a 
lélekre megtartották mindig, megtartják ma is és azért 
ma sincsen jogosítva a tudomány a priori elvetni azt, 
amit a Biblia mint tényt tartalmaz, vagy azt az experi-
mentálás szük keretébe szorítani és ezáltal minden ideális 
fellendülést koczkára tenni vagy megsemmisíteni. 

A Bibliát ma inkább, mint valaha a tudomány 
fegyvereivel maga az eltévedt tudomány ellen kell védeni, 
mert ma az anyagi világnézettel korrumpált szellemekben 
az égi ideálizmus inkább elhomályosodik. 

Ugy látszik, mintha az emberi szellem ki volna 
fáradva. Az anyagi világban tett és naponta szaporodó 
felfedezések a lelket bensejében vigasz nélkül hagyják. A 
kísérletek tág téren mozognak és e tér mégis szük a 
léleknek, mely az anyagi vívmányokban nem találja meg 
ideális sejtelmeinek valósulását. A reveláczió kérdése a 
scientia humana mellett mindig fennáll, sőt az utóbbit 
túlhaladva uralja az életet. Max Müller azt mondja, hogy 
annyi hitetlen, vagy atheus közt alig van néhány, aki 
saját tanulmányai folytán lett volna azzá. A tudománynak 
titokszerü ígéreteiben inkább hisz, mint az egész emberi-
ségben kiirthatatlanul élő titokszerü vonzásában a termé-
szetfölötti felé. Vagy nem több hit kell-e a parányok 
automatikus teremtő erejébe, mint a mindenható Isten 
teremtésébe ? A tudomány az anyagi világ ismeretében 
alig van a kezdetén, véghetetlen még, vagy megmérhetet-
en az, amit nem is "gyanit; az erkölcsi világban pedig 

épenséggel nagyon járatlan. 
A pogány ész egykor epedve kereste és kérte a 

revelácziót. Socrates az ifjú Alcibiadesnek, ki őt faggatta, 
hogy magyarázná meg neki azon titokszerü dolgokot, 
amelyeket az ész azok mögött rejleni vél, azt felelte : 
„Csak az Istennek küldötte lehet az, aki bennünket 
eziránt felvilágosíthatna." 

Igy lesz a mai tudománynyal is. Az agnosticizmus, 
mely az evolúció tanának a kétségbeesés vagy a teljes 
szellemi apathia utolsó stádiuma, éppen oly kevéssé 
képes a kutató és nyugtalan észt kielégíteni, mint nem 
az anyagi vívmányok a sziveket boldogítani. A vissza-
hatás tehát jönni fog. A tudomány lassankint a Bibliá-
hoz fog közeledni, mert felfedezéseivel igazságot fog 
neki szolgáltatni, a látszólagos ellentétek el fognak 
enyészni és a tudomány öntudatlanul is, a fölfedezések 
logikája ű t a l fog azon örök princípiumhoz visszavezet-
tetni, mely minden létnek Alphája és Omegája. 

Mindezekből kitűnik, hogy a feladat, melyet ma-
gának e vállalat kitűzött, bármily nemes is legyen a 
czél, mégis roppant nehézségekkel fog küzdeni. Az esz-
mezavar fölötte nagy és a szellemek kibontakozása igen 
lassan halad. Azonban miután Isten nem fogja engedni, 
hogy saját müve leromboltassák, nem fogja megvonni 
áldását azon törekvéstől sem, mely azt szerény munká-
jával dicsőíteni kívánja, 

Nagy Váradon, a magyar nemzet második ezred-
évének első napján. 1896. január 1-én. 

Dr Schlauch Lörincz, 
bibomok, nagyváradi püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
VáCZ. Vájjon mi magyarországi katholikusok eddigi 

mulasztásainkért nem érdemeltük-e meg a fdiszteusok os-
torát ? — 

Erre a kérdésre az itteni katholikus lap, a „Váczi 
Közlöny", a következő figyelemreméltó vezérczikkben 
felelt : 

Az 1848-ki XX. törvényezikk. 

E törvényezikk 3-ik §-a képezi a más vallásúak vér-
mes reményeinek talpkövét. 

E szakasz igy szól: Minden bevett vallásfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által 
fedeztessenek. 

Az egyszerű lelkű józan elme ugy okoskodnék, hogy 
az állam legújabban a felekezetnélküliség álláspontjára 
helyezkedvén, a felekezetek ügyeibe nem elegyedik, hanem 
mindeniknek biztosítja autonómiáját, s csak a főfelügye-
leti jogot tartja meg magának. Eszerint a fenti törvény, 
mint más alapon mozgó, többé szóba sem jöhet. 

Hisz az állam a közös szálakat, melyek az egyhá-
zakhoz kötötték, egymásután bontogatja, elkülöníti tevés-
körüket, müködésköréből mindinkább kizárja az egyháza-
kat, egyszóval az állam és az egyház teljes elválasztásának 
útját egyengeti. Miképpen léphetne tehát azon térre, hol 
az egyházak minden szükségletét ő maga kívánná fedezni? 
Ami a költségek elbírálásánál még nagyobb beavatkozásra 
vezetne az egyházi ügyekbe, mint valaha volt. Egyrész-
ről beszünteti az államvallást, másrészről behoz egy oly 
szoros köteléket az állam és egyházak között, milyen az 
államvallás legvirágzóbb korszakában sem volt. Ez ellen-
mondás a közélet logikus rendjében. Szabad egyházakat 
akar, s a nervus rerum gerendarum nem csak tőle függ, 
hanem egyenesenő szolgáltatja azt. Szabad lehetne az 
olyan ember, kit más tart ki ? 

És mégis ez van most a levegőben, csakhogy némi 
módosítással. 

Régen hallom már illetékes körökben, hogy a más 
vallásúak évi 2.000,000 frtot fognak a törvényhozástól 
segélyül nyerni. Sokáig nem akartam hinni s jámbor 
óhajtásnak tartottam. 

Azonban a más vallásúak mind sűrűbben kezdtek 
hivatkozni a fenti törvényre ; a miniszterek s képviselők, 
köztök a kath. Apponyi is, itt is, ott is nyilatkoztak a 
más vallásúak nagyobb mérvű segélyezésének szüksége 
mellett. Hozzájárult ehhez az éppen az ő segítségükkel 
létrehozott vallás-politikai törvények káros hatása a más 
vallásúak papjainak jövedelmére, mit felemlegetni el 
nem mulasztanak, s mit alapul kívánnak most tekin-
teni követeléseikre. És van ebben valami eszélyes-
ség tagadhatatlanul. Először megásták a vermet ma-
guknak s most annak fenekéről mentőkötélért kiabálnak, 
hogy ne csak ismét a felszínére kerüljenek, hanem még 
kissé magasabbra is jussanak. 

Lehetett tehát sejteni, hogy valami készül, hogy 
valami fő a más vallásúak büvészmestereinek titkos üst-
jében, de eddig csak füstjét látták, vagy legfelebb az 
annak illatában gyönyörködök vigyorgó ar^zait. 

Végre mult heti szombaton feltálalták a hosszú 
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ideig tanulmányozott aranycsinálás bámulatos vívmányát. 
Az ágostaiak feliratot nyújtottak be a szintén más val-
lású miniszterelnöknek, hogy nekik évi 400,000 frt segélyt 
szavaztasson meg az országgyűlésen. Lelkészfizetésre 
63,126 frtot, segédlelkészeknek 18,181 frtot, az egyház-
politikai törvények miatt pótlékul külön a lelkészeknek 
127,493 frtot, papi s tanári nyugdíjaztatáshoz 61,025 
frtot, egyházi alap létesítéséhez 50,000 frtot, és még kü-
lön vegyes szükségletekre 80,000 frtot, mi kitesz összesen 
399,825 frtot s hogy teljes 400,000 legyen a szám, habár 
nem is tudják hová tegyék, még ráadásul 175 frtot. 

Es amilyen a helyzet most, még meg is kapják e 
roppant összeget. 

Ez csak az ágostaiak követelése, de mit fognak igé-
nyelni kálvinistáink, a zsidók, s a többiek ? 

Két oldalról tekinthető ez a segély : vallási függet-
lenség tekintetéből még rájok nézve sem lesz előnyös, 
mert már ennek reményében is feláldozták azt, midőn az 
egyházpolitikai törvényekhez hozzájárultak, s jövőre is> 
habár egyszerű köteles osztályrészüknek kívánnák azt tar-
tani, az évi zsold a zsoldos jellemére okvetetlenül hatás-
sal leend ; de terjeszkedési aspiratiójukra vonatkozólag ez 
a hatalmas országos támogatás kétségkívül kiszámíthatat-
lan előnyöket biztosit számukra. 

A katholikusokra pedig végzetteljes lesz ezen terv 
kivitele. Nem kishitűség mondatja el e szavakat velem, 
mert tudom, hogy Jézusom el, s vele szemben az embe-
rek tervei csak homokba írott betűk, de más kérdés, hogy 
mi magyarországi katholikusok eddig mulasztásainkért 
nem érdemeltük-e meg a filiszteusok ostorát? 

Mi katholikusok nem kapunk az államtól semmit, 
amit nem is sajnál közülünk senki ; de autonomiánk nincs, 
vaslánczokkal vagyunk az állam ellenséges indulatu veze-
tőinek önkényéhez kötve, melylyel önérzetünk daczolhat 
ugyan, de azért még csak zsinatra sem jöhetünk egybe, 
középiskoláink kezünk ügyén kivül esnek, főiskolánk nincs, 
az egyházi vagyon javadalmasok, tehát egyesek birtoká-
ban van, ami kihatásában nagy különbség, alapitványaink-
ból a kormány támogat idegen czélokat, tanítóink, pap-
jaink egy nagy része a párbér behajthatatlansága miatt 
nyomorog, a kegyúri kötelezettségek sem birói, sem közig, 
uton nem érvényesíthetők, a nép az önadóztatáshoz nem 
szokott s van egyházmegye, hol 1000 frt nem áll rendel-
kezésre egész éven át, hogy az egyházi, iskolai szükség-
leteken segítsünk. Nem a nagy szegénység bizonyitéka-e 
az is, habár szép s maga-magát dicséri is, hogy Székes-
fejérvár püspöke tanügyi czélokra évi gyűjtést kezdemé-
nyez? Nem szegénység jele-e az, hogy a papoknak ösz-
sze kell állni, hogy az erőben megfogyatkozottakat a még 
erőben levők szegényes évi 600 frtos nyugdíjjal láthassák 
el ? S ezt teszi azon gazdagnak híresztelt papság, mely-
nek tagjai legtöbb esetben a fővárosi iktatónál kevesebb 
jövedelmet élveznek s teszik azok is, kik hárman sem 
húznak annyi fizetést, mint egy utolsó írnok. 

Es ezen általános szegénységgel szemben versenyre 
kelnek a szegénynek híresztelt más vallásúak hatalmas 
állami dotácziójukkal, így az ágostai egyház, mely maga 
beismeri, hogy évenkint 2.898,762 frtot oszt ki sajátjából 
egyházi és iskolai szükségleteire, mihez járul az államtól 

most kért 400,000 frt. Összesen tehát 3.300,000 frttal 
rendelkezik, oda fordítja ahová akarja s nem számol 
róla senkinek. Hátha egy részét proselitáskodásra hasz-
nálja fe l? 

Közalapját az állam évi 50,000 frttal gyarapítja már 
1894. óta. Mily közalapjuk lesz nekik csak 100 év múlva 
is, míg a váczi egyházmegyéé 800 év óta sem emelkedett 
fel ötvenezerre sem ! 

A legszomorúbb e kilátásba helyezett segélynél az, 
hogy a katholikusok, mert ők a legtöbb adótfizetők az 
országban, segítik ily enormis összegekkel a más vallá-
suakat, még a zsidókat is, hogy azok gyermekeiket majd 
az igaz hittől eltérítsék. Ha egy zsidótól a kath. iskolára 
egy fr t adót követelnénk, égbe kiáltó visszaélést emle-
getne minden újság, minden hatóság, de hogy a katholi-
kusok százezrekkel adózzanak a más vallásuaknak, azt 
meg fogják szavazni az országgyűlésen. 

Hogy is mondta Pilátus ? Mi az igazság ? Ugy lát-
szik, ma legio a Pilátusok száma, ők sem ismerik ezt a 
fogalmat. 

Róma. A pápa a püspöki tekintély mellett — az 
alább következő ügyben imezt a brevét adta k i : 

LEO PP. XIII. 
VENERABILIS FRÁTER, 

S í LUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Studium sollertiamque tuam, quibus te in episcopal! 
munere probasti, Nos equidem pro merito aestimavimus, 
teque ideo peculiari benevolentia complexi sumus. Quam-
obrem quum dignitatem, quam Nobis volentibus geris, 
minus a quibusdam obsequiose habitam comperissemus, 
minime potuimus quin iustum ex eo dolorem percipere-
mus ; episcoporum enim honor, honor Noster est. In re 
tamen tristi solatium non defuit: idque Nos amplum per-
cepimus quum homines sacri cleri tibi intime coniunctos 
perspeximus, ut observantiam pietatemque suam publico 
etiam testimonio confirmatam velint. Opportunum sane 
officium débita prosequimur laude; simul hortamur omnes 
ne unquam ab instituto discedant; nihil enim Nobis gra-
tius eveniet, quam si clerus Episcopis docilis dicto audiens 
fuerit eisque penitus caritate iungatur. Id ut ex optato 
contingat, coelestium vobis munerum ubertatem precamur. 
Testem autem dilectionis Nostrae apostolicam benedictio-
nem tibi, Yenerabilis Frater, universoque clero tuo aman-
tissime impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die XXVI. Decem-
bris M.DCCC.VC, Pontificatus Nostri anno decimo octavo. 

LEO PP. XIII. 
Venerabili Fratri 

FRANCISCO 
Archiepiscopo Aquilano 

Aquilam. 

IRODALOM. 
Az iparostanonczok vallásoktatásáról. Irta 

Bodnár Gáspár tanár, a szatmári kath. legényegylet 
elnöke, a Szent-István-Társulat tud. és irod. osztályának 
tagja. (Kézirat gyanánt.) 1896. 12-r. 132 1. Ára 1 frt. 

Aureus liber! 
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= Analecta Ecclesiastica főszerkesztő Felix 
Cadëne Róma. Via Tor Sauguigna 19. Előfizetési díj 
25 lira = 13 forint, megjelenik havonkint. 

E jeles theologiai római folyóirat most végzi har-
madik évfolyamát. A czimlapon az olvasó számos világ-
hírű nagy tudós nevével találkozik a szerkesztők diszes 
koszorújában, kik első rangú csillagokként ragyognak a 
világegyház Theologiájának egén. 

Még jobban ajálja a folyóiratot Rampolla bíboros 
államtitkár elismerő levele a főszerkesztőhöz. 

A kitűnő folyóirat rendesen közli a szent atya 
bulláit, brevéit, körleveleit, valamint a római Congre-
gatiók legújabb, elvi jelentőségű döntvényeit. Minden 
egyes füzet végéhez franczia nyelven egy vaticani krónika 
van csatolva, mely az apostoli szentszéknél előforduló 
nevezetesebb eseményeket, kinevezéseket, ünnepélyes fo-
gadtatásokat napról napon följegyzi és a jövendő szá-
zadok számára a feledéstől megmenti. 

A folyóirat kimerithetlen kincstára, valóságos arany-
bányája az elméleti és gyakorlati katholikus hittudo-
mányoknak. 

Három év óta gyönyörrel olvasom és azért minden 
magyar theologusnak a legmelegebben ajánlom a párat-
lan folyóiratot, melyet joggal mondhatni, a római szent-
szék hivatalos közlönyének. 

Dr Moravitz. 
Irodalmi jelentés. 

— Karácsony hetében megjelent a Ribényi Antal 
által szerkesztett „Katholikus Hitszónok" első füzete, 
melynek tar ta lma: 1. IJjév. Keresztény újévi üdvözlet. 
(Fischer). 2. IJjév után való vasárnap. Az isteni Gond-
viselés vezérli a jámborokat és gonoszokat. (Quadt.) 3. 
Vízkereszt. A három szt király hitéről, reményéről és 
szeretetéről, (Saffenreuter). 4. Vízkereszt után 1. Korunk 
keresztény ifjúsága rosz oldaláról tekintve. (Appelt.) 5. 
Vízkereszt után 2. Jéz. Kr. háromszoros dicsőségéről. 
(Deidier.) 6. Jézus neve. Jézus nevének jelentősége. 
(Höntschl.) 7. Vízkereszt után 3. A rosz keresztények, 
(E. B. de Vérac.) 8. Hetvened. A hit, az igazság és az 
élet utja. (Dupeyrat.) 9. Gyertyaszentelő. Mi az oka, 
hogy oly sok keresztény az Isten házában tiszteletlenül 
viseli magát. (Anysolog.) 10 Hatvanad. Az evangeliumi 
törvényekről. (P. G Laborie.) 11. Ötvened. A világ 
igazságáról. (P. G. Laborie.) 12. Hamvazó szerda. A 
haláltól nem kell félni. (Jeanjean.) 13. Böjt 1. Három-
szoros kísértés. (L. de Cleyrac.) 14. Böjt 2. Jézus dicső-
ségéről. (G. Dupeyrat.) 15. Böjt 3. A megtérésről. (A 
Lemaitre.) 16. Böjt 4. A kenyér sokszorosításáról. (Las-
selve.) 17. Sz. József. Tartsunk bűnbánatot. (Pilotea.) 
18. Böjt 5. Miért nem hiszünk a mi Urunk Jézus 
Krisztusban ? (D. Hauterive.) 19. Gyümölcsoltó. Az Isten 
hármas kinyilatkoztatásáról. (Dr Putschögl.) 20. Böjt 6. 
(Virágvasárnap.) Az évenkint fényesen megtartott ünnep-
ről. (Le de Cleyrac) 

Ennyit nyújt a szentbeszédek gyűjteménye az első 
évnegyedre. Következik erre „Melléklet a Kath. Hit-
szónokhoz" czimü részlet 2 iven, melynek tartalma : 
^Nagyböjti szent beszéd sorozat." Tárgya: A gyónás 
korszerű fejtegetése. 

Következik a katechetikus rész öt ivnyi tartalommal. 
Ez különben önálló kézikönyv hitelemzők számára Con-
turier János jézus-társasági atyának „Keresztény kath. 
tanitás" czimü müvének nyolczadik kiadása után. 

A „Katholikus Hitszónok" tehát 4 kötetben jelenve 
meg, egyszerre három különálló munkát nyújt előfize-

tőinek, amelyek év végén külön szétvehetők és külön 
beköttetbetők. 

Ezen kiváló becsű munkát melegen ajánljuk t. 
olvasóink becses figyelmébe. 

Minden negyedévben egy kötet jelenik meg, kö-
rülbelül 15 iv tartalommal. 

Egy-egy kötet ára 1 frt, egész évre 4 frt. (Megren-
delhető „erga sacra* is.) 

Ugyanazon kiadótól megrendelhetők még követ-
közök • 

í . ,.Külföld szónokai"-ból V., VI., VIL, VIII., IX. 
és X. teljes évfolyamok. Egy egy évfolyam ára : 2 frt 80 
kr. (14 int.) 

2. Cosimo Corsi pisai érseknek „Rövid reggeli szent-
beszédek" czimü munkája, á r a : 3 frt 20 kr. (16 int.) 

3. „Családi regénytár" I., II. és III. évfolyama. Egy-
egy évfolyam ára kötve : 1 f r t 50 kr. (8. int.) 

4 Szabó Imre, néhai szombathelyi püspöknek németre 
fordított népszerű szent-beszédei. Két évfolyam. Egy-egy 
évfolyam ára 4 frt . (20 int.) 

A I I . évfolyamból két füzet jelent meg, a többi 
sajtó alatt van. 

A megrendelések ft. Ribényi Antal lelkész úrhoz 
intézendők Kispestre, via Lajosmizsei vasút. 

V E G Y E S E K . 
— Királyi kitüntetés. Ő felsége a király Zalka 

János győri püspök ur ő nmgát aranymiséjének ünnepe 
alkalmából a vaskorona-rend első osztályú keresztjével tün-
tette ki. 

— Dulánszky Nándor jótékonysága. Egy titkos 
feljegyzéseket tartalmazó kis könyvből, melybe a boldogult 
titkon osztogatott adományait Írogatta be, kitűnt, hogy a 
boldogult félmilliót osztogatott ki igy, a nélkül, hogy erről 
a világ hallott volna. 

— Protestánsok pusztulása. Ilyen czim alatt pa-
naszkodnak a protestánsok lakta vidékek hírlapjai azon ál-
datlan következmények miatt, melyeket az egyházpolitika a 
gyakorlati életben maga után vont. Nagyon érzik minden-
felé a kárhozatos hatását az „uj rend"-nek. A hivek köny-
nyebbségnek veszik, ha a templom elkerülésével az egy-
házi illetékek fizetésétől szabadulhatnak. Azért írja a prot. 
„Őrálló": „nagyon elég volt már az egyházpolitikából". A 
nép a polgári házasságkötést törvényesnek tudván, a pap-
hoz nem megy, mert fölöslegesnek tartja, hisz náluk a há-
zasság nem szentség. Igy honosodik meg és ver mély gyö-
keret a vallási közömbösség. Az emberek leszoknak a régi 
ájtatosságról, a templombajárásról. Hogy azután az ilyenek 
nem fogják gyermekeiket vallásos szellemben nevelni, az 
előrelátható. A felpanaszolt körülmények közt a protestáns 
papság nem rajonghat többé a reformokért, amiért nem is 
csodáljuk, ha Szász Károly szuperintendens megtiltotta a 
reform, tanítóknak az anyakönyvvezetői tiszt elvállalását. 
Baranyában tehát Belvárd, Kölked és Dencsháza kerületek-
ben, hol ref. tanítókat nevezett ki a miniszter anyakönyv-
vezetőkké, más egyének kinevezése válik szükségessé. — 
Régen mondogatjuk mi már, hogy a protestantizmust meg-
emészti az ő dicsőitett főelve : az egyéni önkény szabadsága. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Ë Megjelenik e lap heten- e 
Ë ként kétszer : : 
Ë szerdán es szombaton. ï 
\ Előfizetési dij: \ 
Ë félévre helyben s posta- E 

küldéssel 5 frt. E 
\ Szerkesztő lakása : E 

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

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

Budapesten, február 5. 11. 
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Ë kir. postahivatalnál : \ 
Ë Budapesten a szerkesz- \ 
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l könyvnyomdájában, \ 
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E 8. sz. alatt, hova a \ 
E netaláni reclamatiók is, \ 
E bérmentes nyitott E 
Ë levélben, intézendők. z 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A lelkipásztorkodás köréből. — Dr Zalka János győri püspök ötvenéves irói jubileuma. — 
Egyházi Tudósítások : R ó m a : XIII. Leo pápa levele az amsterdami „De Tijd" (Az Idő) cz. kath. lap szerkesztőjéhez és munkatársaihoz, 

a lap ötvenévi jubileuma alkalmából. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

A lelkipásztorkodás köréből. 
Mult évi okt. 1-én életbe léptek az uj egy-

házpolitikai törvények. Hogy ezek közül melyik 
és mennyiben sérelmes a kath. elvekre és vesze-
delmes a hivekre nézve, az bőségesen volt már 
fejtegetve ; és elég alkalom nyilt nekünk lelkész-
kedő papoknak a lelkiismeretünket informálni, 
és a lelkipásztori eljárás módját illetőleg meg-
állapodni. Püspök-atyáink is elláttak nyilatko-
zatokkal és utasításokkal. De azért még koránt-
sem elég tiszta a helyzet. Egyes részletek még 
felvilágosításra szorulnak. 

Közeledik a húsvéti gyónás ideje. Azok kö-
zül, kik katholikus létükre pl. a házasságról 
eretnek véleményeket tápláltak, ilyeneket nyil-
ván hirdettek és védelmeztek, talán mégis akad-
nak -— habár előreláthatólag csak igen kevesen 
— kik húsvétkor magukba térnek és gyónásra 
jelentkeznek. Talán az orsz. képviselő urak és 
főrendek között is találkoznak ilyenek, — hisz 
sokan „jó katholikusoknak" mondták magukat, 
•— akik pedig az egyházellenes törvényj tvasla-
tokat helyeselték, megszavazták, és igy e törvé-
nyek hozatalában részesek gyanánt tekintendők, 
s az erkölcsi Ítélőszékben az erkölcstannak ide-
vágó elvei szerint itélendők meg. 

Azt felelhetné valaki, hogy igenis, a gyón-
tató lelkész tartozik azon elveket alkalmazni, a 
feloldozást megadni, elhalasztani vagy megta-

gadni, amint egyikre vagy másikra magát indít-
tatva érzi. 

Az ám, édes lelkésztársam, csakhogy éppen 
ez a punctum saliens. Világos-e, kétségtelen-e 
maga az elv, melyet alkalmazni keilend? Vagy 
talán ugy vagyunk, hogy azt egyik igy, a másik 
ugy foghatja fel, — és pedig egyenlő joggal, 
egyenlő szabadsággal? 

Fel lehet-e az emiitetteket oldoznunk? 
Nem régen halt meg a nagytudományu 

Graniello bíboros, aki ezen kérdésre egyik mü-
vében nemmel válaszolt. Helyes volt-e ezen vá-
lasz? Szaklapokban az ellenkezőt is vitatták. Hol 
van a tekintély, a hiteles szó, a végérvényes 
magyarázat ? 

Mert bizonyos, hogy a reservatio casuum 
megszorítja a közönséges gyóntatópapnak jogha-
tóságát. 

Azok, amiket én ezen kérdésre vonatkozólag 
; összeolvastam, a magam részéről arra indítanak, 

hogy az ilyeneknek az absolutiót megtagadnám. 
De az ellenkezőleg eljárókat sem tudom kárhoz-
tatni; mert hisz, amint én ily esetekben az „üd-
vös szigortu, ugy egy másik gyóntató az „üdvö-
sebb kíméletet" fogja hangsúlyozni, és igy aztán 
megeshetik, hogy az illető poenitens általam re 
infecta elbocsátva, kollégámtól minden nehézség 
nélkül megkapja a feloldozást. Hogy ez igy lesz, 
ha egyátalán lesz, — arra ma körülbelül mérget 
vehetünk. 

i l 



84 t íEL lGUÜ. 

Sokszor hallottam, hogy ez vagy az a pap 
Rómába fordult valamely specziális ügyben, s 
kapott is megfelelő útbaigazítást Ezt tettem én 
is egyik szép napon, és mint gyóntatópap kö-
vetkező levéllel jelentettem kételyemet a sacra 
Poenitentiaria-nak. 

Eminentissime Domine ! 
Notum est, quales in Hungaria leges, reli-

gioni et juribus Ecclesiae repugnantes latae at-
que sancitae ab apostolico (!) rege sint. Praeci-
pue autem lex de s. d. matrimonio civili est 
illa, quae multa mala, funestissimas sequelas 
morales et sociales inter catholicos nostros pro-
feret. 

Tempore pertractationis huj us legis in Se-
natu nostro legislativo, humillime subscriptus 
parochus, officii mei grnvissirni memor, misi 
supplices ad patronum meum, catholicum coini-
tem, Senatus hungarici membrum, litteras, in 
quibus illius magni domini attentionem ad 
punctum VII. Excommunicationum Pontifici spe-
ciali modo reservatarum in Bulla „Apostolicae 
Sedis moderationi" ddto 12. oct. 1869. — direxi 
et exposui, D. Comitem, patronum meum, si pro 
matrimonii s. d. civili votum suum dederit, — 
in casu, quo lex ilia effectui mancipatur, ex-
communicationem memoratam incurrere, ita, ut 
in sede confessionali a non habente specialem 
delegationem, absolvi plane non possit. 

Ephemerides pariter quaedam catholicae 
talem inculcarunt sententiam lectoribus suis> 
asserendo, hanc excommunicationem infligendam 
esse tum deputatis ad Comitia, turn Senatoribus, 
qui nempe voto suo majoritatem efficiente istam 
legem acceptarunt, tum etiam Regi, qui legem 
sancivit, certe tunc, quando lex de facto execu 
tioni publicae mandatur. 

Sunt itaque sacerdotes confessarii, sicut et 
ego, qui anxii in hac re timentes ac trementes 
expectant legis de matrimonio s. d. civili execu-
tionem, praesertim, quia Episcopi nostri nihil 
de ista materia nobis intiment, — ideoque per-
timescendum est, fore, ut in sede confessionali 
praxes diversae invalescant, conscientiae vero 
vei injusto onere graventur, vei „liberali" qua-
dam incuria ab omni responsionis onere soluti 
simpliciter declarentur. 

Rogo ergo humillime Eminentiam Vestram 
et pleno titulo Ven. S. Poenitentiariae Officium, 
ut in hac re mihi et meis confratribus sacerdo-

tibus, quibus ego deinde hanc communicabo, 
directivam sententiam et benignum responsum 
mittere dignetur: 

An citatum VII. punctum („edentes leges 
vei décréta contra libertate m et jura ecclesiae") 
in casu allato applicabile sit, nec ne? Si i ta: 
quibus, quomodo applicetur? 

Tales sunt in patria mea circumstantiae, 
talis ignorantia et magis adhuc negotiorum quo-
rundam pastoralium tam superficialis tractatio, 
ut status noster sacerdotalis passim, uti aliqua 
industrialis societas — irrisioni et contemptui 
exposita, omni suo sublimiori nimbo et influxu 
destituatur. 

E levelemet 1895. jan. 22-én, tehát egy 
évvel ezelőtt irtam, és február 6-án, ugyanazon 
beadványra rávezetett következő választ kaptam : 

228. Responsum S. Poenit. Aplicae. Gratis.— 
Sacra Poenitentiaria, perlectis expositis, respon-
det: Recurrendum ad S. Officium. Datum Romae 
in S. Poenitentiaria die 6. Februarii 1895. N. 
Averardius S P. Ref. A. Martini S. P. Secret. 

A névaláirások különben kissé bizonyta-
lanok. 

Még tavaly februárban csakugyan a S. Officii 
congregatióhoz fordultam az utasitás szerint, 
újra előadtam kérelmemet, a Poenitentiaria vá-
laszával együtt. Miután v laszt nem kaptam, 
augusztus havában a doLot megsürgettem. Az-
óta várok, de hiába. Ezen eredménytelenség 
amily jellemző a római viszonyokra, éppen oly 
szomoritó ránk nézve. Igy marad a pasztoráczió-
nak egyik másik részlete a papiroson, mert nem 
tudjuk az életbeléptetésnek módját. P. R. 

— 

Dr Zalka János győri püspök 
ötvenéves irói jubileuma. 
Győr lánglelkü s galambszivü főpásztorának öt-

venéves áldozópapi jubileumával karölvte jár az arany-
tollú litterátornak, dr Zalka Jánosnak ötvenéves irói 
jubileuma. 

Sőt ez utóbbi meg is előzte amazt. 
Ezt a tényt csak iró ember képes fölfedezni, olyan 

publiczista, akinek figyelme kiterjed mindenre s még 
ezenfelül is egyre-másra. 

Az irodalomtörténet nem számol ezekkel, hanem 
igenis a tényekkel. 

Tény pedig, bogy dr. Zalka János, győri püspök 
irodalmi működése egy félszázaddal nyul vissza ama 
korba, midőn az irodalommal vajmi kevesen foglalkozá-
nak, amidőn maga a magyar irodalom is gyermekéveit élte. 
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Jóval 1846-ban történt pappá szenteltetése előtt, 
még mint növendékpap, fényesen folytatott bittudományi 
tanulmányai mellett, üres óráiban nagy előszeretetted 
áldozott a Múzsának ; nevezetesen a Pázmáneumban iró1 

tehetségének számos jelét adta és nem csekély sikereket 
ért el.*) 

E munkálkodása bizonyára nem szakadt meg, 
midőn mint fölszentelt áldozópap a lelkipásztorkodás 
gyakorlati terén fejtette ki ügybuzgóságát, vagy később, 
midőn szent Ágostonról nevezett bécsi felső hittudományi 
intézetbe jutott, ahol doctori koronát szerzett. 

Okvetetlenül máris jó hangzású irói nevének kellett 
lennie, amit csak irodalmi dolgozatai révén szerezhet 
vala, mert különben nem bizták volna rá már egy évvel 
utána a Katholikus Néplap szerkesztését, kevéssel azután, 
hogy 1848. évi augusztus havában Budapest belvárosi 
plébániáján mint káplán ama zivataros nagy napokban 
sokféle nehézségek között s nem csekély önfeláldozással 
segédkezett a lelkipásztorkodásnak akkor vajmi kényes, 
mitöbb veszedelmes mezején. 

Budapest, akkor még Pest és Buda bombáztatása, 
Budavár ostroma s dicső bevétele, majd a magyar kor-
mány menekülése, utána az osztrákok bevonulása bi-
zonyára elég méltatásra találtak a történelem lapjain 
valamint a még élő kortársaknak, mint szemtanuknak 
emlékezetében, hogy megközelítő képét nyerjük ama 
körülményeknek, melyek közepette az ifjú szerkesztő s 
lelkipásztor forgatta a tollat és szolgálta a hivők lelki 
üdvét. 

Tolla szellemi vigaszt nyújtott az akkor mélyen 
háborgó lelkeknek, pásztorkodása pedig a sebesülteknek, 
haldoklóknak és szomorodott hozzátartozóiknak üdvöt 
s békességet adott minőt a világ nyujtaûi nem képes. 

Már ekkor fényes bizonyságát adá erős s mégis 
szelid lelkének a fiatal pap-szerkesztő, mintegy előjeléül 
annak, amit később, áldásos élete folyamában mindig 
tanúsított, az erős és szende lelkületnek bizonyítékát, 
amit jelszójában is kifejez vala : fortiter et svaviter, 
erősen és szelíden : fortiter in re, svaviter in modo, erős 
elhatározottsággal a dolog érdemében, szelíden az em-
berekhez s viszonyokhoz mérten. 

A szabadságharcz leveretésével halálos dermedtség 
szállt az egész hazára ; elnémult a sajtó s félbeszakadt 
dr Zalka János irói munkálkodása is. 

Budapestről Esztergomba helyezte át főpásztora, 
mintegy menedékhelyet adva a szerkesztőnek, aki a 
Haynau-uralom és a rákövetkezett, nem kevésbé gyászos 
korszak alatt nem volt teljes biztosságban ott, hol 
minden magyar irót rebellisnek vagy még rosszabbnak 
tartottak és a hol a fölszentelt papi hivatás sem mentett 
m e g a gyanúsítástól. 

Dr Zalka János azonban csakhamar visszakerült az 
ország fővárosába: a budapesti m. kir. tudomány-egyetem 
egyenes meghivására 1853-ban az egyháztörténelem taná-
rává neveztetett ki, és nemsokára átvette a Religio 
felelős szerkesztését, mely ez időtől fogva nagyobb el-

*) Emiétkönyv dr. Zalka János püspöké szenteltetésének 
XXV. évfordulója alkalmából : 37. lap. 

terjedést nyert és nagy tekintélynek örvendett ország-
szerte. 

A szerkesztőnek és körüle csoportosult jeles íróknak 
nevei már magukban is elégséges magyarázatát adják 
ennek, de hozzájárult ahoz még ama körülmény is, 
hogy egy ideig a Religio volt az egyedüli magyar füg-
getlen lap az országban, és majdnem a hatvanas évek 
közepéig az egyetlen katholikus lap az ország szivében: 

A Religio mindig fontos missziót teljesitett ; e 
gyásznapokban azonban egyedüli vigasza vala a reménye 
veszett magyarságnak, egyedüli képviselője az orosz 
segedelemmel levert, de meg nem hódított, magát soha 
meg nem adott magyar nemzetnek. 

E kettős hivatását a Religio dr Zalka János szer-
kesztésében oly nagy sikerrel tölté be, hogy boldog 
emlékű Danielik János, kinek utóbb oly nagy része vala 
Deák Ferencz oldalán a kiegyezés nagy müvének létesí-
tésében, sokszor mondogatá e sorok irója, akkoriban a 
Magyar Korona főmunkatársa előtt, hogy a Religio 
nélkül az ország ázsiai tespedésbe s elvaduitságba esett 
volna és hogy a Religio az a lánczszem, mely az 1848 
előtt s alatt bámulatosan felpezsdült, de a szabadság-
harcz befejeztével úgyszólván Petőfivel ismeretlen sírba 
elhantolt magyar sajtót az ötvenes évek közepén csecse-
mőként járni lépdelni próbálkozott hazai irodalommal 
összeköti. 

Mily nehéz volt akkor a szerkesztés ! 
Falk Miksáról, a hatvanas évek első tekintélyű 

napilapjának, a „Pesti Napló"-nak, Kemény Zsigmond 
és Danielik János dolgozó társáról tudjuk, hogy nagy 
hirre vergődött a tolla azzal, hogy az akkori czenzura 
százszemü vizsga ellenőrzése daczára is oly ügyesen 
tudta szavakba burkolni a hazafi gondolatot, mint a pók 
a hálójába került legyet : a czenzor, ha nem akart maga 
„felségsértési" avagy „hazaárulást" elkövetni, nem magya-
rázhatta a szavakba, a czikkelyekbe, melyek sokszor a 
czim után indulva Kínáról szóltak, azt az értelmet, mely-
lyel azok voltaképpen birtak az előtt, aki a sorok közt 
tudott olvasni ; és akkor ez a tudomány volt a legszük-
ségesebb, mert akkor „zsindely volt a házon" — min-
denfelé kémek s denuncziánsok leskelődtek a hazafiak 
után. 

Amit Falk igy a hatvanas évek elején valóságos 
remekeléssel folytatott, azt még nagyobb mértékben és 
nehezebb politikai és czenzurai viszonyok között már az 
ötvenes évek közepe előtt gyakorolta a Religio dr Zalka 
János szerkesztésében. 

Midőn e sorok írója nem régiben átvette a Dunán-
tuli Hírlap szerkesztését és a kétszeres jubiláns győri 
püspök urnái tisztelgett, ő exczellencziája megemlékezett 
felelős szerkesztősége emez idejéről, 

— Nehéz idők voltak azok : úgymond a kegyelmes 
ur. Sok fáradságot adott a lap, mikor minden számra 
annyi kéziratot kellett összeállitani. 

Bizony manap alig birjuk elképzelni e nagy ne-
hézségeket. 

Az óvatosak nem akartak irni a nyilvánosság szá-
mára ; a körültekintők egyet mondtak s kettőt vissza-

11* 
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vontak belőle; az elővigyázók két teleirt iven nem 
mondtak semmit; a hevesek, bármennyire mérsékelték is 
tüzüket, túllőttek a czélon. 

Ily körülmények között, jó dolgozó társakkal 
szerkesztette dr Zalka János a Beligiót, folyton-folyvást 
Sczilla és Karibdisz közt hányódván, esztendőkön át 
bámulatos eszélylyel és páratlan tapintattal kikerülvén 
az egyiket ugy, mint a másikat, és mégis a legnagyobb 
sikerrel oldván meg a kimondhatatlanul nehéz föladatot 
— fortiter et svaviter. 

Ha a magyar tudományos akadémia a magyar 
irodalomnak s tudománynak hivatott képviselője akarna 
lenni és felül tudna emelkedni bizonyos felekezeti s 
személyes érdekeken: akkor bizonyára már rég méltá-
nyolja azokat az érdemeket, melyeket a Religio akkori 
szerkesztője a magyar tudomány s irodalom körül az 
elnyomatás ama gyászos napjaiban szerez vala. 

De a való érdem az akadémia tudta s beleegyezése 
nélkül is — kitör az elfogulatlan közvélemény elisme-
résének révén, és eget kér. 

Dr Zalka János irói munkássága oly érdemko-
szorut nyert Scitovszky herczegprimás és az ország 
kezéből, amilyent sem az akadémia, sem más irodalmi 
társulat ma nem is nyújthat. 

Mikor ugyanis Scitovszky 1857-ben személyesen 
vezette az ország nagyjait, papjait s népét az engesztelő 
s könyörgő, de nem kevésbé tünjtető búcsújárásra a 
máriaczell i kegyelemképhez, ott Nagyasszonyunk cso-
dái által megszentelt helyen, ez országos s nemzeti 
nagy bizonyságtétel ünnepélyes alkalmával dr Zalka 
búcsúztatta el a sok ezernyi népet, a nagyokat s kicsi-
nyeket egyaránt a Boldogságos Szűz képétől és ő mondta 
nevökben azt a forró imát, mely utána milliók kebléből 
felszállt az égbe, Magyarország Pátronájához : 

Nézd örökségedet, 
Hű magyar népedet, 
Akiben magadnak megtetszettél: 
Terjeszd ki ótalmad, 
Anyai szárnyadat 
Bánk, kiket mindenkor védelmeztél. 

Ez emlékezetes nemzeti bucsujárásnak történetét, a 
benne résztvett 25.000 magyarnak, valamint a honma-
radottak millióinak érzelmeit dr Zalka János megörö-
kítette abban a müvében, mely Mária-czelli liliomok 
czime alatt látott napvilágot, és amely az ötvenes évek 
legfényesebb nemzeti mozgalmának tolmácsa vala akkor, 
midőn minden más nyilvánulása a hazaszeretetnek súlyos 
büntetés terhe alatt tiltva volt. 

Dr Zalka János hivatott irói munkásságának nem 
kevésbé emlékezetes s maradandó becsű eredménye: a 
Szentek élete, mely a Szent-István-Társulat kiadásában 
jelent meg. Magyarország prímásának arany áldozata 
czimü munkájával nemcsak hálaadóját rótta le jótevője> 
atyai barátja iránt, hanem jelentősen gazdagította vele 
nemzeti irodalmunkat, mely valóban szűkölködik oly 
müvek hiányában, melyek az elnyomatás korszakának 
eseményeit s kimagasló történeti alakjait az utókor szá-
mára megörökitenék. 

Dr Zalka, kit amaz események kellő közepébe 
állit vala a Gondviselés, és aki a herczegprimás udvará-
ban, hol az ötvenes s hatvanas években a hazafias s 
egyúttal dinasztikus törekvések szálai mintegy góczpont-
ban összefutottak, tevékeny részt vett a hazafiak nagy 
munkájában : megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz vala 
egyházának, hazájának s királyának ez időtájban, amidőn 
egyfelől a sajtóban a tollával, másfelől azzal a S Z Í V Ó S , 

fáradhatatlan s ernyedetlen munkásságával, mely hatá-
rozottsága és szelid tapintata által csodákat volt képes 
művelni anélkül, hogy feltűnést keltett volna, nem egy 
akadályt segitett az útból eltávolítani, nem egy félre-
értést eloszlatni és nem egy sikert elérni vagy legalább 
a közel jövő számára biztosítani. 

Az esztergomi tartományi zsinat körül szerzett 
kiváló érdemeihez vajmi sok fűződik azokból a vívmá-
nyokból, melyek ennek révén a politika küzdő terén az 
igaz hazafiak önzetlen fáradozásait koronázták és ame-
lyeknek üdvös következménye lőn az, hogy az ország 
és a nemzet meg lett kímélve ujabb rászkódtatásoktól 
vagy mindent koczkáztató forradalmi vállalkozásoktól, 
amelyek az időben napról napra más és más alakban 
kísértetbe akarták sodorni a magyar népet. 

Ide tartozik ama szakavatott tevékenysége is, 
melyet ugyancsak Scitovszky herczegprimás megbízásából 
az esztergomi tartományi zsinat előmunkálatainak veze-
tése és határozatainak előkészítése s szövegezése körül 
kifejtett. Ugy szintén ide sorozhatjuk latin nyelven irt 
egyháztörténelmi nagy munkáját is. 

Az irodalom elfogulatlan mivelői s barátai sze-
mében még ezeknél is nagyobb babérokat aratott dr 
Zalka János főpásztori leveleivel, melyek immár a 
huszonMlenczedik kötetben a vallás és erkölcs, a hitbuz-
góság és művelődés, a király iránti hűség és hazasze-
retett oly mélységésen átgondolt s ragyogó stílusban 
előadott intelmeit s tanításait foglalják magukban, hogy 
irodalmunkban a lángszellemü Lonovics érsek pásztorle-
veleivel egy színvonalon állanak. Es ha a modern iroda-
lomtörténet ezekre nem vet ügyet, hanem inkább a nem-
zetközi, kozmopolita, vagy agyrémeket kergető fantaszti-
kus irói termékekkel foglalkozik : ez épp oly kevéssé 
képes az előbbiek irodalmi becséből valamit levonni, mint 
nem képes az a másik nem kevésbé sajnálatos törekvés 
a politikában a helyes s sikeres kormányzás alapelveit 
meggyöngíteni, amely országot erkölcs nélkül, hazát 
vallás nélkül, nemzetet Isten nélkül vél fentartani, gya-
rapítani és nemes czélok ki vívására fogékonynyá s ké-
pessé tenni 

Dr Zalka János emez ötven évesnél hosszabb irói 
pályafutásának megfelelő méltatására e lap hasábjai szű-
keknek bizonyulnak : nálamnál avatottabb toll fog talán e 
nemes s szép föladatra vállalkozni. 

Befejezésül nem hagyhatom mégis emlitetlenül a 
jubiláns írónak szépséges nyelvezetét, tőről metszett ma-
gyaros zamatosságát. 

Amikor az ötvenes és hatvanas években a szeren-
csétlen Ballayi Bloch a magyar nyelvet a tudományos 
akadémia nagy tekintélyeinek cselekvő s szenvedő támo-
gatása mellett valósággal kínpadra feszitette; amikor a 
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legképtelenebb s legmagyartalanabb szókat (p. üdvlelde) 
gyártották ; amikor a nyakatekert képzőket s kificzamitott 
határozó ragokat még ujabb hóbortosnál-hóbortosabb 
képzőkkel s ragokkal megtoldották: — akkor dr Zalka 
János az általános divat ellenére megőrizte egyszerű, 
tömött és világos magyar stílusát. Ez őt mint irót oly 
magasra helyezi kor- s kartársai fölé, hogy ehhez az ő 
stílusához lehetne fűzni a magyar nyelv újjászületésének 
kiinduló pontját. 

Emellett stílusa mintegy megtermett arra, hogy a 
nagy igazságokat ünnepélyesen határozott és mégis 
szivrehatóan kedves alakban hirdesse. Fortiter et svaviter. 

Olvassuk el a fönidézett műveket, vagy még in-
kább 1867-ben püspöki székének elfoglalása alkalmából 
kibocsátott pásztorlevelét és hasonlitsuk az 1896. jan. 
4-én közzétett jubiláris szózattal, és meg fogunk győ-
ződni, hogy irodalmi stílusa 40—50 év előtt nagyjában 
és egészében ott állott, hová a legjobb íróink csak a 
blochiádák fáradalmas kiirtása után nehezen küzdhették 
föl magukat. 

Csak röviden említem meg dr. Zalka püspöknek 
nagy fáradozását, melylyel az irodalmi működést meg-
kedveltette kiterjedt egyházmegyéje papságával ; nem-
különben áldozatkészségét, melylyel a sajtót s irodalmat 
támogatja.*) 

Irodalmi működésének jellemzése röviden abba 
foglalható, hogy soha sem sugallta a pártszellem, hanem 
az igazság kultusának áldozván, nem hízelgett a szen-
vedélyeknek, nem kímélte az előítéleteket, nem tüzelte s 
nem kápráztatta a szellemeket : annál erélyesebben s 
egyszersmind szelíden vezérelte az embereket kötelessé-
geikhez Isten, haza s király iránt. 

Dr. Zalka János ötven évesnél jóval hosszabb írói 
pályafutására írhatta Kölcsey : 

„Szép az emberi élet, midőn a mindennapiság 
parányi köréből kiemelkedik s magát valami nagy, szent 
s milliókat érdeklő czél után intézi — szép világító 
csillagként tűnik föl ezrek élén." 

Csippék Ferencz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Róma, jan. 30. XIII. Leo pápa levele az amsterdami „De 

Tijd" (Az Idő) cz. kath. lap szerkesztőjéhez és munkatár-
saihoz, a lap ötvenévi jubileuma alkalmából: 

DILECTIS FILIIS 

LAMBERTO EYGENRAAM SAC. 

AB INTIMO CUBICÜLO NOSTRO 

MODERÁTORI EPHEMERIDIS „ D E TIJD" 

SOCIISQUE SCRIPTORIBUS 

LEO PP. XIII. 
Dïlecti ßii, solidem et Apostolicam benedictionem. — 

Egregium sane id est atque bonorum comprobatione 

*) Ez utóbbiról nem vagyok hivatva szólani ; nálamnál 
hivatottabb Ruschek Antal esp.-pleb., ki emlékkönyvében részint 
névvel, részint anélkül több adatot közöl. Cs. F. 

dignum, quod anno iam exeunte quinquagesimo ex quo 
istius Ephemeridis initia sunt posita, hanc vos memóriám 
habere et celebrare faustam velitis. Nuncius rei accidit 
Nobis iucundus. Novimus enim quae proposita, inde a 
primordiis, scriptores eius tenuerint et quas ediderint 
multis módis utilitates. In observantia nimirum ac disci-
plina Ecclesiae matris omni fide constantes, sic rationes 
dignitatemque rei catholicae assidue spectaverunt, ut ea 
simul studiose curarint quaecumque ad rei civilis vei ho-
nestatem vel prosperitatem conducerent. Ipsorumque prae-
clara est laus, tum de Hierarchia instauranda, gravissimo 
quidem negotio, prudenter feliciterque contendisse, tum 
pro veritate institutisque catholicis adversus multiplicem 
errorem saeculi magno opere propugnasse. — Haec autem 
quae dicimus, superiora praesertim tempóra respicientes, 
volumus eadem ad vos pari iure conversa, dilecti filii, 
qui priorum vestigiis religiose ingressi, eadem atque il Li 
studia animo erecto profitemini aemulâque actione iamdiu 
probatis. Et quoniam vobis est optatissimum, expectationi 
Nostrae cumulatiore in dies fructu respondere, hoc ipsum 
minime profecto defuerit, si vos causa religionis, quae 
beni communis eadem est causa, defensores habere pergat 
non modo ardore animi strenuos, sed etiam iis praesidiis 
maxime confidentes quae divina Evangelii praescripta at-
que huiusce Apostolicae Sedis documenta peropportune 
suppeditant. — In quo facile quidem videtis, res ut sunt 
apud vos, muneris vestri officium non ultimum esse, omni 
occasione dilligenter uti qua liceat firmamentum admovere 
lumenque afferre animis de religione sollicitis. Hinc spem 
bonam Nosmetipsi alimus, vestram iudicii operaeque sol-
lertiam haud minimum habere virtutis posse ad Nostra 
quoque provehenda consilia; qua videlicet parte nunc 
impensius nitimur reconciliationem fovere in christianis 
gentibus quae unitatis catholicae sunt expertes. Hoc autem 
doctrinae caput, de unitate fidei et communionis quam in 
Ecclesia inesse sua Christus omnino constituit, satis cre-
bram et convenientem tractationem, sive ad tuendum, sive 
ad illustrandum, exposcit. Quippe hoc est quod variis ar-
tibus antiquus humani generis hostis impugnare acrius 
consuevit, nefarie fidens se, sectatorum Christi discissis 
animis, Christum ipsum eiusque redemptionis opus usque-
quaque eversurum : nullo enim pacto neque in se neque 
in mystico suo corpore divisus est Christus. — Ita vos 
similesque homines catholicos, qui scriptis vel quotidie 
vei ex intervalio emittendis dant operam, coeptis velle 
Nostris maiorem in modum obsecundare pro certo ha-
bemus. Quo rectius id vero utiliusque eveniat, studete 
naviter vos aeque et illi, vehementer hortamur, cum 
doctrinae sincerae solidaeque instructu copiam coniungere 
prudentiae, aequitatis concordiae, quarum munere laudum, 
et omnia devitentur quae offensiones in nostris conten-
tionesque serere possint, et multo augeantur eorumdem 
vires ac decus, cum alienis agentium. Hoc amplius, talium 
scriptorum prorsus esse debet, sacrorum Antistitum 
vereri maxime auctoritatem, persequi ductum, desideriis 
ipsis concedere ; id quod adhuc vos praestitisse, dilecti 
filii, iure gratulamur, perindeque agnoscimus quasi argu-
mentum uberioris gratiae quae laboribus vestris sit apud 
Deum intemque apud homines in posterum obventura. — 
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Nos interea,ut fateamur quod in animo est, erga nationem 
vestram, generosam ingenio gestisque rebus nobilem, 
voluntate admodum propensa movemur, nec unquam de 
ipsa nisi magno cum desiderio recordamur. Memoria 
nempe subit quum earn Willibrordus, apostoliéi exempli vir, 
a Sergio I decessore Nostro Archiepiscopus Frisiorum con-
secratus sacroque pallio insignitus, velut feli cem agrum 
subegit Christo ac diu multumque excoluit ; quam earn-
dem non pauca saecula et integritate fidei et digna prae-
stantia operum florentem, Ecclesia catholica habuit caris-
simam. Qui deinceps successere casus! Quae autem mise-
rentis Dei in Neerlandiam benignitas ! Est enim pergratum 
videre in ea ut, acres post hiemes ac procellas, lux veri-
tatis et gratiae pristina secsim recepta sit, quotidieque, 
in iuris potestatisque publicae aequitate, increscat. At 
vero quantum in communibus votis supersit, probe intel-
ligitis, dilecti filii, ac sentitis ipsi, pro ea quae vos tenet 
urgetque patria et Christiana Caritas. Agite igitur, cursum 
auspiciis no vis repetentes, instate propositis, alacritatem 
intendite : ut optimos vestrae operae fructus cives omnes 
largius percipiant, ii in primis qui de fide dissentiunt. 
Quorum in causa hoc habetote tamquam documentorum 
summam, studia vestra non tam esse oportere de adver-
sariis coarguendis et revincendis, quam de fratribus, eis-
que non una spectatis laude, ad veritatem invitandis, ad 
sinumque reducendis eiusdem matris. — lam vobis, prout ! 
valde precamur, aspiret Deus et adsit continua ope ; cuius 
accipite pignus in Apostolica benedictione quam singulis 
effusa caritate impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die XV de- ! 
cembris anno MDCCCVC, Pontificatus Nostri decimo 
octavo. 

LEO PP. XIII. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
À Szent-István-Társulat igazgató-választmányának 

ülése. 

Az igazgató-választmány jan. 30-áa tartott ülésén 
Zichy Nándor gróf elnökolt. 

1. Elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
hazai katholiczizmus legújabb veszteségéről, mely azt 
Dulánszky Nándor pécsi megyéspüspök halálával érte. 
A boldogult a magyar püspöki karnak egyik disze volt, 
ki örök emléket állított magának az által, hogy a pécsi 
kathedrális gazdag segédforrásait ugy tudta művészi 
érzékkel irányítani, hogy azok felhasználásával hazánk 
egy legszebb, művészi alkotás tekintetében is egyik leg-
becsesebb dómja állott elő. — Indítványára a választ-
mány a pécsi székesegyházi káptalanhoz részvettáviratot 
intéz. 

2. Elnök fájdalommal jelenti, hogy a társulatnak 
alakulása óta buzgó tagja, a választmánynak pedig 1864 
óta tevékeny munkása, Bornemisza Antal ny. septemvir 
meghalt. A boldogult, mig egészsége engedte, tevékeny 
részt vett a társulat ügyeinek intézésében ! a társulat 
kegyelete és fájdalma kiséri sirjába s a választmány ezt 
a jelen ülés jegyzőkönyvében is kifejezi. 

3 Dr. Kisfaludy A. Béla alelnök jelentést tesz, 

hogy a karácsonyi ünnepköz alatt a bécsi nunczius ő 
exczellencziájának átadá a társulat szeretetadományát ő 
szentsége számára. Az átvételről Rampolla kardinális 
levele megjelent, amelyben ő szentsége a társulat ra-
gaszkodásáért köszönetet mond s a társulatra apostoli 
áldását adja. — Örvendetes tudomásul vétetik. 

4. Bemutattatott Zalka János győri megyéspüspök 
levele, melyben a társulatnak aranymiséje alkalmából 
kifejezett jókivánatait és üdvözletét megköszöni. — 
Örvendetes tudomásul vétetett. 

5. Bemutattatott a Budapesti Kath. Kör átirata, 
melyben a millénium alkalmából országos kongresszusra 
hivja össze Magyarország kath. egyleteit. — A választ-
mány az előértekezletre kiküldi dr Kisfaludy A. Béla 
alelnököt és Szapáry István gróf vál. tagokat. 

6. Titkár bemutatja a számvizsgáló-bizottság je-
lentését. A bizottság jelenti, hogy a társulat 1895. évi 
szept. 1-től decz. hó 31-ig való számadásait átnézte, 
azokat megvizsgálta és hiánytalanoknak, a legnagyobb 
rendben találta; miért is javasolja, hogy a társ.-titkár-
nak, ki időközben a pénztárt kezelte, a fölmentvény 
megadassák. — A választmány tudomásul véve a jelen-
tést, azt a nagygyűlés elé terjeszti. 

7. A választmány tudomásul vette a társulat 1895 . 
évi vagyonállásáról szóló kimutatást s a gazdasági 
bizottság javaslata alapján pontról-pontra tárgyalta az 
1896. évi költségvetést, ez utóbbit megállapítva, mind-
kettőt a nagygyűlés elé terjeszti. 

8. A választmány a Tudom, és írod. Osztályba 
ajánlott uj tagok fölött megejté a szavazást. A sza-
vazatszedő bizottság ekép alakult meg : elnök Szapáry 
István gróf, tagok: dr. Mihályfi Ákos, Nóvák Lajos, dr 
Margalit3 Ede. — A szavazás lefolyásáról szóló jegyző-
könyvet az elnökség további intézkedés végett átvette. 

9. Igazgató bemutatja a társulat legújabb kiad-
ványait. László főherczeg élete és halála, irta Baján 
Mibály, — A szépirodalomról, irta Bognár Gáspár, — 
Rossi emlékezete, irta dr Czobor Béla. — A szláv 
kereszténység hazánk mai területén a honfoglalás előtt, 
irta Hummer Nándor. 

10. Titkár jelenté, hogy a társulatba az 1896. évre 
106 uj tag lépett be — s hogy a társulat 48 intézetnek 
adott ajándékkönyveket s 45 helyről érkezett köszönő 
levél. 

11. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek: dr 
Balogh Sándor, dr. Margalits Ede v. tagok. 

— A Szent-lstván-Társulat Tudományos és 
Irodalmi Osztálya 1896-ik évi február hó 12-én délután 
4 l /2 órakor osztály-gyűlést tart. Tárgysorozat: 1 Folyó 
ügyek. 2. Mátyás Flórián. Korunk történetírói és a tu-
domány. 3. Az 1896. évi költségvetés megállapítása. 

IRODALOM. 
* Compendium Pbilosopliiae Christianas ad usum 

Theologiae canditatoram. Conatibus Juvenalis J. Urbán 
Ord. min. presbyteri compositum. Cum approbatione Re-
verendissimi Ordinariatus Csanádiensis. Szegedini, 1896. 
vol. I. et II. 8-r. 128 et 139 pag. Ára 80—80 kr. 
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A dicső multu szent-ferenczi rend hajdan nemcsak a 
ker. néptérités és nevelés, de a tudomány, a theologia és 
philosophia terén is vezérszerepet játszott Alexander Ha-
lensis, sz. Bonaventura, Duns Scotus s a többiek koruk-
nak legnagyobb tudományos kapaczitásai közt foglaltak 
helyet. A zárdai magány rendkívül kedvez a tudományos 
elmélkedéseknek és búvárkodásoknak. Ezt a két füzetet, 
mely rövid , egyszerű és világos előadással az u. n. Phi-
losophia theoreticát adja elő, iskolai vezérfonál gya-
nánt s előkészületül a theol. tanulmányokra, mint a szent 
Ferencz rendjében megindult ujabb theologiai és philoso-
phiai felpezsdülés jelét a legmelegebben üdvözöljük. 

= Akkordok. Költemények. Irta Pongrátz Béla. 
Ara 2 korona. Budapest, 1896. 162 lap. Szűcs és társa 
bizománva, Kossuth-utcza 4. sz. 

Elzsidósodásnak induló szép irodalmunkban figye-
lemre méltó magyar hang. 

-f- Reflexiók a „Magyar Allamu Res Strigonienses 
I., II., III. czikkére. Irta Busiicus II. Budapest, Légrády 
testvérek, 1895. 36 1. 

* Uj katholikus folyóirat. Czime: „Tanitsatok !" 
Kath. hitszónoklati és hitoktatási folyóirat. Megjelenik 
minden hónap elején, négy iven. Szerkesztő : Végh Kál-
mán, egri főszékesegyházi hitszónok, tanítóképző hittan-, 
paedagogia-, módszertan- és földrajztanár. Főmunkatársak : 
Bognár Ádám székesfővárosi polgáriskolai hitoktató, 
Gerely József székesfővárosi hitoktató. Ara egész évre 4 
frt 50 kr. A szerkesztő lakása Eger, lyeeum. 

Hitszónoklat, bitoktatás! Oly nagy dolgok ezek, 
hogy irántok való tiszteletből ennek az uj folyóiratnak 
egész munkaprogrammját fogjuk közölni. Az egyházi szó-
noklás ujjászerkesztésétől s a hitoktatás teljes kifejleszté-
sétől függ — a „föld színének" megváltozása Magyaror-
szágban. A második milléniumba a minden hit minden 
vallás szabadságának proklamácziójával indult be ez az 
ország. Ideje, hogy a kath. papság megmutassa, a hitszó-
noklás és hitoktatás terén mire képes. 

-f- Megjelent: A nagy lourdesi Naptár 1896. évre. 
Kiadták a Máriasterni trappisták. A szeplőtelen foganta-
tás uj temploma és árvaháza javára. Ara 30 krajczár-
Tömeges megrendelésnél tetemes árleengedés Megrendel-
hető egyedül Mészáros Kálmán sz. Ferenczrendi áldozár-
nál, Budapesten. Ferencziek zárdája. 

Ha valaha megérdemelte egy irányú naptár, hogy 
örömmel fogadtassák a hivő, katholikus néptől, ugy a 
legközelebb megjelent nagy lourdesi naptár méltó minden 
dicséretre, minden elismerésre. Ezen naptárt nemcsak a 
díszes külső kiállítás és remtkkivitelü színezett czimkép 
Jézus találkozása szűz Anyjával a keresztúton — nemcsak 
a legújabb lourdesi Csodagyógyultak eredeti arczképei és 
levelei teszik ajánlatossá, hanem maga a páratlan gazdag 
tartalom is, melyben a szivnemesitő, hasznos olvasmány 
kellemetesen váltakozik a mulattatóval. 

A lelkészek valóságos apostolkodást végeznek, ha e 
nemesen oktató és ártatlanul földerítő szellemi táplálékot 
híveik közt buzgó jóakarattal terjesztik és azáltal az uton 
útfélén bőven kínálkozó romlás labdacsaitól óvják a ke-
resztény nép hivő lelkületét. 

Ugyanazon naptár tót nyelven is megjelent, részben 
más tartalommal, és ugyanazon árban (30) szinte meg-
rendelhető Mészáros Kálmán, sz. ferenczrendi áldozárnál 
Budapesten. 

— Szentek élete. Különös tekintettel a magyar 
szentekre. Irta Vogel Máté jézustársasági atya. A ma-
gyarított szöveget újból sajtó alá redezte Kari Alajos 
áldozópap. A pécsi ft. egyházmegyei hatóság engedé-
lyével. II. köt. Kiadja Wajdits Nándor, Budapest, üllői-ut-
21., 1896. január I. füz. 32 1. 

= Feladatunk a polgári házassággal szemben. 
Bagossy Bertalan szatmári képző tanár müvének első 
kiadása 1000 példányban elfogyott és a második kiadás 
szétküldése megkezdődött. Már ezen körülmény maga is 
igazolja fenti műnek kiválóságát s megfejti a kiváló 
érdekeltséget, melyet megjelenése után, általán keltett. 
Egy pap sem nélkülözheti. Közli az 1894. XXXI. és 
XXXII. törvényczikkeket, valamint az utasításokból a 
szükségeseket. Gyakorlati utmutatást ad a teendőkre 
nézve. A katb. elveket a legszigorúbban kívánja fentar-
tani, az állam törvényei iránti tisztelet módját megjelöli. 
Első sorban kath. lelkészeknek szól, de érdekli mindazokat 
is, kik valamely czimen a házasság ügyével foglalkoznak, 
főképen Magyarország törvényhozó testületét és ügyvédi 
karát. Bolti ára 2 forint. Kapható szerzőnél vagy ki-
adónál (Reizer János könyvkereskedő Szatmáron), vala-
mint minden könyvkereskedésben. 

V E G Y E S E K . 
*** Boris áttérése uj kereszteléssel ! Mily rette-

netes pöffeszkedése az isteni kinyilatkoztatás világossá-
gában szembehunyva járó schismának. O újra akarja 
keresztelni azt, a ki az Atya és Fiu és Szentlélek Istennek 
nevében már érvényesen meg van keresztelve. Keresztény-
nyé akarja tenni a már kész keresztényt. Régi tévedés, 
de ezúttal rengeteg uj igazi mongol-muszka kegyetlen 
durvasággal kibélelve. A híres katholikus Ausztria védő 
szárnyai alatt Keletre ment egy magyar-német katholikus 
fejedelmi sarj dynastiát alapítani. Nagy reményeket fűzött 
hozzá a keresztény czivilizáczió. Bulgária trónjáról már-
már látni vélték őt átlépni a pogány török örökségébe, 
a bizanczi császári trónra. De a protector „katholikus" 
nagyhatalomnak, a mint most már látszik, nagy volt 
ugyan a pipája, de kevés a dohánya, ahhoz, hogy Kele-
ten imponáljon. Mondjuk ki világosan, a katholiczizmust 
az egész Kóburg-Koháry dynastia-alapitási kísérlet igen 
kényes helyzetbe hozta s politika nélküli eddigi haladásá-
nak sikereiben határozottan megkárosította. Egy ér-
vényesen megkeresztelt katholikus fejedelmi sarjtól a 
felülkerekedett muszka befolyás most szemtelenül azt 
követeli, hogy kereszteltessék újra, vagy elveszti a trónt. 
Vagy tiporja lábbal a kath. egyház tekintélyét, vagy 
nem kapja meg a trónt Rettenetes, világtörténelmi ne-
vezetességű alternatíva. Mit érdemel az a nyomorult poli-
tika, mely a keleti népek előtt a kath. egyháznak 
tekintélyét, melyet XIII. Leo pápa oly csodás magaslatra 
emelt fel a világ nemzetei előtt, igy kompromittálja ? ! 
s az oroszlán rész a keleti népek e megbotránkoztatasa-
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ban, sajnos, Magyarországra, a legújabb radikális keresz-
ténytelen magyar államférfiaskodásra esik. Ország, melynek 
törvényhozása oly keveset ad a keresztény vallásra, hogy 
avval egyenlősíti a zsidó vallást, 'sőt kimondja, hogy ő 
tőle követhet bárki bármely hitet, bármily vallást, egy 
ily önfeledett ország a keleti népek előtt, melyek fana-
tizmussal ragaszkodnak ősi hitükhöz és vallásukhoz, 
valóságos botránykő, melytől megvetéssel fordulnak el. S 
a muszka rendkívüli ügyességgel felhasználja az alkalmat. 

Igy szól a sugallás a keleti népek felett : Nézzétek 
csak ezt az osztrák-magyar „katholikus" politikát. Ez az 
ő keresztény vallásához annyira hütelen, hogy ha én azt 
mondom neki, hogy trónt kap, ha megtagadja hitét, hát ez 
a „katholikus" politika még zsidó hitre is kész lesz áttérni — 
egy trónért. Es a keleti népek undorral és irtózattal for-
dulnak el a zsidó politikától, mely Magyarország álla-
miságát elvben hitetlenné, pogánynyá tette, s rohanva-
rohannak a muszka schisma karjaiba s követelik Boris 
herczegnek a „kath, egyházból való kikereszteltetését." 
Hát ilyen védőbástyája Magyarország az igazi keresz-
ténységnek Kelet íelé ? ! J a j nekünk, hogy ezt meg kellett 
élnünk ? 

Könyet, könyet a magyarnak, 
Vérkönyet adj, Istenünk! 

— A Biblia é s a Tudomány cz. alatt megindult 
kath. tudományos vállalat körül a budapesti „Prot. 
Egyh. és Isk. Lap" a következő megjegyzéssel okvetet-
lenkedik: „Van abban valami felemelő és megnyugtató, 
(a mi egyszersmind nagy elégtétel is az evangeliomos 
protestantizmusnak), hogy most már a pápás theologia 
is a bibliából igyekszik erőt kölcsönözni a kath. társa-
dalomnak." Eddig a protestáns — öröm. Sajnáljuk, hogy 
meg kell zavarnunk ezt az éretlen dicsekvést és örömet. 
Protestáns atyámfiának, a ki ama sorokat irta, tudnia 
kellene, hogy a kath. egyház nem most kezd csak erőt 
kölcsönözni a kath. társadalomnak a bibliából, hanem 
ezt már kezdet óta tette, réges régen a hires bibliás 
protestantizmus előtt. A vasárnapi és ünnepnapi leczkék 
és evangeliumi perikopák, melyeket a kath. egyház az 
apostolok ideje óta olvas és magyaráz minden vasárnap 
és ünnepnap a népnek, nem a bibliából vannak véve, 
nem a szentirásból való erőmeritést jelent? Kár neked, 
bárki vagy, az igazság ellen tusakodnod ! 

— A bécsi fogadalmi templom alapkövét, mint e 
napokban olvastuk, a Szent-Földről, Caesarea-Philippiből 
hozták, abból a földből, a melynek területén mondá a 
világ Megváltója amaz emlékezetes szavakat, melyeken a 
kath. egyház alapszik : „Te Péter vagy, és e kőszálon 
épitem anyaszentegyházamat.".. Boris herczeg esete, és a 
kath. vallás bulgáriai meggyaláztatása mutatja, hogy mily 
gyarló munka volt a caesarea-philippii alapkőbeszerzés. 
Mind hiába, a kath. egyház rendületlen sziklaalapja csak 
— Rómában van, ott a hol a pápa ! 

— A kapuczinus atyák gyásza. A kapuczinus 
rend egyik érdemes tagja dült ki minap az élők sorából. 
Lichtenecker Rudolf atya gyémántmisés áldozó pap, 

kiérdemült tartományi főnök, zárai érseki és krakói püs-
pöki tanácsos a pozsonyi kapuczinus társház tagja 86 
éves korában, szerzetesi életének 67-ik évében, január 
24-én meghalt Pozsonyban. Január 26-án temették élénk 
részvét mellett. 

— Nyitraegyházmegyei hirek. Segédlelkészi minő-
ségben áthelyeztettek : Blazsek Lajos Valaszka-Beláról 
Rakovára; Szpuszta István Trencsén-Makóról Kasszára; 
Pelikán József Várnáról Bossáczára ; Bezan Antal Bossá-
czáról Várnára és Krasznyánszky János Nagy-Divináról 
Valaszka-Bélára. 

— Szobor egy jezsuitának. A párisi „Monde" 
jelenti: A kormány 60,000 franknvi hitelt kér egy jézus-
társasági atyának felállitandó emlékszobor javára. Az 
illető jézustársasági atya franczia születésű. De sietünk 
kijelenteni, hogy ezt az előterjesztést nem a franczia kor-
mány, hanem Illinois állam kormánya tette, mely az em-
lékszobrot Chicagóban fogja felállitani. A már 1.200,000 
lakossal biró Chicagót ugyanis Marquette jézustársasági 
atya alapította, ki 1763-ban, mint Canada apostola, fel-
ismerte a Missisippi völgy nagy jelentőségét és elsőnek 
állt azok élére, kik ezt a ma virágzó várost létesítették. 
Marquette atya különben is előkelő helyet foglal el a 
földrajzi tudomány terjesztői közt s különösen sokat fog-
lalkozott a Missisippi vidék földrajzi viszonyainak meg-
állapítása körül. — Mindenesetre jellemző, hogy mig a 
kath. Francziaország vad kegyetlenséggel üzi ki a jézns-
társasági atyákat czelláikból, addig a protestáns Amerika 
szobrot emel egy jezsuita emlékére. 

— Az Őrálló megszűnt Az „Őrálló" czimü protes-
táns szellemű politikai lap Debreczenben pártolás hiánya 
miatt megszűnt. Január 29-iki utolsó számában a szer-
kesztő dr Bartha Béla bucsut ve3z a közönségtől s el-
mondja, hogy két éves fennállása óta több mint négyezer 
forintot fizetett rá az „Orálló"-ra. Sajnálni lehet. Egy-
házi sajtónk tengődése, világi hitfeleink közönye a sajtó 
iránt: nagyon aggasztó jelensége egyházi közéletünknek 1 
mondá a budapesti „Prot. Egy. és írod. Lap." 

— Miért szükséges a revisio ? . . . Revisiót em-
legetnek, az egyházpolitikai törvények revisióját sürgetik. 
Mi az a revisió? Miért van szükség r e á ? . . . Deák 
Ferencz a kiegyezés előtt egy osztrák államférfiuval 
beszélgetve azt találta kérdezni: „Mit csinálna ön, ha 
észrevenné, hogy ferdén gombolta mellényét és látná, 
hogy maradt egy fölös gombja? — „Levágnám azt a 
gombot!" — Ott volna vele ahol előbb: mellényét 
mégis csak ki kellene gombolnia s újra begombolnia, s 
azonfelül még a levágott gombot is felvarrnia." Ezért 
szükséges a revisio. 

— A legújabb német eretnekség és schisma, az 
u. n. ókatholiczizmus feje, Reinkens püspök, Bonnban meg-
halt. Püspökké az utrechti jansenista érsek szentelte. Azelőtt 
Boroszlóban volt az egyetemen az ó-szövetségi sz. irási 
tanulmányok tanára. Pályája végét alaposan elhibázta. Egyéb-
iránt az ókatholikus felekezetet, mint minden emberi alko-
tást, erősen emészti az idő. 

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

Budapest, 1896. Nagy kSándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D I K É V F O L Y A M . 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Királyi kitüntetés. — Mélt és ft. dr Rimely Károly beszterczebányai püspök ur nagyböjti 
főp. levele a böjtölésről. — Államosított papi fizetés, harcz az egyház lelke, a hit-rarkia ellen, és állami protestáns hizlalás, vagyis 
dotáczió. — Egyházi Tudósítás. B u d a p e s t : Fokozatos és teljes államosítás! — Tárcza. A „Tanítsatok"1 cz. és Kath. Hitszónoklati és 

Hitoktatási Folyóirat Czélja és Munkatervezete. — Vegyesek. 

KIKALYI KITÜNTETÉS. 
Személyem körüli magyar miniszterem elő-

terjesztése folytán Zalka János győri püspöknek 
ötven évi lelkipásztorkodása alat t az egyház, a 
tanügy, a közjótékonyság és az irodalom terén 
szerzett kiváló érdemei elismeréseül, az első osz-
tályú vaskorona-rendemet díjmentesen adomá-
nyozom. 

Kelt Bécsbeü, 1896. évi január hó 27-én. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 
Báró Jósika Sámuel, s. k. 

Mélt. és ft. dr Rimely Károly besztercze-
bányai püspök ur 

nagyböj t i főp. l e v e l e a böjtölésről . 
(.Encyclica quadragesimalis, de ieiunio.) 

Fr aires et Filii in Christo dilectissimi ! 

Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omni- v  

bus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem et 
saecularia desideria, sobrie et iuste et pie 
vivamus in hoc saeculo. His verbis affatur san-
ctum apostolus Paulus dilectum sibi discipulum 
Titum *) posteaquam longiori admonitione eu m 
erudivisset de modo, quomodo fideles in eccle-
sia conversari oporteat, monuissetque, ut verbo 
et exemplo senes, adolescentes, anus, iuvenes et 
servos ipsos docere debeat, cum patefacta sit 

l) Tit. II. 11. 

gratia Dei salutifera per Christum animarum 
nostrarum episcopum, qui exemplo et verbo 
erudivit omnes, et liberos et servos, cum sit 
ipse fons gratiae, ipsaque gratia essentialis et 
divina, verbum Dei caro factum, in quo habemus 
beatam spem nostram connumerari gloriae magni 
Dei, facti populus Deo acceptabilis, sectatores 
bonorum operum. 

Christus Jesus Dei miserentis gratuitum 
donum, in quo nobis omnia donavit") apparuit , 
erudiens nos, ut abnegemus impietatem, impie-
tatem quippe doctrinae, doctrinam Dei cultui 
contrariam, dogmata item, quibus saturantur 
filii huius saeculi perversa, impietatem porro 
morum, scelestam, improbamque vitam, per quam 
homo avert i tur a Deo, et servus fit idolorum 
mundi; impietas enim scelus est, et iniustitia 
adversus Deum, sed et adversus homines, paren-
tes quippe, amicos proximos et contra patriam, 
quia maximum generis nostri bonum, pacem quippe 

} t u rba t e t exterminât, nec enim est pax cum impiis, 
ut iam propheta dixit3) et si impii sumpseriut 
principatum gemit populus, ut proverbia dicunt,4) 
impios etenim iam Psalmista pro mari fervente 
habebat, quod quiescere non potest,5) quorum 
scelera si multiplicantur in civitate, vilescunt 
sancta, pietas enim solum efí'ormat fîlios gratos, 

2) Rom. VIII. 32. 
3) Isai. XLVIII. 22. 
4) Proverb. XXIX. 2. 
5) Psalm. II. 

12 
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subditosque fideles et promptos, amicos proclivesj 

proximos pacificos, et in genere homines bonae 
voluntatis, pietas firmat regna, regumque ani-
mos, ut recta velint, recta amplectantur, nec 
aures praebeant fallaciis opinionum, princeps 
enim, qui libenter audit verba mendacii, omnes 
ministros liabebit impios.6) 

Paginae sacrae innumeris com probant effa-
tis, quantopere impietas Deo abominabilis sit, 
quanta fuerit semper illa ruina populorum, quo-
modo fuerit per earn succussa prosperitás natio-
num, quomodo item impietas ipsa per blasphe-
mias, consilia perversa, cor sceleribus induratum 
provocaverit iustam Dei iram, qui longanimus 
quidem est et misericors, sed qui impune non 
irridetur !7) In vias impiorum deflexit baiulus 
traditionis, de redemtione generis humani, gens 
quippe Israel et Deo relicto servivit idolis, et 
ob id Deo permittente in horrendam recidit ser-
vitutem, quae probrosa, et flagellis plena servi-
tus, qui miserabilis populi israelitici status ob 
impietatem eo gravior evasit, quod per connatam 
impietati pertinatiam, a Deo aversus mansit; 
impietas enim flagella quidem excruciata sentit, 
sed a quo flagell.itur, obdurata non sent i t / ) Gra-
vissimam hanc poenam, impios torquentem in-
nuit Apostolus quoque gentium, qui impietatem 
philosophorum gentilium vividis adumbrat colo-
ribus, quos ob eorum reprobum sensum, quod 
beneficium Dei non aestimaverint, Deus per id 
punivit maxime, quod eos, tenebris excoecatos 
abire passus si t in reprobam mentem, iuxta quam 
de rebus agendis perverse sentientes, egerunt, 
quae homines rationales maxime dedecet, obscu-
ratum est enim cor illorum et contenebrati obe-
diverunt concupiscentiis.u) Terribilis sane, iusta 
et proportionata punitio ! Nihil subdatur homini, 
qui Deo ipse non subditur, turpantur in eo per 
impietatem omnia, convelluntur in homine, qui 
Deum per impietatem et idololatriam inhonora-
vit, qui cultum, quem Deo debebat, vilissimis 
exhibuit, sensus omnes ! et haec est non impie-
tatis solum philosophorum, de quibus agit apo-
stolus, sed eheu, quam multorum quoque, qui 
sese christianos vocitant, quin tales reipsa sint, 
terribilis et iusta retributio! Quid enim est 

homo, si Deus non est memor ei, et si is non 

6) Proverb. XXIX. 12. 
') Galat. VI. 7. 
8) Paul. oros. bist. VII. 22. 
°) Rom. I. i 

est memor Dei? arundo vento agitata, quae 
tempestate invalescente ruit et frangitur, et si 
Deus dereliquit eum, quis eum contumeliosum in 
naturam servabit, quis in homines iniuriosum. 
in semetipso corruptum, mente reprobum corde 
vacuum, abominabilem inferni umbram, quis ser-
vabit ? et non solum eum, qui huic similiter agit, 
morte dignum, sed etiam eos, qui consentiunt 
talia facientibus, concludit apostolus, seu paren-
tes, superiores et pastores, qui subditos curae 
suae credit os non corrigunt, taliterque subdito-
rum peccatis et impietati consentiunt, iis que 
semetipsos onerant. 

Audite ergo tales, si qui estis, hora est de 
scmno surgere, tempus mon et nos poenitere et 
a mundano repurgari pulvere, apparuit enim 
gratia Dei Salvatoris nostri, ut abnegemus im-
pietatem, seu docente nos sancto Hyeronimo, 
negemus nos, prioraque vitia calcantes, desina-
mus esse quod fuimus et incipiamus esse, quod 
antea non fuimus, amatores Dei et sectatores 
bonorum operum, spiritu Christi, nec saeculi de-
sideriis îigitati ; hoc enim vult a nobis apostolus 
dum dicit: abnegate impietatem, nec solum im-
pietatem, sed et saecularia desideria, quae im-
pietatis corollaria sunt et idola, quibus impii 
altare in abscondito cordis erigunt, ut iis ser-
viant, convertentes cultum creatoris in cultum 
creaturarum ; his desiderando et agendo toti 
occupantur, haec cogitant, haec amant, haec 
colunt, in his superbiunt, Deo vero oblito ! 
neglecto et contempto! Ast dum desiJeriis suis 
de mundo sumptis sic litant in abscondito cor-
dis, maledictionem etiam concitant Dei in se, 
iam populo Israel, idolis litanti, intimatam „ma-
ledictus homo, qui facit conflatile, abominatio-
nem Domini, ponitque illud in abscondito," 10) de 
abscondito enim cordis exeunt cogitationes ma-
lae, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, 
falsa testimonia, blasphemiae, quae hominem 
coinquinant, ut ait Salvator Jesus Christus. lr) 

Abnegare ergo oportet saecularia desideria? 
quia saecularia desideria nos abducunt a tramite 
qui ducit ad patriam, nec enim, ut nobis per 
scripturas sacras intimatum est, hic habemus 
manentem civitatem, sed aliam inquirimus, ubi 
Christus est in gloria patris,12) cuius gloriam 
nobis promissam si consideremus, vilescunt ani-

10) Deut. XXVII. 15. 
u ) Matth. XV. 19. 
12) Philipp. II. 1. 
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mo omnia, quae habentur in terris, ut docet nos 
in officio divino S. Gregorius, additque, quod 
terrena substantia supernae felicitati comparata, 
pondus sit et non subsidium, et temporalis vita 
aeternae vitae comparata, mors est potius di-
cenda, quam vita, quae ob multos suos defectus, 
prolixitas solum est mortis.1S) Mundus transit et 
concupiscentia eius.u) Ne ergo sinamus nos ten-
tari a concupiscentia, quae parit peccatum, gé-
nérât mortem.15) Mari comparant experti sapien-
tes mundum, quia falsitatibus amarus est, 
quatiturque diabolicis fluctibus et vitiorum 
tempestatibus commovetur.16) Sanctus item Au-
gustinus admirandum hocce prototypon victoriae 
de passionibus propriis reportatae, qui omnia, 
quae de mundo dixit, e proprio corde descripsit, 
in libris confessionum suarum, vinculum dicit 
esse mundum, „qui asperitatem habet veram, 
iucunditatem falsam, dolorem certum, voluptatem 
incert m, durum laborem, timidam quietem, rem 
plenam miseriae, spem beatitudinis inanem." 

Et vinculo hoc indigno coarctabimur porro 
qui ad libertatem filiorum Dei vocati sumus?17) 
Turbulento huic mari nos, desideriis s eculi 
raptati concredemus, quos in pacevecavi t Deus, 
ut pro navi ecclesiam, pro velo poenitentiam? 
pro gubernaculo crucem, pro nauta Christum, 
pro vento Spiritum Sanctum eligamus ?1S) Discite, 
discite, qui in mundo alis saeculi raptamini, vos 
elev.ire supra mundum et si pondus corporis 
trahit vos in terram, volitet in corde ales inte-
rior Christus et nolite conformari huic saeculo,19) 
praeterit enim figura huius mundi, dum Christus 
idem manet, heri et hodie et in aeternum, nec 
divelli a nobis vult usque in consummationem 
saeculi.10) Indignum sane foret spectaculum, 
fugere post mundum, qui declignatur eos, qui 
eum diligunt, utquid ergo coeca mente carn.ilis 
concupiscentiae „saeculi amaritudines amare, 
mundum fugientem, amplexum dedignantem sequi, 
labenti inhaerere, labentem incasso conatu tenere 
velle, et ruere, dum ecce mundum cum amari-
tudine animi quaerentibus continuo obviât Chri-
stus Dominus Noster, eosque amore aeterno in-

l l ) Hom. 37. comm. un. mart . 
14) I. Joann. II. 17. 
15) Jacob. I. 15. 
l ö) Cassiod. in Psalm. XLIY. 
17) Gai. Y. 13. 
1S) Chrysos. sup. Matth. 
1!') Rom. XII. 2. 
2u) Matth. XXVIII . 20. 

vi ta t : venite ad me omnes, qui laboratis et 
onerati estis et ego refieiam vos! dura est ser-
vitus mundi, m eum autem iugum suave est, 
toílite illuo et invenietis requiem animabus 
vestris!21) (Vége köv.) 

Á l l a m o s í t o t t p a p i fizetés, h a r c z a z e g y h á z l e l k e , 

a h i e r a r k i a e l l e n , 

és állami protestáns hizlalás, vagyis dotáczió. 
! A vallás- és közoktatásügyi ministerium kultusz-programmja 

a legközelebbi időre.*) 

[Wlassich Gyula minister beszéde a képviselőház febr. 5-iki 
ülésében.] 

Az igen t. előadó ur kiemelte, hogy programmomat 
kifejtettem már akkor, amidőn először volt szerencsém a 
képviselőházban tárczámat képviselni és azért itt most, a 
vita elején nem is szándékozom programmszerü fejtegeté-
sekbe bocsátkozni, de talán mégis helyesen járok el, ha 
nem a vita végén szólalok fel (Általános élénk helyeslés), 
hanem bizonyos kérdésekre nézve előzetesen tájékoztatom a 
t. képviselőházat. (Helyeslés. Halljuk ! Halljuk !) Tájékoz-
tatom pedig azért, mert esetleg felesleges vitának elejét 

; veszik azok a kijelentéseim, amelyek inkább bizonyos 
tényekre vonatkoznak és egyúttal anyagot is talál a mélyen 
t. képviselőház arra, hogy megbirálja, vájjon helyesen fog-
juk-e fel ezen kérdéseket, vagy nem. (Helyeslés. Halljuk ! 
Halljuk !) 

Tárczám kettős természeténél fogva ez alkalommal 
nem akarok szólani a tanügyi politikáról ; erre fenntartom 
jogomat arra az időre, hogy ha majd hallom az észrevéte-
leket — minthogy programmot már ugy is adtam — azok-
hoz fűzöm megjegyzéseimet és további terveimre vonatkozó 
felvilágosításaimat is. 

Azonban a szorosan vett kultusz-politika keretében elő-
fordul három nagyfontosságú kérdés, amelylyel a t. képvi-

S1) Matth. XI. 30. 
*) Egyházunkra a közel jövőben ismét nagy megaláztatások 

várnak. Ezt mutatja a vallás- és közoktatásügyi ministernek az 
az emlékezetes beszéde, mely három részből áll. Az első rész 
szól a kath. papság kongrua-rendezéséről ; a második a kath. 
autonómiáról; a harmadik a prot. (és most már természetesen a 
hozzájuk „bevett" zsidó) — „egyházak" nagyban való állami 
dotácziójáról. Mind a három rész — veszélyeket rejt a méhében 
a kath. egyházra nézve. A kongrua , állami rendezése" az egyház 
minden földi javának állami elkezdésére, saecularisatióra vezethet ; 
a protestáns és egyéb „bevett" felekezeteknek állami dotácziójára, 
végre pedig éppenséggel az állam üres erszényeire legkényelme-
sebb eljárásnak tűnhetik fel a kath. egyház javainak elkobzása 
és szétosztása. Hova vezethet az egyház kormányzó lelke, a 
hierarkia ellen való folytonos áskálódás és tusakodás, Bizancz 
története muta t ja : az egyház szolgaságára, az egyházi szellem 
kiölésére, a keresztény vallás megbénitására, mint a nemzeti 
államegyházas népek megdermedt keresztény élete mutatja. Çzért 
oly jelentős és messzevágó ez a ministeri beszéd. Ezért közöljük 
szórói-szóra. A király, ugy látszik ebből a beszédből is, a magyar 
államot elkereszténytelenitő absolut szabadelvüség jármüvére 
szált át a kath. egyház hajójából. A kcnzekvencziák kérlelhetle-
nül következnek. 

12 * 
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selőház bizonyára foglalkozni fog. Az egyik a katholikus 
kongrua kérdése, a másik a katholikus autonómia kérdése 
és a harmadik a bevett egyházak dotácziójának kérdése és 
erre a kérdésre nézve azonnal és határozottan kivánok nyi-
latkozni (Élénk helyeslés.) és határozottan akarom a kor-
mánynak álláspontját jelezni. (Élénk helyeslés. Halljuk! 
Halljuk !) 

Eló'ször szólok tehát a kongruáról, azután a katholikus 
autonómiáról és végre a többi bevett egyházak dotációjának 
kérdéséről. (Halljuk ! Halljuk !) 

T. képviselőház ! Nincs senki közöttünk, aki nem tudná 
azt, hogy a katholikus és a görög katholikus lelkészek egy 
része kétségtelenül olyan mostoha helyzetben van, hogy 
ezen segiteni szükséges. Alig van valaki, aki ne tudná, 
hogy itt egy százados mulasztást kell helyrehozni, mert 
hisz a század elején 300 frtban állapíttatott meg a kongrua 
és ennek következtében már az előző kormányok megtették 
azokat az intézkedéseket, amelyek ennek a kérdésnek a 
megoldásához szükségesek. 

Az első, amit a kongrua-bizottság javasolt, az, hogy 
mindenekelőtt feltétlenül az összeírást kell teljesíteni és 
pedig két irányban, t. i. a nagyobb javadalmasok, tehát a 
katholikus és görög-katholikus érsekségek, püspökségek, 
társas- és székes káptalanok, apátságok és prépostságok 
javadalmának összeírását, azután pedig a lelkészkedő papság 
jövedelmének összeírását szintén teljesíteni kell, ugy azon-
ban, hogy ez parallel történjék. Ezt az összeírást én elfo-
gadom és ez összeírás alapján fogom megkezdeni a kongrua 
rendezését, amely kétségtelenül igen beható és körültekintő 
munkásságot igényel. 

Nézzük t. képviselőház, mi lesz ennek az összeírásnak 
a czélja? Sokkal kisebb és jelentéktelenebb dologhoz sem 
foghatunk kellő statisztika nélkül, de egyenesen azt mon-
dom, hogy a czélt el nem lehet érni, hogy ha ez a két 
parallel összeírás meg nem történik. Én három czélt 
tűzök ez elé : az egyik az, hogy a kongrua, azaz 
a lelkészi illetmény kiegészítésére szolgál alapul, a má-
sodik az. hogy támpontul szolgáljanak az 1887-iki királyi 
rezoluczióban foglalt következő kérdésekre : a kegyuraságra, 
a párbérre, a stóladijakra és a gör. kath. lelkészségek ren-
dezésére; harmadik czélom pedig az, hogy az igy teljesített 
összeírás alapján a lelkészi jövedelmek behajtása határozot-
tan biztosittassék. Már most ezt a hármas czélt magam 
elé tűzve ugy kell egész rendeletemet alkotnom, hogy ennek 
a hármas czélnak megfelelőleg irja elő azokat a rovatokat, 
amelyeket a bevallóknak kitölteniök kell. 

Kérdezheti a t. ház, vájjon minő rendszert és alap-
elvet fogok az összeírásnál elfogadni ? Azonnal bejelentem 
a t. háznak, hogy én az önbevallás alapján akarom ezt az 
összeírást eszközöltetni. Tudom, t. ház, vannak sokan, kik 
ezt a rendszert ellenzik és pedig leginkább abból az okból, 
mert nálunk a mult században és e század elején is az 
u. n. nyomozó összeirási eljárás volt folyamatban. Én 
azowban az önbevallás rendszere mellett határoztam el 
magamat, különösen azért, mivel azóta lényegesen megvál-
toztak a viszonyok, mert telekkönyv, kataszter és fejlett 
adórendszerünk van, majd minden adatot hiteles okmány-
nyal lehet bebizonyitani s igy én feleslegesnek tartom a 

régi nyomozó eljárásra fektetni súlyt, amelynek egyébiránt 
megvannak a maga hátrányai. 

Ez a rendszer jónak bizonyult Ausztriában is. habár 
előre kijelentem, hogy a rendelet és szisztéma, melyet köve-
tünk az eljárásnál, nem az ausztriainak utánzata, hanem az 
a hazai, közjogi és egyházjogi viszonyokkal a legszorosab-
ban leszámol, (Élénk helyeslés.) de mégis azt gondoltam, 
hogy mivel ott már eredményt látunk, tanácsos azt tekin-
tetbe venni, mert én mindig jobban szeretek a gyakorlati 
politikában ab esse ad posse, mint a posse ad esse argu-
mentálni. De a nyomozási rendszert azért sem fogadhattam 
el, mert először tetemes költségbe kerül és nem tettek volna 
akkor sem egyebet, mint a hiteles okiratokat kérték volna 
elő. Ezen önbevallási rendszer is tulajdonképen semmi egyéb, 
mint a hiteles okmányok alapján való kitöltése a rovatok-
nak. Továbbá a községről-községre való járás mindenesetre 
nagy megterheltetésével is járt volna sok szegény parochiá-
nak is. Azonfelül előttem még az is lebegett -— s azt hi-
szem, ezt helyeselni méltóztatik, — hogy ha ezek a ko-
missziók igy jártak volna községről-községre nyomozni, a 
mennyiben itt-ott félre van vezetve a közhangulat, bizonyos 
irányban esetleg ellenállásra is találtak volna, különféle 
ürügyek és meg nem engedett fegyverekkel harczolva. (He-
lyeslés.) 

Én tehát, t. ház, alapelvül az önbevallást fogad-
tam el. 

Szükséges, hogy tájékoztassam a t. házat az össze-
irási eljárásról is. (Halljuk!) 

Az összeirási eljárást ő felsége, mint legfőbb kegyúr 
rendelvén el, az három minisztériumnak: a vallás- és köz-
oktatásügyi, a bel- és pénzügyminisztériumnak együttműkö-
désével fog történni, oly formán t. ház, hogy az egyház-

j megyei hatóság fog intézkedni az összeírás iránt. Az össze-
' irást azután az esperesek ellenőrzésének igénybevételével 

teljesíteni fogják maguk az illető plébánosok, annyiban, 
amennyiben az önbevallás szerint a szükséges rovatokat ki 
fogják tölteni. Azután az egyházi főhatóságok fogják vizs-
gálni ezeket a bevallásokat alakilag és ha alakilag meg-
vizsgálták, minden törvényhatóságnak területén alakittatik 
egy felülvizsgáló bizottság, mely meg fogja vizsgálni, vájjon 
helyesen történt-e a bevallás, igen, vagy nem. Ennek a 
felülvizsgáló-bizottságnak elnöke lesz a törvényhatóság első 
tisztviselője, egyházi tagjai lesznek az egyházmegyei főha-
tóság három kiküldöttje, világi tagjai a pénzügyigazgató, 
tiszti ügyész, az illető járás főszolgabírója, a törvényható-
ság egyik jegyzője, mint előadó és a jegyzőkönyvvezető. 

Megkezdi ezen bizottság működését, mihelyt valamely 
ily egyházmegyei főhatóság részéről az összeírásokat meg-
kapja. (Egy hang balfelől: Minő hatáskörrel?) A felülvizs-
gáló bizottság tárgyalására — ezt közbevető megjegyzésre 
kell kijelentenem — az érdekelt lelkész is meghívandó és 
igy fel lehet világosítani közvetlen tárgyalással az egész 
helyzetet. Azután lesz intézkedés — nagyon is a részletekbe 
nem akar bele menni — arról, hogy aki pl. szándékosan 
nem helyesen teszi a bevallást, az a kongruailletmény 
kiegészítésére vonatkozó igényeit elveszti ; ismétlem, ha 
szándékosan helytelen bevallást tesz és nem, hogy ha vélet-
lenül vagy tévedésből történik a helytelen bevallás. (Helyeslés.) 

Azután egy központi kongruabizottság szerveztetik, a 
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mely az összeírásokat felülvizsgálja. És itt nem állapithat- : 
tam meg, ugy mint a kongrua-bizottság akarta, hogy ezzel 
be legyen fejezve az összeirási munkálat. Abba, hogy őfel-
ségének legfőbb kegyúri joga és ebből folyó hatalmi köre 
abszolúte kívül maradjon ezen összeirási eljárásnál, nem 
egyezhettem bele és ennek folytán a kultuszminisztérium-
nak is bizonyos revizionális jogkört fenntartani szükséges-
nek tartottam. (Helyeslés jobbfelől.) 

Ezek az elvek, melyeket előadni szerencsém volt a 
kongrua rendezése érdekében szükséges összeírásra vonat-
kozólag, ő felsége által már jóváhagyattak, ezek az elvek 
és az alapelveket tartalmazó elaboratumot közöltem a püs-
pöki karral is, mely azokat tárgyalás alá vette. 

A püspöki kar lényeges változtatásokat nem proponált, 
ami részletes változtatásokat pedig proponált, azoknak nagy 
részét a részletes utasításokban fogom felhasználni. 

Jelenthetem, t. ház azt is, hogy én már a napokban 
közzé teszem a két alaprendeletet, amely a nagyobb egy-
házi javadalmasok és a lelkészkedő papság jövedelmeinek 
összeírására vonatkozik. Mindakettőt egyidejűleg. (Helyes-
lés.) Ezeket követni fogja egy-egy részletes utasítás minda-
kettó're nézve, melyek a legkimeritőbb mintákkal fognak 
elláttatni, sőt fogok gondoskodni arról, hogy a minták már 
előzetesen ki legyenek töltve, mert tapasztaltam más téren 
is, hogy ha üres mintákat küldünk el, nem érünk el oly 
eredményt, mintha jól elkészitett és kitöltött mintát bocsá-
tunk rendelkezésre. 

Hogy ez eddig meg nem történt, erre vonatkozólag 
azt vagyok bátor megjegyezni, hogy a részletes utasítás ki-
dolgozása előtt nem akartam az alaprendeleteket kiadni, 
mert aki ily dolgokkal foglalkozott, nagyon jól tudja, hogy 
ily részletes utasítás kidolgozásánál derül csak ki az, hogy 
esetleg bizonyos tekintetben hézag mutatkozik és azon se-
gíteni kell; de különben is több minisztériumnak ügyköre 
érintetvén, a véleményezés stb. bizonyos hosszabb időt vesz 
igénybe. Mindazonáltal, mint emlitém, abban a helyzetben 
vagyok, hogy a lehető legrövidebb idő alatt ki fogom ad-
hatni a rendeletet. (Helyeslés és tetszés.) 

Én azt gondolom, t. ház, hogy kétségeskedni minden 
nagyobb akczió meginditásánál lehet és nem kis számúak 
ilyenkor redszerint a kétségeskedők és lehet is minden ily 
nagy eljárás ellen akadályokat gördíteni, de én azt hiszem, 
hogy az összeírás sikerülni fog, mert a czél, melyért ez 
történik, lelkesíteni is fogja az illetőket arra, hogy ezen 
összeírás a lehető legjobb eredményre vezessen. 

Azonban, ha csak annyit mondanék a t. háznak, nem 
lehetne megelégedve. Arról is kívánom tájékoztatni, hogy 
az összeírás után mit akarunk keresztülvinni? Először a 
jövedelmi minimum ujabb megállapítását. Természetes do-
log, hisz ez főczélja az összeírásnak. 

Már előbb mondottam, hogy egyik főczél a kongrua-
illetmény kiegészítése. A másik az igényelt szükséglet fede-
zésére vonatkozó összeg előteremtése. Bocsánatot kell kér-
nem a t. háztól, hogy arra nézve, hogy ez miként történik, 
most nem nyilatkozhatom, mert ez későbbi tárgyalások fel-
adata. De talán méltóztatnak ezt ismerni azok, akik érdek-
lődtek ez iránt, mert hiszen csaknem köztudomásúak bizo-
nyos tervek. 

Az egyik a Schlauch féle terv, a másik a Császka-, 

a harmadik a Samassa-féle terv és más tervek is. Erre 
nézve, most felelősségteljes állásomban nem nyilatkozom de 
korai is volna nyilatkoznom, mert hisz az összeirási mun-
kálat után kell ebben a kérdésben állást foglalnom. Azután 
következik a legfontosabb és amit mindennap tapasztalhatunk 
és a t. képviselő urak is kiknek ilyen dolgokban közremű-
ködni kell, jól tudják, hogy már igazán égetővé válott a 
kegyuraság, a párbér. a stóladijak rendezése. És ennek az 
összeírásnak olyannak kell lennie, hogy ez e területeken 
ugy a jog alapját, mint az egésznek ténybeli alapját is 
kimutassa (Ugy van!) és enélkül én nem merem ajánlani 
senkinek sem. hogy pl. a kegyuraság kérdésének rendezé-
sébe fogjon, ameddig nem látja maga előtt azt a sok és 
különböző viszonyt, mert mondhatom, hogy a lehető legkü-
lönbözőbb viszonyok vannak, amelyek nincsenek szabályozva 
és esetről-esetre egyes rezoluciókkal vannak a legkényesebb 
kegyúri kérdések eldöntve. Én megvallom magam, t. kép-
viselőház, a legnagyobb nehézségekkel kell döntenem külö-
nösen, ha községi kegyuraságról van szó. 

Hát azt hiszem, t. képviselőház, hogy nem is a rész-
letekbe egészen belemenve, de a főbb vonásokban tájékoz-
tattam a képviselőházat arról, hogy a kongrua rendezésének 
kérdésénél az összeirási müvelet és az összeirási eljárás 
milyen alapelvek szerint történik ; minő összeirási eljárást 
óhajtok követni és az összeirási eljárás befejeztével milyen 
czélt akarunk elérni ezen az alapon. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, febr. 7-én. Fokozatos és teljes államo-

sítás! — 
Mi, katholikusok, igazán jámbor lényei vagyunk en-

nek a furfangos világnak. Ha valaki a szabadelvű tábor-
ban, a hol pedig tudjuk, hogy a keresztény vallástói való 
apostasia uralkodik s a keresztény kinyilatkoztatás termé-
szettfölötti isteni lényiségének még csak lehetősége is 
tagadtatik, ha valaki mondom, a szabadelvű táborban szép 
melodramatikus hangon elénekli, hogy: béke legyen; 
csak fokozatos államosítás, fokozatos elszabadulás a ker. 
vallástól van tervbe véve, nem föltétlen, nem teljes és 
bevégzett: mi, jámbor lelkű katholikusok rögtön meg-
nyugtatva érezzük magunkat, sőt meg is dicsérjük a fo-
kozatos elkereszténytelenedés emberét, mint tapintatos, 
mérsékelt ügyes embert, a ki megnyugtatni képes. 

Valóságos epigon korszak következett Magyarország-
ban a hajdan politikailag és társadalmilag oly hatalmas 
kath. egyházra. Szabadelvű jövő-menő divatférfiak befo-
lyásolják az ország keresztény jellegét és jövőjét s döntenek a 
kath. egyház 800 éves jogállása fölött, — s nincs ember, a ki 
a keresztény vallás megaláztatását s a kath. egyház biz-
tos állásának felforgatását megakadályozni tudná vagy 
bírná. Az egyetlen ember, a ki ebben az országban erre 
nézve hatalommal bir, a király, a szabadelvüség hajóján 
fogadja az örökkévalóság felé ott utazó szabadelvű kö-
zönség hozannáját. 

S azt hiszitek, hogy ez a nyomorúságos állapot, a 
katholikus egyház e tehetetlenségének az állapota leg-
újabb keletű, csak imént keletkezett hazánkban ? Csalód-
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tok ! Ez már réges-régi marazmus az egyházon hazánk-
ban. Mikor kihalltak az egyházból a Pázmány-féle, 
nagyságuk által igazi önálló fejedelmi fensőbbségre és 
alkotásokra, fejedelmi elhatározásokra. Es termett apostoli 
férfiak s a „sacratissima majestas," szó — mindent el-
nyel t : akkor, már akkor kezdődött a kath. egyház 
epigon-korszaka, a kath. egyház megaláztatása Magyar-
országban. S azóta sok idő folyt le az enyészet méhébe, 
sok viz folyt le a Dunán, sok nemzedék következett 
egymásután ; de igazi nagy nemzedék nem született 
mely a katb. egyházat, Isten dicső és szent aráját, a 
legkülönfélébb, néha igen furcsa emberek által képviselt 
állami hatalom és kormányzás aranyos rabszolgaságából ki 
tudta volna szabadítani. Mert azaranyláncz mindig tetszett, 
most, bogy az Istentől elrugaszkodott szabadelvüség 
rozsdás durva vaslánczokkal akar magához lebilincselni 
minden Istentől adott keresztény szabadságot: a szabad-
elvüség számit — és nem siker nélkül — a megszokott 
katholikus szolgaságra s nincs ember, a ki talpra tudná 
állítani Magyarország 10 millió katholikus polgárát, 
hogy ránczbaszedjék az istentelen liberalizmust, mint 
ránczba szedte a német centrum Bismarck pápista-ölő 
„kulturharczát." 

Az elmék kimondhatatlanul nagy, mondhatni végze-
tes elgyengülésére mutat ily körülmények között az, 
hoav — megnyugtatást lehet kelteni katholikus körökben 
az által, ha azt mondja valaki: Ne féljetek jámboroki 
nem szakad rátok az istentelenség uralma egy perez a la t t ! 
Mi csak fokozatosan, lassan, erőnkböz képest csináljuk 
azt! . . . E mberek, kortársak, egyháziak és világiak ! Eről-
tessétek meg egy kissé eszeteket, s tekintsétek meg a 
dolog — véget ! Vájjon mi a fokozatos szabadelvüségnek, 
a fokozatos államosításnak a czélja? Talán mindeneknek 
térdreborulása Jézus előtt ? Dehogy ! A teljes és végleges 
elszabadulás a kereszténységtől, a teljes államosítása 
mindennek, még annak is, hogy szabad e, lehet-e az igaz 
Istent Magyarországban szabadon és békében imádni, — 
a mint ez minden pogány, vagyis emberi önkényre ala-
pított államban okvetetlenül bekövetkezik. 

„Principiis obsta ; sero medicina paratur, cum mala 
per longas invaluere moras." Elveiben és kezdetén kell 
elfojtani a romlást ; mert ha annak elveit az elmék fölött 
uralkodni engedjük s fokozatos munkájában meggondo-
latlan megnyugvásunkkal, sőt talán még istentelen tá-
mogatásunkkal is elősegítjük : magunkra vessünk, ha 
végre ránk szakad a teljes felfordulás végleges rombo-
lása. Példából még világosabb lesz a dolog! Milyen 
»megnyugtató"volt pl. annak idején, midőn Irányi Dániel ab-

solut vallasszabadsagi elvével, vagyis a magyar államelvi elke-
reszténytelenitésével szemben Trefort mindenkor sikeresen 
használta azt az ügyes frázist, hogy hiszen a fokozatos 
vallásszabadság utján vagyunk, senkit vallásáért Magyar-
orszagban nem bántanak, nem zaklatnak. Szóval Trefort 
fokozatos szabadelvüsége megnyugtató vol;, és senki sem 
gondolt arra, hogy Csáky-t majd a konzekvenczia rá fog ja 
vinni a teljes szabadelvüségre, az absolut vallásszabad-
ságra. a mely Magyarországot immár elvben tényleg meg-
fosztotta dicsőségétől és reményétől, megfosztotta keresz-
tény jellegétől. Senki komolyan nem gondolt arra, hogy 

a fokozatos elkereszténytelenedésnek teljes elkeresztény-
telenedés lesz a vége, hogyha útját nem álljuk. 
Útját állni egy ország elkereszténytelenedésének pedit; 
csakis egy eszközzel lehet : az ifjúság keresztény kath. 
nevelésével. Ugyan ki gondolt a hatalmasok közöl komo-
lyan arra, hogy ha katholikus intelligencziát akarunk : 
akkor annak katholikus tudomány-egyetemet kell bizto-
sítanunk, szereznünk, alapitanunk? Ha elszántan gondolt 
volna erre a király vagy az episcopatus: tudomány-egye-
temünk már volna, s nem vinné el a hitehagyott névleges 
katholikusok, a protestánsok és zsidók szabadelvű érdek-
szövetsége ifjuságunk virágát az egyház ellenségeinek, a 
pokolnak hadseregébe szolgálatra. 

Epigon-korszakot élünk. Alkuszunk és megnyug-
szunk igen üres frázisokban. Nagyot nem bírunk alkotni. 
Az Isten és a keresztény vallás ellenségei teljes bizton-
ságban épitik „fokozatosan" bábeli tornyukat. Pog-e 
tenni Isten csodát a magyar szabadelvüség, táborában 
a fokozotosság és véglegesség elvének gyászos intézői 
között, megzavarva bábeli nyelvzavarral összetartásukat, 
nem tudhatni ; mert bizony-bizony gyenge az imádság. 

A fokozatos államosítás egyébiránt legújabban 
igen tetszetős czim alá vonult árulni portékáját. Ki-
mondták, hogy revideálni kell a népoktatásügyi törvényt. 
A népoktatás revíziója tehát a bűvös szó. Érdekes és 
tanulságos, a mint ezt a revisiót a félhivatalos „Nemzet,1' 
annak szándéklataival, elveivel s részleteivel együtt kifejti. 

A félhivatalos közlemény mindenekelőtt konstatálja, 
hogy a törvény egész revíziójára még nem alkalmas az 
idő; a nézetek még nem eléggé tisztultak; az állam 
pénzügyi helyzete még nem elég erős a teljes revízióval 
járó kiadások fedezésére, tehát egyelőre csak részleges 
revízióról lehet szó. A czikk különben a revízió főbb 
elveiül a következőket állítja fel : 1. Elengedhetlenül 
meg kell követelni a nem allami iskolafentartóktól, hogy 
kellő biztosítékot nyújtsanak az állami érdekek meg-
óvására. Ebből a czélból az államnak teljes megnyugvást 
kell szereznie a felől, hogy a különböző jellegű iskolák-
ban működni hivatott tanítók képesítése az állam érde 
keinek minden tekintetben megfelelő. A mint tehát a 
középiskolai törvény a középiskolákra kizárólag az állami 
képesítést teszi kötelezővé, éppen ugy kimondandó lenne 
a népoktatási törvény revíziójánál első sorban az, hogy 
bármely jellegű népoktatási tanintézetben csak oly tanitó 
alkalmazható, a ki a tanképesitést az e végből kiküldendő 
állami vizsgáló bíróságoktól nyerte. De ez még nem elég. 
2. Biztosítani kell azt, hogy az államilag képesített tanitó, 
bármily jellegű iskolánál nyer is alkalmazást, folyton 
híven és lelkiismeretesen gondozza az ifjúság hazafias 
nevelését, (ki ne óhajtaná ezt ?) E tekintetben elkövetett 
vétségek megtorlása kizárólag az állam joga. Ez el van már 
ismerve az 1893. évi XXVI. t.-czikkben az államilag segélye-
zett felekezeti iskoláknál működő tanítók irányában, kik 
ellen, ha államellenes irány követésével vannak vádolva, a 
közigazgatási bizottság van hivatva a fegyelmi eljárást 
foganatosítani. Minthogy pedig az államilag nem segé-
lyezett felekezeti iskola tanítójának államellenes üzelmei 
megtorlását sem l^het az államtól elvitatni, a további 
revíziónak az emiitett törvénycz'kk oly irányú módosi-
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tásában kell állania, hogy a közigazgatási bizottság 
legyen hivatva minden esetben a fegyelmi eljárást 
foganatosítani, midőn bármely felekezeti népiskola tanitója 
(tekintet nélkül arra, részesül-e államsegélyben vagy nem) 
államellenes irány követésével van vádolva s a miniszter 
a fegyelmi eljárást elrendeli. 3. A hitfelekezeti iskoláknál 
működő tanítókra kifejezetten kimondandó az a ren-
delkezés, hogy a tanítók élethosszig választatnak és 
hivataluktól csupán súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás 
vagy polgári bűntény miatt mozdíthatók el; de az ily 
ítéletek megerősítés végett a közoktatási miniszterhez 
terjesztendők fel. 4. A tanítói fizetés minimumát 400 
írtban kell megállapítani. 5. A tankötelezettség érvénye-
sítése czéljából — tekintettel a szegény és indolens 
szülőkre — a birság esetleg fogságra legyen változtatható. 
6. A népoktatási törvény 25. §-ának második bekezdése, 
a mely elismer felekezeti jellegüeknek oly iskolákat, a 
melyeket kizárólag a politikai község a saját vagyonából, 
tehát közjövedelemből tart fenn, törlendő. 

Ezekben gondolja a czikkiró a népoktatási törvény 
részleges revízióját minden különösebb rázkódtatás nélkül 
keresztüWihetőnek ; de a követelményeknek ezt a mértékét 
legkevesebbnek tartja, a mit népneveléshez füzödő fontos 
állami érdekek megóvása szempontjából meg kell tennünk 

íme, mily szép alakba van itt öntve a fokozatos 
államosítás előrehaladása. Nincs benne csak egy fokozat 
világosan kifejezve a teljes államosítás felé : az, hogy a 
kizárólagos középiskolai állami képesítés fokáról történjék 
egy lépés tovább az elemi iskolai képesítés kizárólagossá-
gának az uj fokára. Csak egy lépés ! Csak ! De olyan, 
hogy erről már csak egy lépcsőt kell emelni az egész 
oktatásnak kizárólagos államosításához. 

Es a néppárt ügyét, mely Magyarország keresztéuy 
jellegének elvi megtagadását revideálni (mily szelíd sió!) 
s a katholikus vallás jogállását minden irányban őszintén 
és igazán megvédeni óhajtja, — mégis, mily kevesen ve-
szik komolyan a magyar kath. „ intelligenczia'í körében?! 

H j a ! A hol nincs: ott ne keress! A h o l nincs kath. 
szellem, ott ne keresd annak gyümölcsét, a kath. meg-
győződést és életet tudományban, társadalomban és poli-
tikában. Katholikus szellem pedig a katholikus intelli-
gencziában katholikus nevelés nélkül sose fog létrejönni ! 

? ? 

T A R C Z A . 
A „Tanítsatok" cz. é s Kath. Hitszónoklati és Hit-

oktatási Folyóirat Czélja é s Munkatervezete. 

Ha valaki, e sorok irója hangoztatta magában sok-
szor e szavakat: Quidquid agis prudenter age et respice 
finem" ; hangoztatta akkor, midőn e folyóiratnak, melyet 
mutatvány, illetőleg első füzetében Mária országának 
papsága elé, megbirálás végett terjeszteni szerencsés, 
eszméje először megvillant gondolatában s azóta e gon-
dolatot, mint a gleccser a zuhataga alá került követ, 
folyton forgatta, csiszolta, kerekre idomította. Legelőbb 
erőm gyenge volta döbbentett meg és korom ; ezt eddigi 
irodalmi tevékenységem elgondolása és az által bátorí-

tottam fel, hogy a művelni szándékolt talajjal megle-
hetősen tisztába vagyok és erőm éppen a legnehezebb 
akadályok leküzdésében vívta eddig is legszebb sikereit. 
Nem hagytam számitáson kívül, hiszen ezt hogyan 
tehetném, mikor annyiszor és nagyon válságos pillana-
tokban éreztem már, az Ur gyámolító karját, bensőmből 
hangoztatván, hogy „Deus qui dat velle, dabit et per 
ficere." Biztatott az a tudat is, hogy a jó ügy nem 
csupán egy kar védelmére van utalva, hanem fognak 
akadni munkatársaim is, amint, hála érte a mennyei 
Magvetőnek, csakugyan akadtak is vagy negyvenen. 

Jó ügyről tettem említést, mert én a felkarolt 
térség munkálását valóban jó ügynek hittem mindjárt az 
első pillanatban. E meggyőződés hatása alatt azonnal 
felhívásokat bocsátottam széjjel hazánk azon egyházi és 
világi állású férfiaihoz, akikről egy vagy más uton meg-
tudtam, hogy a hitszónoklattan és hitelemzéstan ügyével 
behatóbban foglalkoznak. Ez a felhívás a következőképpen 
hangzott : 

Főtisztelendő Uram ! 
Hogy az örök igazságok hirdetése terén, ujabb 

időben, bála érte a nagyérdemű úttörőknek, sok történt: 
számos hitszónoklati müvünk és folyóiratunk, nap-nap 
mellett izmosodó, hitoktatástani irodalmunk s általán, a 
lassacskán föllendülni kezdő közérzék jellemzi. 

Szakfolyóirat azonban e téren egyedül a Katholikus 
Hitoktatás ez idő szerint; mert az egyházszónoklati, 
kész beszédeket közlő folyóiratokat ha nagyhasznu vál-
lalatoknak tekintem is : mégis, minthogy a hittanitásának 
ugarját nem művelik, hanem csak plántálnak a meglevő 
talajba, fél lépésnek tartom, melyet az elméleti részek 
folytonos művelésével kell kiegészítenünk. 

Midőn ugyanis azt tapasztaljuk, hogy a plébános-
irodai és általán lelkipásztori teendők folytonos hangoz-
tatása, mit néhány, kitűnő, gyakorlati folyóirat évek óta 
tesz, annyira feljesztette az ügyet, hogy plébániai hi-
vatalainkat a legcsekélyebb vád is alig illetheti, temp-
lomaink megtisitultak, rublikáink nap-nap mellett jobban 
érvényesülnek : nem kétlem, hogy olyan folyóirat, mely 

elméleti alapon, egymással párhuzamban tárgyalja 
az igehirdetés két ágát, a templomi és iskolai „tanitása-t, 
mely szóba az egyházi szónoklat remekeit csak ugy oda 
kivánom foglalni, mint a templomi, közép- és szakiskolai, 
elemi hittanitást, nagy haszonnal járhat; mert ha folyó-
iratunk nem is fog nagyon sokkal többet mondani, mint 
könyvtáraink szerzői, de azért az elmélet folytonos szellőz-
tetése,, uj, honosított alakban való közlése okvetlenül meg-
termi áldásos gyümölcsét. 

A szorosabb értelemben vett elméleti szabályokon, 
korszerű utasításokon kivül e vállalat mindenre kiterjesz-
kednék, ami az igehirdetés körébe vág; tehát annak tör-
ténelmi részére, különféle országokban észlelhető állapo-
tára, irodalmára, sőt oly rövid hírekre is, amelyek az 
igehirdetőt érdekelhetik. A kidolgozott szentbeszédeket és 
hitelemzéseket azonban más, már létező folyóiratoknak 
adja át. 

A folyóirat cziméül Üdvözítőnk emez utasításának : 
„ Elmenvén, tanítsatok minden nemzeteket" (Mát. 28, 19.) 
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„Tanítsatok!"' szavát óhajtanám adni, mint amely minden 
papnak, a hierarchia minden rangfokozatán jelszava 
lehet. 

Magam nem levén abban a szerencsés helyzetben, 
hogy ily széles alapokra fektetett folyóiratot mindig meg-
felelő czikkekkel láthassak el, de meg a folyóirat for-
galma is kizárván ezt: 

Főtisztelendőséged szakavatott tudományához és 
ismereteihez fordulok kegyes gyámolitásért, tisztelettel 
kérvén, méltóztassék a jelzet folyóiratot dolgozataival 
támogatni. 

Végül még csak azt jegyzem meg, hogy a folyó-
iratot havi, öt ives füzetekben tervezem." 

Dicsekvés nélkül mondhatom, hogy ugy a czimet, 
mint a czélt osztatlan lelkesedéssel üdvözölte mindenki. 
Voltak ugyan némelyek, akik szűknek tartották nagyon 
a kijelölt térséget, melynek minden zegét-zugát rövid 
idő alatt meg lehet porhanyitani. De mint alább sze-
rencsém lesz kifejteni, tévedtek, amit nem csodálok, 
mert a felszólítás bő munkatervezetet nem nyújt és leg-
feljebb ez a sora világit a felderítendő homályba: „Min-
denre kiterjeszkedik e vállalat, ami az ige hirdetés 
körébe vág." Éppen azért, mert egy kissé szűkszavú 
voltam, sokan megróvták rövidségemet; én azonban ezen 
czikkre irányoztam tekintetüket, mely kimerítő munka-
tervezetet fog nyújtani. 

Igy érlelődött az ügy lassanként. 

(Folytatjuk.) 

V E G Y E S E K . 
*** .Megtisztított vallás." Egy valaki a debreczeni 

„Prot. Lap "-ban megtisztított vallásnak nevezi protestáns 
atyánkfiai mindösszevéve negyedfélszázados életű vallását. 
Kerestem a lap ugyanazon számában, hogy hát miben áll 
a protestáns vallásnak ez a sokszor hánytorgatott meg-
tisztitottsága, s csakhamar egy gyönyörűséges modern 
„evangyéliomi" tisztaságra akadtam. Egy polemizáló 
czikkiró, a kinek ellenese azt vetette szemére (nb. nyelv-
tani okoskodásban), hogy miért mondja a Szent Lelket a 
mely-nek és nem a ki-nek, a következő keresztényellenes 
hitvallással védekezik a nyelvtani ellenvetés ellen : „Nem 
fogadhatom el azt a másik megrovását sem, hogy a 
Szentléleknél (még jó, hogy nagy bötüvel megtiszteli) 
szintén a mely névmást használtam „a ki" helyett, abból 
az okból, hogy különbséget teszek a theismus és deismus, 
orthodox és modern theol. dogmatikus felfogás közt és 
azt mondom, hogy híven JBpesten 1870— 73-ban nyert 
theologiai álláspontomhoz azok közé tartozom, a kikkel a 
Szentlelket egymagában nem személyes Istennek, hanem 
isteni adományból származó oly ható erőnek tekintem, a 
mely (sic) minél nagyobb mértékben van meg valakiben, 
annál közelebb áll Istenhez !" Igy fest tehát a modern pro-
testáns theologiai dogmatikus álláspont, a mint azt Buda-

pest, már t. i. a kálvinista Budapest tanítja. E szerint 
j tehát a magyar református egyházban a Szentlélek Isten 
! is — nem is ! Kíváncsi vagyok ! A kétágú, egymást ki-

záró állításnak vájjon melyike van a valiások recipiálásá-
ról szóló allami törvénynye! recipiálva! Vagy talán mind 
a ket tő: az az is, meg a nem is? Oh receptiós magyar 
valláspolitika — mily napon fekvők a te logikai botor-
kálásaid! Az ily absurdumos receptiós tarka rendszerért 
bizony kár volt az egy igaz vallás követésének egyedül 
okos rendszerét feláldozni. A minden hit és minden vallás 
szabadságának proklamálásával ppdig még nagyobb kép-
telenségek uralma alá jutottál! Washington az ő ameri-
kai vallásszabadságával megalapította az amerikai vallás-
politikajózanságát. Szilágyi ésCsáky az ő modern vallássza-
badsági politikájukkal ellenben tönkre tették a magyar 
politikai bölcseség jó hírnevét. És mégis Szilágyi fogja a 
milléniumi év nemzetközi béke-kongresszusán képviselni 
— a magyar szellem emelkedettségének magasságát. A 
nadir lett Magyarországban zenith-té ! 

— À kath. elemi iskolák püspöki tanterve alapos 
revisión megy keresztül. Az e czélra kiküldött bizottság 
elvégezvén munkálatát azt a püspöki karnak felterjesztette. 
Miután kegyelmes főpásztoraink véleményöket a herczeg-
primáshoz bekiildötték, ő eminencziája egy szűkebb bizott-
ságot nevezett ki, melynek feladata a tantervet a püspökök 
véleménye és beható kritikája alapján végleg megszöve-
gezni. E bizottságnak tagjai, Petrovácz, Mócsy, dr. Stein-
berger, Erődy, Palkovics Viktor, dr. Zelliger Vilmos, febr. 
hó 3-án gyűltek össze, dr. Komlóssy Ferencz esztergomi 
egyházmegyei főtanfelügyelő elnöklete alatt Budapesten. A 
bizottság tagjai ma, febr. 8-án, ő eminencziája asztalához 
hivatalosak ebédre. Kívánatos, fölöttébb, sőt mindenek fölött 
kívánatos volna, hogy a püspöki kar az elemi oktatásra 
fordított gondnál és erőnél is még nagyobb erővel venné 
kezébe a kath. közép és felső oktatás ügyét, mert ezen a 
két fokon dől a magyar kath. intelligenczia létének vagy 
nem létének, tehát minden törekvéseink sikerének vagy 
sikertelenségének a kérdése. 

— A kongrua és autonómia fölött tehát újra meg-
indult a vita a képviselőházban. S az eredmény vájjon mi 
lesz: egyelőre az, a mi eddig: semmi. Miért? Mert a kér-
dés uj felvetésének az alapja ismét csak a — kortespolitika 
és altatás. A szabadelvüség végczélja nem felemelni a kath. 
egyházat, hanem tönkre tenni. Rajtunk csak gyökeres rend-
szerváltozás segíthet már. A míg ennek a királyt megnyerni 
nem lehet, ne várjunk semmi jót. Kongruát a szabadelvű 
állam nem ád, csak a mi zsebünkből — szolgaság fejében. 
Hát kell nekünk az ily dupla megaláztatás ? ! Az autonomiát 
pedig a modern szabadelvű államomnipotenczia úgy érti, 
hogy az egyház régi rendszerű szolgasága az állami hata-
lommal szemben nyakán maradjon, megtoldva a hitetlen 
államomnipotenczia egész modern apparátusával, szabadság 
pedig csak egyetlen egy maradjon a kath. autonómia köré-
ben, az, hogy a világi katholikusok hűtlensége tönkre tehesse 
az egyház lelkét, az egyház hierarchikus szervezetét és kor-
mányzását. 

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

Budapest, 1896. Nagy kSándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék ci Tanulmányok : A pap papi imája az egyház imája, mely a hivek imádkozását nem teszi fölöslegessé. — 
Mélt. és ft . dr Rimely Károly beszterczebányai püspök ur nagyböjti lop. levele a böjtöléstől. — Államositott papi fizetés az egyház 
zsebéből, harcz az egyház lelke, a hierarkia eben és állami protestáns hizlalás vagyis dotáczió, esetleg kath. vagyon elkobzásával. — 
Az idegen templomban való misézés uj rendjéről. — Egyházi Tudósítások. E s z t e r g o m : A primás születésnapja. — N a g y v á r a d : 
XIII. Leo pápa Magyarország milléniumáról. — L o n d o n : A katholikus vallás az angol birodalom területén. — Tárcza. — 

Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

A pap papi imája az egyház imája, 
mely a hivek imádkozását nem teszi fölös-

legessé. 
Közismeretü dolog, hogy a papság a többi 

között azért van, hogy Isten és az emberiség 
közt közbenjárjon. 

A magasztos rendeltetésű közbenjárásnak 
egyik alakja az imádkozás. 

Imádkozni a pap imádkozhatik vagy a maga 
vagy az egyház nevében. S ez az utóbbi az imád-
kozások imádkozásának nevezhető. 

De hogy teljes értelme legyen az egyház 
nevében való papi imádkozásnak, kell hogy a 
hivek is imádkozzanak, mer t ha a hivek nem 
imádkoznak, akkor a pap csak a tanitó egyház 
imáját muta t ja be, nem egyszersmind a tanuló 
egyházét. Pedig ennek az imádságát is várja az 
Isten, ennek az imádsága is nyom valamit az 
Isten előtt, az imádkozás ez ágának is nyoma 
van a világtörténelmi nagy eseményeinek okai ' 
és forrásai között. 

A „multitudo credentium" a hivek sokasá-
gáról, egész összeségéről, az egész hitközségről, 
az Apostolok Cselekedeteiben nagy szép dolog 
van feljegyezve : az, hogy — „a hivek sokaságá-
nak egy szivök, egy leikök vala." *) Midőn pedig 
Péter fogságban, tehát veszedelemben, testi-lelki 
szükségben vala, azt olvassuk az egész anyaszent-
egyházról, nemcsak a tanitóról, hanem a tanulóról 

*) Ap. Csel. 4, 32. 

vagyis a hivek összeségéről is, hogy „Péter ugyan a 
tömlöczben tar ta ték, az anyaszentegyház pedig 
szüntelen könyörög vala Istenhez őérette.u *) 

Tehá t : hogy tudjon a pap a hivek részéről 
imádkozást Istennek bemuta tn i : a hiveknek 
buzgón és állhatatosan kell imádkozni. 

E lap közismeretü milléniumi inditványában 
felvettetett az az eszme, hogy mivel a Szent Lélekről 
szóló legszentebb hymnuszaink egyikének értelmé-
ben, egy leviharzott évezred végén,— a mely hosszú 
folyama alat t magasra emelte, de a végén 
gyászos elsatnyulással mélyen lesülyesztette az 
ország törvényeiben és erkölcseiben az egyedüli 
szent vallás, a kereszténység tiszteletét, — 
azon elv szerint, »nova sint omnia, corda, voces et 
opera," meg kell ujitanunk, ujjá kell tennünk 
mindent, — még imádkozásunk modorát is, és 
a főpásztorok születésének, püspökké szentelé-
sének, trónfoglalásának évfordulóin alkalmat 
kell adni a hivek hitének és szeretetének szent 
vallásuk, s ragaszkodásának főpásztoruk i ránt 
— a megnyilatkozásra. 

Azt indítványoztam, hogy ily Isten-sugalta 
napokon, vagy az azokat megelőző vasárnapo-
kon, figyelmeztetni kell a hiveket az alkalom 
szent jellegére, vezetni kell őket az Istenhez 
való imádkozásra főpásztorainkért s el kell 
énekeltetni velők a kath. öntudat és köteles-
ségérzet fellelkesitésére a katholikus hymnuszt. 

*) Ap. Csel. 12, 5. 

I V Lapunk jelen száma 12 oldal. "WÊ 
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Történt-e ez irányban valami, nem tudom# 

De annyit tudok, hogy az esztergomi főme-
gyében erre nézve ebben a hónapban kétszer is 
nyilt már alkalom. 

F. hó 7-én volt ő eminencziája püspökké 
szenteltetésének, ma pedig van születésének az 
évfordulója. 

Az előbbi alkalomra nézve a Directorium-
ban az van mondva: „vegye elő minden pap a 
misében a püspökké szentelés évfordulójára 
szóló mise collectáját," az utóbbira nézve pedig 
ez van előirva: „minden pap imádkozzék, hogy 
Isten őt (a biboros érsek atyát) állandó oltal-
mával vezérelni és megőrizni kegyeskedjék." 

Az előbbi rendeletben papi közimádság, az 
utóbbiban szószerint papi magán imádkozás van el-
rendelve. 

Paptársa im! Felvetem a kérdést, hogy hát 
bevárjuk, miszerint a Directorium külön rágja 
szánkba, hogy a főpásztorért való imádkozásba 
ne csak implicite a Collecta elmondásával, hanem 
explicite a hivek tényleges megimádkoztatása 
által is — bevonjuk a hiveket ? 

Az idők nagyon de nagyon megsulyosodtak 
fölöttünk. A hivek buzgóságára, tiszta katholikus 
szellemére, főpásztoraink iránt való odaadó tisz-
teletök tisztaságára, őszinteségére, melegségére 
nagy, igen nagy szükségünk vagyon. 

Ragadjuk meg az ily alkalmakat önként, 
lelkesedésből, angyali sugallatoktól kisért találé-
konysággal — s imádkoztassuk meg hiveinket 
főpásztorainkért s adjunk az egyházért és annak 
főpásztoraiért lelkesedő hymmiFzt ajkaikra el-
zengés végett ! 

Újuljon meg minden, még a lelkesedés is, 
bennünk és közöttünk! 

S hogy a mai évforduló kötelességének mi 
is megfeleljünk, ime i t t a mi imára hivó hő 
imádságunk : 

OREMUS 

PRO PONTIFICE NOSTRO CLAUDIO 

DOMINUS CONSERVET EUM 

ET VIVIFICET EUM 

ET BEATUM FACIAT EUM IN TERRA 

ET NON TRAD AT E U M 

IN ANIMAM INIMICORUM EIUS 

Mélt. és ft. dr Rimely Károly besztercze-
bányai püspök ur 

n a g y b ö j t i főp. l e v e l e a böjtölésröl. 
(Encyclica quadragesimalide ieiunio.) 

(Vége.) 

Nolite conformari huic saeculo, sed refor-
mamini in novit ate sensus vestri, ut probetis, 
quae sit voluntas Dei bona, et beneplacens et 
perfecta! his verbis hortatur nos Apostolus, ad 
quae verba passim observant santi Patres, quod 
apostolus res huius mundi, scilicet opes, poten-
tiam, honorem vocat figuras, quia sunt parum 
durabiles, praeteri t enim figura huius mundi. 
quae sunt autem spiritus, seu virtutem, qua 
anima se re t rahi t a mundo eique per cupidita-

i tem non configuratur, vocat formam, quia sunt 
res verae, solidae et permanentes, quae nos 
Christo per caritatem conformant, a saeculi de-
sideriis ;.vocant et voluntati Dei coaugmentant. 
quae omnis sanctitatis regula, mensura, fons et 
origo est, quem sequentes reformamur spiritu 
mentis, magis illustramur a Deo et mente a 
saecularibus desideriis avocata, probamus et 
sapimus, quod bonum, quod melius, quod opti-
mum, disponimurque ad sobrie, iuste et pie vi-
vendum per gratiam Dei, quae nobis apparui t 
in Christo Jesu. 

Ne ergo nos appetitus mundi teneat, ne 
saeculi desideria alliciant, dum nobis, in gustibus 
diversis, appetitione discrepantibus sua munera 
mundus offert, ambitioso honores, avaro divitias, 
guloso epulas, libidinoso molles formas, desidi 
ferias : his enim ad vitia pronos piscium more 
inescat, ut homo capiat, ab his religio et ratio 
monent nos cavere, fallacias horum mundi obiecto-
rum vividis demonstrant argumentis et exemplis, 
et quid experientia docet ? videmus, probamusque 
meliora et détériora sequimur, penitus obliti, 
quod ad libertatem Spiritus vocati simus ; volu-
mus, quod mundus vult, eligimus, quod mundus 
eligit, sectamur, quod sectatur mundus, et si 
quid religionis causa facimus, iJ non naturae 
nostrae ductu facimus, sed quod amplius probro-
sum est, quia mundus eis non conturbatur, eaque 
indulget. Vox praepotens mundi, respectus genii 
aevi et preli, conformatio ad praelustria, pro-
priaeque utilitatis Studium imperant et faciunt? 
ut spernamus, quod amamus, quia id odit mun-

*) Chryost. Theodoret. 
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dus, repudiemus quod elegimus, quia id répudiât 
mundus, odio persequamur amicos et fratres, 
quia iis non favet mundus, semitas recti linqua-
mus, quia alio calle currit mundus, ut adeo ni-
hilo meliores videantur sectatores Christi, quam 
ii, de quibus velut coaevis suis olim dixit phi-
losophus, quod causa eius, cur plerumque plures 
mali, quam boni essent, pluresque ii, qui vitia 
sectarentur, quam qui virtutes amplecterentur, 
ea sit, quia populi populos, non ratio rationem 
sequatur, bene enim adhibita ratio, maxime lu-
mine fidei illustrata, cernit quid optimum, sen-
tit, quod pium, eligit, quod saluti proficuum est, 
dum neglecta, stultis implicatur erroribus. 

Recte ergo monet nos apostolus, ut abnege-
mus saecularia desideria, nec enim angusto sae-
culi spatio coarctantur desideria cordis nostri, 
quae coelum petunt, et Christus, quem in fonte 
baptismatis induimus est via, veritas et vit t 
nostra, non mundus ; sed si Christus, qualis esset 
ille servus Christi, qui quotidiano quasi usu eos, 
quos per baptismum in ecclesiam Christi reci-
piens spondere iubet, ut satanae et omnibus 
eius operibus, omnibusque eius pompis renun-
cient, ipse continuo horum desideriis illaqueatus 
teneretur, mundi mancipium amplecteretur ? qua-
lis porro mysteriorum Dei dispensator esset ille, 
cuius labia tremendo nimis sanguine sacrificiali 
in redemtionem nostram oblati quotidie rube-
scunt, de venenoso calice mundi, intemperato 
haustu inebriaretur ? et qui immaculatas de mane 
tractans hostias, pulvere mundi sordesceret ad 
vesperam ? qui ad iustitiam vocatus, de fide vi-
vere teneretur, fidem tarnen vita negat, fitque 
infideli deterior: qui ad reddendas assidue laudes 
Deo obligatus, laudes quaerit mundi, ut iis ceu 
gradibus utatur, non ad virtutum ascensiones, 
sed mundi honores et dignitates facilius asse-
quendas; cuius pietas dum ad instar sideris mi-
care deberet, ob spissa vitae nubila non apparet. 
Ecce deplorandum mundi servum, desideriorum 
saeculi mancipium, qui nec lucet, nec calet, sed 
iacet somno oppressus, qui surdus aure, obtusus 
corde, non audit Apostolum inclamantem : hora 
est de somno surgere, apparuit enim benignitas 
Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, erudiens 
nos, ut abnegantes impietatem et saecularia de-
sideria, sobrie, iuste et pie vivamus in hoc sae-
culo ! 

Aliis eiusdem Apostoli Pauli verbis, quibus 
Timotheum a se ordinatum episcopum alloquitur, 

utor ipse nunc, dum advenire cerno tempus 
poenitentiae, qua praeparamur ad mysteria mor-
tis et resurrectionis Christi, ut haec meditemur, 
in his simus, quatenus profectus noster mani-
festus sit omnibus, salvosque faciamus nosmet 
ipsos et eos qui nos audiunt.2) Subtrahitur nobis, 
prout id magister noster fecit, per dies quadra-
ginta consueta cibi qualitas et quantitas, ut 
recordemur, non panem esse solum, ex quo vivit 
homo, sed verbum quoque Dei, unde nutritur 
anima nostra, esca enim ventri solum est, ver-
bum autem Dei menti, quae si per abstinentiam 
et temperantiam sana in corpore sano resideat, 
maximum hominis efficit bonum. 

Quam pauci recogitant, cibos ideo dari no-
bis a Domino, ut iis in laudem eius utamur; 
sive manducatis, sivebi bitis, in gloriam Dei fa-
cite, ait Apostolus.3) An ergo oratio est, ut esse 
semper deberet, ciborum nostrorum condimen-
tum, et non gula? an non inordinatus solum 
appetitus, et non pietas, qua creaturas nobis 
victum praebentes, velut effusionem divinae bo-
nitatis in nos reveremur? recordamurne eius 
edentes et bibentes? ecce libantes cibos ethnici 
prius diis honorem dederunt et dant; initium 
agaparum et finis inter christianos olim laus 
Dei erat, et nunc? fervent ut plurimum epotae 
sine Deo epulae inter ipsos christianos, quos Dei 
sui aut taedet aut pudet. 

Et tamen de consuetudine omnium fere 
populorum, ieiunio placare Deum lue, bello, na-
turae flagellis, aliisque módis genus humanam 
castigantem, annales recentissimi, prout et snti-
quissimi concorditer referunt; e quibus multis 
annales solum patriae nostrae, quae nobis pro-
xime adiacent, consideremus; legimus in iis, 
quod dum dirum Turcarum iugum colla avorum 
premeret, hi sub vexillo, effigie magnae Hunga-
rorum Dominae ornato, praemissisque orationibus 
et ieiuniis, felici exitu tutati sint patriam ; 
salubres autem, durissima inter adiuncta dum 
condere vocati sunt leges, comitia orantes et 
ieiunantes intraverunt. Et si sacras paginas 
lustremus, convincemur, quod una vox prophe-
tarum fuerit, Deum ieiunio reddi propitium; vim 
demonis in nos oratione solum et ieiunio vinci 
posse, ipse Christus declaravit4) et Angelus Tobiae 
testatus est, bonam esse orationem cum ieiunio 

2) Timoth. IV. 15. 
3) I. Cor. X. 31. 
4) Matth. XVII. 21. 
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et eleemosyna, quia haec purgant peccata,B) et 
patres ecclesiae, quos in scri tis et factis suis 
admiramur, ieiunium formavit in solitudine 
in viros grandes: ieiunium enim condimen-
tum est virtutum, quibus placemus Deo, 
gratiaque eius adiutrici ncs dignos reddimus^ 
Ast si placere Deo per ieiunium volumus, utque 
meritorium sit illud coram Deo: hypogrisi illud 
careat et haeresi, necessum est ; dicit enim Chri-
stus: Tu autem cum ieiunas, unge caput tuum 
et faciem tuam lava, ne videaris hominibus ieiu-
nans, sed patri tuo, et pater tuus, qui videt in 
abscondito, reddet tibi6) et vicissim, sic ait Do-
minus per Zachariam prophetam : Nunquid ieiu-
nium ieiunastis mihi, et cum comedistis et 
bibistis, non vobis comedistis et bibistis? 
qui iudicium falsum iudicastis, misericordiam 
et miserationes cum fratribus vestris non 
fecistis, viduam et pupillum et advenam calum-
niati estis, fráter autem fratri malum cogitavit 
in corde suo ?7) Ieiunemus ergo, non ut mundo 
perfecti appareamus, ieiunemus iunetim cum 
operibus bonis panem nostrum frangentes cum 
fratribus, quos ieiunare necessitas stringit. 

Quis attamen saluberrimos ieiunii fruetus enarrabit, 
quos saneti ecclesiae doctores et pii Christi fideles per 
saecula non sufFecerunt condignis celebrare laudibus, cuius 
pio usu saneti effecti sunt tarn multi, et absque eo san-
ctus factus est nemo; quis ecclesiae repugnabit, quae a 
Christo edocta. apostolorumque vestigiis inhaerens, dum 
ieiunia stationum privata commendat, ieiunia vigiliarum, 
temporum sacratorum et ordinibus praemittenda praeeipit, 
ea autem, quae mysteria mortis et resurrectionis Domini 
Salvatoris nostri Jesu Christi praecedunt et quadraginta 
diebus observantur, strictissime iniungit, ut per hocce 
generale ieiunium animos fidelium populorum aretius con-
îungat et post streporosos distractionum dies, quos tole-
rari cogitur, poenitentiae vias aperiat, a strepituque mundi 
eos revocet; tunc enim fit teste Leone Magno potentissi-
mus Dei populus, quando in unitate sanctae obedientiae 
per praeeepta omnium corda conveniunt et in castris mi-
litiae christianae similes sunt ex omni parte vigiliae, si-
milis praeparatio et eadem ubique est munitio. 8) 

Hora est de somno surgere fratres ! Resumite arma, 
rugitus resonat semper leonis, qui circuit, quaerens quem 
devoret, cruciatur anima nostra per seduetores diris devo-
vetur continuo ecclesia, adiutorio proh dolor ! nrogriorum 
suorum fideüum, qui non fide plenum Judam Jacobi apo-
stolum, sed Judam sequuntur Iscariotem ! Resurgamus 
ergo, dum subdoli nobis inclamitant inimici, resurgamus, 
ne putent nos somno opprimi posse narcoticis zizaniae 

5) Tob. XII 8. 
6) Matth. VI. 16—18. 
') Zach. VII. 5 - 6 . 
8) Sermo 3. de ieiun. 

seminibus, quae in via spargunt nostra, reconciliemur, si 
inimico alios prosequebamur affectu, desistamus, si detra-
hendi habebamus consuetudinem, remittamus, si iurandi 
tenebamur usu, mundemur poenitentia, si sordidi facti 

i sumus a mundanis desideriis et deliciis, recedat a nobis 
nox peccati, torpor inertiae, timor Dei erudiat linguam, 

! ea, quae decet loqui, tacere contraria, temporis occasio-
nem animadvertere, modum observare, fari intrepide ne-
cessaria, respondere apte et modeste, dum velut grando, 

; magna loquentes. nos incantando obruunt. 

Ieiunium ergo magnum, velut ecclesiae praeeeptum, 
; et scala virtutum, sanete observaudum est. Quia tarnen 

diversa diversis locis et temporibus, adiunetisque fuit et 
est disciplina ecclesiae circa ieiunium : ideo si dubio quis 
tenetur circa earn, consulat ecclesiam, ut Augustinus ob 
dubia matris suae consuluit Ambrosium, et ecclesia, quae 
praeeeptum suum de ieiunando ob maximam eius utilita-
tem rigide sustentât, rationibus sie deposcentibus mitissi-

! me saepe eam applicat et cum aliis pietatis exercitiis, 
Í cum oratione, humiliatione et eleemosyna commutât ; di-

gnum enim est, ut in alimoniam pauperum abundantior 
! sit eorum largitio, quorum ad abstinendum minor est for-

titudo : promptiorque sit humiliatio horum dispensationem 
! a praeeepto ecclesiae petendo, quam temeritas inhibitas 

escas ad perditionem animae edendi. Nec culpatur infir-
mus, ut S. Augustinus asserit,9) ieiunium solvens, a quo 
eibum aeeipit esuriens, nec escam sumendo polluitur, qui 
eleemosynam in commutationem impertiendo mundatur et 
poenitentia a peccatis resanatur. 

Quuin ergo rigidum ecclesiae praeeeptum pro sacro 
instantis quadragesimae tempore, auetoritate mihi vi mu-
negis competente, temporum adiunetis sie suadentibis ita 
relaxo, ut diebus dominicis a ieiunio exceptis, feriis : se-
cunda, tertia et quinta semel per diem carnibus vesci 
usque dominicam palmarum liceat, amplior in specialibus 
urgentibusque casibus relaxatio a parochis, confessariisque 
propriis petenda, ad horum conscientiam relegatur. — 
Caeterum cf. Circulares a. elapsi p. II. pag. 5. 

Verbis S. Bernardi concludo orationem meam ad Vos 
Fratres et Filii carissimi ! Si forte diebus caeteris studia 
vestra aliquatenus intepuerant, dignum est, ut nunc in 
fervore spiritus recalescant. Quodsi gula sola peccavit, 
sola quoque ieiunet, si autem peccaverunt et membra cae-
tera, cur non ieiunent et ipsa? ieiunet ergo oculus, qui 
depredatus est animam, ieiunet auris, ieiunet lingua, ieiu-
net manus, ieiunet anima ipsa. Ieiunet oculus a curiosis 
aspectibus et omni petulantia, ut bene bumiliatus coer-
ceatur a poenitentia, qui male liber vagabatur a culpa. 
Ieiunet auris nequiter pruriens a fabulis et rumoribus et 
quaecumque otiosa sunt et ad salutem minime pertinentia; 
ieiunet lingua a detractiouibus et murmuratione, ab inu-
tilibus, vanis, scurilibusque verbis : ieiunet manus ab otio-
sis signis et ab operibus, quae non sunt castigata et 
pu ra ; ieiunet maxime anima a vitiis et propria voluntate 
ipsa. Sine ieiunio hoc, quod permanere oportet, omnia 
ieiunia fruetu carebunt.10) 

9) Greg. Nyas de pauperibu3 amandis. 
10) Serm. 87. in iei. ; sermo de ieiunio quadr. 
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Ieiunemus ergo sie et oremus, ut Deus nos exau-
diat, nobiscum sit in tribulatione nostra, eripiat nos, con-
fundatque eos, qui ponunt in coelum os suum, et perver-
tunt iustitiam lingua sua per terras, u ) qui ambulant et 
sunt, ut cum apostolo gentium Paulo tiens dicam, inimici 
crucis Christi. rJi) Hora, quasi suprema est, Fratres dilecti, 
nos de somno surgere, foris enim pugnis, intus timoribus 
agitata excitât nos Ecclesia, columna haec et firmámén-
tum veritatis, non minus quam Patria, avorum virtute 
clara ; hae enim fideli foedere sub tutamine salvificae 
crucis mille iam-iam annis iunctae, nunc fatali lege infi-
deli mundi vulgo deditae ingemiscunt. Ieiunemus et ore-
mus, ut avertat misericors Deus manum scribentis sortem 
nostram in laqueari curiatorum, dum super plagis fidei 
avitpe millenaria iubila concinuntur.1 3) 

Neosolii, festo Circumcisionis D. N. I. Ch. 1896. 
Carolas, m. p., 

Eppus. 

Államosított papi fizetés az egyház zsebéből, 
harcz az egyház lelke, a hierarkia ellen, 

és állami protestáns hizlalás vagyis dotáczió, 
esetleg kath. vagyon elkobzásával. 

A vallás- és közoktatásügyi Ministerium kultusz-programmja 
a legközelebbi időre. 

[Wlassich Gyula minister beszéde a képviselőház febr. 5-iki 
ülésében.] 

(Folytatás.) 

T. képvsiselőház ! Áttérek egy másik és rendkívül 
sokszor, már e házban alaposan megbeszélt kérdésre, a 
katholikus autonómia kérdésére. (Halljuk ! Halljuk !) T* 
képviselőház ! En, amikor programmomat kifejtettem, azt 
az ígéretet tettem, de tette a kabinet is bemutató beszé-
dében, hogy az autonómiának megvalósítását biztosító 
lépések megtételétől nem fog tartózkodni. 

Nekem kötelességem leszámolni arról, hogy vájjon 
itt tettem e valamit, vagy csak a tanulmányozás stádi-
umában voltam-e, mert méltán várhatja most már a t. 
ház, ily hosszú idő után és különösen mikor határozati 
javaslatot hozott már a ház, hogy vájjon ezen a téren a 
kormány tett-e valamit vagy pedig csak továbbra is e 
kérdés tanulmányozásával foglalkozik. (Halljuk Halljuk !) 
Méltóztassannak megengedni, nem annyira a t. képviselő-
ház és képviselőtársaim tájékoztatására, mert hisz önök 
egészen jól ismerik a kérdésnek előzményeit, de talán 
mivel az országban igen sokan és nagyon is melegen 
érdeklődnek az autonómia kérdése iránt, én mellőzve 
ugyan minden bővebb körülírást, inkább csak pointirozni 
fogom a kérdés történetét igen röviden, hogy lássák az 
egészet a maga összefüggésében, mert abból lehet aztán 
megítélni azt is, hogy helyes-e az, amit jelenleg a kor-
mány proponál, vagy pedig nem. (Halljuk ! Halljuk !) 

" ) Ps. 72. et 90. 
12) Philipp. III. 18. 
13) Cor. II. 7. 5. Timoth. I. 3, 13., Dan. Y. 5. 

T. képviselőház, méltóztassék tudni — 1848-ban 
kezdődött az autonómikus mozgalom — amikor a rendi 
alkotmányból a népképviseleti rendszerre áttértünk, amikor 
az állam és az egyház közötti viszony változáson ment 
keresztül; mert hisz azelőtt, ámbár államvallás tulajdon-
képpen nem volt a katholikus vallás abban az értelemben, 
amiért azt a theoriában államvallásnak nevezik, mégis 
annyira össze volt fonódva és szövődve a katholikus 
egyház és az állam, hogy mikor az 1848-iki törvény 
irányának és szellemének hatását érezni kezdették, azt is 
érezték a katholikus körök, hogy nekik gondoskodniok 
kell egy megfelelő szervezetről, amely szervezetben a 
katholikus vallás a maga állását biztosíthatja. Az akkori 
püspöki kar előterjesztést tet t az országgyűlésnek — 
mint ahogyan kifejezve van az országgyűlési iratokban 
— de mert elkésett, tárgyalásra nem került. 

Az 1848: XX. t.-cz. megalkotása után ismét az 
országgyűléshez irnak, ismét egy ujabb kísérlet tétetik, 
de ez sem sikerül, 1867-ben, méltóztatnak rá emlékezni. 
Eötvös József báró az erdélyi katholikus státus kérdései-
vel foglalkozik és levelet intéz az akkori herczegpri-
máshoz, Simorhoz, amelyben a katholikus autonómia 
ügyét mintegy szőnyegre hozza. Simor 1867. szeptember 
8-án válaszolt és azt igéri, hogy az önkormányzat ügyét 
a püspöki kar elé fogja terjeszteni. Ezen püspöki tanács-
kozmánynak eredménye az az első tervezet, mely 1868. 
februárban látott napvilágot. Tekintélyes államférfiak 
véleményét kérték ki. A többi közt maga Eötvös József 
báró nem mint miniszter, hanem mint katholikus polgár erre 
nézve terjedelmes elaboratumot készített és ezt az ela-
boratumot a püspöki kar annyira méltatta, hogy ennek 
alapján átdolgozta ez előbbi munkálatot és ezen ujabb 
tervezetnek tárgyalására az országgyűlésnek több jelen-
tékeny katholikus tagját is meghívta. 

Deák Ferencz ekkor jelentette ki azt, hogy hiszen 
véleményt adhatunk, de határozatot nem hozhatunk e 
tárgyban, mert erre mandátumunk nincsen, hanem a 
leghelyesebb az, alkossunk egy ideiglenes választási sza-
bályzatot, ezen ideiglenes választási szabályzat alapján 
üljenek össze a képviselők, ennek alapján hívjuk össze a 
kongresszust és az így összehívott kongresszus dolgozza 
ki azután a végleges választási szabályzatot, ez ő felsége 
jóváhagyása alá terjesztessék és ennek alapján hivassék 
össze azután a kongresszus. Ez az indítvány elfogadtatott. 
Az autonómiai kongresszus 1871-ben kezdte működését 
és megalkotta az önkormányzati szervezet szabályzatait. 
1872-ben a prímás vezetése alatt egy küldöttség jelenik 
meg ő felsége előtt és kéri azt, hogy ezt a szabályzatot 
erősítse meg. A megerősítés nem történt meg. 

A közvélemény sokáig foglalkozott ezzel a kérdéssel 
később is; 1893-ig azonban nem konstatálhatnék valami 
jelentekenyebb mozzanatot. 1893-ban, ha jól emlékezem, 
éppen a t . előadó ur itten egy határozati javaslatot 
terjesztett elő, amely határozati javaslatban utasittatik a 
kormány, hogy a saját törvényes ügykörében tegyen 
előterjesztést ő felségéhez aziránt, hogy a katholikus 
autonómia létesítése érdekében szervező gyűlés egybe-
hívására az engedély megadassák. Ezen utasítás kötelezte 
hivatalbeli elődömet, Csáky Albin gr. akkori minisztert 
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és ö 1894. február 4-en e szervező gyűlés egybehívására 
az engedélyt ő felségétől kieszközölte- 1894. február 
24-én a herczegprimás elnöklete alatt a tanácskozmány 
kezdetét vette és feladata az volt, hogy a következő két 
kérdésre adjon feleletet : 1 ször, milyen módozat mellett 
legyen esetleg egy katholikns kongresszus egybehiva? 
2-szor, az 1871. évi kongresszus munkálata manap meny-
nyiben lenne használható ? Ezen két pontra a bizottság 
a következő határozatot hozta. (Olvassa.) 

I. Az önkormányzatot szervező kongresszus egybe-
hivatásának módozatára nézve, tekintettel arra, hogy a 
magyarországi katholikus egyház önkormányzatát szer-
vező gyűlésnek ő császári és apostoli királyi felsége által 
is legkegyelmesebben megerősített és mindeddig érvény-
ben levő választási szabályai vannak, annál fogva java-
solja a bizottság, hogy a magyarországi, tehát az erdélyi 
részekre is kiterjedő katholikusok önkormányzatát szer-
vező gyűlés ezen szabályzat alapján, u j választások 
utján hivassék össze ; eloszlattatván és elhárittatván ez 
által a tanácskozmány folyamán szintén kifejezésre jutot t 
azon aggály is, amely a miniszteri meghívóban foglalt s 
közjogi félreértésekre vezethető ama kitételből támad-
hatna, mely szerint csak a szűkebb értelemben vett 
Magyarországról tétetik említés» 

II. A miniszteri meghívó iratban foglalt azon kér-
désre nézve, hogy az 1871 ik évi kongresszus munkálata 
manap mennyiben volna felhasználható, — az I. pontban 
körvonalozott javaslatból kifolyólag, a bizottság azon 
véleményben van, hogy az emiitett kongresszusi mun-
kálat felett csakis maga az ujolag összejövendő országos 
szervező gyűlés lesz hivatva érdemileg és illetékesen 
nyilatkozni. 

Van okom, hogy felolvassam, t. ház. Boesánatot 
kérek, ha unalmas lennék, de ez szükséges azért, hogy 
az összefüggés azután az általam tett propoziczióval 
annál inkább megvilágitassék. (Nem unalmas! Hall juk! 
Halljuk !) 

„Egyebekben a bizottság azon tiszteletteljes óhaj-
tásának ad kifejezést, hogy az összehívandó szervező-
gyűlés tájékozása és ezzel munkája sikerének biztosítása 
végett az 1870/71 -ik évi szervezőgyülés által megalkotott 
és legfelsőbb helyre felterjesztett szervezeti szabályzatra 
vonatkozólag tüzetesen megjelöltessenek azon pontok, 
melyek ezen gyűlés által esetleg ujabb megfontolás alá 
lennének veendők, 

Továbbá a bizottság kívánatosnak tartja, hogy a 
magyarországi katholikus egyház önkormányzatát szer-
vező gyűlés mielőbb összehivassék." 

T. képviselőház ! Ez az úgynevezett autonómiai 
bizottság határozata, t . i. többségi határozat. Már most 
az ellen nem követek el legkevésbbé sem indiszkrécziót. 
(Hal l juk! Hal l juk!) 

Schlauch, Nagyvárad kitűnő bibornok-püspöke — 
mondom — ez ellen külön véleményt terjesztett elő. 

A külön vélemény részleteivel nem volna helyén 
itt foglalkozni, de lényege az, hogy megváltoztassék a 
választási szabályzat s ezt a püspöki kar dolgozza ki és 
ezen a püspöki kar által kidolgozott választási szabályzat 
alapján hivassék össze a kongresszus. A püspöki kar 

állítólag 1894. ápril 20-án tanácskozott is, hogy ő fel-
ségéhez külön felterjesztés menjen, amelyben három 
kérelmet adnának elő: először az 1871. évi munkálat 
jóvá ne hagyassék ; másodszor a püspöki kar uj válasz-
tási módozatot terjeszszen elő; harmadszor a közelebb 
működött autonómiai bizottság tárgyalási jegyzőkönyvei 
jóvá ne hagyassanak. (Mozgás balfelől. Halljuk : Halljuk !) 

En nem értesültem arról, hogy a püspöki kar 
ilyen felterjesztést tett volna, hivatalosan éppen nem. 
de ugv tudom, hogy ily felterjesztés nem is történt. De 
mivel Schlauch bibornok az ő külön véleményét elém 
terjesztette és én a külön véleményt elég fontosnak 
találtam, mivel a püspöki tanácskozásnak egész iránya 
körülbelül megegyez azzal és azon tiszteletnél fogva is, 
amelylyel a nagy tudományu bibornok iránt viseltetem, 
szükségesnek tartottam, hogy nagy gonddal szerkesztett, 
a maga álláspontjából kiváló elaboratumát magam is 
felterjeszszem ő felségéhez; nyíltan kimondom, hogy a 
kongresszus tárgyában tett felterjesztésemben ezen ela-
boratumra vonatkozólag természetesen megtettem a ma-
gam észrevételeit, különösen kifejtettem azt is, hogy az 
elkészítő bizottság véleményező lévén, annak véleményét 
jóváhagyni nem kell, tehát jóváhagyásról egyáltalában 
szó nem lehet ; kifejtettem, hogy a régi választási sza-
bályzathoz ragaszkodom (Elénk helyeslés) és a régi vá-
lasztási szabályzat alapján tartottam összehivandónak a 
kongresszust, (Helyeslés) de nem zárkózom e! az elől és 
ez különben is magától értetődik, hogy a kongresszus, 
ha ugy tetszik, magának uj választási szabályzatot al-
kothat. Ahoz azonban, hogy a kongresszus összehívása a 
régi választási szabályzat alapján történjék, határozottan 
ragaszkodom, mert ha egyszer a régi választási szabály-
zatot már egy kongresszus készítette,amely szabályzatot 
ő felsége már jóvá is hagyott, nézetem szerint, minden 
tiszteletem daczára is, amelylyel a püspöki kar iránt visel-
tetem, más választási szabályzatot csak maga a püspöki 
kar még sem készíthet, legalább.- nem közmegnyugvásra. 
(Helyeslés.) 

Hock János : Nagyon korrekt ! 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

Kifejtettem továbbá legalázatosab felterjesztésemben azt 
is, hogy az 1870-iki kongresszusi szervezeti szabályzat a 
maga egészében utasittassék a kongrua elé (Helyeslés.) 
és ez azt az ő felségét megillető legfőbb kegyúri és 
felügyeleti jog, valamint a római katholikus egyház 
szervezetének szigorú szem előtt tartásával dolgozza át 
és módosítsa. 

En tehát a felterjesztést megtettem ebbeu az irány-
ban a kongresszus összehívására nézve. (Helyeslés.) 

T. ház! Felelősségem érzetében és erről a helyről 
nekem kötelességem volt egyúttal nyíltan és őszintén 
nyilatkozni, a korona előtt arra nézve is, vájjon a 
kongresszus összehívásának időpontjára nézve a mostani 
legközelebbi időt alkalmasnak tartom-e vagy nem. Csak 
a legközelebbi időről szólok. Kifejtettem t. ház, azt — 
méltóztatnak látni, hogy a legnagyobb őszinteséggel 
tárom fel az egész helyzetet. (Helyeslés) — hogy poli-
tikai és egyházpolitikai hibának tartanám most, amidőn 
az országban, legalább annak bizonyos köreiben a szen-
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vedélyek még nincsenek lecsillapodva, amidőn az időnek 
békítő hatása, de az intézmények békitő hatása sem 
működhetik ugy, hogy esetleg bizonyos felforgató, bi-
zonyos oly irányú szenvedélyek ne játszanának szerepet 
a választásoknál, amelyek mellett — amit legkevésbé 
szeretne bárki is ezen t. ház tagjai közül — esetleg az 
autonómiai kongresszusban ezen irány nyerne többséget, 
mert ezen esetben ismét lenne ugyan kongresszus, de 
nem lenne autonómia, mert azt már megpróbáltuk, hogy 
volt kongresszus, de nincs autonómia. En oly kongresz-
szust szeretnék, mely kongresszus magának az autonó-
miának a létesítését, megvalósitását sikerre vezetné. 
(Élénk helyeslés.) 

Utaltam felterjesztésemben arra is, hogy az ezred-
éves ünnepség (Egy hang balfelől : Eltolta!) — nem 
messze toltam el — hogy az ezredéves ünnepség éve 
nem alkalmas kath. autonómiai kongresszus tar tására; 
utaltam arra is, hogy a politikai választások egy év 
múlva megtörténnek s azt hiszem, a politikai választások 
előtt sem volna helyes a kongresszust összehívni. 

T. ház ! Köteles őszinteséggel tártam fel a felségnek 
előterjesztett felterjesztésem tartalmát. Felelősségem ér-
zetében nem tanácsolhattam a koronának, hogy most 
hívja össze a kongresszust. Előterjesztést tettem a ko-
ronának arra nézve, hogy a kongresszus összehívását 
elvileg kimondja s ha ez elfogadtatik — és elfogadtatott 
— az összehívás a régi választási szabályzat alapján 
tör ténjék; továbbá, hogy az újonnan összehivandó kon-
gresszus van hivatva dönteni az 1871 iki elaborátum 
sorsa fölött. 

Kiemeltem, hogy ez időpontot most miért nem 
tartom kedvezőnek, de nem toltam azt messze jövőbe, 
mert hisz királyi rezolucziót is kieszközöltem. Enge-
delmet kérek, hogy azt fel is olvassam, minthogy ő 
császári és királyi felsége felhatalmazott, hogy e rezo-
luczióról itt a képviselőház színe előtt nyilatkozhassam^ 
(Halljuk ! Halljuk !) Leghelyesebb és minden félreértés-
nek eleje van véve, ha ő császári és apostoli kir. fel-
ségének Bécsben, 1895. november hó 27-én kelt leg-
magasabb elhatározását felolvasom. (Olvassa) : 

„Vallás- és közoktatásügyi magyar mi-
niszterem előterjesztésére a magyarországi katho-
likus egyház önkormányzatát szervező kon-
gresszusnak Általam későbben meghatározandó 
időben való megtartását megengedem s egy-
szersmind megengedem, hogy: 

1-ör: ezen kongresszus ezúttal is az 1869. 
évi október hó 25-én kelt elhatározásommal 
helybenhagyott választási szabályzatban meg-
határozott módon alakuljon s hogy 

2-or : ezen uj kongresszushoz az 1870—71. 
évi kongresszus munkálata azzal küldessék 
vissza, hogy azt a változó viszonyokra való 
tenkintettel, valamint az engem megillető leg-
főbb kegyúri és felügyeleti jogok s a római 
katholikus egyház szervezetének szigorú szem-

előtt tartásával ujabb megfontolás alá vegye és 
kellő módosítás után jóváhagyás végett újólag 
hozzám terjeszsze fel. 

Felteszem egyébiránt, hogy a fennemlitett 
1869-iki választási szabályzat csakis a szervező 
kongresszus alakulására szolgáland, mely kon-
gresszus a kérdéses autonómia szervezetének 
meghatározásával egyúttal hivatva leend ez 
autonómiát képviselő testületnek mikénti ala-
kulását megállapító szabályzatot előterjeszteni. 

Midőn végre a kongresszus megtartására 
kitűzendő időpantot illetőleg további előter-
jesztését a bibornok herczegprimás meghallga-
tása után, annak idején elvárom, felhatalmazom 
önt. hogy adandó alkalommal a magyarországi 
katholikus egyház önkormányzatának ügyére 
vonatkozólag, az országgyűlés mindkét házában 
jelen elhatározásom értelmében kijelentéseket 
tehessen/ (Elénk helyeslés.) 

Én tehát a királyi rezolucziót a kongresszus össze-
hívására nézve kieszközöltem. Ebben határozottan bizto-
sítva van, hogy a kongresszus a régi választási szabály-
zat alapján hivatik össze, továbbá az, hogy a kongresz-
szus van hivatva az 1871-iki munkálatok tanácskozás 
alá vételére, csak jelezve van általában, hogy a fő-
kegyúri és főfelügyeleti jog s a hierarchikus szervezet 
tekintetbe vétessék, ami magától érthető. Amit tehát ma 
e felelősségteljes helyről a katholikus autonómia ügyé-
ben tenni lehetett, nyugodt a lelkiismeretem, hogy meg-
tettem (Helyeslés.) és azt hiszem, a kabinet igéretét erre 
n é z ve is beváltotta. (Általános élénk helyeslés.) 

(Vége köv.) 

Az idegen templomban való misézés uj 
rendjéről. 

(Be Missa in aliéna ecclesia celebranda.) 
A bibornok herczegprimás e. i. III. sz. körleveléből. 

Antiqua sciplina liturgica, adinstar principii seu 
normae statuens Missam in aliéna ecclesia conformem esse 
debere celebrantis officio, nisi aut loci solemnitas, aut 
coloris diversitas aut ritus qualitas praescriberent vei 
permitterent cum officio ecclesiae conformitatem, evulgato 
recentissimo S. R. C. decreto Urbis et Orbis d. d. 9 Julii 
et a Beatissimo Patre 9 Decembris 1895 adprobato (vide 
Circul. Adioec. XXII. a. 1895. pag. 168.), penitus est 
immutata. 

Laudatum etenim decretum, revocatis superioribus 
S. R. C. rescriptis, tum particularibus, (16. Apr, 1834. 
ord. s. Joann. — 24. Febr. 1890. No varién, etc.) tum 
generalibus (27. Sept. 1659. Urbis et Orbis.) in contra-
rium facientibus, ad omnes difficultates evellendas cer-
tasque normas tradendas, antiquum ita immutavit princípium 
,ut nemini sacerdotum liceat aliam deinceps. missam celeb-
rare, nisi illam, quam Calendarium ecclesiae, in qua sacrum 
fit, exhibet, esto ibidem agatur de festis Sarictorum propriis 

* 
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aut Beatorum ordini alicui religioso concessis. Exigit 
siquidem Decretura generale disertis verbis, ut sacerdotes 
„Missas omnino celebrent officio vel oratorii conformes, 
sive illae in Romano, sive in Regularium Missali con-
tineantur." Itaque reguläres in saecularium ecclesiis cele-
brantes, horum saeculares vero in regularium templis 
sacrum facientes, eorum pariter Ordini divino seu Calen-
dario semet accomodare debent et per omnia eidem con-
formare. 

Ex quo inferes, in aliéna ecclesia vel oratorio publico 
celebrantem non posse amplius Calendarium suum sequi, 
illudque negligere teneri, sive quoad Symbolum, sive 
quoad commemorationes, sive quoad Praefationem propriam. 
Nec posse amplius proprium suum ritum considerare sive 
duplex sit, sive semiduplex, imo etsi classicum ; sed 
standum semper et omnino Calendario loci, in quo 
celebrans sacrum facit, illique perfecte se conformandum. 
Proinde celebrans in ecclesia aliéna, cuius Ordo divinus 
officium ritus semiduplicis vel inferioris adnotat, poterit 
pro suo arbitrio aut ecclesiae officio aut proprio Missam 
conformem facere, vel de Requie, vel aliquam ex votivis, 
vel etiam de feria maiori occurrente (S. R. C. 30. Aug. 
1892. Strigonien.), etsi celebrans eadem die festum ritus 
duplicis in suo Calendario habeat. 

His iam praemissis, quum Tabella, quam Directorium 
Arcliidioecesanum pag. 14. exhibet, penitus sit antiquata, 
pro non existente kabenda, nec amplius attendenda. Quod 
cum eo publicatur, ut tum parochialium, tum regularium 
et aliarum ecclesiarum Rectores, novas Generali Decreto 
stabilitas normas executioni mandent, nulloque modo 
permittant ut occurrente festo duplici, aliae ab exteris 
celebrentur Missae, nisi quae secundum rubricas et pro-
prium Directorium eadem die ibidem licent. 

Datum Strigonii, 12. Febr. 1896. Claudius 
Card. AEppus. 

EGYHÁZI TUDOSITASOK. 
Esztergom, február 9. A prímás születésnapja. — 
A itteni „Esztergom" cz. lap a következő szép 

üdvözlettel hódol és ünnepel : 
Csendesen, [szerényen, nem is sejtve, amilyen egész 

élete, ugy üli meg kegyelmes főpásztorunk szerdán 64-ik 
születésnapját. Akik őt ismerik, akik szép lelkének voná-
sait lá t ják; akik apostoli buzgalmának szerény, valóban 
alázatos szive igénytelenségének tanúi ; akik figyelemmel 
kisérik a szent életű főpap gyémánt jellemét, irigységet, 
büszkességet és szeretetlenséget nem ismerő kedélyét, — 
tisztelettel és szeretettel hajolnak meg előtte. Az oltár 
szolgái, az államélet és a politika munkásai, a hadsereg 
bajnokai, a tudomány avatottjai ; a főpap és a szerzetes, 
a vagyonos nagyúr és a szegény koldus egyaránt örül e 
napnak és siet érzelmeiből egy-egy sugarat hozni ahhoz 
a fénykoszoruhoz, amelyet a vallás és a haza tesz jelesé-
nek, főpapjának homlokára. Üdvözletünket és fiúi hódo-
latunkat nyujtjuk mi is Magyarország herczegprimásának, 
Esztergom biboros főpásztorának. Lássa munkájának, 
működésének eredményét a gazdag evangeliomi aratásban, 
amely békét és világosságot, erényt és tudományt hoz az 
országnak. S ki egész életén át másnak szolgál és mások 

boldogságáért áldozza fel szivét és lelkét, vagyonát és-
mindenét — lelje jutalmát az Isten szeretetében, mely igy 
szól az önmagukat érette feláldozó lelkekhez : Ego ero 
merces tua magna nimis ! 

Nagyvárad. XIII. Leo pápa Magyarország millé-
niumáról, — dr Schlauch Lőrincz bibornok, nagyváradi 
1. sz. püspök újévi üdvözletére válaszolva, következőleg 
nyilatkozott : 

Szeretett Fiunk Schlauch Lőrincznek, a római sz. 
egyház áldozár-bibornokának, nagyváradi 1. szert, püs-
pöknek. Nagyvárad. 

XIII. Leo pápa. Szeretett Fiunk, üdvöt és apostoli 
áldást. Leveledben ismét elénk tárult annak a kiváló 
kegyeletnek megnyilatkozása, mely ezen apostoli Szék 
iránt és Irántunk eltölt. Es ez annál kedvesebb volt, mert 
egyszersmind tudósít arról a nagyszerű emlékünnepről ist 
melyet éppen a folyó évben tartand nemzetetek, mert 
egy ezredév mult el azóta, hogy az ősök e földön hazát 
alapitottak. 

A magyarok, a mint magad jól kifejtve mondod, 
nem is emlékezhetnek meg hazájuk bölcsőjéről, virágzásáról, 
dicsőségéről a nélkül, hogy egyszersmind méltó hálával ne 
gondoljanak az egyháznak és elődeinknek sok és nagy jó-
téteményeire. Es a dolgok ezen összefüggésének természe-
tes folyománya, hogy Mi azon örvendezéstekhez helyeslé-
sünket s támogatásunkat már most szíves készséggel meg-
adjuk. Hisz mondanunk sem kell, hogy mily buzgó 
gondossággal és szeretettel viseltetünk irántatok ; úgy-
annyira, hogy Bennünket a legnagyobb mértékben érdekel 
minden, a mi népeiteknek, különösen vallásilag, előmene-
telére s dicsőségére szolgálhat. És hogy ezt jelentékenyen 
elő fogja mozditani amaz esemény küszöbön álló megün-
neplése, bizton reméljük, főleg mivel beigazoltan áll előt-
tünk Magyarország püspökeinek ugy okossága, mint igye-
kezete. 

Szivből kérem egyszersmind, hogy az Isten bősé-
gesen viszonozza a te, káptalanod, egész papságod s 
hivő néped legjobb kivánatait: Neked különös hálánkat 
nyilvánitjuk azért, hogy Nekünk és a keleti egyház 
szükségeire kegyes bőkezűséggel segélyt nyújtottál. 

Kiváló jóindulatunk zálogául s minden mennyei 
adományok előjeléül pedig első sorban Neked s a töb-
bieknek mind, kikről fönt szóltunk, a legszívesebben 
adjuk az apostoli áldást. 

Kelt Rómában Szt-Péternél, MDCCCXCVL évi 
január 22-én pápaságunk tizennyolczadik évében. 

Leo PP. XIII. 

London. A katholikus vallás az angol birodalom 
területén. — 

Megjelent az angol-birodalombeli kath. egyházmegyék 
évkönyve 1896-ra. Ebben a következő érdekes és tanulsá-
gos adatok foglaltatnak : 

Angol anyanyelvű bibornok van 4. Püspök van 
Angolországban és Walesben 17, Skócziában 7. Egész 
Nagybrittániában van 3014 áldozópap, 1790 plébánia, 
kápolna és missió-állomás, 2090 világi, 925 szerzetes pap.-
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Yan ezenkívül ugyanitt egy czimzetes érsek és 2 czim-
zetes püspök. 

A római katholikus vallás Angolországból, Skócziából 
és Irhonból 41 pere, 53 baronesse, 15 királyi titkos taná-
csos, 3 angol és 67 irhoni országos képviselő támogatja 
az ország parlamentjében és kormányában. 

A kath. lakosság száma Angolországban és Wales-
ben 1,500,000, Skócziában 365,000, Irhonban 3,500,000. 

Ide számítva Canadát, Ausztráliát és Elő-Indiát és a 
többi angol birtokokat, a katholikus lakosság száma az 
angol birodalom területén 10,250,000-re emelkedett. 

T Á R C Z A . 
A „Tanítsatok" cz. é s Kath. Hitszónoklati é s Hit-

oktatási Folyóirat Czélja é s Munkatervezete. 
(Folytatás.) 

Ä) A folyóirat czélja. 
Most, mielőtt a munkatervezetet előterjeszteném, 

folyóiratunk czélját akarom kifejteni egyszerűsítés ked-
veért ilyen alakban tevén fel a kérdést : Mi indított e 
folyóirat létesítésére? 

Legelső sorban az, mert a hitszónoklatnak egyál-
talán nincsen szakközlönye. Nincs más országokban, a 
nagy német és franczia nemzet körében sem; vethetik 
ellen sokan. Igaz ; mert itt a hittudományi folyóiratok 
közölnek szórványosan czikkeket a Lelkipásztorkodástan 
ezen egyik ágáról, az .jge hirdetésről. Nem érvelek 
azzal, hogy a hitszónoklat nálunk különösebb ápolást igé-
nyel ; mert a protestantizmus által, vallásilag össze-
vissza hasgatott Németországban szintén nagy szükség 
van reá, hogy a papság az ékesszólás fegyverével küzd-
jön. Azt sem mondom, hogy a magyar született szónok 
s igy szónokoknak szónokok levén ellenébe állitandók, 
papjainkat kitűnő szónokokká kell képeznünk ; mert e 
téren utolérhetetlen a pezsgő vérű franczia. Hanem más-
sal hozakodom elé. Vajjen ha azt tapasztaljuk, hogy a 
hitelemzéstan ügyét Németországban kitünőbbnél ki-
tűnőbb szakfolyóiratok szolgálják, holott a tanítói tiszt-
nek ez az ága majdnem kisebb részét képezi a Lelki-
pásztorkodástannak mint a hitszónoklattan: nem kell-e 
azt a kérdést felvetnünk, miért ne lehetne, jobban mondva : 
kellene, az egyházi ékesszólástant is ugyan olyan ápo-
lásban részesíteni, mint a hitelemzéstant. Vagy talán a 
hit csemetéjének gondozása sokkal nehezebb, nagyobb 
fáradságot ad, mint a meglett fa fentartása? Csalékony 
hasonlat ! Sokkal könnyebb az ártatlan gyermeki szivbe 
elültetni valamit, mint megóvni a felnőtt kebelt attól, 
hogy a hit fáját a férgek derékon rágják ketté vagy 
tövéből fordítsák ki. Vagy talán szűkebb a hitszónoklat 
tere, mint a hitelemzésé ? Balgaság ! Hiszen ha az iskola 
parányi országában való kertészkedés ügye képes egy 
folyóiratot lefoglalni : a nagy társadalom körében való 
hitszónoki tevékenység csekélyebb terjedelmű lenne? 
Igaz, a hitelemzé&tan „Hitélet Gyakorlása" czimen az ! 
elhintett jó mag ápolásával, növelésével is foglalkozik ; 
de miért ne foglalkozhatnék ugyanezzel a hitszónoklat-

tan is; vagy ennek elég a veteményezést megtanítani; a 
boronálást, aszottozást, rozsda, férgek ellen való véde-
kezés taglalását pedig más kézbe adja á t ? Sőt inkább 
azt tartom én, hogy Lelkipásztorkodástanainknak sar-
kalatos hibája az, hogy ezekkel nyomban a hitszónoklati 
elmélet előadása után nem foglalkoznak, tehát nem 
hozzák a kettőt legszervesebb összefügésbe egymással, 
hogy a papnövendék elméjébe együtt legyen lerakva e 
két szabálycsoport. 

Nagy tér áll az ily módon felfogott hitszónoklattan 
rendelkezésére anélkül, hogy nevét megczáfolná, tul-
tengené. 

Felemiithetem azt is, hogy semmiféle külföldi 
mozgalom vagy hallgatás nem lehet érv előttünk, leg-
kivált a mondottak után; mert elvégre szabad nekünk 
magunktól is kitalálni valamit, vagy honosított alakban 
nagyobbá, szebbé nevelni a külföldi növényt. 

Legerősebb érvem azonban az, amely most követ-
kezik. Mi tűrés-tagadás benne, nálunk bizony nem ki-
elégítő az egyházi ékesszólástan szabályainak gyakorlati 
alkalmazása; — legyünk őszinték és fejezzük ki nyíltan, 
ha érdesnek tűnünk is fel : prédikálásunk igen nagy-
részben bensőség nélküli, gépies. Az oka ennek nagyon 
egyszerű és összevonható egyetlen mondatban : papjaink, 
tisztelet a lassan szaporodó kivételeknek, nem magok 
készítik szentbeszédeiket, nem magok még a fiatalabbak 
sem, kik pedig már rendszeres oktatásban részesültek az 
egyházi ékesszólástanból. Boltba mennek a szentbeszé-
dekért és megveszik azt, amelyiket éppen találják, — 
sok esetben szombaton este. A kiválasztott szentbeszédet 
„kijegyzik," vagyis az iró egyéniségét, az irály szépségeit 
elhagyván, egy sivár váz marad meg jól megtömve 
elbeszélő, kétes hitelű csodákkal vagy másféle esemé-
nyekkel. Az eredmény, — hideg sziv, kenet nélküli ajak, 
tüz nélküli szemek a papnál, okulás hiánya a hallga-
tóság sorában. Hogyan is lehetne másként, mikor az ige 
hirdetője mindent összevéve csak négy öt óra hosszáig 
foglalkozott tárgyával, szombat este nyolcz-kilencz órától 
vasárnap reggeli nyolcz-kilencz óráig, hozzátehetem még 
folytonos izgatottság közepett. Beszéd végével egy nagy 
léiekzet következik, melyben az van kifejezve, hogy hat 
napig nyugodt lehet. Ez tűrhetetlen állapot ! Addig 
mig a pap önmaga nem készíti szent beszédét: ne 
várjunk igazi gyümölcsöket. Magot, a talaj minőségének 
megfelelőt kell a földbe szórni és nem ezerszer elismé-
telt szóvirágok pelyvályát, szidalmak kődarabjait és 
nagymondások pukkantóit. „Docete!" (Máté 28, 19.) 
Milyen rövid, világos parancs és mégis milyen kevesen 
értik meg. Nem kutatom e bajok okát most, mert ha 
Jézus Szent Szive szeretetébe fogadja ezt az igénytelen 
folyóiratot, ugy is lesz alkalmam ezzel bővebben foglal-
kozni ; azt azonban megemlítem, hogv ezen bajnak az 
orvoslása ösztönzött engemet különösen vállalatom meg-
indítására, amely külömben távolról sem akarja megszün-
tetni eddigi, kész beszédeket közlő folyóiratainkat, mert 
azokra, mint annak idején kifogom fejteni, igen nagy 
szükség van és lesz mindig. 

Ezek serkentettek, mindent összefoglalván, engem 
arra, hogy a hitszónoklat elméleti és gyakorlati kérdései 
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számára egy folyóiratot indítsak meg. Lássuk azonban a 
folyóirat hit oktatástani részét. 

Ezen a téren, ez idő szerint, tiz évi becsületes 
munkával a Katholikus Hitoktatás czimü folyóirat szol-
gálta az ügyet ; ez azonban a múlt évvel befejezte 
pályafutását. 

Mindenekelőtt ki kell nyilvánítanom, hogy őszinte 
sajnálattal értesültem e hosszú időn át derekasan szol-
gált folyóirat bajairól, mert ez legelébb is a közérzék 
hiányát, azután pedig a munkaerők csekély számát je-
lenti. Szegény, sokat szenvedett hazánknak pedig, nincs 
benne kétség, nem a gyárak és kódexek, hanem az 
őszinte vallásosság lenne a legbizonyosabb gyógyszere. 
Honnan meritse ezt, ha a hitoktatás ügye nem szak-
avatottan kezeltetik, ha az ambóról csak dorgatoriumot 
mérnek „Isten Igéje" helyett. Hogyan képezzék ki 
magokat ifiju papjaink, ha nincsenek tapasztalt hitok-
tatóink, kik a szakfolyóiratban gyakorlati alakban értes-
sék meg talpraesett fejtegetéseik által az iskolában 
elsajátított nagyon is száraz szabályaikat. Hogy kelhetne 
érdeklődés a hitelemzés ügye iránt, ha csupán a könyv-
állványok fiókjaiban rejtőzik néhány vagy legföljebb a 
Fonyó-féle hitoktatási mű? „Aemulamini!" Erre figyel-
mezteti a jó folyóirat olvasóit. És most egyetlen szak-
folyóiratunk is kénytelen volt megszűnni. Bizony, ez a 
helyzetet, viszonyainkat jellemzi, és pedig szomorúan. 

Első gondolatom az volt, hogy kedvencz terveimet 
félre tevén, a Katholikus Hitoktatást fogom felvirágoz-
tatni vagy egy vagy más alakban. Utóbb azonban né-
hány nyomós ok eltérített ebbeli szándékomtól. 

Mindenekelőtt ugyanis számba kellett vennem hazánk 
hittanári és hitoktatói karát, mely első sorban van hi-
vatva a folyóirat támogatására. Azonban sem létszám, 
sem más tekintetben nem találtam ezt elegendőnek a 
czél elérésére. Hittanáraink, hitoktatóink nincsenek 
pályáikon, midőn ezen állásokra kineveztetnek; átmeneti 
állapot ez reájok nézve, mely után a javadalom követ-
kezik. Bizony baj, hogy a hitoktatói állás nem javada-
lom. Szaképzett, igazán lelkesült hitoktatóink pedig ha 
lennének is, ezer mostoha körülmény lohasztja le mun-
kakedvöket. Szóval hittanáraink és hitoktatóink nem 
elégségesek ma még arra, hogy szakfolyóiratot tart-
sanak fel. 

Hát a lelkipásztorok tekintélyes hadserege ? Ennek 
meg, ez is nagy baj ám ! csak mostoha gyermeke az 
iskola, hová csak nagy ritkán és ekkor is általános 
tájékozást szerzedő lép be. Meg azután, mi tűrés csavarás, 
benne, az érzék sem igen fejlődött még ki az ügy i ránt ; 
meg tanterveink, tankönyveink sem olyanok, hogy nagy 
kedvet kaphatna valaki a hitoktatáshoz. A „dabitur in 
illa hora" hatása alatt beszél a hitoktató, megengedem, 
hogy jót, de összevissza, tehát tiszta kép helyett zavarost, 
ferdét rajzol. 

Igy állván az ügyek, ismételten elővettem régi, 
kedvencz gondolatomat: egy folyóiratban tárgyalni mind-
azt, ami az isteni ige hirdetésének körébe vág, hogy 
igy az összes, magyar papságot megnyerhessem az ügynek, 
meg hogy a hithirdetésének egyik ága által a másik ág 
felkarolását is elősegítsem és hogy erős alapokon nyugvó 

folyóiratot alapítván, ne legyek kénytelen illő, sőt lehe-
tőleg fokozódó tiszteletdíj nélkül hagyni munkatársaim fára-
dozását. 

Különben is együvé tartozik a hitoktatás és hit-
szónoklat. Egy a tárgya, egy az alanya, egy a czélja : 
a katekizmus, az ember, az üdvözités. Pedig milyen eltérők 
e tekintetben a nézetek, kivált hazánkban, hol olyan 
féltékenyen őrzik a határvonalokat a hittanitás egyes 
fokain működők között. Pedig az elemi hittanitáshoz 
csakúgy kitűnő tulajdonságok kívántatnak, mint a közép-
iskolaihoz, mint a népszónoklathoz vagy a műbeszédek 
gyújtó ékesszólásához. Nem egyszer bámulva olvastam a 
német hitoktatók mesteri eljárását, akik a nyolcz-kilencz 
éves gyermekek előtt olyan elemivé tudták tenni a leg-
nehezebb kegyelemtant vagy megigazulást is és olyan 
példákkal tudták élénkíteni előadásaikat, minőket mi a 
felnőttekhez tartott beszédekben sem igen hallunk ; — 
hangsúlyozom anélkül, hogy a legszigorúbb kritika is 
azt mondhatta volna tárgyalásaikra, hogy nem elemiek. 
Nemcsak az operaszerző mondható zeneköltőnek, hanem 
a dalok írója is ; sőt ez utóbbi mindig hálásabb és nagyobb 
közönségre számolhat. 

Igen, én nem rejtegetem meggyőződésemet, és 
czélomat: én arra törekszem folyóiratomban, feltéve, 
hogy törekedhetem, hogy a hit tanítását népszerűvé 
tegyem, megkedveltessem és aki azt szépen tanítja, a 
közmeggyőződés megkoszorúzza. 

„Fides ex auditu. Quomodo autem audient sine 
praedicante ?" „Praedicatio" a hitelemzés is, mely össze-
függ a prédikáló székkel. Művész kell oda is, ide is, 
hogy eredményt tudjunk felmutatni. 

Ezekért tartom én czélszerübbnek, ha az igehir-
detés, szóval a Lelkipásztorkodástan tanító tisztének 
mikénti kezelése egy elméleti és gyakorlati folyóiratban 
tárgyaltatik, mely mindent felölel, ami a tárgy körébe vág. 

A folyóiratoknak ugyanis igen szép hivatása van. 
Mindenekelőtt „Szalon" az a szó legnemesebb ér-

telmében, ahol képzett emberek adnak találkát egymás-
nak a közérdekű dolgok előkelő modorú megbeszélésére. 
Hallgató mind az egy beszélőt kivéve; de beszélő vala-
mennyi, midőn kritikai szemmel latolgatja magában a 
mondottakat és alakítgatja a nyilvánosság számára né-
zeteit. Az eredmény, a czél, az igazság kiderítése, köz-
czélra alkalmas feldolgozása. 

A folyóirat „előboz újakat és régieket," hogy az 
ismereteket növelje, azt a tudományszakot, melynek 
müvelését czéllul tűzte ki, tovább segítse. A folyóirat 
„Vegyes" rovata állandó megfigyelő, amely az örvendetes 
mozzanatokat megtapsolja, az elszomorítókat meggyá-
szolja, a hibákat felfedezi, javí t ja : „Épít és ront, ü l t e t é s 
gyomlál" ; — mindent az ügy érdekében önzetlenül, klikk 
és személyes érdek mellőzésével. A folyóirat, lehet, néha 
kevés ujat mond egyes czikkeiben, de már maga az is 
sokat tesz, hogy az ismereteket uj világításban, uj alak-
ban állítván az olvasó elé, a fogalmak tisztázódását elő-
segíti, különösen az ifjabb nemzedéknél és a tárgygyal 
nem „ex professo" foglalkozóknál. Egy-egy jelszó már 
maga a czikkek czime is az olvasóra, mely egész nagy 
fogalomkört kelt fel a feledés homályából, sőt utánnézésre 
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ösztökéli őt és ha nincs egy nézeten a czikkezővel, fel-
szólal az ,in dubiis libertás" nevében, az „in omnibus 
Charitas" modorában. A folyóirat korszerűsít, honosít és 
nem igy teszünk-e minden téren ? Őseink is csak búzából 
és húsból készítették eledeleiket, de ma már alig van egy 
is, amelyet oly alakban, sőt olyan tálalással költenének eb 
mint a sátor alatt tanyázó, nomád időkben. Végre a 
folyóirat harsona, mely időnként megfúvatván, a kartársi 
szeretet és érdeklődés hangján ébresztgeti az elszunnyadni 
kezdő közérdeklődést a tárgy, az ügy iránt. 

íme, tisztelt olvasóm, ezek indítottak engemet folyó-
iratom megalapítására, amely egy szerencsés véletlen foly-
tán két, derék erőt is szerencsés volt megnyerni állandó 
munkatársakul. Uj év táján ugyanis a hitszónoklat tanul-
mányozása vegett Budapestre utazván, felkerestem a 
Katholikus Hitoktatás volt szerkesztőjét, Bognár Ádám, 
székesfővárosi hitoktató urat, ki a legnagyobb készséggel 
fogadta abbeli ajánlatomat, hogy megindítandó folyó-
iratomba olvadjon bele a Katholikus Hitoktatás. Ezért 
szerepel czimlapunkon az első évfolyam után záró-
jel között a 11-ik évfolyam, jelezvén a Katholikus 
Hitoktatás évfolyamát. Legnagyobb készséggel és öröm-
mel teljesitettem ugyanis Bognár ur ezen kívánsá-
gát, mert a Fonyó Pál által alapított Katholikus 
Hitoktatás derék harczot küzdött át és folyóiratunk egy-
részt csak , azért létesült, hogy az előbbi megszűnése 
folytán létrejött hézagot betöltse. Ily alapokon szerencsés 
voltam Bognár Ádám urat főmunkatársul is megnyerni, 
a Kis Biblia derék izlésü és szakavatott ujjátervezőjével 
Gerely József, székesfővárosi hitoktató úrral egyetemben. 
Hátra van még, hogy a középiskolai hittanárkodás is 
képviselőre találjon szerkesztőségünkben. 

Még csupán a czim kérdésével akarok röviden fog-
lalkozni ; lehetett volna ugyanis folyóiratunknak sok 
más nevet adni vagy magyar egyháztörténelmünkből 
vagy a szentek életéből kölcsönözvén valamely alkalmas 
nevet; Írhattam volna ezt is a homlokára: Hitszónoklati 
és Hitoktatási Folyóirat, Szemle, Figyelő-Lapok stb., ha 
egy kissé hosszú nem lett volna. Mindazáltal legczél-
szerübbnek találtam a felvett nevet, megemlítvén utána 
azon evangéliumi helyet is, ahonnét idézem e szót: 
„Tanítsatok!" Ez a szó ugyanis az egyházi ékesszólás-
tannak és hitoktatásnak az alaptörvénye és rövidségénél 
fogva jelszónak is alkalmas levén, tervezett folyóiratunk 
homlokán is igen jó helyen van. 

(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1896. évi 

február hó 13-án, csütörtökön, d. u. 5 órakor, Budapesten, 
a Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál-utcza 
13. sz.) rendes felolvasó gyűlést tart, melyre a Társaság 
alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő 
közönséget tisztelettel meghívja. Budapesten, 1896. február 
5-ikén. Az elnökség. Tárgysorozat: 1. Folyó ügyek. 
2. Dr. Krammer György rendes tag felolvasása : Az állam-
és az államhatalomról. 3. Dr. Zoltvány Irén rendes tag 
felolvasása : Egy fejezet az aesthetika történetéből. 

IRODALOM. 
= A Szent-István-Társulat tud. és irod. osztályának 

felolvasó üléseiből, 13 sz. A szláv kereszténység hazánk 
mai területén a honfoglalás előtt. Hummer Nándor 
rendes tagtól. Felolvastatott a tud. és irod. osztály 1895. 
május 22-én tartott ülésében. Budapest, 1896. 8-r. 139 1. 
Ára 80 kr. 

Rendkívül becses dolgozat. Második része egy törté-
neti trilógiának. A trilógia első részét e lapban már is-
mertettük, sőt annak egy tetemes része itt e lapban folyt 
le. Szerző igen nehéz feladatra vállalkozott. Czélul tűzte 
ki maga elé, hogy világosságot dérit hazánk területe 
történetének a magyar honfoglalást megelőző századaira, 
kutatva mindenkor első sorban a kereszténység nyomait, 
a melyeket az eddigi történetirás egészen homályban ha-
gyott. Az előttünk fekvő tanulmány a trilógia második 
része. Mivel foglalkozik, czime mutatja. Megczáfol két 
világraszóló tévedést. Az egyik az, hogy a pápák a IX. 
században a németrómai császárok hatalmi igényeivel 
szemben a későbbi magyar földön állítólag egy~ szláv 
nemzeti egyházat állítottak fel. A másik az, hogy a 
honfoglaló magyarság a szláv kereszténységet gyökeresen 
kiirtá. Ez a két tévedés birálat nélkül átment az európai 
történetirodalomba. Szerző szerencsésen megküzd vele s 
uj világosságot dérit a kérdésre. Nálunk az e fajta 
munka ezen a téren egészen uj. Szerző a történet nagy-
buvárai közé tör magának utat e rendkívül érdekes 
trilógia megírásával. A trilógia harmadik része a magyar 
hittérítés leírása leszen. 

-f- Ugyanaz 14. sz. A katholikus népies iroda-
lomról. Bognár Gáspár rendes tagtól. Felolvastatott a 
tud. és irod. osztály 1895. május 2-án tartott ülésében. 
Budapest, 1896. 8-r. 16 1. Ara 20 kr. 

A magyr kath. népies irás egy mestere mondja el e 
nagy figyelemre méltó értekezésben tapasztalatait és taná-
csait a legilletékesebb helyen és közönség előtt — a 
Szent-István-Társulatban — népies irodalmunk anyainté-
zetében, magyar kath. népies irodalmunk nagyra nevelé-
sének, terjesztésének és hatalmassá tevésének érdekében. 

— Ugyanaz 15. sz. Giovanni Battista de Rossi 
emlékezete. Dr Czobor Béla r. tagtól. Felolvastatott a tud. 
és irod. osztály 1895. nov. 21-én tartott ünnepélyes ülé-
sén. 1896. Budapest, 8-r. 79 1. Ara 80 kr. 

De Rossi maga egy unicum s dr Czobor Béla róla 
való remek megemlékezését irodalmunkban szintén uni-
cummá tudta tenni. 

V E G Y E S E K . 
*** Yeuillot Lajosnak a franczia katholikusok szo-

brot emelnek, még pedig a montmartrei nemzeti fogadalmi 
templomban Labre Szent Benedek kápolnájában. Késziti 
az emlékmüvet Fagel művész, a ki Rómában már nagy 
művészi érmet is nyert. Azt mondja az „Osservatore 
Romano" : „E questo um monumento davvero meritato," 
vagyis, ha valaki, Veuillot Lajos ezt az emléket igazán 
megérdemelte. 

— Schematismusok. Az esztergomi, nyitrai, szt. 
Benedek-, cisterci, mariánus ferenczrendi évkönyveket kö-
szönettel megkaptuk. 
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— Figyelmeztetés a „Hazánkénak. Febr. 9-iki 
számában Dulánszky Nándor elhunyt pécsi püspök halá-
val beállt következményekről szólva, t. kollégánk azt 
mondja, hogy „az interkaláris jövedelmek az államot ille-
tik.1' Gondolkodjék csak egy kicsit. Bizonyára nem igy 
akarta mondani ; nem is kellett volna ennyire elvetnie a 
sulykot, hogy kitűnjék Perczel miniszter inkompatibilitási 
ügye a pécsi püspöki uradalomból haszonbérben birt 2390 
katasztrális holdra nézve, akkor, midőn az interkaláris 
jövedelemre nézve a fenálló szokás szerint a főkezelő a 
belügyminiszter ur egy kollegája t. i. a vallás és közok-
tatásügyi miniszter. 

— Uj katholikus politikai lap. Az Ungvár 9 év 
óta megjelenő „Kelet" czimü nagyérdemű lap, melyet 
Drohobeczky püspök, quum esset in minoribus, alapított, 
f". hó 6-ától kezdve mint politikai lap folytatja működését. 
Mint a szintén jeles felvidéki „Kárpáti Lapok" jelentik, az 
5000 frtos kaucziót a nevezett lapért Molnár János apát 
a néppárt országos közp. irodájának főnöke tette le Ung-
vármegye alispánjánál. 

— Az Esztergom-Vidéki Régészeti és Történelmi 
Társulat most tartotta milléniumi nagy gyűlését. Krup-
lanitz Kálmán főispán és Pór Antal apátkanonok elnök-
lése alatt a főkáptalan legkiválóbb tagjai, a város és 
megye előkelősége nagy számmal voltak jelen. Esztergom 
múltja iránt lelkesedő örömmel fogadták azon módozatok 
tervezetét, melyeket Pór Antal szakértelemmel dolgozott 
ki, hogy „Esztergom Monografiájá"-t mily alakban adják 
ki. Ezután a lelkes vidéki tudósokból álló társulat e dísz-
gyűlése tiszteletbeli tagjaiul választotta Fraknói Vilmost, 
Hampel Józsefet, Bécsey Viktort és Villányi Szaniszlőt, kik 
Esztergom ezredéves múltjának felderítése által ily dísz-
tagságra nagyobb érdemeket szereztek. Yégül elhatározták, 
hogy a millénáris esztendőben adják ki ezen történeti 
társulat első évkönyvét, melyben a legújabb sikeres kuta-
tásaikról számolnak el. 

= A pécsi káptalani helynök. A pécsi egyház-
megye e. i. III. számú körlevelében dr. Zsinkó István 
kisprépost, olvasókanonok az egyházmegye világi és szer-
zetes papságát arról értesiti, hogy Yaszary Kolos bibor-
nok herczegprimás a jelen esetben reá szállott intézkedési 
jognál fogva Troli Ferencz vál. püspököt, nagyprépostot 
rendelte káptalani helynökké. Midőn ezt a körlevél tudo-
mására hozza a papságnak, egyszersmind felszólítja a 
klérus tagjait, hogy a helynöknek tartozó engedelmessé-
get tanúsítani, és neki a lelki kormányzásban saját körük-
ben segítségére lenni el ne mulaszszák. — Troli kápta-
lani helynök ő mlga ugyancsak körlevélben szól a 
papsághoz és hívekhez, melynek végén imára szólítja fel 
őket az uj püspök szerencsés megválasztásáért. 

— Nagyon érdekes az a kommentár, melylyel a 
debreczeni „Prot. Lap" az „Őrálló" cz. prot. politikai 
napilap megszűnését kiséri:" „Az „Őrálló" cz. ismeretes 
politikai, szépirodalmi és közgazdasági lap, a melyet dr. 
Bartha Béla előbb sárospataki, most debreczeni jogtanár 

^ n n y i buzgósággal és ügyességgel szerkesztett, f. évi 9. 
mával, pártolás hiánya miatt, befejezte kétéves pálya-

.jutását. Ma, midőn egymásután keletkeznek katholikus 
hírlapok, valóban, kái-, ha el kell buknia oly vállalatnak, 
a mely a protestáns érdekek képviseletét és védelmezését ; 

tűzte feladatául. Ebből a kedvezőtlen esetből mi a kö- 1 

vetkező tanulságokat vonjuk le : 1. Protestáus müveit 
közönségünk felekezeti közönyössége (hihetetlen, hisz a 
magyar protestantizmus egész fenállását intelligens ele-
meinek jól szervezett felekezeti szereplésében birja !) ma 
még sokkal szívósabb, semhogy azt bármely felekezeti 
irányú sajtótermék által legyőzni s azt ennek pártolá-
sára birni lehetséges volna. 2. Ez a prot. közönség 
teljességgel nem hajlandó feláldozni a maga felekezet-
nélküli, sőt néha alattomban klerikális irányú politikai 
lapját sem semmiféle prof", felekezeti irányú hírlapért. 3. 
Még kevésbé teszi ezt oly prot. irányú politikai lapért, 
a mely nem a fővárosban, hanem a vidéken jelenik meg, 
a minek tagadhatlanul van is oka, mert 4. számba-
vehető országos polit, lapot csak az ország központja, t. i. ott 
lehet szerkeszteni, a hol az országos politikát csinálják. 5. 
Határozottan kijelentett felekezeti jellegű prot. politikai lap 
még a legjobb esetben is kizárólag prot. körökre leend 
utalva, a másfelekezetü közönség körében befogadásra 
soha sem fog találni s ennélfogva az országos egységes 
kövélemény alakulására alig gyakorolhat valami befolyást, 
a mint nem gyakorolnak ilyet a kath. jellegű Magyar 
Állam, Alkotmány stb. cz. polit, lapok sem. Ennélfogva 
6. prot. érdekeinknek a sajtó terén sokkal nagyobb szol-
gálatot tehetünk (ahá !) az által, ha a fővárosi polít. sajtó 
legfőbb pártorganumait vagy legalább azok közül néme-
lyeket igyekezünk megnyerni a prot. érdekeknek s gondos-
kodunk arról, hogy minden dolgainknak a nyilvánosság 
előtt kellő fontosság és nyomaték tulajdonittassék. A 
többi belkörü munkát elvégezik egyházi lapjaink. Ez a 
mi meggyőződésünk, a mely teljességgel nem állja útját 
annak, hogy Barthának ritka kitartását és buzgalmát mél-
tányolni tudjuk, sőt ellenkezőleg, tőle egyházunk érdeké-
ben e téren is még igen sokat várunk." 

— Még egy statisztikai számítás Francziaországra 
nézve. Az iskolába járó ifjúság száma ebben a szeren-
csétlen országban 1886/7-ben volt 6,267.589; 1891/2-ben 
már 6,153.150-re sülyedt le, vagyis fogyatkozás az i f jú-
ság szaporodásában 114,439. Ha csupán 6—13 év közt 
levő gyermeksereget vesszük, a fogyatkozás még nagyobb, 
mert 1886/7-ben 4,703.063 hat és tirenhárom év közt levő 
gyermek járt iskolába, ellenben ily korú gyermek 1891/2-
ben már csak 4,586.573, találtatott. A fogyatkozás tehát 
itt 116,490 gyermek. Az államiskolák növendékeinek 
száma 1887 — 1892-ig 264,930 fogyatkozást muta t ; ellen-
ben a katholikus vagyis a szabad iskoláknál az ifjúság 
növekvése 121,905-re emelkedett. A fokozatos és teljes 
államosítás magyar emberei valamit talán tanulhatnának 
ezekből az adatokból ? ! 

— Európa népessége, az Economiste européen" 
szerint az 1885—1895-iki évtizedben. 29,922,800 emberrel 
szaporodott. Ebből a számból esik Oroszországra 12,510.800, 
Németországra4,522.200 Ausztria-Magyarországra3,j)0°.200, 
Angolországra 2,452.400, Törökországra l,100.0(Jg Van-
cziaországra, melynek lakossága 1890. óta szakái 1 ul 
fogy, az 1890-ig volt szaporodás miatt még mine a-
porodás de csak 674,000 léleknyi esik. Az istententcie? jég 
szabadsága, a bűn uralkodása megemészti a nemzetedet. 
Justitia elevat gentes, miseros autem facit populos peccatum L 
Megveri Isten a bűnös népet! 

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

Budapest, 1896. Nagy kSándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok • Istenbéke. — Az Isten igéje hirdetésének apostoli kötelességéről. Yaszary Kolos biboruok 
nagyböjti főp. levele. — Államosított papi fizetés az egyház 'zsebéből, harcz az egyház lelke, a hierarkia ellen és állami protestáns 
hizlalás vagyis dotáczió, esetleg kath. vagyon elkobzásával. — Egyházi Tudósítás. U n g v á r : „Kelet" politikai lappá változik. — 

Tárcza. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

î Megjelenik e lap heten- i 
E ként kétszer : : 
\ szerdán es szombaton, I 
j Előfizetési dij: \ 
î félévre helyben s posta- \ 

küldéssel 5 frt. \ 
\ Szerkesztő lakása : E 

Budapest. î 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
: hova a lap szellemi ï 
\ 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 
Ö T V E N Ö T Ö 

Budapesten, február 15 14. 

1 3 I K É V F O L Y A M . 

Ë Előfizethetni \ 
\ iiiinden : 
jj kir. postahivatalnál : : 
E Budapesten a szerkesz- : 
: tőnél, és Nagy Sándor : 
: könyvnyomdájában, : 
E IV., Papnövelde-utcza \ 
\ 8. sz. alatt, hova a : 
: netaláni reclamatiók is, : 
: bérmentes nyitott : 
î levélben, intézendők. : 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 

I S T E N B É K E . 
( T r e u g a Dei.] 

Ugy megzengtek, vallva szentnek 
Téged Isten-béke, 
Hogy biz Isten már azt hittem : 
Egy nyáj birka bége. 

S a sok szónak, nagy hűhónak 
Mégis mi lett vége? 
Az, hogy hess, hess! — és a kedves 
Fölrepült az égbe. 

Ott hazája. Onnan szállá 
E világ ölébe: 
Hogy a földre testet öltve 
Jöt t az ur Igéje. 

És azóta szive vonja 
Emberek körébe; 
Csakho,y bezzeg it ten ezrek 
Az ő ellensége. 

S mint madárka, melynek bárka 
Volt a menedéke, 
Ide s tova röpkéd ; soha 
Nem nyughat szegényke. 

Csalogatja, hívogatja 
Magyarország népe ; 
Ámde bottal, sippal-dobbal 
Tódul ki elébe. 

Koronára, trónra szállna, 
Hogy lehetne éke; 
Zsarnok kénynek, bűnös kéjnek 
Zabolája, féke. 

Fészket rakna Istenadta 
Országház fölébe, 
Hogy miniszter, párt, filiszter 
Ne rekedne lébe. 

Hadseregnél, czivileknél 
Oly szívesen élne; 
De egy asszony, vagy egy gaz szón«.. 
S villan a kard éle ! 

Szomszéd, koma, tor, lakoma — 
Vígan ide tér be ; 
De szeszély, szesz... s nagy veszély lesz: 
Fúl öröme vérbe. 

Sok családnak, hitves-párnak 
Lenne ő vendége; 
De mi haszna: elriasztja 
Pör, viszály, negéde. 

Olykor búvik, mint a kuvik 
Gazdagok csűrébe, 
S majd éhen vesz, és alig vesz 
Pár magot csőrébe. 

S látván ölyvet, baglyot, szörnyet 
Úszni ott a kéjbe, 

u • 
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Tovaröpked és bezörget 
Koldus rejtekébe 

I t t tanyázik, sorvad, fázik : 
Gyötri szomja, éhe . . . 
Szent galambka, uj kalandra! 
El, el, ki a légbe! — 

Szeretnétek, hogy közétek 
Szálljon a szent béke ? 
S ot t honolna turbékolva 
Csöndes örömébe? 

Mézbe már to t t tiszta tápot 
Szórjatok eléje: 
Sziv jósága, jámborsága 
Az ő csemegéje. 

Morzsa, czukros . . . vígan ugros, 
Oda lép a lépre ! 
S hogy maradjon, el ne hagyjon, 
Ez az egy föltéte: 
Vezekeljen tesf és szellem, 
Térjen Istenéhe! 

Répássy János. 

Az Isten igéje hirdetésének apostoli köteles-
ségéről. 

Vaszary Kolos bibornok nagyböjti fÖp. levele. 

Appetente die, quam pia Mater Ecclesia, 
auspiciis observantiae quadragesimalis sacram 
instituit, ut nos annua recordatione cinerem esse 
et in pulverem reversuros serio moneret, verba 
ad Vos facturi Yen. Fratres ! precamur in primis 
ut ieiuniorum veneranda solemnia et congrua 
pietate suscipere et secura devotione percurrere 
valeamus, atque fervore spiritus Jesu Christi con-
cepto, medicinalis parsimoniae studio reformati, 
et, in fide inveniamur stabiles et in opere effi-
caces. Jesu Christi namque vestigiis inhaerentes 
eiusque fervido amore, qui zelus est in anima-
rum pastore, succensi, doctrina quam proponimus 
fidei, erit sane, quod esse debet, spirituális me-
dicina populo Dei, odor autem vitae nostrae 
delectamentum Ecclesiae ; praedicatione simul 
atque exemplo aedificantes domum, id est fami-
liam Dei efficacissime. 

Sane apostolicum sacrae praedicationis mi-
nisterium principales tenet inter munera officii 
nostri sanctissimi partes, ita quidem, ut nostrum 

sit, praedicare Evangelium regni Dei sine inter-
missione sapientibus aeque ac insipientibus, ex-
hortari in doctrina saua, in multa patientia, ut 
Christiana plebs fidei dogmata edocta, atque ad 
omni religionis insti tuta rite erudita illam instet 
viam, quae ducit ad vitam. Hinc ss. Concilium 
Tridentinum nihil habet antiquius aut frequen-
tius, quam munus praedicationis pastoribus in-
culcare in omni fere celebrata sessione. Plura 
hoc ex obtutu iuvat adducere et secus nota in 
memóriám revocare, quae salubriter in eadem 
ss. Synodo de reformatione acta et décréta fuere, 
ut pateat quanti sit momenti officium, quod a 
plerisque ne hili quidem habetur aut vilipen-
ditur. 

Sessione Y. c. 2. de réf. haec habentur; 
„Archipresbyteri quoque, plebani et quincunque 

I parochiales vel alias curam animarum habentes 
ecclesias quocunque modo obtinent, per se vel 
alios idoneos, si legitime impediti fuerint, diebus 
saltern dominicis et festis solemnibus, plebes sibi 
commissas pro sua et eorum capacitate pascant 
salntaribus verbis, docendo quae scire omnibus 
necessarium est ad salutem, annuntiandaque eis 
cum brevitate et facilitate sermonis vitia, quae 
eos declinare, et virtutes, quas sectari oportet? 
ut poenam aeternam evadere et coelestem glo-

j riam consequi valeant . . . " 
Sessio XXII. c. 8. sic habet: »Mandat s. 

Synodus pastoribus et singulis curam animarum 
gerentibus, ut frequenter, inter missarum cele-
brationem. vel per se, vel per alios, ex iis quae 
in Missa leguntur aliquid exponant, atque inter 
caetera sanctissimi huius sacrificii mysterium 
aliquod declarent, diebus praesertim dominicis et 

: festis 
Sessione autem XXIII. c ' 1. de réf. prae-

missa solemni declaratione : • „Cum praecepto 
divino mandatum sit omnibus, quibus animarum 
cura commissa est, oves suas agnoscere . . . ver-
bique divini praedicatione . . . pascere" subse-
q u e n t statim sessione XXIY. c. 4. de réf. s-
Synodus »mandat ut (episcopi) in ecclesia sua 
ipsi per se, aut. si legitime impediti fuerint, per 

: eos quos ad praedicationis munus assument; in 
aliis autem ecclesiis per parochos, sive, iis im-
peditis, per alios ab episcopo, impensis eorum-
qui eas praestare vel tenentur vel soient depu-
tandos . . . saltern omnibus dominicis et solemni-
bus diebus festis: tempore autem ieiuniorum 
Quadragesimae et Adventus Domini quotidie, vel 
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saltern tribus in hebdomada diebus, si ita opor- | 
tere duxerint, s. scripturas, divinamque legem j 
annuncient." 

Eadem sess. XXIV. c. 7. de réf. iniungit : 
„Ut fidelis populus ad suscipienda saeramenta 
maiori cum reverentia atque animi devotione 
accedat, praecipit s. Synodus episcopis omnibus, 
ut non solum, cum haec per ipsos erunt populo 
administr.inda, prius illorum vim et usum pro 
suscipientium captu explicent, sed etiam idem a 
singulis parochis pie, prudenterque etiam verna-
cula lingua si opus sit, et commode fieri potest, 
servari studeant." 

Denique sessione XXV. de purgatorio disse-
rens, prudentem interponit monitionem : „Apud 
rudem vero plebem difficiliores ac subtiliores 
quaestiones, quaeque ad aedificationem non fa-
ciunt, et ex quibus plerumque nulla fit pietatis 
accessio, a popularibus concionibus secludantur. 
Incerta item, vel quae specie falsi laborant, evul-
gari ac tractari non permittant." (Recole Statutum 
Ï. et XXYI. Synodi dioec. Strigon. a. 1860.) 

Ex allatis iam Patrum ss. Concilii conscri-
ptorum sapientissimis verbis patet , prout p. m. 
Benedictus Pa, a XIV. in constitutione JEtsi mi-
nime d. d. 7. Febr. 1742. apprime observât: „Duo 
potissimum onera a Tridentino Synodo curatori-
bus animarum esseimposita : alterum ut testis die-
bus de rebus diviois sermonem ad populum habeant ; 
alterum ut pueros et rudiores quoque divinae 
legis fideique rudimentis informent." 

Nec immerito. Utrumque etenim res haud 
exigui momenti, imo palmaris est, ab eo siqui-
dem non terrena tantum fidelium prosperitás et 
secundus fortunae status, verum maior eaque 
aeterna animarum salus, sollicitudini ac indu-
striae nostrae concreditarum, dependet. Ac pro-
inde si singulas decet muneris pastoralis partes 
omni studio explere, maximam nervorum cou-
tentionem requirit et sollertiam ministerium ver-
bum divinum annuntiandi, per quod gregem 
pascimus, salutari pabulo recreamus et ad vitam 
aeternam nutrimus. „Pascite itaque Ven. Fr. qui 
in vobis est gregem" (I. Petri. 5, 2.) pascite 
assiduo divinarum veritatum praeconio „non in 
persusabilibus humanae sapientiae verbis sed in 
ostensione spiritus et virtutis" (I. Cor. 2, 4.), 
pascite „in simplicitate quidem sermonis, cum 
illo tarnen ;irgumentorum et motivorum pondéré, 
ut pectora quoque auditorum calefiant" (statut. 
26. Syn. dioec. I860.), pascite sacramentorum et 

multiformis gratiae Dei dispensatione, sed et 
vestrae exemplo vitae integrae. 

Nullo unquam tempore desistite omni ope 
et industria concreditas vestris curis oves a ve-
nenatis pascuis arcere, et si e s ibidem pascentes 
inveneritis, abducere, ad salutaria propellere, eas 
vero quae in devio sunt aut periere, ad salutis 
tramitem revocare. 

Ab instructione autem iuventutis omnes 
labores pastorales initium sumant. Sane aetas 
pubertatis et iuventutis tanto maiorem exigit 
diligentiam, quo magis a mundi vitiis et saeculi 
praeiudiciis ac erroribus adhucdum pura et in-
tacta quidem existit, ast maiorem in modum 
periculis omnibus est exposita mentis et corpo-
ris Vestrum itaque est Ven. Fr., parentum diri-
gere more> et conversationem domesticam, ne 
pueri aut iuvenes domi inveniant, quae ipsorum 
innocentiae offendiculo aut periculo esse possunt. 
Vestrum est invigilare scholis, ne ea, quae ibi-
dem tractantur ac docentur, ab insti tutione 
catholica discrepent. Vestrum est, iuventutem 
christianis principiis ita efformare, ut morum 
praecepta ac motiva recte agendi memoriae 
praesto sint, ac cordibus tarn alte haereant in-
lixa, ut sperari possit, sic imbutos a sensu veri-
tat is et recto salutis t ramite vel numquam de-
fecturos, vel si eos contigerit misere deflecti, 
per veritatem et sen sum religionis, quem semel 
imbuerunt, brevi tempore ad saniorem vitae 
rationem et religionis konestatem iterum exci-
tatum iri. 

Fraagite perinde Ven. Fr. pane m parvulis 
assidue, nec unquam iuventutis instructionem 
omittite, a qua salus utriusque reipublicae de-
pendet. Perpendite superius allata ss. Concilii 
Tridentini mandata, quae indubiis verbis onus 
imponunt indubii muneris ; in quo caeterum sine 
intermissione exercendo illam sequamur metho-
dum, quam Apostolus commendat Tito : „Tu 
autem loquere, quae decent, sanam doctrinam, 
ac te in omnibus praebe exemplum bonorum 
operum, in doctrina, in integritate, in gravitate. 
(I. Tit. II. 1, 7.) 

Sana autem doctrina non existit in longe 
petitis aut grandibus verbis, quibus sacerdotes 
utplurimum iuniores aciem mentis exercent, ac 
se ipsos potius quam verbum Dei annuntiant, 
quod arguit Apostolus menens: „Non enim in 
sermone est regnum Dei, sed virtute" (I. Cor. 
4, 20.) Bonus siquidem pastor salutaribus studet 

14* 
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doctrinis gregem suum pascere, in sermone neuti-
quam aucupium verborum aut fucum facere et 
flosculos quaerere, sed plana magis dictione vir-
tutes sectandas extollere et vitia vitanda per-
stringere, quod et magni nominis Pontifex Bene-
dictus XIV. commendat, dicens: „Non perpolitam 
et elahoratam concionem a parochis habendam, 
sed familiari, facilique dicendi genere ipsos uti 
debere ad populi intelligeutiam elaborato" (In-
stit. eccl. X. n. 3.) Verborum eteuim pompa sine 
rerum pondéré inanis et ridicula est. 

Vitanda proinde verba quae aures quidem 
demulcent, sed cordis intima non penet rant ; 
verum namque illud est, quod s. Augustinus di-
ci t : „Melius est, ut reprehendant nos gramma-
tici, quam non intelligant populi" (In. ps. 138.) 
Haud absimili tarnen modo e sacro suggestu 
removenda est rusticitas et incuria ; nec enim fas 
est absque praeparatione, incomposite atque in-
considerate verbum Dei annuntiare. 

Illud denique monemus de praedicandi mu-
nere verba facientes cum Origine: „Brevitatem 
auditores diligunt, nam brevis et prudens sermo 
auditur libentius et attentius, ac melius memo-
riae commendatur, (Horn. 6. ad lib. Jud.) quod s-
Gregorius Nazian. sie habet : „Sermonis satietas | 
non minus auribus inimica est, quam immodicus 
eibus corpori", (Orat. 40.) s. Thomas Aquinas 
vero: „Sermones breves valde accepti sunt ; quia 
si sunt boni, avidius audiuntur, si vero mali, 
parum gravant." (Comment, sup. verb. Perpaucis 
scripsi vobis.) 

Mdete caeterum Ven. Fratres hortamur cum 
gentium Apostolo, ministerium quod accepistis 
in Domino, ut illud expleatis. (Coloss. 4, 17.) 
Itaque caritatis indutos visceribus, numquam vos 
pigeat visitare infirmos, confortare pusillanimes, 
calamitosos, aliosque omnes vel egestate vel quo-
vis incommodo pressos iuvare. Maxima item vi-
gilantia in vinea Domini excubias agite diebus 
hisce nostris, ne quis aper de silva, et singularis 
ferus (Ps. 79, 14.) in ovile irrepat, ovesque ve-
stras mactet et perdat. Nullus labor, nulla mo-
lestia ab incoepto vos unquam deterreat, imo 
vero pergite, prout laudabiliter facitis, praelia 
Domini dimicare, viriliter agere, „exspectantes 
beatam spem" (Tit. 2, 13.) et „immarcescibilem 
gloriae coronam" (I. Petri 5, 4.) Et quoniam 
nihil est „quod alios magis ad pietatem, et Dei 
cultum assidue instruat, quam eorum vita, et 
exemplum, qui se divino ministerio dedicarunt" 

(Cone. Trid. sess. XXII. c. 1. de réf.): exemplum 
vestrum seu vita vestra sit, viva sine intermis-
sione verbi divini praedicatio ; illius semper t r i t i 
memores: verba movent, exempla trahunt. Estote 
„exemplum fidelium in verbo, in conversatione. 
in caritate, in fide, in castitate" (I. Tim. 4, 13.) 
ut vosmet ipsos, eosque omnes, qui vos auscul-
t an t atque oculos in vos coniiciunt, salvos facere 
possitis. Servate omnia Dei mandata, eaque ser-
vanda docete; diligite in primis Deum ex toto 
corde, proximos vero omnes sicut vos ipsos; 
„.mutuant habentes charitatem, quae operit mul-
titudinem peccatorum" (I. Petri 4, 8.) 

Paternae denique voluntatis significationem 
accipite Venerabiles Fratres ! archipraesulaeam 
benedictionem, amoris et dilectionis testem, quae 
auspex sit omnium operum bonorum, sine qui-
bus fides mortua est. (Jacob. 2, 26.) 

Ipsa Virgo Virginum, Magna Domina Hun-
garorum, intercadat pro nobis ad Dominum, ut 
pietate simus concordes, id ipsum secundum 
Christum ..sapientes. (Phil. 3, 16.) 

Datum Strigonii die 7. Februarii 1896. 
Claudius 

Card. AEppus. 

Államosított papi fizetés az egyház zsebéből, 
harcz az egyház lelke, a hierarkia ellen, 

és állami protestáns hizlalás vagyis dotáczió, 
esetleg kath. vagyon elkobzásával. 

A vallás- és közoktatásügyi ministerium kultusz-programtnja 
a legközelebbi időre. 

[Wlassich Gyula minister beszéde a képviselőház febr. 5-iki 
ülésében.] 

(Vége.) 

A harmadik dolog, amelyről szólani akarok, a 
protestáns és a többi bevett vallások autonómiájának 
kérdése, amely minden esetre nagyon közelről és mélyen 
érdekli a t. házat. En e kérdésben határozott elvi ki-
jelentést tettem. Az 1895-iki budgetben, amint méltóz-
tatik emlékezni, 100,000 forint van felvéve a lelkészi 
illetmények kiegészítésére. Midőn ezen 100,000 frt 
kiosztásáról intézkedtem, leiratot intéztem az összes 

i egyházi főhatóságokhoz és abban a következőket mond-
tam : Ez összegnek a szükséglettel szemben csekély 
voltát senki sem érzi élénkebben, mint én, ennél fogva 
törekvésem oda irányul, hogy az ország pénzügyi hely-
zetéhez képest fokozatosan emeltessék, a méltányos 
kívánság lehetőleg kielégíttessék, sőt nem zárkózom el 
azon óhajom kifejezése elől sem, miszerint a szükség-
letek végleges megállapítása után törvényhozási intéz-
kedéssel biztosittassék a lelkészi illetmények fokozatos 
kiegészítésére szükséges dotáczió, (Altalános helyeslés.) 
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Én tehát erre nézve már határozott álláspontot 
foglaltam el. De a megelőző kormány összeírást is 
teljesíttetett, a mennyiben az evangélikus református, 
továbbá az ágostai hitvallású evagélikus, az unitárius és 
végül a görög-keleti román egyház püspökeit felszólí-
totta, hogy a lelkésze illetmények kiegészítésére vonat-
kozólag tegyenek előterjesztést, hogy a legszegényebb 
javadalmazottakat mutassák ki, felvéve mindig bizonyos 
létminimumot 600 — 800 forintot, de leginkább ugy 
mutatták ki és nézetem szerint is a mai viszonyoknak 
megfelelőbben, hogy a 800 frtnyi minimumot vették 
alapul. A felterjesztést megtette az evangélium szerint 
református és az ágostai evangélikus egyház is. 

A rendelkezésemre álló adatok szerint, amelyeket 
azonban — az egyes püspököktől érkezvén be — tud-
tommal az evangélikus református egyház konventje 
még felül nem vizsgált, körülbelül egy fél millió forintra 
megy az az összeg, amely a lelkészi illetmények kiegé-
szítésére az evagélium szerint reformált egyházban 
szükséges. Ugyancsak az ágostai evangélikus egyház is 
tett felterjesztést; de a szükségeit összeg tekintetében 
azon adatok között, ami eddig rendelkezésemre áll és 
amelyeket a püspökök terjesztettek elém s az utolsó 
memorandumban foglalt szükséglet között némi eltérést 
veszek észre, tehát annyi bizonyos, hogy a mai napig 
végleg nincsenek megállapítva a szükségletek erre a 
czélra, ugy, hogy esetleg törvényjavaslatba lehessen 
foglalni e kérdés megoldását. 

De kijelentem és ezt kijelenthetem a kabinet 
nevében, hogy a kormány az egyház dotáczió kérdésére 
nézve törvényjavaslatot szándékozik a ház asztalára le-
tenni, hogy fokozatosan — miután természetesen az 
igények egyszerre való kielégítéséről nem lehet szó, — 
de fokozatosan az igények kielégíttessenek. De, hogy 
minden félreértésnek elejét vegyem, kijelentem, hogy 
nincs itt másról szó, mint a lelkészi illetmények kiegé-
szítéséről. Másra a magam részéről nem vállalkozhatom, 
nem vállalkozhatom különösen valami olyasféle szuppo-
zitum alspján, amelynek háttere: a szekulárizáczió. 
Ilyentől távol állok, távol áll az egész kabinet. De azt 
hiszem, hogy ezt méltányosan és jogszerűen nem is 
kívánhatja senki; hanem igenis a lelkészi illetmények 
kiegészítése megtörténhetik fokozatosan, állami dotáczió-
val is ; de ismétlem, hogy mindez csak a pénzügyi hely-
zet tekintetbe vételével és fokozatosan történhetik meg. 
De súlyt helyezek a törvényre, súlyt helyezek arra, hogy 
az illetménykiegészítések, necsak budgetszerüleg ál-
lapíttassanak meg, hanem törvény utján, mert a törvény 
az állandóságot van hivatva biztosítani s az esetleg vál-
takozó kormányok felfogásában esetleg beálló változás-
nak is elejét veszi. Ennek következtébeu azt hiszem, 
hogy e téren is helyes nyomon járok, midőn olyan ér-
telemben szándékozom cselekedni, amint azt kifejtettem. 
(Altalános helyeslés.) 

T. ház! Most ez alkalommal más kérdésre kiter-
jeszkedni nem akarok. Mondottam, hogy szorosan csak 
az aktuális kultur-kérdéseket akartam előrebocsátani 
fenntartom természetesen magamnak a jogot, de a kö-
telességet is, hogy megtegyem különösen a tanügyi 

kérdésekre vonatkozó észrevételeimet, amikről ez alka 
lommal egyáltalában nem szólottam, de a vita elején 
nem is találtam szükségesnek szólani, mert bőven ki-
fejtettem álláspontomat első költségvetésem tárgyalása 
alkalmával és azóta jóformán nyitott könyv minden 
egyes napi intézkedésem. 

Kérem a t. házat, méltóztassék a költségvetést 
elfogadni. (Altalános élénk tetszés. Helyeslés és éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Ungvár, febr. 6. A „Kelet" politikai lappá változik. — 
Hogy a „Kelet", mely a mint czimirata mondja, 

„a magyarországi görög katholikusok érdekeit képviseli," 
politikai lappá változott át és a néppárt támogatására 
vállalkozott, azt biszem oly esemény, melyet katholikus 
egyházunk annáleseiben fel kell jegyezni. Magyarország 
keresztény restaurácziójának nagy munkájához tehát Ma-
gyarország éjszakkeletén a vallásos és hazafias ruthén és 
magyar ajkú gör. szert, katholikusainak csatlakozása el-
végzett, históriai tény. 

A nevezett lap e nagy jelentőségű eseméryt kettős 
vezérczikkben ünnepeli. Az egyikben maga, a másikban, 
a néppárt vezére, Zichy Nándor gróf szól a közönséghez. 
Közöljök mind a ket tőt : 

a) A „Kelet" a mai számmal, — igy szól a szerkeszr-
tőség, — a politikai lapok sorába lépett, s ámbár e változás 
előnyössége nem szorul bizonyításra, mégis szükségesnek 
véljük ez alkalomból részint indokolásképpen, részint ol-
vasóink tájékoztatása végett egyet-mást előrebocsátani. 

Lapunk iránya ezután is a régi marad, t. i. a köz-
ügyek vezetésére és a kultura fejlesztésére aképpen hatni, 
hogy azok a katholiczizmus eszméjével összhangban le-
gyenek s különösen, hogy azokban és azok által a görög 
katholikus egyházhoz tartozó polgárok ugy egyházi mint 
világi vonatkozású érdekei megóvassanak. 

Napjainkig, mig ugyanis az egyház és az állam mű-
ködési tere határozottan el volt különítve, az említett 
irányban való hazafias tevékenységnek semmi akadály 
sem állott útjában, mert a religio és politika két — egy-

j mást kizáró — külön fogalomnak volt elismerve, és egy-
! házi ügyeinket a sajtó terén is nyiltan, szabadon tárgyal-

hattuk a nélkül, hogy eljárásunk az országkormányzati 
ügyekhez való hozzászólásnak lett volna minősithető, amit 
köztudomásúlag a sajtótörvény a hírlapoknak csakis bizo-
nyos és pedig nem mindenkinek módjában álló föltétel 
alatt enged meg. 

De ma, vagyis mióta közügyeink vezetésében egy az 
évezredes hittel, jogokkal és erkölcsökkel ellenkező törek-
vés ütötte fel vadállati fejét; mióta a pokol kapui elér-
kezettnek gondolják az időt, hogy ősi jogon és szent ha-
gyományokon otrombán átgázolni akarva, a megváltás 
kősziklájára épített szentegyházon erőt vegyenek ; mióta 
az országunk kormányát kezelő férfiak csalárdul az egy-
ház és állam különválasztását hangoztatva jelszó gyanánt, 
éppen e különtermészetü két társadalmi alapintézmény 
közti válaszfalon törtek rést, és az egyház igazait eltu-
lajdonítva és a közkormányzat terére áthurczolva megcsinál-
ták az úgynevezett egyházpolitikát: azóta alig lehet az 
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egyház ügyeiről szólni annak a veszélye nélkül, bogy 
szavainkat az álszabadelvüseg csűrés-csavarása politizálás-
nak mondaná s a törvényben erre nézve föltételül szabott 
biztosíték hiányában mint vétséget üldözni fogja. 

Ezért volt szükséges a ,,Kelet"-et politikai jellegű 
lappá tenni. 

Es ha már ezt tettük, természete, hogy élni is 
fogunk az uj állapot előnyeivel. 

Amennyiben egyházunk és népünk érdeke kivánni 
fogja, mindenkor tárgyalni és birálni fogjuk a politikai 
élet terén jelentkező eseményeket, és hatáskörünkben 
mint fő czélra, arra fogunk törekedni, hogy az egyház-
politikai törvények, — de legfőképpen a kötetező pol-
gári házasságra vonatkozó, — revizió alá kerüljenek az 
országgyűlésen ; de egyebekben is az országos néppárt 
álláspontjára helyezkedünk, mint a melyet a többi par-
lamenti párt közt leghivatottabbnak és legalkalmasabbnak 
tartunk az alkotmányos szabadság és egyházunk jógainak 
biztositására é3 a közjólét eszközlésére. 

Meg vagyunk győződve, hogy e kijelentésünk min-
den eddigi előfizetőnk helyeslésével találkozik, sőt jo-
gosultnak tartjuk azon reményünket is, hogy működé-
sünket minden katholikus, de különösen minden görög-
katholikus hazafi s általában minden jóérzelmü, elfogu-
latlan honpolgár ugy szellemileg mint anyagilag, vagy 
kitől hogyan telik, támogatni fogja. 

Ennél fogva teljes bizalommal felkérjük elvbará-
tainkat, de különösen hitsorsosainkat, hogy a megyei és 
községi közélet terén történő politikai érdekű esemé-
nyekről s egyébb az olvasókat érdekelhető dolgokról is 
minket értesítsenek s lnpunkat ismerőseik közt ter-
jeszszék. 

Mi pedig annak tudatában, hogy igaz és szent 
ügyet szolgálunk s az igazság győzelmének hitében, 
valahányszor kezünkbe vesszük nyűgétől felszabaditott 
tollúnkat, igyekezni fogunk fentebb jelzett feladatunknak 
bátran és csüggedetlenül megfelelni. 

A szerkesztőség. 
b) Feladatunk a jövőben. A „Kelet" számára irta : 

gróf Zichy Nándor. 
Ha visszatekintünk arra, hogy jutottunk el az 

egyházpolitikai törvényjavaslatokig, hogy miként hozták 
egymással mesterségesen összeütközésbe a keresztény 
telekezeteket, hogy azután a kötelező polgári házasságot, 
az állami anyakönyvvezetést, a zsidó receptiót, s végre 
a felekezetnélküliséget és benne a keresztség megtaga-
dását lehessen a törvényhozásban keresztül vinni : ugy 
lehetetlen nem bámulnunk azon ravaszkodást, melylyel 
ellenfeleink eljártak, de egyszersmind saját jóhiszemű 
bárgyuságunkat is meg kell siratnunk. 

De mindenekfölött le kell vonnunk magunk számára 
ebből a tánulságot, és mivel most már megismertük, 
hogy kivel van dolgunk, egy pillanatra sem szabad többé 
önmagunkról és hitünkről megfeledkeznünk. Nekünk is 
azt az utat kell jóformán követnünk, amelyről láttuk 
hogy eredményre vezet. 

A mi a legnagyobb bajunk s a mi legerősebb 
sérelmünk késtégkivül a kötelező polgári házasság. Ha 
egyszer ebben megtagadja Isten törvényét az állam és 

i az ügyet a maga érdekében intézi ; akkor ebben nincs 
többé megállapodás, mert aki az igaz útról letér, annak 
mindig tovább kell tévelyegnie. Bizonyos, hogy a köte-
lező polgári házasságban a legnagyobb rossz a kinyilat-
koztatott keresztény igazságnak és az egyháztanitásáuak 
megtagadása; de emellett ki nem számitható, mennyire 
fog a polgári törvény ebben is az igazság s az erkölcs 
alapjától eltérni, mennyire fogja az még feldúlni azt a 
családi viszonyt, mely elvégre is az emberi társadalomnak 
s az államnak alapja. 

De hát a szabadkőművesek sem azon kezdették, 
hogy az egyház politikai törvényeket szavazták volna 
meg minekünk ; hanem azzal kezdették, hogy az egyház 
minden ügyét elhanyagolták, félre taszitották. Ott a 
szegény papoknak sorsa : javitottak-e rajta csak vala-
melyest is a liberális kormányok? Ott vannak a keresz-
ténységnek jótékony alapitványai ; ott van maga az 
egyházi vagyon : belé szólhatunk-e mi mind ezekbe ? Ezt mind 
kezükbe kerítették Kérik az egyházak, kérte a kath. egyház 
is az őt törvényesen megillető autonómiát, önkormányzatot. 
A liberálizmus ugy bánt el evvel, mint a halász a 
csalétekkel, igérte hitegetett, de meg nem adta. 

A liberális kormányok kezében az utóbbi évtizedek 
alatt mintegy pusztulásnak indult mindaz, ami a keresz-
ténységnek és a katholiczismusnak éltető eleme. Amit 
oly ádáz küzdelem után sem tudtak elvenni tőlünk, az 
a hit az egy igaz Istenben, a remény egy jobb jövőben 
és a sziveinket betöltő keresztény szeretet, melyeket mi 
az evangélium igazságából és az egyház tanításából 
merítünk. 

Míg ezeket birjuk, — és ezektől földihatalom nem 
foszthat meg minket, — mindaddig Isten segítségével 
indazt visszahódíthatjuk, a mit elvesztettünk. Nekünk 
tehát ezekhez kell ragaszkodnunk, ezekben kell keresnünk 
azt a sziklát, melyen lábainkat megvethetjük. Vissza 
kell térnünk oda, a honnét az egyház ellenségei kiin-
dultak ; vissza kell követelnünk az egyház minden jogát 
számot kell kérnünk az egyház minden vagyonáról és 
mindenekfölött tántorithatlanul kell ragaszkodnunk az 
egyház törvényeihez. 

Csak igy, ezen az alapon fog a hitélet s a keresz-
tény család oly erős lenni, hogy mint a szentírás mondja 
„Még a pokol kapui sem vesznek erőt rajta." 

T Á R C Z A . 
Â „Tanítsatok" cz. é s Kath. Hitszónoklati és Hit-

oktatási Folyóirat Czélja és Munkatervezete. 
(Folytatás.) 

B) Munkatervezet. 
Midőn e folyóirat eszméjét legelőször felvetettem, 

mint emlitém, többen azzal a megjegyzéssel igyekeztek 
jóakaratulag lehűteni iránta való lelkesedésemet, hogy a 
megmunkálandó tér nagyon csekély és mihamar kifo-
gyunk a tárgyból. Győzzenek meg az ellenkezőről az 
alábbiak bennünket. 
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Folyóiratunk munkatervezetét röviden ugy fejez- j 
het jük ki, ha azt mondjuk, hogy a papság tanitői hiva-
talával foi? foglalkozni, bele értvén ebbe mindent, még 
azt a legutolsó allocutiót is, melyet a plébános vagy 
káplán az örök igazságokkal kapcsolatban az iskolás 
gyermekekhez, házasulandókhoz, nyilvános bűnösökhöz 
betegekhez, sőt asetleg a fehér asztalnál, felköszöntő 
alakjában mond ; mert a pap mindig „tanit," még akkor 
is, midőn azt hiszi, hogy nem tanit. Bele ér t jük továbbá 
azokat a mozzanatokat, indítványokat is, amelyek a 
tanítói hivatal üdvösebb kezelését előmozdítják. Eszerint 

a) foglalkozik a taní tás kötelezettségének alapjával, 
eredetével, módozataival, segédeszközeivel ; 

b) az egyházi ékesszólástannal elméleti és gyakor-
lati alapon ; 

c) a hitoktatás elméletével és gyakorlati kezelésével ; 
d) ezek történelmi részével, mozgalmaival, indítvá-

nyaival, irodalmával stb. 
a) 

Az ezen pont alatt elsoroltak nem szorulnak bővebb 
magyarázatra. 

&) 
Az egyházi ékesszólástan elméleti részében a hit-

szónoki tiszt fogalmát, czélját, fenségét, eszközeit, az 
arra való előkészülést, a hitszónok lelki és testi tulajdon-
ságait, a hitszónoklati anyag kiválasztását, felosztását, 
tervszerű berendezését az egész évre vagy több evre, 
alaki kivitelének nyelvtani, mondattani, esztetikai és 
logikai szabályait vagyis a „ Veritas pateat. placeat, 
moveat" elvének keresztül vitelét, a szónoki művek elő-
adását a nyelv, arcz, kezek és az egész test segedelmével 
és más ide tartozó szabályokat fogja tárgyalni . Majd a 
különös részben a szentbeszédek kölönféle fajai egyenként 
és lehetőleg részletesen fej tegettetnek, nem egymásután, 
nem tankönyv modorban, hanem összevissza; mert a 
folyóirat czélja nem az alapvető tanítás első sorban, 
hanem a tanultak felelevenítése és a részletek kidolgo-
zása, életreható fejtegetése. 

A gyakorlat i részben különösen a szentbeszédek, 
homiliák stb. készítésére megkívántató tanulmányokról 
hangulat megszerzéséről, a szentbeszédek mikénti készí-
tésének apróra tagolt módozatáról, a kész szentbeszédek 
észszerű és az önképzést ki nem záró használatáról, a 
szónoki müvek betanulásról |lesz szó, meg sok másról, 
amit itt bajos mind elsorolni. 

Olyan nagy tér ez már maga is, annyiszor és annyi 
alakban vétenek ellene, hogy egymaga is képes lenne 
évek hosszú során át eltartani egy folyóiratot. 

Adjuk hozzá ezekhez azt a különféle modort, mely* 
lyel a történelem különböző korszakaiban kezelték az 
egyházi ékesszólástant, egyes kimagasló férfiaknak Ön-
képzési folyamatát, rendkívüli hatásaiknak okát, szava-
lásaiknak sajátságait, alakjokat, beszédeik logikai elren-
dezését, esztetikai szépségét, életök lefolyását és hát ra-
hagyott beszédeiknek ismertetését. 

Mennyi mident lehet írni és írnak is a hitszónokok 
kiképzéséről ; a különféle országok, szerzetes rendek erre 
irányuló elméleti és gyakorlati irányáról. A hitszónoklati 
könyvtár összeállítása szintén nem egy eszmecserére 

adhat alkalmat. Hitszónoklati termékeinknek évenkénti, 
kritikai méltatása és a tanulságok levonása szintén sok 
üdvös dolgot ölelhet fel. A népszerű vagyis tehát a 
keresve keresett, igazi predikáczíói és homolliai nyelvezet 
de sok szót eltűr, de sok gondolatot szülhet! 

Hát még a templomi hitelemzés, ez a sok helyen 
annyira onus „grave" és jugum „odiosum" tere hol 
van ? Mikor kelljen, miért, hogyan, milyen terv szerint 
e katecheziseket tartani, milyen források nyomán, mennyi 
hozzá szólani valóra nem ad alkalmat. 

Sőt még a házasulandók oktatása, a felnőttek 
tanítása, a gyóntató- és predikálószék között levő viszony, 
végre az igehirdetés és a lelkipásztorkodás többi ágainak 
összetartozása, mind tá rgyát képezheti egy egész sereg 
értekezésnek. 

Nem emiitettem még most sem azokat az eszkö-
zöket, melyek segedelmével a lelkipásztor az elszórt jó 
magvakat óvhatja, ápolhatja , nevelheti, minők a külön-
féle hitbuzgalmi müvek, a világi és hírlapirodalom, hazai 
és egyetemes, katholikus, áj tatos társulataink, intézmé-
nyeink terjesztése népkönyvtárak és iskolai könyvtá-
rak stb. 

Hal lgat tam még eddig azokról a kérdésekről is, 
melyek csak mellesleg érintik az igehirdetést, de minden 
tanitani kötelezett egyént érdekelhetnek ; p. o. a lelki-
pásztori egészségtannak ide vonatkozó részei, mint a 
légző szervek óvása, sérvek kikerülése, templomok szel-
lőztetése, az iskolai egészségtan, bizonyos bűnök, emberi 
korok természetének megfelelő tanítások, kitérések. A 
templomok berendezése az akusztika szempontjából, a 
csendzavarókkal való bánásmód szintén tárgyunk érde-
méhez tartozik. Milyen legyen az igehirdető élete, tár-
sadalmi szereplése, házi köre stb. szintén megbeszélen-
dőnek tartom alkalomadtán. A papnöveldékben és más 
intézetekben való lelkivezetés sem lehet egészen kizárva. 
Némely mintaszerű vagy kimagasló, világraszóló vagy 
országos alkalmakkor elmondott szentbeszédek vagy 
felszólalásokat sem mellőzhet ezen folyóirat. Végre 
figyelemmel kiséri a hitszónoki állásokat, az e téren 
észlelhető mozzanatokat, hiányokat, kinevezéseket, indít-
ványokat, mozgalmakat lehetőleg világszerte és a hit-
szónoklati irodalmat ; szóval mindent, ami a papot, mint 
hitszónokot érdekelheti. 

Azt hiszem ennyi, ilyen terjedelmű munkatér előtt 
nem arról kell panaszkodnunk, hogy nem lesz mit tenni, 
hanem inkább arra kell imádva kérni Jézus szt. Szivét, 
adjon alkalmas és szakképzett munkásokat és közérdeklő-
dést ezek serény munkájával szemben. Pedig az itt 
elmondottak mindössze csak egy fénysugár, melyet 
hamarjában vetitetünk folyóiratunk egyik erdejébe. Mái-
mennyi Jkitünő sudár tünt elénk, melyekből Sz. Péter 
hajója számára árboczot, bordát, evezőt vagy éppen 
tartalék kormányrudat faraghatunk. Hátha még, imádva 
borulok le érte a Sz. Szivek előtt, engedjék megérnem 
ezt! benne leszünk a munkában, mi mindent nem fogunk 
felfedezni. (Vége köv.) 
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KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
— A Szent-lstván-Társulat Tudományos és iro-

dalmi osztálya feb 12-én délután 5 órakor tartotta ez évi első 
közgyűlését a Társulat dísztermében a tagok élénk rész-
vétele mellett. 

Kisfaludy A. Béla elnök fényes beszédben üdvözli 
az osztály tagjait a millénáris év küszöbén s vázolja 
azon tevékenységet, a melyet az osztálynak a múlton 
okulva a jövőben kifejteni kell. Az érdekes beszédet — 
a melyet a tagok éljenzéssel és tapssal fogadtak — szerdai 
számunkban egész terjedelmében közöljük. 

Utána Mátyás Flórián akadémiai tag olvasta fel 
nagyérdekü értekezését „Korunk történetírói és a tudo-
mány" czimmel, a melyben éles kritika alá veszi korunk 
történetíróit s példákkal illusztrálja azokat az alapos 
hibákat és tévedéseket, a melyek egyebeken kívül külö-
nösen „A magyar nemzet története" cz. millénáris disz-
müben előfordulnak. 

A nagy tetszéssel fogadott fölolvasás után az osz-
tály az érdemleges ügyekkel foglalkozott. 

A Szabó István emlékszobra elkészítésével Holló 
fényes tehetségű szobrászunkat bízza meg az osztály. A 
katholikus-kör óda pályázatának bírálatára Kisfaludy Á. 
Béla és Kaposi József tagok küldetnek ki, a kikhez 
harmadikul a kath. kör alelnöke, Pintér Kálmán csat-
lakozik. 

Az első szakosztály egy, a müveit közönség szá-
mára irandó neveléstani munka tervezetének megbeszé-
lése végett bizottsággá alakul Mihályfi Akos dr-nak „A 
papi nevelés" c. két kötetre terjedő munkáját, a mely 
irodalmi nyereségnek tekinthető, kiadásra elfogadják s a 
mükiállitásával az „Alkotmány" nyomdáját bízzák meg. 

Még az ez idei költségvetést állapították meg 6064 
írt 26 krajczárban, mire a gyűlés véget ért. 

IRODALOM, 
*** Világosság a sötétségben. Vitázó katekizmus 

katholikusok és protestánsok számára. Irta Scheffmacher 
Jakab S. J . Toldalékul: A reformáczió következményei és 
gyümölcsei, protestáns szólamok és ferdítések. Függelék : 
A keresztény család erkölcstüköre. Kiadta egy augsburgi 
pap, fordította győri Farkas Sándor, nyug. plébános. 
Budapest, Müller K. 1896. 8-r. 160 1. Ára 1 fr t 50 kr. 

Minden katholikus olvasó körnek, sőt minden katho-
likus családnak meg kellene szereznie, hogy katholikus 
híveink a vallásos igazsághoz való viszonyuk páratlan-
ságának teljes tudatára emelkedjenek fel s a fennhéjázni 
szerető más vallásuakra tudjanak üdvösségesen, tanulsá-
gosan hatni. 

= Nuntius Romanus. Cura Societatis Divini Sal-
vatoris. Annus XV. Fase. 1. Romae, Typis Soc. Div. 
Salvat. 1896. 8-r. 24 1. 

Ephemeris „Nuntius Romanus" semel in mense edi-
tur. Referuntur Litterae Encyclicae Romani Pontificis et 
selecta SS. Congregationum Romanarum décréta aliaque. 

Singuli fasciculi, qui constant 24 paginis, ultimis 
singulorum mensium diebus publicantur, ut, quae mense 
elapso acta sunt, referri queant. 

Pretium associationis : pro Italia 3 lib., pro ceteris 
regionibus 4 lib. (4 fres. vel 3.20 Marc, vel 2 flor), quas 
associati solvere possunt carta moneta cuiusvis regionis, 
mittenda Administrationi „Nuntii Romani." 

Romain, Borgo vecchio 165. 
N. B. Apud eandem Administrationen! semper prae-

sto sunt huius ephemeridis collectiones tum singulorum 
annorum tum totius operis. Eas tarnen, derogatis ante 
concessis, abhinc nonnisi ordinario pretio supra notato 
vendi poterunt; intégra ergo collectio (Annus I—XIV.) 
prostat pro Italia pretio üb. 42. pro reg. exteris lib. 56. 

+ A Biblia és a Tudomány. Főszerkesztő dr. 
Csuday Jenő. Felelős szerkesztők Dugovicli Imre és dr. 
Zelliger Vilmos 1. fűz. Mutatványszám. Budapest, 1896. 

Újból a legmélyebben ajánljuk ezt a nagyszabású 
irod. vállalatot. Élőt. egész évre (52 fűz.) 20 frt, félévra 
(26 füz.) 10 frt, negyedévre (13 fűz.) 5 frt. 

— Goffine Lénárt prém. szerzetes atyának Katho-
likus oktató és épületes könyve. Átdolgozta Stuk xav. 
Ferencz. A bécsi Pázmány-intézeti növendékek magyar 
fordításának harmadik, újra átdolgozott kiadása. Egyházi 
jóváhagyással kiadja a Szent-lstván-Társulat 1896. lex. B r. 

A katholikus családok lelki kincses tára. Párját 
ritkító oktató és imádságos könyv. 

— Dr Baján, László föherczeg élete é s halála. 
Kiadja a ^z.-I-Társ. 1896. Ára kötve képekkel 60 kr. 
Ifjúsági olvasmány, mely öregeket is megkönyeztet. 

V E G Y E S E K . 
*** A katholikus országos ujjászervezkedés fo-

lyamatában f. hó 13-án nevezetes, következményeiben 
messzeható esemény történt. Pozsonyban, a királykoroná-
zások városában, a Pozsony és vidéke számára alakított 
Katholikus Kör — megnyitó gyűlését tartotta, melyen 
Esterházy Miklós Móricz gróf igen aktualis jellegű beszé-
det mondott. 

— A Kóburgi káromkodása. Ferdinand bolgár feje-
delem f. hó 8-án fogadta a bolgár nemzet-gyülés tisztel-
gését és hálás (?) köszönetét azért, hogy fiát a szakadár 
vallásra áttéritette. Egy kis dicsekvés és hálakérés után 
Ferdinánd annyira megfeledkezett magáról, hogy igy szó-
lott : „Egy Isten, egy uralkodó, egy hazánk! . . . A Nyu-
gat engem kitagadott, de dynastiámat a Kelet hajnali 
fénye ragyogja körül s világítja meg jövőnket." Ezeket 
az ész nélkül mondott szavakat a bolgár politikai fanatizmus, 
természetesen, rajongó tapsokkal fogadta. Csak lassan a lel-
kesedéssel! Az egész „handlé" történet még korán sincs 
befejezve. A vallásváltoztatás komédiájából nemsokára 
futásos tragédia fog válhatni. 

— Rómából az a hirünk érkezett, hogy a pápa f. 
hó 9-ére vagyis most mult vasárnapra ülésbe hivta 
össze a keleti egyházak egyesítésének ügyével foglalkozó 
bíboros bizottságot. Mintegy válaszul a konstantinápolyi 
szakadár patriarka synodalis levelére, melyet mi még 
mult évben ismertettünk, legközelebb pápai encyklika 
várható a pápa fensőbbségéről, primátusáról. 

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

Budapest, 1896. Nagy kSándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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A millénium és a katholiczizmus.*) 
Az első alkalom ez, hogy társulatunk vá-

lasztott tagjait e helyről üdvözölhetem, ebben 
az örökre nevezetes esztendőben, a melynek 
számát nemzeti életünk során az első ezer éves 
korszak határkövére jegyzi a történelem. 

A hála és a reménység hozzák e határkőhöz 
koszorúikat, s az ünneplő nemzet zajos érzel-
mekkel állja körül. Köztük vagyunk; a hála 
koszorújának mindenik levelét kegyeletünk csók-
jával illetjük, s a remény koszorúját is örömest 
gyarapitanók mentül gazdagabbá. De az ünneplő 
zajból kevesebb részszel is beérjük. Nekünk e 
határkő sem a küzdelmek végét, sem a diadal-
mak teljessé ét nem jelenti; a pályán, melyet a 
mi szemünk mér, az idők kereke nem zökken 
uj sinekre. Minket a kereszténység szelleme arra 
tanit, hogy rövid napjainkat az örökkévalóságba 
mulasztjuk ; s azért mi együtt éljük, együtt ün-
nepeljük az ezer év végét és kezdetét. 

Nagy lelki gyönyörrel emlékezem meg itt a 
magyar katholiczizmus apostoli képviselőinek ren-
delkezéseiről, melyek nyomán a mi templomaink 
szentelt harangjai először köszöntötték ez emlé-
kezetes év első hajnalát; nem hogy zajt üssenek, 
hanem hogy fölébreszszék s az uj ezredév mun-
kájához imára hivják azt a Krisztusból élő val-

*) A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t T u d o m á n y o s és I r o d a l m i 
osz tá lya gyű lésén e l m o n d o t t a az osztá ly e lnöke Kisfaludy 
Á. Béla egye t . ny . r . t a n á r . 

lásos szellemet, mely ezer évvel előbb a magyar 
nemzet bölcsője fölött a bátor fejlődés legelső 
dajka-dalát zengte; azt a szellemet, mely az erőt 
diadalra, a veszteséget okulásra, a békét böl-
cseségre, a hatalmat mérsékletre tanitván: ezer 
éves nagyságra nevelte az idegenben indult bi-
zonytalan kezdetet. Vajha ezeket az apostoli és 
hazafias szózatokat, teljes szövegben és gazdag 
változataikban egybegyűjtve adhatnók át a kö-
vetkező nemzedékeknek állandó épülésökre. 

És mi, a magyar katholiczizmus legrégibb 
irodalmi társulatának első sorba állitott osztálya : 
a mélyen megindult hazafias lélek érzelmeivel 
követjük a koszorús határkőhöz apostoli vezé-
reinket, s nemzet nagy ünnepén ott állunk 
hiven mögöttük, — együtt üanepelvén az ezerév 
végét és kezdetét. 

Ugyanazt a szellemet, mely ezer év előtt 
meginditotta az erkölcsi és anyagi művelődés mun-
káját ezen a földön, melyet azóta nevez hazájá-
nak a magyar; ugyanazt a szellemet, a keresz-
ténység egyént és társadalmat boldogitó szellemét 
ápoljuk mi ma is, az ezer évvel előre haladott 
műveltség magasabb téréin. Sőt ugyanazon név 
melyhez Isten és a mi Nagyasszonyunk után a 
szerencsés kezdet minden áldása fűződik,' ugya-
naz a név jelöli ma is zászlónkat: sz. István 
első királyunk neve; és ma sincs más czélunk, 
nincs hőbb óhajunk, mint ugyan azon keresz-
tény szellem vezérlete alatt haladni tovább az 
Istenre néző művelődés vége nem látható pá-

15 
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l j á j á n ; és ugyanazon szent név nemzeti dicső-
ségét minden munkánkkal, minden vállalkozá-
sunkkal gyarapitani. 

Sokan leszünk-e f Czélunk, irányunk a mai 
kor szellemével egybe esik-e? Lelkesedésünk 
a nemzet közéletét ez idő szerint intéző hatal-
mak törekvéseivel összehangzik-e ? Ke keressük. 
Azok se keresték, kik ezer év előtt, Szent-
istván idejében, ugyanezen szellem bajnokaivá 
szegődtek, és örvendeztek diadalán. Bizhatunk 
mi is. 

Az elmúlt századok nem térnek vissza; 
de a történelem, az élet mestere, nem egyszer 
ismétli tanulságait. Azért, ha azt lá t juk is, 
hogy az első ezer év vége nem mindenben 
vall a kezdetére ; ha a nemzeti ünnepre készü-
lődés zajában a mi szentelt harangjaink imára 
hivó szózata viszhangot alig kel tene; ha talán 
azt látnók is, bogy ezeréves nemzeti életünk 
összehordott emlékei között a szent kereszt csak 
mint műalkotás s nem mint az uralkodó elv 
jelvénye szerepel: mind ez meg ne tántori tsa 
irányunkat, el ne csüggeszsze törekvő szándé-
kainkat. 

Ne keressük, azok se keresték . . . 
Ne is beszéljünk tovább a keresztény sziv 

és elme hazafias aggodalmairól. Tény, világ-
történet i tény az, hogy a nemzetek sorsát 
intéző isteni gondviselés itt, ezen az áldott 
földön, a hová ezer év előtt vezette őseinket: 
meg is ta r to t t , védett bennünket és -— annyi 
akadék között — fejlődésre segített, olyan 
fejlődésre, melyet büszkén mérhetünk össze a 
sokkal szerencsésebb szomszédokéval. Szomszé-
dokat mondtam; mert hiszen testvéreinket •— 
keressük ma is. 

Tény ez, melyért a mult nevében áldozunk 
a hála koszorújával. 

És a jövő? Ebben csak egy bizonyos: hogy 
ugyanazon gyökérből fejlődhetik tovább, a mely-
ből indult, ugyanazon kézből várhat csak áldást, 
a mely ültette. 

Mi tehát nyilván a helyes uton járunk, 
mikor együtt ünnepeljük az ezer év végét és 
kezdetét. 

Jár juk is bátr n ezt az u ta t tovább, meg 
nem tántorodva irányunkban, el nem csüggedve 
reményünkben. Zárjuk szivünkbe és foglaljuk 
imáinkba a nemzet nagy háláját és nagy föl-
adata i t ; Kezünk azonban — a készülő ünnep 
zajában is — térjen a magunk dolgára. 

A gazdákról mondják, hogy sokat zugo-
! lódnak az időjárás ellen; de mig panaszaikat 
! egymásba öltik, az alat t meg ott kinn — csak 
j női a vetés. Ráillik ez, ugy gondolom, a szellemi 

mezők munkásaira is. Sokszor halljuk panaszos 
emlegetését irodalmi viszonyainknak általában, s 
különösen a kath. irodalomra vonatkozva; ezen 
közben pedig — a vetés csak női. 

Az általános viszonyok méregetése sokszor 
megtéveszti az egyéni erők energiáját, s miként 
a hamis szagra kapot t vizsla erre meg amarra 
hiába fárasztja a vadászt. Pedig az igazság ez: 
hogy a közjónak is az szolgál igazán, ki a maga 
dolgát végzi egész lélekkel. 

Ez a szerény kör, a Szt -István-T. tud. és 
irod. osztálya, melyet a mi zajos sikerekre fülelő 
korunk eddig észre is alig vett ; de a mely, hi-

I ven eredetéhez, a nemzet-alkotó kereszténység 
szellemét ápolja a haladó kor tudománya és 
irodalmában: ez a kis kör is nagy szolgálatot 
tehet a közjóra, ha mindenik tagja a maga dol-
gában serény. 

Tudom, és mindnyájan tudjuk, hogy ez ellen 
is sokszor fölhangzik az általános panasz; és én 
részemről élni kivánok <;z alkalommal, hogy e 
panaszoknak egyszer közelről a szemébe nézzünk. 

I Akkor, a mi igazságtalan, elutasíthatjuk; de kö-
telességünk arról is gondoskodni, hogy hasz-
nunkra forduljon, a mi bennök igazság. 

Most azonban, m. t. O.-gy. nem erre való 
az alkalom. Hadd maradjuok most a jubiláló 
nemzet fönséges képe előtt; s az ezer éves mul-
ta t ünneplő hála és reménység érzelmeit táplálva 
lelkünkben, magasra függesztett szemekkel in-
duljunk a fokozottabb működés útjára, melyen 
a jelen évben első rendes gyűlésünket ezennel 
megnyitom. 

— j j — 

Dr Duláiiszky Nándor pécsi püspök. 
1829—1896. 

Dulánszky Nándor szül. 1829. okt. 19-én, Eszter-
gomban. Már születése is jó ómennel kezdődött. Minden 
körülmény oda mutatott, hogy e gyermekben legtöbb 
öröme lesz szülőinek. Nem volt az első, de kezdettől 
fogva a legkedveltebb fia. Vallásos érzületü szülői már 
születésekor lemondottak azon előjogukról, hogy számára 
a családban hagyományos nevek közül válaszszanak ; a 
fiu születése napja szentjének nevét kapta a keresztség-
ben. Es a ki az ég által már korán nagy dolgokra lőn 
kiszemeltetve, a család szük körében is feltűnt testvérei 
között. Többször emiitik, hogy határozottságával, mint 
nagylelkűségével szülőit nem egyszer már gyermek" korá-
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ban meglepte és a legkomolyabb dolgokban, testvérei, sőt 
szülői előtt tekintélylyel birt. Mivel a tanulásra nagy 
hajlamot mutatott, szülői kiképeztetésére kiváló gondot 
fordítottak. 

Iskoláit Esztergomban végezte. Csakhamar elvált, 
hogy neki van a családban legtöbb talentuma, és a meny-
nyire fölülmúlták testvérei erő*, fejlett tastalkatukkal, 
annyira kiemelkedett a kisebb termetű, vékony, szelid és 
okos Nándor lelki tehetségei tekintetében a többi közül, 
s csakhamar nagyszülőinek, a kik, rendszerint, a kellemes 
arczot s modort tekintik, han^m magának a családnak és 
testvéreinek is kedvencze lőn. E családban, a melyben 
különben az isteni felelem, vidámság, vendégszeretet ural-
kodott, ismeretlen volt Jákob fiainak vetélykedése és 
ingykedése egymás között. Habár testvérei jói látták, 
hogy Nándor m.nden tekintetben kiváltságolt és az álta-
lános kegyelt, távolról sem kárhoztatták az egiptusi József 
sorsára, sőt féltve őrködtek fölötte, a mi az életben ugyan-
csak ritkán fordul elő. Mellette még egy nővére, a szelid, 
bájos Riza, részesült ily kiváló figyelemben, a ki azonban 
legszebb virágkorában elhalt. 

A testvérek egyébként csakhamar hozzá szoktak, 
hogy Nándor lestvérok a tudományos pályán elragadja 
előlük a pálmát. Mikor később falun voltakis, s az isko-
lai év kezdete beköszöntőit, oda állt a tiszttartóék por-
tája elé a nagy társzekér, hogy az „urfiakat" fölrakják 
és a városba beszállítsák — tanulni, »hogy ur váljék 
belőlük". 

Nándornak bizonyítványa mindig legjobb volt. Atyja, 
a jókedvű, minden izében magyar gazdatiszt, előbb nevelő 
volt a Sándor grófok birtok an, & hol, mig a fiatal 
gróf mellett nevelősködött az ősi majorság minden 
ugarát berkét bejárta, majd a fiatal növendékkel, majd a 
nélkül, s igy az uraság minden talpalatnyi b rtokát is-
merve, nem jött zavarba, midőn az öreg gróf gazdasági 
tisztséggel kínálta. Történt ugyanis, hogy a makacs nö-
vendék egy izben élénk szóváltásba keveredett a nevelő-
vel, a kinek tekintélyét sehogysem akarta elviselni, mire 
ez érezhető jelét adta annak, hogy a fiatal gróf neki alá 
van rendelve ; tudva pedig, hogy a család ezt a megfeled-
kezést sohasem tudná feledni, maga jelentkezett az öreg 
grófnál, őszintén megvallva neki, hogy a család nagyre-
ményű sarjadékát megütötte. Az öreg gróf azonban nem 
akart hü emberétől megválni s gazdatisztjévé tette. 

Nándornak atyja sokat gondolkozott, álmodott a 
jövőről, sokat várt fiától, s mint az események igazolták, 
nem is csalatkozott. Az iskoláztatásra való tekintetből 
legtöbbet tartózkodott az ifjú Esztergomban és Budán. 
Majd a kis, élénk Bajnán töltötte, szülőinél az évenkinti 
szüneti időt. I t t volt akkor Simor János plébános, a ki a 
Pazmaneumban rövid ideig tanulmányi felügyelői tisztet 
viselvén « tudorrá avattatván, alig 9 éves áldozópap ko 
rában, 1842-ben, a Sándor grófok kegyurasága alá tar-
tozó bajnai plébániát kérte. Simor János 4 évig volt 
itt, a kinek az akkor 13—16 éves ifjú az oltárnál több-
ször szolgált s ugy komolyságával, mint jó bizonyítványá-
val annyira magára vonta figyelmét, hogy attól fogva a 
boldog emlékű főpap, a ki a Dulánszky-családnál külön-
ben — ugyszólva — naponta megfordult, le nem vette 

jótevő kezét a gyermekről egy pillanatra sem, s a mint ő 
fokról-fokra lépett előbbre a hierarchia lépcsőzetén, 
ugy emelte maga után kegyeltjét fokról-fokra, végre a 
püspöki méltóságra is. Simor és Dulánszky neve egymás-
sal összeforr'. Midőn 1891 ben jan. végén a boldogult 
primás jobb létre szenderült, méltán írhatta a most már 
elhunyt püspök Esztergomba, hogy „a boldogultban leg-
nagyobb pártfogóját és jótevőjét" vesztette el! Jellemök 
és természetük is sok tekintetben találkozott, még szo-
kásaikban is nem egy hasonló vonás akadt, a mi az éles 
megfigyelő szemét már az első pillanatban magára vonta. 
A ki látta valaha Simorfc pontifikálni s testtartását és 
arczjátékát megfigyelte, az elhunyt püspökön ugyanazt 
észlelhette. De Simor primás érdekesebb és parancsolóbb, 
nemkülönben energikusabb volt, Dulánszky simább, eny-
hébb és begombolkozott. 

Simort már 1846-ban az esztergomi papnevelő-
! intézetben látjuk, a hol Kopácsy primás megbízásából, 
: a theologiai enciklopédiát adta elő, majd, ennek halálával, 
í káptalani helyettes titkár, 1849-ben Szcitovszky primás 
I titkára, 1850-ben pedig bécsi augusztineumi igazgató s 
! udvari káplán lőn. Befolyását már mindenütt kiterjeszti 

védenczére. Ott pillantjuk meg nemsokára az ifjú Du-
lánszkyt is a leviták sorában, a mire azonban ez csak 
nehezen tudta magát elhatározni. Nagy idők voltak azok 1 

• A szabadságharcz javában folyt, kinek nem dobogtatta 
volna meg akkor kebelét hangosan a lángoló hazasze-
re te t? Az ifjú Dulánszky akkor éppen a herkuleszi 
váló-uton volt. Neki is voitak vágyai és ábrándjai, és 
hazájáért nagyot kivánt művelni, soká küzdött, mig végre 
határozott, hogy kiforrtan és átszellemülve a küzdelem-
től, azzá legyen, a mivé a Gondviselés akarta képezni. 
Az ifjúnak egészen más tervei és ábrándjai voltak. Harczi 
dicsőségről, vitézségről, hazaszeretetről álmodott. Es 
midőn fölhevülten, lánggal szelid szemében, rokonai elé 

í lépett, ezek nem is voltak készen a feleletre. Azonban 
már a pogány költő megírta, hogy „quem fata penáere 
volunt, non mergitur undis." Isten nem oly könnyen 
engedi ki kezéből választottait ; jótékony nemtőül nemes 
és vallásos lelkületű nagynénjét, kit szeretetreméltóságáért 
mindenki csak (Szloboda) „Juli néni"-nek nevezett, kül-
dötte el hozza a döntő pillanatban. A jó néni behízelgő 
hangján, melynek a fiu nem tudott ellenállani, csak 
ennyit mondott, könnyes szemmel: 

— Nándorkám, légy te csak az Ur katonája ; — és 
egy csókot nyomva homlokára, átengedte őt sorsának. 
Ez döntött. A fiu pap lett, de még püspök korában is 
őrzőangyalként állt mellette e tiszta, jámbor lélek, s 
aligha volt valaki a földkerekségen, a ki érette annyit 
imádkozott, mint ő és a ki ép azért ugy tudta volna 
még a férfiút is hajlítani, mint e magas tökélylyel meg-
áldott nagynénje. 

18 éves korában az ifjú levita, mint jeles tanuló, 
Bécsbe, a Pázmán-intézetbe küldetett. Az ezen időbeli 
levelek, melyeket elöljárói váltottak esztergomi elöljá-
róival, az if jút „pacatus, szolid, buzgó és tanulni vágyó" 
növendékpapnak mondják és melegen ajánlják. E sorok 
irója — hogyan, hogyan nem, azon helyzetben volt 
egykor, hogy a mostani egri érsek : Samassa József 

15* 
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akkori ductora által irt informáczióba tekinthetett. Azon 
6 — 7 növendék, ki azon lapon szerepelt, mind előkelő 
hierarchiai fokozatra jutott, kivéve egyet az egyetlent, 
a ki még közülök él. Meglepő a fiatal duktornak éles-
látása és emberismerete, a melylyel növendékét jellemezte. 
Olyan volt Dulánszky később is : „csendes, szelid, nem 
mozgékony, hallgatag." A mennyire az ott megnevezett 
pár növendék között a párhuzam megvonható, növen-
dékünknek a legjobb informáczió jutott . 

(Yége köv.) 

Otocska Károly dr beszéde, 
melylyel a pozsonyi kath. kör felavató ülését f . hó 13-án 

megnyitotta.*) 

Mélyen tisztelt vendégeink! Nagyon tisztelt gyü-
lekezet ! 

Pozsonyi polgártársaim akarata és bizalma az, a 
mely engem felbátorít, hogy mint a pozsonyi katholikus 
körnek ez időszerinti elnöke annak életbeléptetésénél 
közremüködhetem. Teszem ezt azon meggyőződéssel, 
hogy a kör életképessége nemsokára és szükségképpen 
oly változást fog előidézni az elnök személyében, a mely 
a kör czéljának és fényének megfelel. Ezen változás 
teljes mértékben ki fogja elégiteni óhajtásaimat, a melyek 
a kör politikai és társadalmi felvirágzása iránt nyilvá-
nulnak. Hogy többi elvtársaimmal az eszmének úttörője 
lehettem, az engem teljesen kielégít, ugy, hogy személyes 
ambiczióm kielégítése többet nem kereshetne. (Halljuk 1 
Halljuk !) 

Katholikus kör, mélyen tisztelt gyülekezet, ez azt 
jelenti, hogy egy bizonyos határok közé szorított egyesület 
katholikus alapon. 

Vannak sokan és többen saját táborunkhan is, a 
kik a katholikus körök eszméjét nem pártolják, még 
pedig a katholikus alapra és a katholikus jellegre való 
tekintetből nem. Ezen velünk ellentétes nézetekkel szem-
ben kötelességemnek tartom, hogy már ez alkalommal 
is röviden nyilatkozzam a kath körök czélszerüsége és 
azok szüksége iránt. 

Politikai és társadalmi ellenfeleink azon nézetnek 
hódolnak, hogy a katholikus jelleg előtérbe helyezése az 
emberiségnek széttagolását jelenti azon a téren, a melyen 
mint bizonyos határok közé helyezett társadalom, hivatva 
volna a hazának és azzal szülővárosunknak érdekeit fel-
karolni és annak boldogulásat felekezetekre való szét-
szaggatás nélkül előmozdítani. 

A katholikus jellegnek előtérbe helyezése nézetük 
szerint megakadályozza a társadalmi tekintetek érvényre 
jutliatását és annak egységét a többi felekezetek rovására 
megzavarja. 

Mély en tisztelt közönség ! Mily ellentmondás ez a 
fogalmakban és a jelzők meghatározásában. 

*) Otocska KÁroly dr ügyvéd ur katholikus világi vezérfér-
fíaink egyik legkiválóbbika. Szeréuysége alat t nagy bölcseség 
lakik, mely a mint ez a beszéd is mutat ja , theologiai szabatosság-
gal tud beszélni s Magyarország katholikusainak jövő tevékeny-
ségét az isteni gondviselés és kinyilatkoztatás keretében helyezi 
el. Igazi katholikus keresztény státusférfiui lélek. 

Katholiczizmus és felekezetekre szakadás azok össze-
férhetetlen fogalmak, mert katholikus az annyit jelent, 
mint közönséges és mint ilyen, felöleli a társadalomnak 
minden tagját, annak minden rétegét. Tehát bennünket 
katholikusokat a hitfelekezetiségek szétbontásával vádolni 
— ez valósággal méltatlanság, ez a fogalmakban való 
ellentmondás. 

Mi katholikusok éppen ellenkezőjét akarjuk annak, 
a mivel bennünket vádolnak, mert a mi határozott czé-
lunk az egység és összhangzat létrehozása. 

Ha mi katholikusok engedelmességgel viseltetünk az 
Ur kinyilatkoztatott akarata iránt, akkor kötelességünk 
az életet is mindenben hitünk szerint berendezni. Ebből 
mi senkit ki nem zárunk, mindenkit szivesen fogadunk? 
a ki el akarja ismerni alattvalóságát az Ur kinyilatkozta-
tott akarata irányában. 

Nekünk katholikusoknak nincsenek különleges érde-
keink, mi édes mindnyájunk érdekeit képviseljük, a kik-
nek érdekei Istenhez való viszonyukban csak egységes 
alapon határozhatók meg. 

Igaz, — mélyen tisztelt gyülekezet, — hogy ebben 
az életben ránk katholikusokra nézve az együttélés ne-
hézsége sulyosodik. Ezen nehézségek elhárítása és az 
ellentéteknek kiegyenlítése a mi feladatunkat képezi, de 
csak annyiban, a mennyiben lehet. Mi a hazának enge-
delmes fiai, de egyszersmind hitünknek tántorithatlan hivei 
akarunk lenni! Es ha hitbeli meggyőződésünk és az állam 
iránti kötelességünk összeütközése esetén választanunk 
kell, akkor a mi érdekeink javára nem kívánok egyebet a 
haza iránti szeretetből, mint éppen csak az igazságot ! 
Szabadok akarunk lenni Isten iránti engedelmességünk 
gyakorlásában ! Mi nem akarunk senkit megakadályozni 
saját vallásos meggyőződése szabadságban, de igenis akar-
juk, hogy az állam a maga tevékenységét a társadalmi 
téren az igazság törvénye szerint rendezze! 

Követelnünk kell tehát istentiszteletünk elismerését 
a társadalom terén legalább annyiban, a mennyiben ró-
lunk katholikusokról van szó! Ha az állam a többi fele-
kezetek önkényéhez alkalmazkodva meg akarja tagadni, — 
jó, tegye; de mi katholikusok mindig követelni fogjuk, 
hogy az állam ne intézze ügyeit a mi érdekeink ellenére ! 

És ezt könnyen fogja tehetni, hogy ha mindenkit 
meghagy egyéni szabadságában, meggyőződése szabad 
gyakorlásában. Ez az igazság, ez az Isten akarata, mely 
az örök élet felé vezet bennünket utunkban egyforma ke-
gyekkel, egyenlő biztossággal. 

Midőn tehát mi katholikusok egyesülünk, teszszük 
ezt az igazság jogánál fogva, és midőn hajlandók vagyunk 
elismerni mások jogát, szolgálunk azzal a békének, a 
melynek sok századon át számos áldozatot hoztunk. Ennél 
többet tenni hiterkölcsi pártütés nélkül nem lehet, tovább 
nem mehetünk. 

Hogy mit szándékozunk tenni, mikép akarunk e 
részben eljárni, erre nézve alapszabályaink szolgálnak 
biztositékul és utmutatóul. 

Mi akarjuk vallási érdekünk előmozditását a poli-
tikai és társadalmi érintkezésben, a mely érintkezés 
azonban legyen mindig keresztény, legyen katholikus a 
szó valódi értelmében. 
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Munka, jámborság, tisztaság legyen az a talaj, 
melyen minden ember, legyen az bármilyen állású, 
együtt működhetik és kell, bogy együtt működjék. 

Ezek azon óhajok, melyek szivemet megtöltik, és 
a mely óhajokból következtetem, hogy katholikus körünk 
minden irányban meg fog felelni. Legyen ez a barát-
ságnak és a kölcsönös megegyezésnek színhelye, de 
mindig keresztény alapon. 

Most még egyet kérek, — azt is a lelkes pozsonyi 
nőktől. Körünk még csak csecsemőkorát éli, s mint 
ilyen, nagyon is reászorul a gyengéd bánásmódra. Kinél 
lehetne ezt inkább, mint önöknél keresni, mélyen tisztelt 
hölgyeim, s igy engedjék meg, hogy körünket az önök 
jóakaratába is ajánljam. 

A pozsonyi katholikus kört ezennel megnyitom. 

EGYHÁZI TUDÓSÍT ÁSOK. 
Budapest, febr. 16. Papneveldéink reformáló s ár ól 

— igen illetéktelen ember sok tarka-barkaságot beszélt 
össze a most folyó kultusbudget-vita alkalmából a kép-
viselőházban. Papp Géza képviselő, a honatyák leg-
piczinyebb alakja, ez a bátor férfiú, a ki a papnevelés 
szóbahozásával igyekezett hangulatot csinálni s a köz-
figyelmet a szabadelvüség szennyeséről elterelni. 

Az egyház legbensőbb autonom ügyei egyikével 
űzött ezt a visszaélést ezúttal a nagyváradi „Tiszántúl" 
utasította legalaposabban rendre s azért laptársunknak 
erős fogásu visszautasításait annak e helyütt való ismét-
lése által országos tiltakozás magaslatára emeljük fel. 

Néhány év óta, írja nagyváradi laptársunk, szokássá 
lett a magyar parlamentben a kultusz-budget tárgyalása 
alkalmával szóvá tenni a theologiai oktatás ügyét. Igaz 
ugyan, hogy a költségvetésben egy krajczár sincs felvéve 
a theologiai intézetek fenntartására vagy segélyezésére, 
— az is igaz, hogy sem a parlamentnek, sem a minisz-
ternek semmi beleszólása, semmi köze a theologiai ok-
tatáshoz, de ez legkevésbbé sem akadályozza őket abban, 
hogy hozzá ne szólnának e dologhoz. 

Azt gondoltuk, hogy a Miklós-Pulszky világra szóló 
botrányoknak hosszú s még kiegészítésre váró piszkos 
sorozata ezúttal annyira leköti a honatyák figyelmét, 
hogy nem lesz olyan nagy kedvük, mint máskor a re-
formálásra. Csalódtunk. A kormánypárt megint szóba 
hozta azt. Ugy látszik, szeretné a ház figyelmét a bot-
rányokról elterelni. Mert más czélja nem lehet e fel-
szólalásnak. Ez pedig bajosan fog sikerülni. 

A ház legkisebb embere beszélt tegnap a tárgyról. 
Az eddig is tudtuk erről az apró emberkéről, hogy 
aránytalanul nagy az ő radikálizmusa, de azt nem tudtuk, 
hogy ilyen aránytalanul kevés a vágott dohánya. Mond-
ják, hogy Báiiffy néha tőle is szokott tanácsot kérni, — 
ezért van néha viharos derültség a házban. 

Az az első panasza ennek a nagy reformátornak 
hogy a theologiai tanárok kvalifikácziója sok helyütt 
nem elegendő. Vegyék tudomásul, hogy a theologiai 
tanári kar kvalifikácziója összehasonlíthatatlanul különb, 
mint például az országgyűlési képviselőké. E tanári 
karnak majd minden tagja doktori oklevelet szerzett 

valamely hazai vagy külföldi egyetemen. Akinek dok-
torátusa nincs, az tett legalább néhány rigorozumot ; 
négy évig tanult (nemcsak hallgatott!) az érettségi után 
felső tanintézetben; két-három nyelvet mindegyik beszél, 
ért még azonfelül más két-három nyelvet. — A törvény-
hozói padokon pedig akárhány ember ül, aki a matúráig 
sem vitte. 

Az a megjegyzése, hogy a theologusok nem állaná-
nak a műveltségnek azon a nivóján, melyet minden 
müveit embertől megkövetelünk, — minden alapot nél-
külöző otromba sértés, mely legjobban azt bélyegzi meg, 
aki azt elkövette. 

Aki csak konyit is valamit a theologiához, annak 
tudnia kell, hogy a theologia csaknem minden tudomány-
ággal a legszorosabb összefüggésben áll. Nem lehet jó 
theologus senki alapos bölcseleti, természettudományi, 
nyelvészeti, jogi és történelmi ismeretek nélkül. Nem 
csuda azért, hanem egészen természetes dolog, hogy a 
legszélesebb körű általános műveltséget éppen a theo-
logia nyújtja. Lonovics, Haynald, Danielik, Ipolyi, 
Schlauch ennek köszönik rendkívül általános képzettsé-
güket; ilyeneket pedig hiába keresünk a világiak között-

Egy theologus többet tanul a bölcselet-tudományból, 
mint az összes bölcsészethallgatók együttvéve. Pedig 
éppen a bölcselet-tudomány ismerete adja meg az u. n. 
általános műveltséget. A közjogot ugyan külön nem 
tanulják a theologusok, de azért az egyházjogi előadások 
folyamán több közjogi ismeretet sajátíthatnak el, mint a 
mennyit a jogászok fele tényleg szerez magának. 

Hogy a magyar történettudománynak legelső mű-
velői egész a mai napig a papok közül kerültek ki, — 
köztudomásu dolog. Katona, Pray, Fejér, Horváth Mi-
hály, Rómer, Ipolyi, Fraknói, Kranz, Bunyitay mind-
nyájan az egyházi rendből kerültek ki s annak büszke-
ségét képezik. 

Általános műveltség dolgában legfeljebb egy osz-
tály versenyezhet a theologusokkal, de ez is ujabb keletű 
és tudománya széles körű ugyan, de felületes : az újság-
írók osztálya. Ámde ez az osztály ismereteit nem az 
iskola padjain szerezte. 

Nemzeti szempontból kifogást emelni a magyar 
papnöveldék ellen kvalifikálhatatlan bün és rut hálát-
lanság. Nincs az országban olyan kultur-intézmény — 
az államiakat sem véve ki, — amely nagyobb és szebb 
eredményt tudna felmutatni, mint éppen a theologiai 
intézetek. Akárhány nem magyar ajkú ifjú végig jár ja 
magyarországi tanintézetben a gymnáziumi nyolcz osztályt 
és nem tud magyarul semmit. Bekerül valamelyik pap-
nevelő intézetbe és az első év végén már magyarul 
prédikál. Beszterczebánya, Szepes, Temesvár, Ungvár, 
Budapest, Nagy-Várad szemináriumai évenkint jelen-
tékeny contingenssel járulnak a magyarosításhoz. Es 
megjegyzendő, ami ezt az eredményt a végtelenig fokozza, 
hogy ezek az ifjak, a kik a theologiai intézetből kike-
rülnek, az ott szerzett ismereteket és szellemet terjesztik 
a legjobb helyen, ahol az a legszebb gyümölcsöket termi, 
a nép között. 

Ha akár a legkisebb követnek, akár a legnagyob-
biknak egyik vagy másik intézet ellen kifogása van, ne 
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beszéljen általánosságban, hanem legyen bátorsága meg-
nevezni azt és pedig nem ott, ahol hiába keres orvosságot, 
hanem az illetékes helyen. 

A kath. theologiai intézetek körében törekednek 
czélszerü reformok után. Nem teszik titokban. Aki 
érdeklődik irántuk, nézzen utána a szakfolyóiratokban, 

Róma, febr. 10. ítélet a bolgár fejedelem eljarása 
felett. — 

Az „Osservatore Romano "-ban a következő nyilat-
kozat jelent meg : 

Olvasóink bizonyára észrevették, s a mint tudjuk, 
sokan figyelembe is vették a tartózkodást és hallgatást, me-
lyet mi Boris herczegnek a szakadár görög egyházba való 
elpártolása ügyében követtünk. 

Mi állhatatosan hallgattunk erről a dologról, mert 
mi mindig azt reméltük, hogy ez a botrány nem fog meg 
történhetni. 

Mi ezt annál inkább vártuk, mert tudomással bir-
tunk arról, hogy a szent atya mondhatni az atyai engedé-
kenység végső határáig elment, kijelentve, hogy a latin 
rítusról a görögre való átmeneteit megengedné. 

De a mint látszik, mindez nem volt elég. Es azért 
nekünk nem marad más hátra, mint hogy élénk sajnála-
tunkat fejezzük ki egy atya és egy fejedelem viselkedése 
fölött, aki az ő egyháza ellen ilyen sértést követ el, a ki 
a pápának ekkora fájdalmat okoz s a ki népének s az 
egész katholikus világnak ekkora botrányt okoz, a mely 
nemcsak ritka, de egyenesen páratlan. 

TA R C Z A. 
A „Tanitsatok" cz. és Kath. Hitszónoklati és Hit-

oktatási Folyóirat Czélja és Munkatervezete. 

(Vége.) 

Cj 
A hitoktatás tere egy cseppel sem fog szűkebb 

lenni, mint a hitszónoklaté. E tekintetben nem igen 
tudom, melyiknek nyújtsak előnyt. A hitoktatás ezernyi 
sebből vérzik hazánkban, tizszerannyi sebből maga a 
haza és társadalmi életünk. 

Szemináriumainkban még mindig mellékszerepet 
játszik ez a fontos kérdés és szakképzett egyének helyett 
oly tanárok töltik be a tanszékeket, kiknek a főtárgya 
alig van némi összeköttetésben a hitelemzéstannal. Nem 
csoda, ha az ifjú levita elhagyván a nevelőintézetet a 
sebtiben, majdnem az szaladt ki tollam alól, hogy a 
sehogysem elsajátított elveket sem tudja alkalmazni, sőt 
még az elemi iskolák tankönyveit sem ismeri. Az idősebb 
lelkipásztorok jobbára sporadice sajátítottak el egyes 
methodikai és katechetikai ismereteket; természetes hit-
oktatások is ennek megfelelő. 

Nagyon helyén való fog tehát lenni, ha egy szak-
folyóirat minduntalan tárgyalgatja a katechetika elméleti 
részét, a hitoktatástan fogalmát, a hitoktatói tiszt betöl-
té-ére szükséges szellemi és testi kellékeket, a jó hit-

I oktató mintaképét, a hitoktatás alanyát vagyis a gyer-
j meket, növendéket, lelki sőt bizonyos tekintetben testi 

tulajdonságaival egyetemben ; a hitelemzés anyagát, hitelem-
zés mikénti kezelését ugy általában, mint különösen az egyes 
tantárgyakat (káté, biblia stb.) illetőleg, különösen pedig 
a hitélet gyakorlását, ezt a nagyon de nagyon háttérbe 
szorult részét a hitoktatástannak. Különös gondot kí-
vánok fordítani az ifjúság között elharapózó vagy elharapóz-
ható bűnök kiirtására és ezek között legelsősorban a nemzedé-
kek legnagyobb rákfenéjére, a néma bűnre. Végre kidolgo-
zott, hitoktató tanterveket is közölni fogok, sőt egyes.leczkék 
vagy fejezetek kidolgozott vázát sem fogom kihagyni 
folyóiratunkból. 

Az elmondottakat azonban nem csupán a népiskolai 
hitoktatásra értem, hanem kivétel nélkül minden iskolára 
vagy felsőbb tanintézetre, mert, hála érte a Szent Szív-
nek, manapság már lassacskán minden józanul gondol 
kozó ember kezdi beismerni, hogy hittauitás nélkül az 
egyetemi polgár sem lehet el. Milyen sok a tenni való 
ezen a t é ren! Mennyi a hiány; milyen nehéz falakat 
kell megostromolni, hogy a rövidlátó tudomány a kate-
kizmust bebocsássa a „múzsák csarnokai" közé. „Impor-
tune, opportune" azon leszünk, hogy a hitoktatást folyton 
népszerűsítsük, javítsuk, a hol hiányzik, pótoljuk ; 
reámutassunk azokra a módozatokra, melyek szerint a 
papság beláttathatja a világi elemmel a hitoktatás szük-
ségességét és áldozatkészségét megnyerhessék. 

Ismét meg ismét vissza fogunk térni arra is, ho-
gyan kellene, lehetne jobban felkarolni a hitoktatástant a 
papneveldékben. Gyakorlati utasításokat fogunk közleni 
arra nézve, miképen képezheti ki magát legjobban a 

I hitoktató ; mire figyeljen kezdetben ; hogyan, miféle 
! müvekből szerezze be könyvtárát. Nagy, igen nagy 

gondot szándékozom fordítani az Alföld nagy mezővá-
rosaira, ahol annyi a gyermek, ahol oly sokan nőnek 
fel a hit által megszeliditetlenül és bővebb anyagi 
eszközeik csupán romlásokra, nemzetünk romlására mű-
ködnek közre. 

Éber figyelemmel fogjuk kisérni a gyermekirodal-
mat is, különösen sürgetvén a vallásos irányt és nevén 
megnevezvén az olyan könyveket, melyek a hitközönyös-
ség mérgét terjesztik tova a gyermekvilágban. Ima-
könyveinket, gyermekhitbuzgalmi iratainkat őrködő szem-
mel kisérjük folytonosan, mert ezek mind leronthatják 
vagy gyarapíthatják azt, a mit a hitoktató vagy hit-
tanár épitett. 

Előszeretettel igyekszünk felkarolni egy eddig még 
nem eléggé, sőt egyáltalán nem tárgyalt részét a hit-
tanári működésnek, azt t. i., midőn a hittanár mint-
nevelő vagy tanulmányi felügyelő szerepel valamelyik 

I családban. Oh hiszen hazánk virágos kertjének a legszebb 
kaméliáit és rózsáit ők gondozzák ; ők azok, akik 
ezreket tehetnek vallásosakká vagy vallástalanokká. 

Foglalkozni szándékozunk a hitoktató társadalmi 
szereplésével is. Mennyi jót tehet ő i t t ; mily temérdek 
magot elszórhat, csak akarjon. Hogy ebbeli szerepét 
megkönnyítsük, tüzetesen tárgyalni szándékozunk a csa-
ládi nevelés elveit, azét az édes, enyhe fészekét, ahol a 
kisdedek első szárnytollai nőnek ki, melyek fel az égbe. 
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de le a pokol felé is segíthetik őt. Az utczán, a viskók-
ban hány olyan gyermeket fog találni a bitoktató, aki 
soha nem részesült hittanitásban. Mit csináljunk ezekkel ? 

Hát a börtönök, a szegényházak, kórházak stb. stb« 
hitoktatását hogyan hagyhatnók figyelmen kivül?! Hi-
szen annyi de annyi itt a tenni való, hogy az ember 
jóformán azt sem tudja, hol kezdje meg a munkát. 

Természetes dolog, hogy hitoktatásunk múltját, 
különös tekintettel hazánkra, itt sem fogjuk elhanya-
golni; hiszen az elődök lelkesedése gyúj t ja lángra az 
utódok szivét. A szakirodalmat hazánkban és külíöldön 
mindenfelé éber gonddal kisérjük dicsérve vagy korholva 
aszerint, amint megérdemlik. 

Indítványok, hozzászólások kétségkívül ezen a téren 
is fognak lenni bőségesen és hogy az egészségtan a 
hitoktatással is összefüggésben van, sőt még jobban és 
ezt sem hagyhatjuk figyelmen kivül, nagyon természetes. 

Figyelemmel leszünk a hitoktatói állások betölté-
sére, az uj állások szervezésére ; az egyes hitoktatók 
diadalaira, babérjaira, dicséretes buzgalmára, itt is foly-
ton hangoztatván a z : „ Aemulamini !" jelszót. 

Ezek nagyjából azok, amiket folyóiratunk hitok-
tatástani munkatervébe felölelni szándékozom. Nagyjából, 
mondom; mert előre látom, hogy : „Usus nos plura 
docebit " 

d) 

Ugy a hitszónoklati, mint ez utóbbi részt illetőleg 
még azt is szükségesnek látom megjegyezni, hogy 
készséggel gyámolit minden olyan vállalatot folyóiratunk, 
mely uj beszédeket, szakmüveket szándékozik kiadni, 
díjtalanul közölvén mindig az előfizetési felhívásokat 
és annyi esetben, ahány a mű teljes megjelentéig szük-
séges és amennyire helyünk megengedi, 

Nem zárjuk ki az atticai sót sem, mert minden jó, 
tisztességes ötletet, élczet, szellemi carambolt olvashatnak 
tisztelt megrendelőink, sőt kérve kérünk mindenkit az 
ilyenek beküldésére. Hasonlót mondhatunk a legkisebb 
tapasztalatról, jó gondolatról, megjegyzésről, mely a 
nyilvánosságot érdekelheti és a közczélt szolgálja. 

Hogy a katholikus világ, hazánk és magyar egy-
házunk kimagasló eseményeit is meg kell röviden emlí-
tenünk, kétségtelen. 

Végül még csak egyet ! Midőn e sorok érdemtelen 
íróját Kegyelmes Főpásztora hitszónokká és hittanárrá 
kinevezte : egyúttal a földrajz tanításával is megbízta. 
Eleinte nem nagy kedvet éreztem theologiai képzettségem 
folytán e tudományhoz ; későbben azonban, különösen 
dr Márky Sándor ur középiskolák számára irt, 
két részből álló, iskolai földrajzának áttanulmányozása 
után egy óriási látkör nyílt meg előttem és míg egy-
részről keservesen, szánalommal csügöttem az öt con-
tinens vad pogányainak elijesztő süllyedtségén és erőt 
merítettem isteni Mesterünk magasztos tanainak hazám 
földén való minél szorgalmasabb hirdetésére ; másrészt 
soha sem léptem a beszédes térkép elé anélkül, hogy itt 
is amott is fel ne tűnt volna egy-egy dominikánus, 
jezsuita, trappista, szt. Ferenczes, lazarista stb. alakja, 
amint elvadult testvéreinket oktatta. Az emberi nem 
együvé tartózósága érzetének nincs egy-egy hatalmasabb 

emeltyűje a földrajz és missiók tanulmányozásánál ; de 
hiszem, többet mondhatok: tudom, érzem a bitoktatás, 
prédikálás buzgóbb teljesitésére sincs jobb eszköz a mis-
siók ügyének figyelemmel kisérésénél. Azért elhatároz-
tam, hogy folyóiratunk, ha röviden is, de folyton éber 
szemmel fogja kisérni a missió ügyet, egyrészt hogy a 
„Docete!" hősies teljesítői bennünket folyton buzdítsanak 
és neveiket közöttünk is az érdemlett koszorú körithessse, 
másrészt, hogy eredménytelen munkájok közepett tanú-
sított kitartásuk minket se engedjen elcsüggedni mostoha 
viszonyaink közepett. 

Ezekben nyújtottam folyóiratunk vázlatos munka-
tervezetét, nem azért, hogy száraz adathalmazokkal 
untassam tisztelt olvasómat, hanem hogy mintegy em-
lékiratát tegyem le munkásságunknak, úgyszólván alap-
törvényét, melytől eltérni nem szabad és általa tért 
nyissak mindenki előtt, aki hivatást, erőt érez magában 
tollal kezében szolgálni az örök igazságok magyar 
földön való hirdetésének ügyét. 

Nem akarok senki rendjébe bele vágni ; és ugy 
vélem, nem is teszem, mert hittudományi folyóirataink 
számára óriási tér marad ; én csupán, a hittudományok 
egyik ágának, a gyakorlati résznek, a Lelkipásztorkodás-
tannak egy galyacskáját metszem le, hogy azt elültetvén, 
ne a többi közé vegyülten tengődjék, hanem diszes 
sudárba szökkenvén, erőteljes fává legyen. Ezt tenni jó, 
szép dolog, ki merem mondani, kötelesség, mert összes 
theologizálásunk csak annyit ér, amennyiben betöltjük és 
pedig a fejlett tudományokhoz, művészetekhez, iparhoz, 
földműveléshez méltóan betöltjük isteni Mesterünknek ezt 
az egyetlen, de az emberi nem üdvösségét magában 
foglaló szavát : „Docete!"; „Tanítsatok !" „Docentes eos 
servare omnia quaecunque mandavi vobis." 

Folyóiratunk számára egyelőre nem készítek rend-
szeres tervezetet, mert egészen uj térre léptünk ; ki kell 
először ismerni a munkaerőket. Adom azt, amit nekem 
adnak és kidolgozom magam is azt, amit legjobbnak 
iátok. Ha azonban későbben arról fogok meggyőződni, 
hogy a rendszeres munkaterv üdvös és kivihető leend, 
törzsmunkatársaimat ez irányban való munkásságra igyek-
szem buzdítani ; természetesen mindig kellő tért enged-
vén a felszínen levő mozgalmaknak. 

A száraz és fárasztó terminológiát, elméletet, szőr-
szálhasogatást lehetőleg kerülni fogom. Leszámítván 
egyeseket, a munkálni szándékozott tárgy körében nem 
habozom kimondani, hogy bizony csak az alapokat kell 
ma még rakosgatnunk, sőt legjobb esetben is erősítget-
nünk; ezt pedig nem unalmaskodó á-tól z-ig terjedő sub-
distinctiókkal, hanem gyakorlatias elmélettel fogjuk elérni. 

Modorunk mindig szigorúan tárgyilagos fog lenni 
és míg ä selejtes irodalom által megingatott tekintélynek 
folyóiratunk legkisebb részében is elszánt védelmezői 
leszünk, másrészről azt is valljuk, hogy: „Amicus Plato, 
magis autem Veritas." 

Végre, hogy egyházunkat és hazánkat egyformán 
szeretjük, nyíltan valljuk; de hogy eközben a szük lát-
kört is kerülni igyekszünk, nagyon természetes. 

Folyóiratunk különféle rovatait az itt közölt mutat-
vány, illetőleg első szám tünteti fel. 
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Befejezésül még csak egyet! 
Bougaud egyik munkáját éppen a napokban for-

dította le a lavali püspök régi fordítója, Szentannai. E 
műnek alapgondolata az, hogy korunkban Jézus szent-
séges Szive azon középpont, ahová a hivő kebel imá-
datával, kérelmeivel fordulni tartozik és ahonnan az ég 
kegyelmeit elveheti. En is e szeplőtelen, ez imádandó, 
isteni Szív, Jézusom Szent Szive elé rakom le buzgó 
könyörgésemet, mély alázattal esdekelvén, hogy a mint 
sugallani kegyes volt e neve dicsőségét és az emberi nem 
üdvét előmozdítani hivatott irodalmi művet: fogadja azt 
határtalan kegyelmébe is, ami munkánk sikerével egyet 
jelent. Végh Kálmán. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
Irodalmi ünnep XIII . Leo tiszteletére 

a közp. papnevelő intézetben. 
A központi papnövendékek Magyar Egyházirodalmi 

Iskolája e hó 16-án fényes ünnepélylyel ülte meg XIII. Leo 
pápa megválasztatásának évfordulóját. Az ünnepélyt Feley 
Pápai hymnusza nyitotta meg, melyet Glattfelder Gyida 
IV. é. h. h. magvas elnöki megnyitója követett. Ezután 
Piévay Tibor IV. é., Tomkidják József IV. é., Zatkovich 
Béla II. é., László Lajos II. é. h. hallgatók kiváló preczi-
tással adták elő zongorán Kéler Béla Franezia vígjáték 
nyitány czimü nyolczkezes müvét. Majd Bilkey Ferencz 
IV. é. h. h. szavalta el X I I I . Leohoz czimü alkalmi ódá-
ját. Ezt követte Marschner Henrik Eji dal czimü énekda-
rabja, melyet az intézeti énekkar nagy sikerrel adott elő. 
Majd Grosch Adolf IV. é. h. h. olvasta fel X I I I . Leo és 
a szoczializmus czimü értekezését, a melynek—különösen az 
a része, melyben a nagy pápa Berum novarum czimü 
encyklikáját fejtegette, igen nagy hatást ért el. Majd a 
zenekar gyönyörködtette a díszes közönséget, Verdi Trouba-
dour potpourri czimü gyönyörű müvével. Ezt követte Cser-
nyiczky István IV. é. h. h. remek szavalatában Pály Ede 
Vatikán czimü költeménye. Majd az énekkar adta elő óriási 
hatással Huber Károly Fohász-&t, melyet a zenekar és 
Bévay Tibor, továbbá Zatkovich Béla zongorajátékai kisér-
tek. Glattfelder Gyula elnöki befejező beszéde következett 
ezután, melyben nagy lelkesedéssel és kiváló tudással, a 
nagy pápa iránti ragaszkodásra buzdította az Iskola tagjait. 
Végül Erkel Ferencz Hunyady indulóját adta elő nagy 
hatással az ének- és zenekar.*) 

Befejezte az ünnepélyt Cselka Nándor püspök, érseki 
vikárius gyönyörű beszéde, melyben a római szent székhez 
való törhetlen ragaszkodást kötötte növendékei lelkére, ki-
emelvén, hogy az egyház s annak látható feje iránti törhet-
len ragaszkodás a legszebben ékesíti a hazájához ragasz-
kodó katholikus lelkét. 

= A Budapesti Kath. Kör nagyböjti felolvasá-
sokat tart a nagyböjt folyamán, minden pénteken dél-
utáu 6 órakor a kör dísztermében, Koronaherczeg-utcza 
17. szám, I. emelet. A felolvasások sorrendje: Február 

A darab akkora hatást ért el. hogy a közönség óhajára 
meg kellett ismételni. 

21. Három csillag. Ruschek Antaltól. Február 28. A 
zsidó társadalom Krisztus korában. Dr Acsay Antaltól-
Márczius 6. A keresztény vallás misztériumai. Dr Dudek 
Jánostól. Márczius 13. A hitéletről. Dr Mihálvfi Ákostól. 
Márczius 20. A katlioliczizmus társadalmi feladatáról. 
Dr Gieswein Sándortól. Márczius 27. Felolvasás. Dr 
Kisfaludy A. Bélától. A felolvasások előtt és után egy-
házi zenedarabok adatnak elő. 

V E G Y E S E K . 
^ V a s z a r y Kolos bibornok hgprimás Budapesten, 

alighogy leérkezett, tárgyalásokat kezdett a kormánynyal 
az iránt, miképp vehetne a kath. egyház — állásának 
és történelmi múltjának megfelelően — részt a mil-
lénium megünneplésében. A kormánynyal azért foly-
tat tárgyalásokat, mert ennek lenne feladata tanácsolnia király-
nak, hogy az ezidei Szent István napján, mint a milléniumi val-
lási ünnepélyek középpontján, egész királyi házával megjelenni 
kegyeskedjék. Szent István napján ugyanis ő emínencziá-
jának terve szerint ezidén jelen lenne az udvar és az egész 
püspöki kar. Ezen felül ő eminencziája a millénium évét 
Árpádházi boldog Margit szentté és a kassai vértanuk bol-
doggá avatásának ünnepségeivel óhajtja emlékezetessé tenni. 
Adja Isten, hogy törekvéseit siker koronázza! 

— Boldog Magyarország! A szabadelvű gazdálko-
dás a magyar nemzet szellemi és anyagi javaival tette 
azzá Magyarországot, hogy most már Amerikában keresnek 
a magyar hazafiak uj hazát. Legújabban azt olvastuk a 
debreczeni .Prot. Lap "-ban Harsányi Sándor ev. ref. mis-
siói lelkész Clevelandból kelt levelében, hogy az Egyesült-
Államokban már „magyar ref. egyházmegye" készül. A 
czikk igy kezdődik: „Hihetetlenül, csaknem mesésen hang-
zik a hír," — bizony meseszerű, — hogy Amerikában 
már annyi magyar kálvinista van, hogy egy teljesen ön-
álló különleges amerikai magyar ref. egyházmegyét kell ala-
kítani. Eddig eredetünknél fogva ismertünk ázsiai, telepe-
désünknél fogva európai magyart; a 19-ik századvég sza-
badelvüségének köszönhetjük, hogy már amerikai magyar 
is létezik a világon. Mi lesz még belőlünk?! 

— Uj seminariunii rektor. Troli Ferencz pécsi káp-
talani helynök ur, miután dr. Lechner János apát-kanonok 
a l l évig viselt rektori hivatalról visszalépett, a pécsi pap-
nevelő intézet rektorává Pozsgay József kanonokot, az elhunyt 
püspök irodaigazgatóját nevezte ki. Üdvözöljük ! 

— Katholikus főgymnásium Debreczenbeii. Dr. 
Schlauch Lőrincz nagyváradi bíboros püspök, hír szerint 
150,000 frtot adományozott a debreczeni kath. algymnasium-
nak főgymnasiummá leendő fejlesztésére, még pedig ugy, 
hogy ez a fejlesztés már most a milléniumi ünnepre bekö-
vetkezzék. Erre a Debr. Prot Kap igen szépen csak ezt 
jegyzi meg: „Tehát ismét egy hatalmas térfoglalás Debre-
czenben a katlioliczizmus részéről, és egy nagy okkal több 
arra, hogy ősi kollégiumunk nagy népességű főgymnasiuma 
különös gonddal és szakavatott buzgósággal vétessék körül 
és vezettessék, hogy ekként elsőbbségét minden tekintetben 
biztosíthassa." 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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Ujabb milléniumi inditvány. 
( Visszhang és kiegészítés.) 

Az „Alkotmány" egyik vasárnapi számának 
Tárczájában „Millénium és kereszténység" czim 
alatt igen figyelemre méltó eszméket tömöritett 
össze nagy történeti és ethikai tételekké. 

Azt mondja ott a czikkiró, hogy, ha komo-
lyan és szigorúan biráljuk milléniumi ünneplé-
sünk alapját, el kell ismernünk, hogy a mit most 
1896-ban ünnepelünk, inkább csak telepedés, tér-
foglalás, semmint honalapítás. 

Az ezidei ünneplés történeti alapja, a hon-
foglalás, honalapitássá tulajdonképpen csak szënt 
István alkotásaival magasztosul fel, ki az elfog-
lalt országnak belső szervezetet és állami jelle-
get ad, a kereszténység behozatalával pedig 
állandóságot biztosit. 

A honalapitás ennélfogva csak száz év múlva 
vagyis keresztény évszámításunk 2000-ik esz-
tendejének beteltével volna teljes jogczimmel 
megünnepelhető, mert őseink a 896-ban befeje-
zett település után éppen nem fogtak hozzá az 
államalkotás nngy müvéhez, hanem tovább is 
folytatták nomád, szállongó és portyázó életöket, 
mintha csak ideiglen akarták volna ezt a földet 
megszállva tartani. 

Az állandó honalkotás és államalapítás nagy 
eszméje csak szent Istvánnal s benne kezdődik 
és jut a magyar nép nomád hajlamaival s éle-

tével ellentétben, sőt ezeknek nyilt ellenkezésé-
vel, nagyszerű és szerencsés kifejezésre, mely a 
kereszténység proglamálásában ormollik és jut 
ama kor szellemében érvényre. 

Mivel tehát tény, — igy konkludál a neve-
zett lap jeles tollú irója, — bogy az állpmalko-
tás és honalapitás túlnyomóan szent István sze-
mélyében domborodik k i : ennélfogva lehetetlen 
jól megokolt és komolyan vett milléniumot ülni 
szent 1st fán müveinek méltatása és személyének 
ünneplése nélkül . . . 

Tökéletesen igy áll a dolog. Ez a teljes 
történeti igazság. Csakugyan ilyen nagy, egy 
egész óriás évszázadra (896—1000-ig) kiterjedő 
nagy mű a magyar letelepedés, honalkotás és 
államalapitás nagy munkája. 

Abban is igaza van a czikkirónak, hogy 
egészen helytelen eljárás lenne, ha a millénium 
ünneplése csupa efemér, muló ünnepekből és ki-
csinyes csillogásokból állna. Szerinte, igen helye-
sen maradandó nagy politikai és vallási alkotá-
sokkal kell a milléniumot jeleznünk, és azt 
mondja, hogy ily vallásos jellegű monumentális 
alkotás lenne : a székesfőváros legelőbb pontján 
(talán a . szent Gellért-hegyen), a helyzetnek is 
megfelelően, egy fényes, nagyarányú csúcsíves (miért 
nem román ?) votiv szent-István-dóm alapítása, 
melyben részt vegyen mindama tényező, mely az 
ünnepet üli, király, udvar, állam, ország, az ország 
minden intézete és lakosa, malynek csak tervéről és 
esetleg alapkőletételéről lehetne szó a jövő (a jelen) 

13 
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évben, felépítése évtizedekre szolhatna, s ezidő alatt 
a gyűjtések s az alap előteremtése folyna — or-
szágosan. 

Szivünk egész melegségével karoljuk fel és 
visszhangoztatjuk ezt az angyali sugallatu esz-
mét s hő óhajtással kérjük rá az Isten áldását, 
hogy azoknak a lelkében, kiktől függ Magyaror-
szágban a szellemek irányítása s az aspirácziók 
sikerének biztositása, ez az inditvány foganatos 
legyen. 

A milléniumi ünneplés fentebb kikerekített, 
egy teljes századra (S96—1000-ig) kiterjeszkedő 
történeti alapjához azonban, csekély véleményünk 
szerint, egy bármily óriás templom-épitése maga 
még kevés monumentum és nagy jelentésű bár 
de csak külsőség lenne. 

Fordítsuk, esedezem, a milléniumi ihlettől meg-
szállt nemzeti szellem expansiójának figyelmét a — 
belsőségekre! Spiritus intus alit 

Mi, kikhez e lap közvetetlenül szólhat, mi 
10 millió katholikusa e hazának, emeljük pl. orszá-
gos meggyőződés és elhatározás erejére azt, hogy 
a következő, 896—1000-nek megfelelő évszázadot 
millenáris évszázadnak tekintjük és az alatt 
mindent, de mindent ebben az országban szent 
István magasztos, keresztény szellemének nagyságá-
hoz mérve átalakítanunk, reformálunk, kiépítünk, 
hogy csakugyan megvalósítsuk Széchenyi mon-
dását : „Magyarország nem volt, hanem lesz!" 

Minden templom, minden iskola, minden 
családi tűzhely e nagy nemzeti újjászületésnek 
legyen melegágya. A pap ezzel kezdje és ezzel 
végezze életének pályafutását. Az apa és anya 
ezt plántálja be gyermekei lelkébe éltető vezér-
eszmének. Az ifjú az iskolák hosszú sorozatán 
á t ezért tanuljon lelkesedni és izzasztó munkát 
•áldozni. A férfi — ezért éljen s haljon! 

En egy milléniumi szent-István-dómot magas 
szárnyalású és erős lüktetésű keresztény katholi-
kus hitélet nélkül nem tudok elképzelni. 

Adjunk tehát óriás szellemi hátteret s ves-
sünk rendithetetlen erős erkölcsi alapot — a 
monumentális votiv szent-István-dómnak ! 

Mondjuk ki, hogy a jövő millénáris évszá-
zad alatt keresztény katholikus nevelés- és iskola-
ügyünket az elemi közép és felső oktatás terén, 
-szóval a nemzetnevelés minden terén, óriás nagy-
gyá és erőssé izmosítjuk! 

Katholikus középiskolai és t. egyetemi nevelés 
nélkül nem lesz intelligenczia, mely milléniumunk 

votiv szent-István-dómját — látogassa és sorai-
val betöltse! 

A fő, hogy Isten kegyelmesen tekintsen le 
reánk s nagy világosságot gyújtson az elmékben? 

% 

Dr Dulánszky Nándor pécsi püspök. 
1829—1896. 

(Folytatás.) 

1853. aug. 7-én. Szcitovszky primás által pappá 
szenteltetvén, néhány hóra O-Budára küldetett káplánnak. 
De jó csillagzata ez alatt az égen már hosszú pályát 
futott meg; Simor, aki Bécsben volt, érdeklődését az 
ifjú iránt ekkor is megtartotta, mindig jó szellemként 
vigyázott reá, hogy veszélyes utat ne vegyen és oly 
teret n je r jen , a hol tehetségét kifejtheti. 

1852-ben, miután a szabadságharcz hullámai elsi-
multak, s Bécsben a helyzetet lehetőleg szabályozni 
igyekeztek, az osztrák kultusz-miniszter, a befolyásos 
Thun Leo gróf volt megbizva, hogy az osztrák ,,Mi-
nisteriál Rath" hivatalának mintájára Magyarországban 
is ily „referens"-állást szervezzen. A gróf egyetlen meg-
bízható emberéhez, a Pázmáneum rektorához hajtatott, 
hogy tőié tanácsot kérjen. I t t találkozott Lonovics 
Józseffel, az akkori állás nélküli érsekkel, a ki a 48-as 
események folytáu szintén kompromittálva lévén, az egri 
érseki széket elhagyta s előbb Mölkben, majd Bécsben 
vonta meg magát. 

A Pazmaneum lépcsőjén beszédbe ereszkedett vele 
s alkalmas embert kért tőle. Ez Simor János, akkori 
augusztineumi igazgatót ajánlotta neki. Igy lett Simor 
„referens," nyomban utána kanonok s széplaki apát. 
Pártfogolt ja javára kieszközölte, hogy pár havi káplán-
kodás után, Bécsbe, az Augusztineumba küldetett, hogy 
folytassa hittudományi tanulmányait. Dulánszky itt 1855-
ben elnyervén a hittudori oklevelet, haza hivatott s 
Budapesten, mint belvárosi segédleikész, három évig 
működött csendesen, szerényen és észrevétlenül, mignem 
1860-ban a központi papnevelő-intézet tanulmányi fel-
ügyelőjévé s helyettes egyetemi tanárrá, majd 1862-ben 
rendes egyetemi tanárrá neveztetett ki, mely minőségében 
10 évig működött, előbb a lelkipásztorkodást, majd a 
dogmatikát adva elő. E tárgyat kéziratban nagyrészt fel 
is dolgozta s annak fonalán tartotta előadásait. Tanít-
ványai szívesen emlékeznek reá, de reá nézve ezen kor-
szak, mert ekkor több csapás érte, s éveken át állandó 
gyomorgyengeség bántotta, minek következtében igen le 
is fogyott, éppen nem volt kedves előtte. De nem is 
tartott — szerencséjére soká. 

Pártfogója, a ki a hierarchia lépcsőjén ismét na-
gyot haladt előre, 1857-ben győri püspökké neveztetvén 
ki, — ismét előbbre léptette, hatalmas keze elérte min-
denütt s már a 60 as évek végén elkészítette útját a 
miniszteri osztálytanácsosi állás felé, 72-ben pedig Simor 
ajánlatára, a kinek a dicsőség napja, Scitovszky János 
halála után, magasan felsütött, prímássá neveztetvén ki, 
— pártfogójának a miniszteri „referens" állásban utóda 
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lett. A következő évben esztergomi kanonok lőn. Éppen 
valami ürügy alatt pártfogójához ment, a primási palo-
tába. A primás hidegen fogadta, 

— Most nem lesz belőled kanonok — vágta oda 
nyersen Simor, — majd később, ha lesz üresedés ! — 

A miniszteri tanácsos vérmes reményeit — miűt 
maga beszélte — ez egészen lehűtötte. De feltűnt neki, 
hogy a primás ravaszul mosolygott. Nemsokára rá meg-
érkezett kineveztetése. Már akkor rég föl volt terjesztve. 
Sümegi apáti czimet is kapott. Mint osztálytanácsos 
miniszterének s az egész hivatalnoki karnak elismerését 
vivta ki, a mit róla különösen emlitenek. Legfontosabb 
művelete volt itt -— mint maga beszélte azon terjedelmes 
elaboratum, melyet Trefort Ágostonnak, ki csaknem 
vele egyszerre neveztetett ki a kultuszminisztérium élére, 
megbízására készített az akkor minden évben újra meg 
újra előkerült kath. autonómiáról ; a minek azonban, 
valamint a már előzőleg tartott autonómiai kongresszus-
nak semmi foganatja sem volt. Egyszerűen félre tették 
az elaboratumot. 

Azon időtől fogva főpapunk oly rohamosan haladt 
előre, hngy alig élte bele magát egyik téren teendőibe, a 
gondviselés ismét magasabb teret jelölt ki számára. 1874-
ben bácsi vál. püspökké, majd 1875. julius 1-én székes-
fehérvári megyés püspökké neveztetett ki. Maga Simor 
János szentelte föl deczember 8 án De itt is csak rövid 
ideig volt, alig két évig; Kovács Zsigmond néhai pécsi 
püspök, Veszprémbe történt áthelyeztetése után, 1877. 
junius 27-én pécsi püspökké neveztetett ki. Székét ugyan-
azon év november 8-án foglalta el ünnepélyesen. 

Eletének itt u j korszaka kezdődik, Székesfejérvárról 
ép akkor távozott, midőn ott a czentenárinmra készültek, 
itt egészen uj tér, u j világ tárult fel előtte. — Nem 
szándékunk, nem is vagyunk reá hivatva, hogy főpász-
tori érdemeit méltassuk. Még nagyon közel esik hozzánk 
a mult, nem lehet azt még a történetírásnak átadni. Mi 
csak a leveleket szedjük össze és adjuk át a jelennek, 
hogy majdan az utókor belőle a melynek kedve telik 
benne, koszorút kössön neki ! 

Az Istenben elhunyt főpásztor u j megyéjében korán 
körül tekintett. Tettre vágyó lelkének, férfiúi erejének 
tág tere nyilott itt. Pécs már helyzeténél fogva is ha-
zánk egyik legkiválóbb pontját képezi. Mindig nevezetes 
szerepe volt hazai történetünkben ; de püspökei Pécsnek 
jelentőségét még fényesebbé tették. A nagy Szepesy 
elődje : Klimó, a jámbor Scitovszky alkotásai beragyog-
ták e viszontagságos századot; a Cezingék s Radonayak 
nevéhez sok kegyeletes monda fűződött, s ugyszólva, a 
hány köve volt az 03 székesegyház ódon falának, ugyan-
annyi név és szent emlék kötötte a Mecsek aljának népét 
az Urnák templomához. Itt minden talpalatnyi teret ugy 
kellett a török világban vérrel megváltani, hát minden 
kis kőnek múltja van ; minden darabka földet féltve őriz 
valaki : 

Mikor Dulánszky Nándor pécsi püspök székhelyét 
elfoglalta, müveit tudományos szinvonalon álló, klerikális 
szellemben erősen kifejlett egyházmegyét talált. De ez 
még nem minden, a mire lelke szomjazott. Az egyházat 
régi dicsőségében látni : ez volt eszményképe ! Korán 

szemet szúrt neki az országos műkincsnek, a székesegy-
háznak elhanyagolt állapota. Látta a minden jóra al-
kalmas talaj t az egyházmegyében. Sorban elvonultak lelki 
szemei előtt az intézetek, — majd egyenkint tervbe-
vette : a papnevelő, tanítóképző intézetet, a Miasszonyunk-
ról nevezett apáczák polgári iskoláját, az ]egyházi énekre 
is g a n d o l t . . . Senkinek sem szólt, hallgatott és tervezett 
. . . Természetében rejlett a hallgatás jés fontolgatás. A 
patriárkális kornak nagy pápái képezték eszmény- ésr 
mintaképeit. Ezekért lelkesedett. Nem sokat beszéltek, 
de tettek, alkottak. Igy kivánt ő is haladni. E sorok 
Írójának tapasztalatairól egykor fájdalmasan nyilatkozott. 
Nem egyszer kellett hallgatag szívósságáért keserűséget, 
félreértést, kifákadásokat eltűrnie ! De hát ennek is meg 
kellett lennie ! 

Igyekezett püspökké szenteltetése alkalmából vá-
lasztott jeligéjének: „Prodesse" megtelelni; azért sokszor 
kerülte az erélyes föllépést, igyekezett a nehéz ügyet is 
békén elviselni. 

Békés, hallgatag, szerény természetét még püspök 
korában is megtartotta. Szerette, ha uton egyszerű pap 
lehetett. 

Egyszer Budapesten, egy sötét, százrétü gallérba 
burkolt pap igyekezett a Dunapart felé, utána egy idő-
sebb egyházi férfiú sietett, iparkodván őt elérni. 

— Adjon Isten ! öcsém uram Î — kiált az utóbbi* 
A megszólított barátságosan viszonozza az üd-

vözletet. 
— Hát kihez van szerencsém ? — kérdi ismét az 

• î 
\ idősebb. 

— Reverendissime ! — felelt a beburkolt kis zömök 
! pap — én pécsmegyei pap vagyok. Ugy hiszem, Molnár 

János apát ő Nagyságához van szerencsém — folytatja 
1 tovább. j 

— Igen, én az vagyok. Hát maga öcsém, kicsoda? 
Midőn az apát, a ki már azóta nyugszik régen, 

közelebb szemében nézett a beburkolt alaknak, megis-
merte. Dulánszky, pécsi püspök volt. 

Dulánszkynak tekintetét semmi sem kerülte ki. 
Kezdette nagy alkotásait a székesegyházon. E végből 
beható tanulmány tárgyává tette az ügyet. Európai kör-
utat tett és sokat tanult ez utján. Az arra termett mestert 
báró Schmidt Frigyes személyében lelte meg, Keresett ő 
magyar művészeket is sőt arra várt egy évig, de maga. 
Trefort miniszter, a kit ez érdemben felszólított, senkit 
sem boesájthatott rendelkezésére, A kiket hazánkból 
kaphatott , azokat mind alkalmazta is. Mert csak balga-
ság mondatta azokkal, a kik mondták is valaha, hogy 
nem patrióta az, a ki annyi ezer embernek adott ha-
zánkban élelmet, pártfogást, keresetet ! 

Majd azután sorra vette a papnövelde-intézetet, s a 
mire három jeles előde nem volt képes, egy kanonokja segít-
ségével, megalkotta egymaga. Ivibővitette, megkétszerezte 
nagyságát és uj szellemet öntött bele. A hittudományi 
karon nem csekély módositásokat eszközölt. 

Majd a tanítóképző intézetet vette szemügyre. 
Felebb emelte és jobban rendezte a tanárok fizetéseit. 

Jelesebb alkotása még az alapítványi hivatal, e 
nemben nálunk első, mint czentralizáczió, és ma már pél-
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dáját követik. A nagy műhöz függelékül méltó egyházi 
zenét hozott be. E csélból Gregorián énekiskolát ala-
pított, mely hazánkban szintén első és Európában is 
ritkítja párját. 

A leánynevelés előmozdítására is sokat tett, alatta 
öt helyen alakult az irgalmas nénék vezetése alatt iskola. 
A népnevelésre kezdettől fogva gondot fordított. A mis-
siókat, egyleteket terjesztette, sőt, hogy papsága igazán 
Isten szive szerint képződjék, nagy áldozattal, nyilvános 
exercitiumokat tartatott, melyekben ő maga ment elő 
első sorban jó példával és mindenkit szóval, tettel 
buzditott. 

Az egyletek legkedvesebb gondját képezték. Minden 
jó egyletnek barátja volt, de a népegyleteknek első sorban 
buzgó ápolója és terjesztője. Ezek között is különösen 
és első sorban buzgón támogatta a középosztály iparos-
ifjainak lelki megmentésére alapított Legény-egyleteket. 

Az irodalomnak is nagy pártfogója volt. Régen 
nem volt a pécsi egyházmegyében annyi író, mint az ő 
idején. Az ifjú leviták Szent-Pál Társulata is másodszor 
ő alatta alakult meg, Többször megjelent gyűléseiken, 
meleg szavakkal serkenté őket az irodalmi küzdelemre. 
Kiadványaik napvilágra juthatását anyagi áldozattal is 
előmozdította. A gimnáziumi ifjak irodalmi körében ál-
landó alapítványt tett, hogy őket hathatósan lelkesítse 
és ösztönözze. A püspöki nagy könyvtárra is gondot 
fordított. Neki magának is nagy könyvtára volt. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TüDOSíTÁSGK. 
Budapest, febr. 21. A bulgáriai államcsíny egy kis- ' 

deci lelke ellen. — 
Erről a gyászos eseményről, melyben egy apa me- ! 

rényletet követett el gyermekének lelke ellen. Bécsből a 
következő megrendítő részletekről kapott tudósítást az 
„Osservatore Romano," mely nem szokott meséket tények 
gyanánt elfogadni és hirdetni : 

Közlöm önökkel ama kinos részleteket, melyek a 
szerencsétlen Mária Lujza fejedelemné elutazását meg-
előzték, s melyek által ez a szánalomra méltó anya erő-
szakosan szakittatott el hőn szeretett fiától. I 

A fejedelemné sehogysem akart megválni kedves 
elsőszülöttjétől. Forró könnyei folyvást patakokban öm-
löttek s lázas izgatottságban szüntelenül csókolta a kis 
herczeget. Nem akart mellőle sehogyse tágítani és akár-
hogy kélte a férje, hogy távozzék, ő mintegy megköve-
sülve maradt helyén és nem tudott mozdulni. 

Végre Ferdinánd udvari tisztjei és szolgái igyekeztek i 
a gyermeket az anya kezei közöl erőszakkal kiszabadítani. 
Sokáig tartott ez a kegyetlen harcz ; végre a szerencsét- j 
len urnő elájultan földre rogyott. A dolgot akkor abba | 
hagyták. 

A synodus elnöke és Gergely metropolita meghívást 
kaptak, hogy kísérletet tegyenek a vigasztalhatatlan anya 
megvigasztalására. Azzal igyekeztek őt félrevezetni, hogy 
hiszen nem keresztelésről, hanem csak puszta formalitás-
ról, csak pótlásról lesz szó, hogy a bérmálás szentségét 
feladják a kis herczegnek. Annyira mentek hitegetésük-

ben, hogy a fejedelemnének kijelentették, miszerint a kis 
herczeget katholikus papok fogják nevelhetni 

A fejedelemné eme hazug ígéretek által nem hagyta 
magát rábeszéltetni, és nyíltan kimondotta, hogy nem fél 
semmiféle se alattomos, se erőszakos eljárástól. 

Mikor aztán a fejedelem emberei végre erőszakkal 
elvették tőle a gyermeket, velőtrázó sikoltásba tört ki és 
két órán át tovább tartó magánkivüli állapotba esett. 

Fér je Bulgária határáig kisérte őt könnyes szemek-
kel kérve és könyörögve, hogy bocsássa meg neki ezt a 
lépését, melyet politikai okokból tett. A fejedelemné szi-
lárd maradt s a kibékülés nem történt meg. 

Mária Lujza kijelentette, hogy nem fog többé visz-
szatérni Bulgáriába. Családja is, különösen édes atya, a 
parmai herczeg, kimondták, hogy ezentúl semmi közük a 
hitehagyott fejedelemhez." 

A „handlé" politikának ilyen keserves következmé-
nyei vannak. Még keserüebbek is fognak következni, 

Nem szeretnék Kóburg-Koháry Ferdinándnak és 
kath. hittanitójának bőrében lenni ! ? ? 

Ungvár, febr. 9. A Julián- és Gergely-féle naptár. — 
Az itteni „Kárpáti Lapok"-ban a következő magas 

közérdekű irányczikkely látott napvilágot. 
E napokban újra felszínre került a kétféle naptár 

kérdése. " * 
Ezen ügy a hetvenes években nagy hullámot vert. 

Ellene is, mellete is a legtágabb agitáczió folyt. Mert a 
két naptár fenntartása érdekében vezetett heves moz-
galom élén nagytekintélyű egyének állottak. Es a moz-
galom oly nagy mederben hullámzott, hogy Máramaros 
megye minden görög szertartású katholikus orosz ajkú 
hitközsége kérvényezett a püspök ő méltóságánál, hogy 
oda hasson hathatós közbenjárásával, hogy a Mára-
marosmegyei orosz ajkú gör. szert, katholikusok a 
Julián-féle naptár mellett maradjanak; habár mindenki 
tudta, hogy nagyemlékű akkori püspökünk Pankovics 
István a kétféle naptár egyesítése mellett volt; és mind-
amellett a mozgalom heve oly nagy volt az egyesítést 
ellenzők részéről, hogy az akkori 44 alesperesi kerület 
hívei közöl, alig 10 — 12 alesperesi kerület volt az egye-
sítés mellett; a többi egyházkerületek pedig fenn óhaj-
tották tartani a Julián-féle naptári számítást, mely 12 
nappal késik, a Gergely-féle naptár napszámitásától. 

Az ügy nem dőlt el. A főpásztor hirtelen halála 
levette a napirendről a tárgyat is, melynek ő volt a lelke. 

Már megakarta indítani azon aktiót, melynek si-
kerülése, az egyesült gör. sz. kath. egyházakban kikü-
szöbölte volna a használatból a Julián-féle naptárt. 

Megakarta indítani ugyanis azon mozgalmat, hogy 
az egyesült püspökök, ugy a saját, mint híveik szemé-
lyében összesen adjanak be egy kérvényt ő Szentségéhez, 
hogy rendelje el — mint történt a Gergely-féle naptár-
számítás behozatala alkalmával, — hogy az ujabb nap-
tárt elfogadott helyeken egy alkalmas időben a külön-
bözetet előidéző 12 napot hagyják ki a számitásból ; 
például a Julián-féle naptár szerint, mikor október l - jé t 
kellene írni, írják 13 át, és a többi aztán megyen minden 
sorban. 
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Nagyon természetes, bogy azért a kétféle naptár 
részletesen megmaradt volna. A görög egyház napi 
szentjei a helyökön megmaradtak volna, csak éppen a 
nagyobb ünnepek — ebből sem mind — estek volna 
együvé, és a napok számításai. 

A húsvéti betü. A vasárnapi szám. A nap- és hold-
köri szám mind maradtak volna a magok helyén és 
számításukban, és szertartásos könyveink szintén a saját 
beosztásuk szerint. 

Igy kontemplálta azt nagynevű b. e. akkori püs-
pökünk. 

Ez lett volna — hogy ugy mondjuk — a naptár 
egyesítésének technikai keresztülvitele. Hogy beleegyezett 
volna-e ő Szentsége ennek keresztülvitelébe, azt minden-
esetre nem tudhatjuk, mert az ügy nem haladt elő ily 
kifejlett állapotra. 

Egyébként különös fontos okul hozattak fel olyan 
körülmények, melyek mindenesetre zavarólag folytak volna 
be az ügyre pár évig, pl. a köznépnél sokan vannak, kik 
-— az úgynevezett Damaszczenus keze által — a kezökön 
kiszámítják, mely ünnepek mily napra esnek. De ezt csak 
muló okul lehetett felhozni. 

Erősebb ok volt a másik, t. i. ott, hol vegyesen 
nagyobb tömegben laknak egyesültek és nem egyesültek. 
I t t már nagy feltűnést keltett volna az addig egyszertar-
tásuak ünnepeinek különtartása. 

Itt felhozták, hogy ő Szentsége, ugy tart ja a görög 
szert, katholikusokat, mint egy hidat, melyen a keleti 
egyház bevonul a nyugati egyház kebelébe, hogy legyen 
egy akol és egy pásztor. 

Es az egyesültekre is felhozták : nem fog-e a nép 
megrendülni hitében, ha látja, hogy eddigi ünneplése 
megváltozott, és nem fog-e a naptáregyesités helyett a 
hitbeli egyesüléstől is eltávozni." 

Tehát mind a két árnyalat nyomós okokkal har-
czolt, és ha a naptár változtatása csak kicsinyes dolog-
nak vétetett volna, a régibb időben mindenesetre az unió, 
alkalmával, ha üdvösnek látták volna, és semmi veszély-
lyel nem járónak, minden bizonnyal azon is változtattak 
volna. Tehát a naptár változtatását ő Szentségére kell 
bíznunk.*) 0 a legalkaltnasab időt fogja kiválasztani. 

Ha pedig — a mit a jó Isten mi előbb adjon — 
a keleti egyház elfogadná a Gergely-féle naptárt a 
Julián-féle helyébe technikailag, abból nem az követ-
kezik, hogy az egyesült egyház akkor valami odiozus, 
vagy ironikus, vagy furcsa helyzetbe kerül, hanem az, 
hogy a jó Istentől rendelt világbivatásának egy részét 
már megtette, és még csak a hitegységi hivatását keli 
betölteni. Tehát ezen idő bekövetkezésétől nem félnünk 
vagy tartanunk kell, de imádkoznunk és munkálnunk, 
hogy az minél előbb bekövetkezzék. 

Igaz, hogy a jelen korban, midőn egyházunk hivei 
a nagy világban mozognak és ottan számot tesznek, 
sokszor előfordul azon körülmény, különösen a hivatal-
nokok és a munkások között, hogy vagy munkálkodniok 
kell az ünnepnapon vagy ha nem munkálkodnak, a mun-

kából elbocsáttatnak, és igy anyagi kárt kell vallásukéi^ 
szenvedniök ; de ezen esetek oly szórványosak, hogy alig 
jöhetnek számba. 

Aztán meg ő Szentsége ezen években intézkedni is 
méltóztatott, hogy hol a két szertartás közöl az egyik 
többségben és a másikból csak szórványosan van, ott a 
kissebbség a többség felekezete szerint ajtatoskodhatik, 
minden lelki kár nélkül. 

A hol pedig mind a két felekezetnek van temploma, 
ott a hivatalfőnök bizonyosan legalább a sz. mise szol-
gálat idejére felmenti a kérvényező hivatatnokot, hogy 
vallási ajtatosságainak eleget tehessen. 

Igaz, hogy kedves hazánkban sok olyan hely van, 
hol a naptár napjainak együttszámitása igen emelné az 
ajtatosság magasztosságát. És az ily helyekre különösen 
is üdvös volna a Gergely-féle naptári számítás. 

Ugy szintén a tisztán görög szertartású katholikusok 
által lakott helyeken való ünneplés 12 nappal előbb, nem 
járna semmi lelki kárral ; de ilyen nagyfontosságú ügye-
ket nem szabad provincziális szempontok szerint elbírálni, 
sem pedig a szórványos megjegyzésekből ünnepeink tar-
tásának idejére nézve irányt elfogadni. 

Hogy a Gergely-féle naptár berendezése, technikája, 
mennyivel tökéletesebb a 12 nappal való előbbjáró Julián-
féle naptárénál, azt én nem birálom el, mert sem csillag-
vizsgáló, sem naptárcsináló nem vagyok. Sem azon hasz-
not nem látom, mely létrejönne az egyházakra akkor, ha 
az eddigi Gergely-féle naptár szerint vezetett anyaköny-
vek ezentúl — h a b á r . mint egyházi okmányok — a 
Julián-féle naptár szerint vezettetnének. Valóban szerettem 
volna, ha közöltetik hova kellett volna elkönyvelni a ki-
hagyott 12 nap adatait? Mert még a naptárból ha egy-
szer ki fogja valamikor az egyház hagyni azon 12 szent 
officiumát. ki lehet talán engesztelni őket más napokon, 
ha mindjárt félig-meddig is. De az egyszer kihagyott 
napi adatokat valóban nem tudom hova könyveinők el? 

Ne feszegessük tehát ezen ügyet ily szempontokból, 
de várjuk be azt az időt, mikor egyesült görög szertar-
tású püspökeink együttesen lépést tesznek ez ügyben, és 
szentegyházunk feje : 0 Szentsége a római pápa szentesíti 
eljárásukat. 

Addig pedig, a különféle naptár mellett is, legyünk 
egyek az igaz keresztényi tényleges szeretetben Istenünk, 
szent egyházunk és kedves hazánk iránt. 

Haluskay József, 
kricsfalvai g. sz. kath. lelkész. 

*) De informálni kell őt a mi viszonyainkról és körül-
ményeinkről. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ELET. 
— A katholikus körök millénáris kongresszusa 

tárgyában szombaton, február 22-én előértekezlet lesz a 
Budapesti Katholikus Kör helyiségeiben. A kongresszusban 
való részvételre eddig 118 vidéki katholikus egyesület jelent-
kezett. 

— A Budapesti Katholikus Kör VII. rendes köz-
gyűlését 1896. évi márczius hó 3-án kedden d. u. 5 órakor 
fogja megtartani a kör dísztermében (Koronaherczeg-utcza 
17. sz. I. em.), melyre a kör tagjai tisztelettel meghívatnak. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Az 
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1895. évi zárszámadások. 4. A számvizsgálók jelentése. 
5. Az 1896. évi költség-előirányzat. 6. A számvizsgálók 
kiküldése. 7. A választmány kiegészitése. 8. Indítványok.*) 

Budapest, 1896. évi február 20-án. 
Gróf Esterházy Miklós Móricz 

elnök. 

IRODALOM. 
A „Tanítsatok" kritikája. 

„Arma, virumque cano . . ." 
Vergilius. 

Ez alatt a czim alatt az „E. E. K." a következő 
kemény kritikát közié, melynek kereszttüzét, ha az 
újszülött lap kiállja, erős és még sokra érdemesülendő 
férfiú válhatik belőle : 

Az egri egyházmegye irodalmi élete valaha igen 
szép napokat látott. Yezérszerepe volt. A kolosszális 
csappanás oka nem csupán az emberekben, de a viszo-
nyok sajátosságában is keresendő. De hagyjuk ezt a 
dolgot. Mikor valamely neves múltú törzs mohát hán-
togatjuk, könnyen bukkanhatni darázsfészekre. Hol pedig 
a darázsfészek, ott a zúgás, ott a csipés. Haj, tempi 
passati, fölragyog-e még valaha az az édes melegség, 
világosság, mely benneteket aranyozott? 

Az újesztendő egyházirodalmi munkásságának első 
fecskéjét Végh Kálmán által indított „Tanitsatok" czimü 
hitszónoklati és hitoktatási folyóiratának beköszöntő fü-
zete képezi, az ékesszólás és hitoktatás „elméleti és 
gyakorlati tárgyalását" jelölve meg czilul. 

Mindenki elismeri ily szerkesztmény szükségét az 
érdeklődők csekély száma ellenére is. Az eszme bátor 
harczosát üdvözöljük elvben, a jövőt illetőleg lehet, 
hogy ténykedese alapján is ? Miért ne ? Ügyes, szor-
galmas ember, az erő bizonyos mértéke sem hiányzik 
nála. Sokat tehet még. 

Ám, ez az első füzet nincs jó benyomással az em-
berre. Laszámitva két értekezést s a budapesti hitoktatók 
méltányos panaszát, a többi szakasza csöppet sem ko-
moly, ugy tetszik, miutha a maga mulatságára szerkesz-
tette volna. Egyébként mellőzöm a részeket, csupán a 
főben járó czikket „Folyóiratunk czélja és munkater-
vezetét" veszem bonczolókésem alá, mint a vállalat 
alapkeretét. 

Ez a huszonegy lapon keresztül való ömlengés ha-
tározottan tévesztett dolog s nem csak árt ügyének, de 
az amúgy sem kedvelt egriekre nézve alapos ürügy, 
hogy kinevessenek bennünket. 

A beköszöntőnek mindössze pár magvas mondatból 
kellett volna állania, megjelölve éles logikával a kontúrt, 
azután tüstént a dolgra. 

Végh azonban vég és határ nélkül önti a szót logi-
kátlanul, ellenmondásokba keveredve, közben elmei és 
szivbeli diszíölvonulásokat rendez önmaga számára ; el-
mondja az eszme megtestesitésének minden örömét, baját ; 

*) Az alapszabályok 15. §-a értelmében a közgyűlésen tár-
gyaltatni kivánt indítványokat legalább nyolcz nappal a köz-
gyűlés előtt az igazgató választmányhoz Írásban keÜ benyújtani. 

kicsinyit egyet-egyet magán, hogy aztán a vájt alapon 
háromszorosan magasítson ; leszól egyént, kasztot, intéz-
ményt; szóval beszédének zöme fölösleg, szükségtelen, 
zavaró. Ezt nevezem kofa-stilusnak. 

Biz c nyitok. 
1. Logikátlanság: 
A czimlapon iratának folyamát elsőnek, egyben 

tizenegyediknek nevezi; olyképp érvelve, hogy vállalata 
„összeolvadt" Bognár Ádám megszakadt „Katholikus Hit-
o k t a t á s i v a l . Tekintve, hogy Bognár lapja jóval előbb 
kiadta lelkét, miképp lehet bizonyos nem létezőnek szer-
vesen egybeforrnia egy születgető létezővel. Ez misztifi-
káczió. Talán a mult vállalat szerkesztőjét megnyerte 
munkatársul, vallott elveinek további együtt munkálása 
alapján. Ez a valóság. Es Bognár Ádám a bemondott 
összefüződés után, miképp lehet mégis a nem létező „Kath. 
Hitoktatás" „szerkesztőtulajdonosa" ? 

A „Munkatervezet" valóságos tohuvabohu. Igazán 
„össze-vissza" beszél (12. lap), mint maga mondja. 
Ugy az ékesszólástan, mint a hitoktatás méitatá:ának ter-
vében egyetlen határozott jegyet sem találtam, mely az 
elmélet és gyakorlat határkövét jelölné. Különben is el-
méleti folyóirat keretében ily megkülönböztetéshez már 
„in terminis" sok szó férne. Szétválasztó Ítéletein lehetet-
len eligazodni. Mindez hagyján, de a fölölelendő tárgyak 
oly rengetegét ecseteli, persze minden rendszer nélkül, 
hogy beleszédül a fejünk. Csak egy kis szemelvényt: a 
légzőszervek óvása, a sérvek kikerülése, a papnöveldei és 
más intézeti lelkivezetés; a hitoktatásnak az egyetemen 
való alkalmazása ; igen nagy gondot szándékozik f'ordi-
tani az Alföld nagy mezővárosaira ; éber figyelmet a 
gyermekirodalomra ; az is fő szempont lesz, midőn a hit-
tanár, mint nevelő vagy tanulmányi fölügyelő szerepel 
valamely családban ; mert „Oh, hiszen hazánk virágos 
kertjének a legszebb kaméliáit, és rózsáit (tulipánjait) ők 
gondozzák." Tény, hogy a nevelő sokat tehet, ám a fő 
szerep a gyökéré és virághagymáé. Ezzel nincs kimerítve 
a tartalomjegyzék. Szándékozik foglalkozni a hitoktató 
társadalmi szereplésével, a családi nevelés elveivel ; a bör-
tönök, szegényházak, kórházak hitoktatásával, azután a 
hitelemzés múltjával különös tekintettel hazánkra ; a honi 
és külföldi szakirodalommal, a hittanitói állások betölté-
sével, fog dicsérni és korholni ; ingyen közöl előfizetési 
fölhívásokat; nem zárja ki az „attikai sót", lesznek „élez, 
ötlet, szellemi karambol." (Még mi nem?) Majd röviden 
jelzi a kath. világ, hazánk és magyar egyházunk kimagasló 
eseményeit. Most jön a java: „Midőn e sorok érdemetlen iróját 
kegyelmes főpásztora, hitszónokká és hittanárrá kinevezte: 
egyúttal a földrajz tanításával is megbízta, theologiai 
képzettségem (!) folytán e tudományhoz eleinte nem 
nagy kedvet éreztem ; későbben azonban dr Márky 
Sándor ur középiskolák számára irt, két részből álló, 
iskolai földrajzának áttanulmányozása után egy óriási 
látkör (nem kettő ?) nyílt meg előttem és míg egyrészről 
keservesen, szánalommal csüggöttem az öt continens vad 
pogányainak elijesztő sülyedtségén és erőt merítettem 
isteni Mesterünk magasztos tanainak hazám földén való 
minél szorgalmasabb hirdetésére ; másrészt sohasem 
léptem a beszédes térkép elé anélkül, hogy itt is, amot^ 
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is fel ne tünt volna egy-egy dominikánus, jezsuita, trappista, 
szt-ferenczes, lazarista stb. alakja, a mint elvadult test-
véreinket oktatta.u (Üdvözlöm Végh hallatlan arányú 
fantáziáját, melyet a Márky-földrajz nyújtotta egy óriási 
látókörnek köszönhet ; én pedig azt mondom, hogy a 
kit ez a kicsinyitett vígjáték meg nem nevetett, egy-
hamar alig fog mosolyogni.) 

(Az idézet ortografiájáért különben az iró felelős.) 
Szól pedig a szerkesztő igy azért, mert a missió ügyet 
is éber szemmel óbajtja vállalata keretében kisérni. 

Ez a reugeteg vázlat a közölt sorrendben mind 
benne vagyon a „Munkatervezet"-ben. Ily galimatiást 
halandó még össze nem markolt. Ha ennyifelé kíván 
ágazni, kérjen még vagy egy tuczat fejet magának és 
esdekeljen a jó Matuzsálem koráért. S mindezt a lelki-
pásztorkodástan törzséről lemetszett egyetlen galyacs-
kának nevezi, melyet „díszes sudárban szökkentve, erő-
teljes fává akar tenni ;" mindezt, továbbá, csak egy 
fénysugárnak mondja, melyet hamarjában vetitett folyó-
irata egyik erdejében." Micsoda? Hát az egyetlen ga-
lyacskából erdő, pláne erdők lőnek már? 

Az is eredeti, hogy erősen nekivág e kész prédi-
kácziós füzeteknek ; azután meg hasznos intézménynek 
minősiti ; sőt a szónok egyéniségéhez való átgyúrást 
sem engedélyezi, mert igy veszélyeztetjük „az irály 
szépségeit s száraz, sivár váz marad meg." Ez nem a 
határozott, ítélkezni képes ember beszéde. Különben 
ennek a házi Pál-fordulásnak az a magyarázata, hogy 
a czimlapon ugyancsak hirdeti „A béketürés"-ről szóló 
nagyböjti elmélkedéseit. Ezen ellenmondás ötlete a napi 
lapok kalmárságát juttat ja eszembe, melyek vezérczikk-
ben mennydörgenek a „korrupczió" ellen, míg az apró 
hirdetésekben a legkétesebb becsű üzelmeknek nyitnak tért. 

2. Nézeteinek méltánytalansága: A .papok „Boltba 
mennek szentbeszédekért és megveszik azt, amelyiket 
éppen találják, — sok esetben szombaton este." (6. lap.) Ez 
a mondás igy, kivétel, föntartás"nélkül még nagyitásnak is ha-
zugság. Krisztus születésétől 1896. év február hó 16-ikáig 
bezárólag, ha csak egyetlen papocskára képes hivatkozni ; 
a ki szombat estve ment a könyves boltba, hogy reggeli 
beszédjét megvásárolja : zöldbeszédü uraságod részemről a 
legfényesebb elégtételre számolhat. Hogy az ügy iránt 
nem volna érzék, ezt is tagadom. Hogy a lévita mi mó-
don sajátítja el a hitoktatás elveit: „sebtiben"-e, vagy 
másképp, az mindegy, csak elsajátitsa. Hogy „sehogyse" 
sajátitná el, ez oly fából való vaskarika beszéd, melyet 
Véghtől már megszoktunk. 

3. A díszfölvonulások : 
a) Midőn a szerkesztő vállalata eszméjét Máriaorszá 

gának papsága elé, az első füzetben megtestesítve, „meg-
birálás végett terjeszteni szerencsés," azóta a mü gondo-
latát „mint a glecscser zuhataga alá került követ", foly-
ton forgatta, csiszolta, kerekre idomította. Ajánlom, hogy 
ezt az áldásos követ el ne vegye még lelke glecscserének 
zuhataga alól, mert mind ez óráig igen szögletes. (1. lap.) 

b) „Legelőbb erőm gyenge volta döbbentett meg és 
korom (korára Hazafi Veray János hivatkozik előszere-
tettel) ; ezt eddigi irodalmi tevékenységem elgondolása és 
az áltai bátorítottam fel, hogy a művelni szándékolt talaj-

jal meglehetősen tisztában vagyok és erőm éppen a leg-
nehezebb akadályok leküzdésében vivta eddig is legszebb 
sikereit." No hát csak „Macte puer!" (1. lap.) 

c) Végh kedves szerénységgel nem fog sokkal 
többet mondani „mint könyvtáraink szerzői." (2. lap.) 

Sajnálkozzam, nevessek vagy boszankodjam ? 
d) Kedvencz terveit félretéve, elsőben a „Katholikus 

hitoktatást szándékozott fölvirágoztatni." Miért nem ezt 
tette, miért nem ? 

e) „Újév táján a hitszónoklat tanulmányozása vé-
gett Budapestre utazott." Éppen olyan, mintha valaki 
makiári kéj-kirándulásait emlegetné — aránylag. El-
meséli aztán Bognárral és Gerelylyel való találkozását. 
Még csak az volt hátra, hogy a szövegbe szőjje, hogy 
kik kínálták meg szivarral. De azt már nem vallotta be 
irományában, hogy 48 órai „tanulmányútja" közben 
állítólag mit felelének neki az ország szivében: „Ha 
szónokokat akar tanulmányozni, menjen vissza Egerbe ; 
mi fölötte el lévén foglalva, nem érünk rá klasszikuskodni.'* 

I Ez már magyar őszinteség. 
f) Munkáját „sugallmazott irodalmi mü"-nek nevezi. 

Ez több, mint elbizakodás. 
Száz szónak is egy a vége. 
Azt akartam beigazolni, hogy a „Tanítsatok" elöl-

járó füzete nem komoly szerkesztés és az átlagos tónus 
nem válik az egri név dicséretére. 

Végh pedig, ha a nemes ügyet tőle telhetőleg dű-
lőre akarja segiteni, ne nyargaljon kósza föllegeken, ne 
legyen oly tűrhetetlenül alanyi ; de dolgozzék komolyan 
a földön, a földnek az égért; ez a módja, hogy „veritas 
pateat, placeat, moveat." Ha nem igy, hát vegye be a 
czégért, mielőtt a közvélemény józanító esője lemosná 
róla a festéket. 

Az egri papok első mulatságos füzetével nem vállal-
nak szolidaritást 

Kritikámért jót állok, felelek nevem aláírásával : 
Huttltay Lipót. 

V E G Y E S E K . 
Minden ember köteles keresztjét Kr isz tus 

után vinni. Ez a Kempis-féle igazság jutott eszünkbe, 
midőn a tegnap, pénteken eltemetett kellemesi Melczer 
István főrendiházi tag s a magyar judicatura egyik ragyogó 
csillagának, az utolsó hétszemélynöknek viselt dolgairól 
olvastuk a lapok nekrológjait. Elmondták a boldogultról. 
hogy a polgári házasság ellen szavazni gyengesége daczára 
elment a muzeumba, s midőn a lépcsőkhöz érve a számára 
készen tartott hordozó széket megpillantotta, azt elutasítá-
mert bizonyára lelke előtt lebegett Krisztus Urunk példája, 
a ki gyalog vitte fel terhét a Kalváriára. 

— Császka György kalocsai érsek ur országosan 
ismert müvészetpártolásanak egy ujabb jeléről beszél a 
fővárosi sajtó. A budavári koronázó templom mellett a 
milléniumra épült sz. István-kápolna falfestményeit ugya-
nis ő készítteti Székely Bertalan hírneves festőművésszel. 
A képek sz. István király életének nevezetesebb mozza-
natait fogják ábrázolni. Ez a kápolna külömben egyike 
lesz a legdíszesebbeknek. Főoltárát a herczegprimás, ab-
lakainak üvegfestményeit pedig a veszprémi püspök 
állíttatják elő kiváló művészekkel. ] 
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— A hittan tanítása Budapest iskoláiban. A tanács 
legutolsó ülésén elhatározta, hogy felkéri a herczegprirnást 
a fővárosi hitoktatók tanóráinak szaporítására. Eddig tudva-
levőleg hetenként 21 órán adtak elő a hitoktatók, mig a 
tanács határozata szerint ezentúl 30 órán át kellene tanita-
niok. Ellenkező esetben több hitoktató alkalmazása válnék 
szükségessé. 

— Az anyakönyvvezetők vallásellenes agitáczió-
j á ró l . A galicziai határról irja lapunk egyik munkatársa a 
következőket: Az anyakönyvvezetők nagyon missionárius-
kodtak a polgári contractusnak házassággá való felavatásában ; 
de én velem szemben nem sikerült nekik, fel is vagyok 
adva a „polgári püspökhöz." Az én hiveim csak közönséges 
de futuro contractusnak tartják s aláírásától csak 1—2 hét 
után kötik meg a házasságot a templomban ; csak minden-
lapi ruhában jelennek meg a körjegyző előtt, noha pénz 
volt felajánlva annak s adva is, ki ünnepi ruhában megje-
lent. Egyszóval vigyáztam arra, hogy a lakodalmi szokásokat 
a polgári contractussal össze ne kössék, mert e szokások 
az egyházi házasságnak legnagyobb biztosítékai ; ellenkező 
praecedens pedig veszélyesebb minden körjegyzői csábi-
tásnál. A zsidók, a galicziai határnál, 1 lépéssel kiebb lép-
nek házasságra. A vjóa hazafiak! 

— A Mátyás-templom fölszentelése. A budavári 
Mátyás-templomot, a mely eddig csak megáldott volt, ápr. 
hó utolsó napjaiban szentelik föl. A szertartást Vaszary 
Kolos bibornok-érsek herczegprimás végzi hét megyés 
püspök segédletével. 

— A protestáns észjárás salto mortaléja. 1546. 
febr. 18-án halt meg Luther Márton. Ezt az évfordulót a ! 
budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap" alkalmul vette egy l 
érdekes vezérczikkely megírására. Szól benne Lutherről, j 
s a ki, mihelyt Luthert említette, azonnal eszébe j 
jutott, saját felekezete alapitójáról, Kálvin Jánosról. I 
S mit gondoltok, mit mond czikkiró Lutherről és 
Kálvinról a nevezetes évforduló alkalmából? Tulajdonkép-
pen semmit. „Róluk szólva, úgymond czikkiró, nem any-
nyira az jut eszünkbe, hogy mit tett Luther vagy mit tett j 
Kálvin." Hanemhát mi ? ! Mivel foglalkozik vájjon tehát 
czikkiró, ha a tényeket mellőzi ? Egy „sokkal dicsősége-
sebb" — föltevéssel, a protestáns elfogultság amaz előíté-
letével, hogy Lutherben és Kálvinban „az Ur, a kegye-
lem Istene" szólott és működött. Jól mondta egyébiránt 
maga czikkiró erről a „dicsőségéről, hogy az bizony — 
csak „kérdés." 

— Araiiymise alapitváuynyal. Ganzer János nyug. 
mária-kéméndi plébános ur e napokban készül aranymi-
séjére. Bár szerénysége nem akarta, ünnep lesz az arany-
áldozat napja. Manuductor maga a pécsi káptalani hely-
nök ur ő méltósága óhajt lenni. A jubiláns 4000 frttal 
járul az egyházmegyei nyugdijalap szaporításához. 

A pécs-belvárosi plébánia canonica visita-jának 
átdolgozására kiküldött vegyes bizottság mult héten 
Szeredy József dr apátkanonok egyházi és Aidinger Já-
nos kir. tanácsos polgármester világi elnöklete alatt 

; ülést tartott, melyre megjelentek: id. Krasznay Mihály 
kir. tanácsos, Hanriy Gábor kanonok, Károly Iguácz 
apát-plebános, Fekete Mihály tiszti főügyész, Bolgár 
Kálmán, Kindl József és Magenheim Józseí plébános. A 
bizottság oda nyilatkozott, hogy az istentisztelet a belv. 
plébánián egyedül magyar nyelven tartassék, a német 
nyelv kizárásával. A gyermekek temetéseért járó stóla 
— mert más stóla eddig sem volt — megszüntetendő s 
a lelkészi fizetés évi 3000 forintra följavitandó ugy, 
hogy a plébános ez összegből köteles legyen a két káp-
lánnak egyenkint kétszáz forintot adni évenkint (eddig 
120 frtot kaptak) és eltartásukról gondoskodni. A do-
loghoz hozzá kell majd szólnia a közgyűlésnek, azután a 
püspöki hatóságnak is. Az értekezleten az egyházi ha-
tóságot ílanny kanonok és Károly apát képviselték 
Szeredy apátkanonok elnöklete mellett, mig a többi ur 
a város részéről volt jelen. 

— Hová lett a Pyrker-muzeuin ? E czimen a kö-
vetkezőket irja az Alkotmány : Pyrker János egri érsek, 
a kinek a szépmüvészetek iránt való kiváló érzéke egy 
gazdag muzeumot állított egybe, 1847-ben bekövetkezett 
halála után eme gazdag és művészileg is kiválóan becses 
gyűjteményt a nemzeti muzeumnak hagyományozta azzal 
a világos kikötéssel, hogy gyűjteménye „Pyrker-muzeum" 
czimén külön szobában őriztessék és soha semmi módon 
más czélra ne alkalmaztassék. A „Pyrker-muzeum"-ot 
hosszabb ideig őrizték is a nemzeti muzeum egy külön 
termében, ma azonban e gyűjteménynek bire-hamva sem 
látható, kivéve azon pár régiséget, melyek itt-ott elszórva 
a muzeum termeiben Pyrker felirás3al láthatók. Lapunk 
egy tudós barátja évekkel ezelőtt meglátogatta a nemzeti 
muzeumot, a honnan éppen akkor több Pyrker-féle tár-
gyat elszállítottak. Kérdést intézett tehát, hogy hová szál-
lítják az értékes tárgyakat? Azt felelték, hogy elajándé-
kozzák a vidéki muzeumoknak, tény az, hogy volt Pyrker-
muzeum, és tény az, hogy most az alapító világos és 
megmásithatlan szándéka ellenére —• nincs Pyrker-mu-
zeum ! Hová lett tehát a Pyrker-muzeum ? 

— A ZSidÓ tanítók mellőzése. Poroszországban 
élénk agitáczió folyik az iránt, hogy a zsidó tanítókat' 
lehetőleg ne alkalmazzák a községi iskolákban. Bőrre 
porosz kultuszminiszter most egy általános feltűnést kel-
tett rendeletet bocsátott ki, a melyben kimondja, hogy 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a zsidó tanítók a német 
nyelvet és a keresztes hadjáratok történetét nem adhatják 
elő ugy, hogy az a német ifjúság lelkületére lelkesitően 
hathatDa. 

— A rózsafüzér-társulatok egyházmegyei igaz-
gatója. A munkácsi megyés püspök ő mltga f. é. jan. 
25-ről kelt 432. számú intézkedése alapján Dr. Mikita 
Sándor, t. kanonok és theol. tanárt a munkácsi gör. 
kath. egyházmegyére nézve a rózsafüzér-társulat igaz-
gatójává nevezte ki. A rózsafüzér-társulatnak az egy-
házmegye. területén 1148 tagja van, az e. m. kormánynak 
a körlevél alapján ennyi van bejelentve, 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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MAGYAROK ISTENE. 
{Visszhang a „S Írva jubiláljunk* czimü vezérczikkehjre), 

„Ahol eláradott a bűn, túláradóbb 
lett a kegyelem." 

Róni. 5, 20. 
Igaz tehát és nem hiú beszéd, 
Hogy létezik magyarok Istene ? 
Igaz! — hirdesd e dogmát szerteszét, 
Azzal legyen a szíved is tele. 
S midőn vallod, vess is keresztet, 
Míg ajakad imádva reszket. 

Egy ezredév, im rá fényei tanú, 
Hogy egy Isten vezérli a magyart. 
Magyar Isten! — s ez nem sovin gyanú, 
De tény, való, mely ezred óta tar t . 
Hiszen ha 0 velünk nem érez, 
Mit érne most a sok gezérezt 

S mi birta rá a jó „öreg Ura t" , 
Hogy nemzetünk nagy Istene legyen? 
Köztünk, velünk búsongva mért mulat ; 
Mért hurczolt át Volgán, síkon, hegyen? 
Ki megvizsgál szivet, veséket, 
Mi jót talál bennünk s mi szépet? 

Talán fajunk, nyelvünk tetszik neki? 
Vagy népdalunk, ruhánk, amit szeret? 
Borunk, búzánk, zászlónk, a nemzeti, 
Vagy tán ama történelmi szerep ? 
Alkotmányunk, dicső szokásunk ; 
Szép sallangós káromkodásunk? 

Aligha nem ez ősi szép erény 
Tevé hozzánk irgalmassá szivét ; 
Azért hordoz minket a tenyerén, 
Mig el hagyott pusztulni sok hivét. 
Mert hát azok meg-megtagadták, 
De mink folyvást szórtuk az adtát. 

Káromkodánk bizony ! — de legalább 
Igy vallottuk meg Istent bátorúl. 
Pogány kultusz? — No, mégsem oly gálád, 
Mint eltagadni létét botorúl. 
Mert hát Istent az sérti jobban, 
Ki néma, fél, s buddog titokban. 

Istenbe' csak jóság, szentség vagyon; 
A rossz, a bűn pedig mi magyarok; 
Hozzánk azért vonzódik oly nagyon, 
Mint egy ellentétes delej-sarok. 
Ne volna csak bűnünk ezernyi : 
Sohse m tudnók kegyét kinyerni! 

Ne féltsétek, ti balgák, a magyar t : 
Hossz pénz könnyen nem veszhet el soha! 
Ő élni fog, míg bűne, kórja tart , 
S míg Istene nem lészen mostoha. 
S dehogy leszen! — sőt nyúj t ja ír j át : 
Uj ezredév se lássa sír ját! 

Répássy János. 
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Böjti körlevél. 
A p a n n o n h a l m i f ő a p á t s á g 

elkülönített egyházterületén lakó keresztény híveknek 

áldás és üdvözlet az Urban ! 

A mi teremtő Istenünk, a mi Urunk, Krisz-
tus Jézus, miután a boldogságos szűz Máriától 
mint ember e világra született, miután a keleti 
bölcs királyok Őt hódolva imádták, miután az 
örök élet igazságait hirdetve körüljárt és min-
denkivel jót cselekedett: irántunk való nagy-
szeretetének csodadolgait jóságának számtalan-
szor nyilvánított bizonyítványait megváltó szen-
vedése s engesztelő hal la által fejezi be a szent 
kereszt oltárán. A mi reménységünknek, Krisz-
tusban Kedves Hiveim, valódi oka s egyedüli 
alapja tehát a szent kereszt; mert a megfeszí-
t e t t Krisztus, kit mi hirdetünk, nekünk az Isten 
ereje és az Isten bölcsesége. (í. Kor. I. 24.) Az 
isteni irgalomnak ezen véghetetlen és megfogha-
ta t lan nagy t i tká t mindig tiszteletben kell ugyan 
tar tanunk s annak emlékét szivünkben hiven 
megőriznünk: de különösen a böjti szent időben 
kell azt élénkebben szemeink elé állitanunk és 
mélyebben szivünkbe vésnünk. Az igazságos és 
irgalmas Ur Isten ugyanis a mi megváltásunkat 
nem ugy eszközölte, hogy abban csak az ő ha-
talmának erejét lássuk, hanem azt akarta, hogy 
az örök kárhozatra szóló Ítéletet egyszülött 
Fiának szeretetáldozata helyezze érvényen kivül. 

Midőn Nagy-szent-Leo pápa ezen magasz-
tos szavaival kezdem el jelen évi böjti körle-
velemet, teszem est azért, hogy azoknak alap-
ján az Ur Jézus vérnélküli á ldozatán , a szent-
misére, ennek kapcsán pedig egy fontos köte-
lesség hű teljesítésére forditsam figyelmeteket, 
melynek megtartásától függ nagy részben nem 
csak örök üdvösségtek, de jó részben még ideig 
t i r t ó boldogságtok, földi jólétetek is. Ezen 
fontos kötelesség a vasár- és ünnepnapok vallásos 
meg szentelése. Isten rendelése s az anyaszentegy-
ház parancsa szerint e megszentelés ket tőt 
foglal magában: a szolgai munkától való tar-
tózkodást s a szentmise-hallgatást; amaz nyu-
galom, ez pedig hódolat az Istennek, hogy mig 
a test a munka után nyugalmat élvez s erőt 
gyűjt a következő munkára, az alatt a halha-
tat lan lélek kegyelmet merítsen az Üdvözitő 
kutforrásaiból, melyek a szentmise-áldozatban 
nyilnak meg számunkra az örök élet elnye-
résére. 

Tehát a vasár- és ünnepnapok méltó meg-
szeutelése lesz tárgya atyai szózatomnak, melyet 
Hozzátok intézek; fogadjátok azt készséges jó 
akarat tal , hogy a fogékony szivbe befogadott 
magja az isteni igének minden jóra kész éle-
tetekben gyümölcsöző legyen Isten dicsőségére 
és lelketek megszentelésére. 

* * 
% 

I A mindenható Ur Isten, miután bevégezte a 
teremtés nagy munkáját, megnyugovék a hetedik napon 
és megáldá a hetedik napot és megszentelé azt : hogy 
mi is hat nap dolgozzunk, a hetediken pedig nyugod-
junk- Ezen törvényt maga a teremtő Ur Isten adta és 
mint bölcs törvényhozó szentesíti is azt, földi jutalmat 
ígérvén azoknak, akik azt megtartják és büntetéssel 
fenyegetvén azokat, a kik parancsát áthágják. íme, ezek 
az Ur Istennek szavai : Ha parancsaimat megtartjátok, 
esőt adók nektek idejében és a föld megadja termését és a 
fák megtelnek gyümölcsökkel. Békességet adok határaitok-
ban ; aludni fogtok és nem lesz, ki fólrettenscn. Kiirtom 
az ártalmas vadakat és fegyver nem megy át határaitokon. 
Rátok tekintek és megszaporítlak. Hajlékomat közétek 
helyezem és nem vet el titeket az én lelkem. Közöttetek 
járok és Istenetek leszek és ti népem lesztek.. . . De ha 
nem cselekszitek meg minden parancsomat, hamar meg-
látogatlak titeket szükséggel és hőséggel mely megrontsa 
szemeiteket és elemészszen titeket. Munkátok hiába fog 
esni, a föld nem hoz termést, sem a fák gyümölcsöt nem 
adnak. Rátok bocsátom a mezei vadakat. Mirigyhalált 
bocsátok közétek és az ellenség kezébe adattok sat. (Mózes 
3. k. 26. r.) Az isteni parancs : Megemlékezzél, hogy a 
szombatnapot megszenteljed (Móz. 2. k. 20. r. 8. v.), az 
ahhoz kötött ígéret, valamint a büntetés nem csak izrael 
népének adatott, hanem a keresztényeknek is szól, kik 
szombat helyet a hét első napját szentelik meg, mert 
Istennek fia, Krisztus Urunk ezen napon támadott fel 
halottaiból. 

Mi katholikus keresztények a vasárnapokon kivül 
megszenteljük még azon ünnepnapokat is, melyeket az 
anyaszentegyház szent hitünk magasztos titkainak s a 
dicsőült szentek hálás emlékének megülésére rendelt. 
Ezen napokon szorosan tiltva van szolgai munkát vé-
gezni, a minők : a szántás, vetés, kapálás, aratás, taka-
rodás, szüretelés, favágás, varrás, kézi ipar ; bíráskodás ; 
a szükséges élelmiszerek kivételével, adás-vevés és vá-
sározás, mert ez az Ur napjainak megszentelésével el-
lenkezik s a híveket a szentmisétől visszatartja. Szolgai 
munkát vasár- és ünnepnapokon csak akkor szabad 
végezni, ha azt a telebaráti szeretet parancsolja a betegek 
ápolása és a holtak eltemetése alkalmával ; tobbá az 
isteni tisztelet körül végzett munkák, melyek elodázha-

! tatlanul szükségesek, szintén meg vannak engedve : 
valamint a főzés, szobasöprés s annak rendbe hozása ! 
végre a nagy és égető szükség vagy veszedelem is mely 
életünket, vagyonunkat fenyegeti, megengedhetővé teszi a 
szolgai munkát ; tanácsos azonban ezen utóbbi esetben, 
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ha idő van reá, az anyaszentegyház engedélyét arra a 
lelkésztől kikérni. 

Lássuk már most az isteni törvény tilalmának okát. 
Istennek szent áldása minden jónak forrása, mint ezt a 
közmondás is tar t ja és a tapasztalás bizonyítja. Istennek 
áldását ugy várhatjuk, a mint Neki szolgálunk és en-
gedelmeskedünk ; ha az ő parancsolatát, mely vasár- és 
ünnepnapokon a szolgai munkát tiltja, készséges en-
gedelmességgel megtart juk, és beérjük a hat napi mun-
kával : a jó isten megáldja az istenfélő keresztényt jó 
terméssel, friss egészséggel és vidám kedvvel, hogy 
örömmel végezze munkáját akkor, midőn annak itt van 
az ideje. Mert ne gondoljátok ám, Kedves Híveim, hogy 
el van vesztegetve azon idő, melyet vasár- és ünnepna-
napokon nyugodva és az Isten-házában töltünk. Az a 
jó Isten legbölcsebb törvényhozó, a ki nem ok nélkül 
rendelte a nyugalom napját, jóságos atyánk is és kegyes 
Urunk, aki gyermekeinek, kedves övéinek javát akarja 
és százszorosan tudja és fogja is pótolni szent áldásával 
azon időt, a melyet mi az ő szolgálatában töltünk. Ha 
valaki köznapokon szorgalmasan dolgozik, nem szorul a 
vasárnapi munkára, a melyen ugy sincs áldás, mert 
haszontalan és hiábavaló munka az, a melyet valaki az 
Ur szent napján végez. A mi jó és vallásos magyar 
őseink nem dolgoztak az Urnák megszentelt napjain és 
mégis vagyonosabbak voltak, pedig ünnep is több volt, 
mint ma van ; manap vasár- és ünnepnapokon is dol-
goznak az emberek és mégis szegények és elégedetlenek, 
pedig még igazságtalan uton-módon is keresik a vagyont 
és gazdagságot ; csak igaz marad mindig, a mit a szent-
írás mond: hogy a bün teszi szegénynyé a népet, az 
igazság pedig felemeli a nemzetet. (Példab. k. 14. 34.) 

Említettem a friss egészséget és vidám kedvet, 
melylyel a jóságos Isten megáld bennünket , ha meg-
szenteljük a tiszteletére rendelt napokat. A munkás 
embernek nyugalomra van szüksége ; az éjjeli nyugalom 
azonban magában nem elég arra, hogy az elfáradt ember 
a naponként végzett nehéz munka után felüdüljön, ha-
csak időközönkint tartósabb nyugalomban nem részesül ; | 
a hosszabb szünet nélkül naponkint megújuló erős munka 
rövid idő alatt egészen kimerítené az ember testi erejét, 
minek következtében egészsége, sőt élete is a megsza-
kítás nélkül folytatott munkának lenne áldozata. Igen 
bölcsen rendelte azért az Ur Isten, hogy hat napon át 
dolgozzunk s a hetedikeu megnyugodjunk, mert ily mó-
don lélekben és testben is megujulva örömmel és vi-
dáman fogjuk végezni a hatnapi munkát, mely nemcsak 
nem meríti ki erőnket, sőt inkább azt edzi és fokozza s 
így az egészségre is áldásos hatással van. Hogy miért 
éppen a hetedik nap a nyugalom napja, annak is meg-
van a maga észszerű oka : a véghetetlenül bölcs és 
jóságos Isten ugyanis azt akarta, hogy a hatnapi munka 
után következzék a hetedik napi szünet, ezen bölcs és 
arányos beosztás mellett lesz igazán édes a munka után 
a nyugalom ; a mi nem történnék meg, ha hat napnál 
rövidebb vagy hosszabb időközi munka után következnék 
a nyugalom napja: az első esetben ugyanis elpuhulna az 
emberi test tevékeny ruganyossága, a második esetben 

pedig tulfeszittetnék az emberi erő és igy mindkét eset-
ben káros hatással lenne az emberre. 

Végre egy magasabb szempontból is kell ezen isteni 
intézkedést fontolóra vennünk. A vasár- és ünnepnapi 
nyugalom áldozat, melylyel mi az öröklétű Istennek, az 
idő s a mindenség teremtőjének hódolunk és a nekünk 
kegyelmesen adott életnek, az időnek egy részét Neki, a 
fölséges Ur Istennek szenteljük. De a földi nyugalom elő-
képe is az örök nyugalomnak a nemzetek apostolának 
ezen szavai szerint : Hátra van még a nyugodalom az 
Isten népének, mert a ki bemegy az ő nyugodalmába, az 
is megnyugszik munkáitól, mint Isten övéitől. Siessünk 
tehát bemenni ama nyugodalomba (Zs. 4, 9 —11.). A mi 
végczélunk az örökké boldog nyugodalom az Isten orszá-
gában, mely az ő szinének látásában és örökké tartó sze-
retetében képezi örök ju ta lmunkat ; de erre csak ugv 
leszünk érdemesek, ha földi életünkben Istennek szolgá-
lunk, Ot szeretjük, vagyis ha megtart juk az ő parancsait ; 
mindez azonban fáradságba, önmegtagadásba, sőt áldo-
zatba is kerül ; de a jó keresztény mindenre kész ; 
az örök nyugodalom édes reménye lelkesíti őt állha-
tatos kitartásra, hisz ő tudja az Urnák igéretét, 
hogy a ki mindvégig állhatatosan megmarad az ő 
követésében, az üdvözül. Siet tehát bemenni ama nyu-
godalomba s addig is, mig a jó Isten arra érdemesiti itt 
a földön, előre megízleli és élvezi a vasárnapi nyugoda-
lomban azon nagy, mert örök nyugodalmat, melyet Ur 
Isten készít övéi számára. 

II. Az Ur Isten az ő szent napjain nyugodalmat és 
munkaszünetet rendelvén, nem tétlen nyugalmat kíván, 
hanem azt parancsolja, hogy az ő napjait meg is szen-
teljük. Az anyaszentegyház által meghatározza a meg-
szentelés módját, midőn azt parancsolja, hogy vasár- és 
ünnepnapokon szentmisét hallgassunk és pedig becsületesen 
vagyis összeszedett elmével, ájtatos lélekkel, buzgó szív-
vel es hódoló tisztelettel hallgassuk meg azt ; azon szent 
áldozatot, mely szalézi szent Ferencz szavai szerint, a 
lelki gyakorlatoknak fénylő napja, a keresztény vallásnak 
középpontja, az istenességnek szive, az ájtatosságnak lelke, 
kimondhatatlan titok, az isteni szeretetnek mélysége, mely 
által az Ur Isten magát valóságosan nekünk adja, az o 
ajándékait és kegyelmeit velünk bőven közli. A szentmise-
áldozat ugyanis az újszövetségnek valóságos áldozata, 
melyben Istennek Fia, a mi Urunk Krisztus Jézus, a ke-
nyér és bor szine alatt igazán, valóságosan és lényegesen 
jelen levén, magát érettünk mennyei Atyjának feláldozza; 
a kereszten bemutatott véres áldozattal egy és ugyanaz, 
mert mind a kettőben maga Krisztus Urunk az áldozat 
és áldozópap; a külömbség csak abban van, hogy a ke-
resztfán Krisztus Urunk valóban meghalt és szent vérét 
kiontotta : a szentmisében azonban csak emlékét üljük az 
ő kinos halálának, mert a halottaiból dicsőségesen feltá-
madott Krisztus többé nem halhat meg, de kész lenne 
ismét szenvedni és meghalni, ha a mennyei Atya azt 
akarná és éppen ezen szenvedni kész akaratában az Ur 
Jézusnak rejlik a szentmisének áldozati természete, az otc 
valóságosan és igazán jelenlevő Istenember, az élő Ur 
Jézus megalázza magát, midőn a kenyér és bor szine alatt 
a szentmisében közöttünk megjelenik azon készséges aka-

17* 
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rattal, hogy ha már újra meg nem halhat, engesztelő 
halálának érdemeit velünk közölje. 

A szentmise-áldozat tehát valódi áldozat, mely által 
az abban igazán jelenlevő Ur Jézus által az Istent mél-
tóan imádjuk, Neki a vett jókért szebt Fia által hálát 
adunk, Öt szent Fiának érettünk kiontott vére által meg-
engeszteljük és ezen nagy áldozat véghetetlen érdemeinek 
tekintetéből lelki és testi javakban részesülünk ; vagyis a 
szentmise valóban imádó, hálaadó, engesztelő és kérő ál-
dozat. Midőn a szentmise-áldozatot bemutatjuk, az Istent 
imádjuk, az angyalokat megörvendeztetjük, az anyaszent-
egyháznak épülődésére szolgálunk, az élőket segítjük, a 
megholtaknak enyhülést szerzünk és minmagunkat min-
dennemű kegyelmek részeseivé teszszük. A szentmise-áldo-
zatnak ezen magasztos volta, megbecsülhetetlen, mert 
véghetetlen nagy érdeme az egyszerű ok, a miért az 
anyaszentegyház vasár- és ünnepnapokon éppen és csak 
a szentmise hallgatását teszi szoros kötelességünkké. A 
szentmise minden időre való, az egyházi év minden részé-
hez illő, mert abban mindig Krisztus Urunk jelenik meg 
közöttünk : karácsonkor kisded alakjában mintegy újra 
születik, a szenvedés idején mint érettünk szenvedő isteni 
bárány, húsvétkor mint a dicsőén feltámadó Istenember; 
szóval Krisztus mindig ugyanaz, bármi alakban jelenjék 
is meg közöttünk, 0 mindig a mi Urunk, Istenünk és 
mindenünk. 

A szentmise-áldozatot maga Krisztus Urunk szerezte 
az utolsó vacsora alkalmával engesztelő halálának em-
lékére, midőn kezeibe vévé a kenyeret, megáldd és meg-
szegé és tanítványainak adá és mondá: Vegyétek és egyé-
tek, ez az én testem. És vévén a kelyhet, hálát ada és 
nekik adá, mondván: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez 
az én vérem, az újszövetségé, mely sokakért kiontatik a 
bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 
(Máté 26. 26—28. Luk. 22. 19.) Az Ur Jézus irántunk 
való nagy szeretetének nem volt elég érettünk a kereszt 
oltárán meghalni és magát feláldozni ; hanem egyházának, 
az ő kedves arájának, mint a tridenti szent zsinat (22. 
ülés I. íej.) tanitja, látható áldozatot is szerzett és ha-
gyott emlékül, mit az emberi természet is kiván. 0 , az 
örök főpap saját testét és vérét ajánlotta fel a kenyér 
és bor szine alatt a mennyei Atyának, az apostoloknak 
pedig, kiket akkor áldozó papokká szentelt s azok utó-
dainak az áldozó papságban, megparancsolta, hogy ezt 
cselekedjék az ő emlékezetére. Ez azon nagy áldozat, 
azon tiszta és szent áldozat, mely Máláchiás próféta jö-
vendölése szerint napkelettől napnyugatik minden helyen 
az Isten nagy nevének bemutattatik. (1. 11.) Ezen áldozat 
ujul meg oltárainkon is, midőn a szentmisében az áldozó 
papok kezei által az élő Krisztus Jézus, az élő Istennek 
fia bemutatja és feláldozza magát mennyei Atyjának 
érettünk, bűnös emberekért, hogy mi ezen nagy áldozat 
bőségesen áradozó gyümölcseiben részesüljünk. Ez az 
anyaszentegyház tanítása a szentmiséről. 

Kedves Híveim ! A mi szent kötelességünk már 
most, hogy az Ur Istennek ezen nagy jótéteményét nagy 
hálával fogadjuk ; ezen kötelességünknek ugy teszünk 
igazán eleget, ha megtartjuk az anyaszentegyháznak 
arra vonatkozó parancsolatát, vagyis ha vásár- és ünnep-

napokon hálatelt szívvel és ájtatos lelkülettel jelenünk 
meg a szentmise-áldozaton és azt elejétől fogva egészen 
végig és — mint a magyar találóan mondja — becsü-
letesen azaz jól meghallgatjuk ; ez pedig akkor történik, 
ha a szent misének fő részeire különösen figyelünk : 
felajánláskor ajánljuk fel lelkünket minden tehetségeivel, 
testünket minden érzékeivel az Urnák! Urfelmutatáskor 
imádjuk térdre borulva a jelenlevő Ur Jézust ; a pap 
áldozásakor pedig vegyük magunkhoz lelkileg az Urnák 
szent testét ; a többi időt, míg a szentmise tart, ájtatos 
érzületben töltsük buzgó imával vagy épületes énekkel. 

A szentmisét vasár- és ünnepnapokon hanyagságból 
vagy könnyelműségből elmulasztani nagy bűu lenne és 
csakis fontos ok menti fel a keresztényt ezen fontos köteles-
ség teljesítésétől, igy például betegségben sinlődők, lábba-
dozók, — azok, kiknek a beteg mellett kell lenniök 
vagy házat őrizniök ; továbbá akik a szentegyháztól igen 
messze laknak, rossz időben és rossz utak mellett, föl 
vannak mentve a szentmise-hallgatástól. Azért, Kedves 
Hiveim, intve kérlek Benneteket, hogy ezen fontos köteles-
séget lelkiismeretes hűséggel teljesítsétek, mert csak ugy 
várhatjátok az Ur Isten áldását, a mint Neki buzgón szol-
gáltok. Legyen gondotok arra, hogy ha marad is otthon 
valaki a házőrzés végett, de az egyik hitestárs, a gyer-
mekek, szolgák, szolgálók mind elmenjenek a szentmi-
sére és lehetőleg a szent beszédet is és a ker. tanítást 
meghallgassák, mert az Isten igéje a léleknek tápláléka, 
mely azt a jóban megerősíti és Isten szent akaratának 
teljesítésére buzditja. Kedves Szülők, arra is ügyeljetek, 
hogy gyermekeitek valóban elmenjenek szentmisére és az 
alatt magukat illedelmesen s ájtatosan viseljék, imádkoz-
zanak vagy énekeljenek. 

Az anyaszentegyház vasár- és ünnepnapokon csak a 
szentmise hallgatását parancsolja ; kívánja azonban, hogy 
a keresztény hívek ezen szent napokat különösen Isten 
dicsőségére és halhatatlan lelkök megszentelésére fordít-
sák. A jó Isten szent kegyelmével hat napon át segitett : 
méltó és igazságos dolog, hogy a vett jókért a hetediken 
hálát adjunk. A nyugalom napja után ismét megujul a 
munkaidő, melyet csak ugy fogunk üdvösen végezni, ba 
a jó Isten arra ismét segitő kegyelmet nyújt ; igenis 
helyes dolog tehát, ha az Urnák szent napjain alázatos 
szívvel és gyermeki bizalommal kérünk áldást a munkára. 
Hét közben sok baj adja elő magát, mi a keresztényt 
türelmetlenné teszi, talán nagy bűnt is követ el és meg-
bántja a jó Is tent ; mi természetesebb már, mint hogy 
vasárnapokon ismét a jóságos és irgalmas Istennél 
keressen vigasztalást és segítséget a felmerülő bajok és 
viszontagságok ellen ? Mi igazságosabb, mint hogy 
őszintén megtörődött szívvel tartson bűnbánatot ? Mire 
ismét az Urnák szent napja nyújt kedvező és könnyű 
alkalmat, hogy őszinte és töredelmes gyónás által ki-
béküljön az Ur Istennel, magához vegye az Urnák szent 
testét, mely által lelkében és testében megujulva és meg 
erősödve megnyerhesse a jó Istennek szent áldását, hogy 
igy azután mindent az ő nagyobb dicsőségére s az ő 
szent akarata szerint végezzen és jó tettei által minél 
több érdemet szerezzen az örök életre. 

Kedves Hiveim ! Mint láthatjátok, sok jót lehet tenni 
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a nyugalom szent napjain Isten dicsőségére és lelkeitek 
üdvösségére. De még nincs kimerítve a jónak for rása ; 
mert az irgalmasság lelki és testi cselekedeteinek gya-
korlására is sok alkalom nyílik e>en napokon: épületes 
beszélgetések, jó könyvek felolvasása, jó tanács adása 
által használhattok embertársaitoknak ; vigasztalhatjátok 
továbbá a szomorúakat, meglátogathatjátok a betegeket? 
segíthettek a nyomorultakon. A délutáni isteni szolgálat 
alatt sokat imádkozhattok kedves tieitekért, a bűnösökért 
s az anyaszentegyházért ; annak végeztével meglátogat-
hatjátok az Urban elhunyt híveket, kiknek ájtatos imád-
ság által enyhülést szereztek. De a családi körben is több 
időtök marad az imára és kedvetek szerint kiimádkozhat-
játok magatokat, mit hét közben nem lehet oly nyugod-
tan tenni. Ezen szent napok valóban az áhitat napjai, 
melyeken bőven száll az Isten áldása a családra. 

Végre, Kedves Hiveim, e szent napokon a tisztes-
séges mulatságnak is szabad bizony c s időt engedni az 
isteni szolgálat végeztével ; de óvakodjatok, nehogy e 
szent napokon megbántsátok az Ur Istent'; mert nagy 
háladatlanság lenne vétkezni oly napon, melyet az Ur a 
maga szolgálatára rendelt. Örüljetek, mondom szent Pál 
apostollal, de örüljetek az Urban mindenkor; ismét mon-
dom, örüljetek. (Filipp. 4. 4.) Különösen az ártatlan és 
keresztényhez illő kedvtöltésben keressetek szórakozást 
és felüdülést; ellenben kerüljétek azon helyeket, melyek 
a bűnre, az Isten megbántására alkalmul szolgálnak; 
sok és nagy bűnök követtetnek el az ilyen helyeken, 
melyeket nem akarok felsorolni, csak azt jegyzem meg, 
hogy azok a szentírás szavai szerint kizárják az embert 
a mennyországból és a szegény embernek már itt a 
földön is sok bajt, még több kárt és veszedelmet okoznak. 
Szenteljétek meg azért tisztességes mulatsággal az Ur 
napjait, hogy Reátok jöjjön az Istennek szent áldása, 
mely mindazon jónak bő forrása, melyet az Ur az Öt 
szeretőknek, vagyis azoknak igért, a kik az ő parancso-
latait megtartják. 

* * 

Ezeket akartam, Krisztusban Kedves Hiveim, jelen 
évi böjti körlevelemben szivetekre kötni. Fogadjátok 
atyai szózatomat minden jóra készséges szivvel és tart-
sátok meg hiven mindazt, amit Elétek adtam. A böjti 
szent időt pedig, ezen kedvező időt, az üdvösség eme 
napjait használjátok fel különösen halhatatlan lelketek 
üdvösségére, különösen az által, hogy jó húsvéti szent 
gyónást végezzetek, hogy méltóan vegyétek magatokhoz 
az Ur Jézust az Oltáriszentségben, hogy 0 Tibennetek 
éljen, Ti pedig Őbenne éljetek és Ővele egyesülve sok 
érdemet szerezzetek az örök életre, mit adjon meg a 
kegyes és irgalmas Isten. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme a ti lelke 
tekkel. Amen. 

Pannonhalmán, 1896-ik évi január hó 23-ikán, a 
boldogságos szűz Mária eljegyzésének napján. 

Ipoly, főapát. 

Dr Dulánszky Nándor pécsi püspök. 
1829—1896. 

(Vége.) 

A tudományok müvelését nagyban sürgette és a 
tudori oklevél értékét hangsúlyozta. Minden téren dok-
torokat és tudósokat képeztetett, a jogakadémián a inü-
velődéstörténelem számára tanári széket állított, melyet 
maga honorált. Első példa hazánkban. A theologián a 
patristika számára széket állított, melynek honoráltatá-
sáról szintén gondoskodott. Már előbb a bölcsészetet 
behozta. Mindkettő — mondhatnók — Pécset történt 
először az egész országban. A bosznita növendékek 
magyar szellemben való neveltetése végett a közoktatás-
ügyi miniszterrel egyértelmüleg intézkedvén, számukra 
Pécsett állandó intézetet alapított. Ker. müarcheologiai 
muzeum alapját vetette meg Részt vett minden jelen-
tékenyebb mozgalomban. Rómába Pécsről kétszer utazott . 
Utoljára részt vett a nagy római zarándoklatban. 

Pénztárát jótékony czélokra gyakorta nyitotta meg. 
Az agg-papok segély-alapjának ügyét első rendezte 
minden magyarországi püspök között és az ezek javára 
általa első izben tett alapítványt 10,000 forintra egé-
szítette ki. 

Mult 1895. évi 3610. XX. körlevelével, október 
14-én kelt elhatározásával tudatja, hogy „a mohácsi 
szigeti püspökségi birtokon általa eszközölt befektetések-
nek a, püspökségi törzsvagyon javára leendő végleges 
átvétele czéljából a kiküldött miniszteri bizottság által 
legutóbb foganatosított leltározása és felbecslése alkal-
mával a törzsvagyon terhére" irt 83088 fr t 74 krt, 
illetve, mivel a káptalan annak egy negyedét kifogásolta, 
a minisztérium által megállapítandó összeget az egy-
házmegyének, első sorban szintén az aggpapok segély-
alapjának hagyományozza. 

Három ezer forintot adott a szegények házára. 
A Legény-Egyletnek 1882 ben 1288 forintot adott, azóta 
évenkint rendesen legalább 100 forinttal segélyezte 
ujabb időig ; számtalanszor adott ily összeget a nőegy-
letnek, és egyéb egyleteknek, 1892-ben 3000 forintot 
küldött a városnak a templomfelszentelési és király-
fogadtatási ünnepély lehető fényessé tételére. Tízezer 
forintot adott az api'czák iskolájának diszes u j épületére 

A nádasdi püspök-lakot jó karban tartotta és nagy 
áldozattal — vagy 20,000 forinton — pompás parkot 
alkotott ! 

19 évi munkás élet után főpáaztorunk elődeihez 
költözött. Baja már régóta aggasztó volt. Már a 80-as 
évek elején veszélyes máj- és szívbaja, elhájasodása volt, 
de akkor dr Pazsiczky Ede tanácsára Karlsbadba ment, s 
ez megmentette. 

Aggasztó fordulatot vett a baj harmadfél év előtt. 
Akkor dr Ángyán üdülést, pihenést ajánlott neki. 
Előbb már nagy vérvesztést szenvedvén, először Me-

hádiába ment julius közepén, onnét visszatérve, 1884. okt. 
28 án Arcoba indult telelni. 

Az üde éghajlat zöld növényzetével alkalmas leen-
dett más körülmények között az üdülésre, de beteg fő-
pásztorunk itt sem volt szerencsés. Az 1894 iki év azon a 
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tájon egyike volt — ember emlékezet óta a legkemé 
nyebbeknek. A máskor örökzöld Arco azon időben soha 
sem volt zöld, helyette örökös hó, jégpánczél födte magas 
bérczeit. Hozzá még előbb más betegek, utóbb a volt 
nápolyi alkirály elhalálozása mélyen lehangolta az amúgy 
is reménytelen kedélyű főpapot. Egyetlen szórakozása az 
akkor ott tartózkodó Albrecht főherczeggel való társal-
gása volt, a kivel jóformán naponta találkozott. Utóbb 
ez is jobb létre szenderült. 

A beteg főpap megunta már a klimatikus fürdőt is, 
haza kivánkozott. Itthon Nádasdon egyideig javult, de az 
éles szem látta rajta, hogy nem tudja reménytelenségét 
elrejteni. Fájt neki, hogy nem tehet, nem intézkedhetik 
ugy, a mint szeretné. Jó ösztöne s az orvosok sürgették, 
hogy csak siessen Pécsre. Október 20-án Pécsre jött. Még 
éppen jókor. Azóta rohamosan hanyatlott. Hónapokig 
betegeskedett, mig végre — hosszú küzdelem után, jan. 
24-én, este 9 órakor megtört. . . 

Es most, midőn sirva álljuk körül ravatalát, még 
egyszer és utószor kérjük reá az Isten áldását! 

Sit îIli terra levis ! 
Isten veled, Atyánk, Főpásztorunk ! 

Dr Bézbanyay József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Gyulafehérvár. Főpásztori körlevél az erdélyi egy-

házmegyei papi nyugdíj ügyében. — 
4750. szám. 1895. 

Az erdélyi püspöki megye tisztelendő papságának Istentől 
áldást és üdvöt! 

Az egyházmegyei papságnak a szolgálatképtelenné 
vált paptársakról való gondoskodásra irányuló élénk óha-
ját méltó figyelembe vévén, az egyházmegyei papi nyug-
díj intézet rendezését az Ur nevében megkezdeni s Isten 
segítségével végrehajtani elhatároztuk. 

E czélból a püspöki szentszék által folyó évi február 
hó 8-án tartott ülésében megállapított alapszabály terve-
zetet az egyházmegyei papsággal közöltük s az összes 
esperesi kerületek részéről felmerült észrevételekkel együtt 
az alapszabály tervezetet szentszékünk részletes tárgyalása 
alá bocsátottuk. A szentszéki ülés tüzetes tárgyalás alá 
vette azon szabályzat végleges megállapítását, melyet 
minden számot tevő tekintet gondos figyelembe vétele 
mellett üdvösnek s a kérdés helyes megoldására czélsze-
rünek talált. 

A beható tanácskozás eredménye az alább közölt 
huszonnégy szakaszba foglalt határozat lőn. Itt megjegy 
zem, hogy ha — mitől Isten óvja meg az egyházmegyét 
— erkölcsi okok kényszere miatt kellene valamely külön-
ben munkaképes, de tényleg egyházi szolgálatban nem 
alkalmazható megyei papnak ideiglenes ellátásáról gon-
doskodni ; ilyenek érdekében az eddigi alap rendeltetésé-
hez képest a nyugdijalap vétetik igénybe. 

Szentszékünk hozott határozatait, illetőleg az alkotott 
szabályzatot helybenhagyjuk, megerősítjük, egyházmegyei 
törvényként kimondjuk s főpásztori hatalmunk erejével 
ezennel, mint a szolgálat képtelenné vált egyházmegyei 

papok nyugdíjazását szabályozó „Statutum Dioecesanum<l-ot 
hirdetjük ki : 

Az erdélyi egyházmegyei papi nyugdíj intézet 
alapszabályai. 

I. A nyugdij-intézet czime. 
1. §. A nyugdíj intézet czime : „Erdély egy házmegyei 

papi nyugdíj-intézet." 
II. Az intézet czélja és tulajdonosa. 

2. §. A nyugdij-intézet §. czélja Erdélyegyházmegye pap-
jainak, kik aggkor, szellemi, vagy testi fogyatkozás miatt 
munkára képtelenekké váltak, az alább meghatározott évi 
nyugdijat biztositani. Az intézet vagyona kizárólagosan az 
erdélyegyházmegyei papság tulajdonát képezi. 

III . Az intézet védnöke. 
3. §. A nyugdíj intézet védnöke mindig az idősze-

rinti erdélyi püspök. 

IV. Az intézet tagjai, ezeknek jogai és kötelességei. 
4. §. Tagja a nyugdíjintézetnek az erdélyegyházme-

gye kötelékébe tartozó minden pap, az egyházmegye 
gymnáziumaiban alkalmazott paptanárokat, a katona pa-
pokat és nevelőket sem véve ki. 

5. §. Minden tagnak joga van : 
a) a beállott munkaképtelenség esetében a tagsági 

dijának megfelelő évi nyugdíj összeghez ; 
b) az erd. rk. status gymnasiumaiban működő pap-

tanárok, a katonapapok és nevelők, ha az egyházmegyei 
nyugdíjnál kevesebb összegű nyugdijat kapnak, ezen nyug-
dijuk az egyh. megyei nyugdijalapból az egyh. megyei 
papi nyugdíj összeg magaslatáig kiegészíttetik; ha az állam 
nyugdíj alapból végkielégítésben részesülnek, kapják a 
tagsági dijuknak megfelelő teljes nyugdijösszeget ; ha pe-
dig rendes nyugdij igényük eléri, vagy meghaladja az 
egyházmegjei nyugdij összegét, akkor megszűnik további 
fizető kötelezettségük s tanári nyugdíjazásuk esetén azon-
nal visszakapják kamat nélkül azon egész összeget, me-
lyet az egyházmegyei nyugdij alapba befizettek. 

A paptanár, kit az egyházmegyei hatóság a tanári 
pályáról visszahív s a lelkészi téren alkalmaz, ha tanári 
nyugdij igényét elveszti, köteles az egyházmegyei nyugdij 
intézetbe belépni s a tagságidijakat visszamenőleg kamat 
nélkül megfizetni ; 

c) hogy a püspöki körlevélben közzéteendő szám-
adási kimutatások révén a nyugdijalap állásáról értesülést * 
szerezzen. 

6. §. Minden tag köteles a maga számára biztositani 
kivánt évi nyugdij összegnek megfelelő tagsági dijat pon-
tosan befizetni. 

Ezen kötelezettség alól sem a káptalani tagok, sem 
a szerzetesek által ellátott beneficiumok nem képeznek 
kivételt ; és pedig a káptalan tagjai az első, a szerzetesek 
által ellátott beneficiumok a második osztályú díjösszeg" 
gel járulnak évenkint az alaphoz. 

Az újonnan felszentelt egyházmegyei papok kötele-
sek a felszentelés idejétől számított három hónap alatt a 
gondnokságnál bejelenteni, melyik nyugdijat akarják ma-
guknak biztositani, fizetési kötelezettségök azonban csak 
a felszentelést követő polgári évben áll be. 

i 
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A káptalani tagok állandó javadalmuknál, a szerze-
tes administratorok rendi állapotuknál fogva nyugdijra 
igényt nem tartanak. 

V. Jövedelmi források. 
7. §. A nyugdíjintézet jövedelmi forrását képezik: 
a) A jelenleg meglévő elaggott papok nyugdijalapja 

czimen kezelt vagyon és pedig: 
1. 4%-o s földteherment. szelvényes kötv. 3,000 fr t — kr. 
2. 4%-os A) betűs földteherment. kötv. 12,100 f r t — kr. 
3. 4720/O-°s regálé kártalanítási kötv. . 116,750 fr t — kr. 
4. a gyfehérvári takarékpénzt, betét . 52,749 fr t 25 kr. 
5. magán kötvényekben 800 f r t — kr. 
6. 2 db gyfhrvári tkp. részv. (à 100 frt). 200 f r t — kr-
7. Haynald-féle alap. magv. kor. járad. . 2,415 fr t — kr. 
8. az agg papok háza a Valeria-u, b. é r t . . 12,000 fr t — kr. 

összesen . . 200,014 f r t 25 kr. 
b) Az 1822-ik évi egyházmegyei statutumok II. r. 

XVI. szakasz. 2. §-a s ugyanezen rész X V I I . szakasz 6. 
§-nak azon intézkedései, melyek az elhalt papok vagyo-
nának 1/8"részét ezen alap gyarapítására rendelik, jelen 
szabályzat érvényre emelkedésekor hatályon kivül helyez-
tetvén, e helyett jövedelmi forrásul szolgálnak az önkén-
tes végrendeleti hagyományok. Az egyházmegyei statútu-
moknak az emiitett §§-okban foglalt s a papnövelő-intézet 
alapját és más alapokat érintő egyéb rendelkezései továbbra 
is kötelezőleg érvényben maradnak. 

c) A tagok által fizetendő évi rendes tagsági dijak. 
d) A mindenkori erdélyi főpásztorok kegyes ado-

mányai. 
e) Magán adományok, az intézet czéljára rendezendő 

gyűjtések és a hivek esetleges végrendelkezései. 
VI. A nyugdijalap kezelése. 

8. §. A nyugdij-intézet vagyonát a gondnokság ke-
zeli, melynek tagjai az elnök, a pénztáros és ellenőr. Az 
elnököt a káptalan kebléből, a pénztárost és ellenőrt a 
kebli papság köréből időről-időre a püspök, szék üresedés 
esetén a káptalani helynök nevezi ki. 

9. §. Az elnök teendői : 
a) A vagyon kezelésre felügyel, a vagyon gyümöl-

csöztetéséről gondoskodik ; 
b) A püspök által tett kiutalásokat közvetíti; 
c) A nyugdíj-intézetet annak külső ügyeiben kép-

viseli ; 
d) A tagokat és tagsági dijakat nyilván tar t ja : 
e) A számadásokat felülvizsgálás végett a káptalan-

hoz évenkint beterjeszti. 
10. §. A pénztáros teendői : 
a) Az ellenőr által beutalt tagsági dijakat és egyéb 

jövedelmeket pénztári napló szerint beveszi ; 
b) A nyugdijakat az elnök által aláirt s az ellenőr 

által hozzá áttett nyugtákra kifizeti ; 
c) A tagdíj hátrálékosok kimutatását az elnöknek 

felhajtás végett beterjeszti ; 
d) A bevételekről és kiadásokról az ellenőrrel egye-

temben évenkint a számadásokat elkészíti és a káptalan-
hoz való benyújtás czéliából az elnöknek átszolgáltatja. 

11. §. Az ellenőr teendői: 
a) Az elnöktől átvett tagsági dijakat és egyéb jö-

vedelmeket a pénztárba beutalja ; 

b) Az elnök által ellenjegyzett nyugtákat kifizetés 
végett a pénztárhoz áttesszi ; 

c) A számadások összeállításánál a pénztárossal 
közreműködik. 

12. §. A gondnokság minden tagja évenkint 100 — 
100 fr t (200 korona) tiszteletdíjban részesül. 

VII . A nyugdijösszeg és nyugdíjazás. 
13. §. Az évi nyugdíj kétféle: a) első osztályú és 

b) másodosztályú. Az első osztályú nyugdíj évi 800 frt, 
a második osztályú évi 600 frt . 

14. §. Aki az első osztályú nyugdijat akarja magá-
nak biztosítani, evenként fizet tagsági dij fejében 20 frtot, 
a ki a második osztályút, fizet 15 frtot. Ezen kivül az 
egyházmegyei kisegítő alap (fundus auxiliaris) javára 
pontosan fizeti az évi járulékot a megállapított kulcs 
szerint. 

15. §. Ha valaki időközben a második osztályból 
az elsőbe akar átlépni, köteles egyszerre befizetni a két 
tagsági dij közti bülönbséget időközi 5%-os kamataival 
együtt jelen szabályzat életbeléptetésétől számított vala-
mennyi eltöltött szolgálati éve után. A kik ,a szerzetes-
rendből, vagy más megyéből lépnek át az egyházmegye 
kötelékébe, kötelesek felszenteltetésük évétől számítva a 
tagsági dijakat 5 év alatt részletekben az alapba befizetni. 

16. §. A tagsági dijakat kerületenkint az esperesek 
szedik be s felelőss ég terhe alatt minden év november hó 
elsejéig az alapkezelő gondnokság elnökéhez beterjesztik. 

A kikről az esperes indokolt jelentést tesz, hogy 
tagsági dijukat kétszeri felszólítás után sem fizették be, 
azok saját költségükre bevezetendő peres eljárás és 
végrehajtás ut ján is kényszeritetnek az alapkezelő gond-
nokság által fizetési kötelezettségük teljesítésére. 

17. §. Nyugdijra jogosult a 6. §. utolsó bekez-
désében kivetteken kívül az intézet minden egyes tagja 
tekintet nélkül szolgálati évére — ha aggkor, szellemi, 
vagy testi fogyatkozásai miatt munkára képtelenné válik 
s ezt két orvos szakértői véleményével és a kerületi 
papságnak a szakértői véleménnyel egybehangzó aján-
latával igazolja. 

A paptanárok, katona papok és nevelőkre nézve a 
IV. §. b) alatti intézkedése érvényes. A nyugdíjért fo-
lyamodók felszerelt kérésüket a püspöki hatósághoz 
terjesztik fel, mely a káptalan meghallgatása után intéz 
kedik a nyugdíj kiutalása iránt. 

18. §. A nyugdijösszeg havi előleges részletekben 
fizetődik ki a nyugdíjas által kiállított, kellően bélyeg-
zett s tartózkodási helyének lelkésze által aláirt nyug-
tájára. Halál esetén minden tag számára 3 havi illeték 
temetkezési költségek czimén kiutaltatik. 

19. §. Nem tarthatnak igényt a nyugdijra : a) kik 
erkölcsi hibájuk miatt egyházi fenyíték alatt állanak, b) 
kik magánzó életbe vonulnak, c) kik az egyházmegye 
kötelékéből kilépnek, vagy főpásztori engedély nélkül 
az egyházmegye szolgálatát elhagyva, bármiféle más 
állást foglalnak el, d) a kik tagsági kötelezettségeiket 
nem teljesitik. 

VIII. A nyugdíjazás megszűnése. 
20. §. A nyugdíjazás megszűnik : a) a nyugdíjas 

halálával, b) ha valaki önkéntesen lemond nyugdijáról, c) 
ha ismét szolgálatba lép, d) ha a papi állást meg-
becstelenítő életet folytat, e) ha fegyelmi uton a papi 
rendből elbocsáttatik. 
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IX. A nyugdíjintézet megszűnése. 
21. §. A nyugdíj intézet czélja lévén a munkára 

képtelenné vált tagok ellátásáról való gondoskodás, 
ennélfogva mindaddig fennáll, mig ezen czél meg nem 
szűnik. Ha pedig az alakuló viszonyok fennállását le-
hetetlenné, vagy szükségtelenné tennék, ez esetben az 
egyházmegyei papság a püspök által összehívandó gyű-
lésen fog a megszűnés és a vagyon hová fordítása te-
kintetében intézkedni. 

22. §. Jelen szabályok megerősítés végett a püspöki 
hatósághoz felterjesztetnek és 1896. január 1-én lépnek 
életbe. 

X. Átmeneti intézkedések. 
23. §. A tényleges nyugdíjban levő papok az ezen 

szabályzatban megállapított összegre nem számithatnak. 
24. §. Jelen szabályzat életbe léptetésétől számított 

5 (öt) éven belül bekövetkezhető munkaképtelenség ese-
tében senki sem részesül első osztályú nyugdíjban, még 
ha első osztályú tagsági dijat fizetne is. 

Isten áldása kisérje ezen intézkedésünket, hogy az 
Krisztusban kedves fiaink, szeretett munkatársaink földi 
jólétének és megnyugvásának előmozdítására szolgáljon. 

Károlyfehérvárt, 1895. deczember 30-án. 
f Ferencz s: k. 

erdélyi püspök. 

H I V A T A L O S . 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére Fehér Ipolyt, a Szent-Márton püspök és 
hitvallóról czimzett Benedekrend pannonhalmi főapátját, 
öt évi időtartamra az országos közoktatási tanács másod-
elnökévé kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1896. évi február hó 11-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Wlassics Gyula s. k. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére az esztergomi székes főkáptalanban Boltizár 
József felszentelt püspök, általános erseki helynök, és 
őrkanonoknak az éneklő-kanonokságra; dr Blümelhuber 
íerencz Szt-Györgyről nevezett esztergommezei prépost-
nak és székesegyházi főesperesnek az őrkanonokságra ; 
Szilányi Ferencz, érseki helynök, Szt-Istvánról nevezett 
esztergom-vári prépost és nyitrai főesperesnek a Szt-
Györgyről nevezett prépostságra és ezzel egyesitett 
kanonokságra, valamint a főszékesegyházi főesperességre ; 
Csáky Károly gróf, választott püspök, czimzetes apát s 
legidősebb mester-kanonoknak a nyitrai főesperességre 
való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ennek foly-
tán megüresedő mester-kanonokságot Jezsó Mihály szöl-
gyéni plébánosnak adományozom. 

Kelt Bécsben, 1896 évi február hó 4-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyida s. k. 

V E G Y E S E K . 
*** Scylla és Charybdis. Ha valamely hajó népe 

ingadozó, irányt majd jobbra majd balra tévesen mutató 
iránytűvel indul ki a nagy tengerre, előbb-utóbb lehetet-
len, hogy a végletek felé való hánykódtatásnak, valamely 
Scyllában vagy Charypdisban bekövetkező hajótörés ne 
legyen a vége. Biztos a két véglet között csak az egye-
nes ut. Sem nagyítani, sem semmibe venni a bajt, melyet 

a vallásügyi törvények Magyarország államiságára zúdí-
tottak, nem szabad. Az, a ki a magyar állami hatalom 
nyíltan kimondott és törvénybe foglalt elszakadását a ke-
resztény vallástól oly végzetes bajnak hirdeti, hogy miatta 
Magyarországon többé sem expiatioból sem keresztény újjá-
születésből fakadó revízió nem segíthet, az vétkezik a ke-
resztény remény ellen és gyilkos desperáczióba, a vágyak 
és aspirácziók haiálos dermedtségébe kergeti bele a 
nemzetnek elkeseredésre, ama botor beszéd szerint. „Mul-
tadban nincs öröm, jövődben nincs remény," — amúgy is 
hajlandó szellemét. Epp ugy vétkezik tulhajtás által a 
keresztény remény fiducialis expectatiója ellen s az elbi-
zakodás, a vakmerő bizakodás és elkapatás Charybdise 
felé hajtja a nemzet szellemét az, a kinek jelszava, hogy 
hunyjunk szemet a történtekre s bízzunk az isteni gond-
viselésbe nagy expiatio bekövetkezése, nagy elégtétel adása 
nélkül ; hogy várjunk jót á jobbra fordulás verejtékes mun-
kája nélkül ; Isten, ki a népeket nem nélkülök teremti, 
tart ja fenn és szaporítja folytonosan, nem menti meg őket 
soha, soha nélkülök, az ő közremüködésök nélkül, semmi 
bajból. Magyarország állami hatalma, midőn törvénybe 
foglalta a keresztény vallástól való apostasia szabadságo-
lását s kimondotta a keresztény hithiány ama szégyenletes 
professzióját, hogy Magyarországban mindenki követhet 
bármely hitet, bármely vallást, kihívta maga ellen az ég 
büntető pusztító ostorait. Ezeket az isteni ostorokat sem 
desperatio, sem vakmerő bizakodás nem tériti nyugalomra, 
sőt inkább ingereli. Nyugalomra térnek Isten ostorai 
eSY egy nemzet felett kellő vezeklés és jobbrafordulás 
beállta kapcsán ; előbb és más föltétel alatt nem. A hibát 
denique jóvá kell tenni. Ez alól sem egyesek, sem nem-
zetek nincsenek kivéve. 

— Püspöki konferenczia. Ó eminencziája a bíbo-
ros hgprimás a püspöki kart február 27-ére budavári pa-
lotájába konferencziára hivta össze. 

— AZ idősb ScipiÓt, Hannibal nagy győzőjét arról 
vádolta politikai ellenfeleinek kajánsága, hogy sok a 
pénze, uzsorával szerezte. A hős védőbeszédül ennyit mon-
dott : ,Ma van a zámai nap évfordulója; jerünk a Capi-
tóliumra, adjunk hálát az isteneknek !" Es a nép a fóru-
mon (rómain köztéren) hagyott praetort (bírót), vádlót és 
holmi botrányéhes csőcseléket, es ment Scipió után a Ca-
pitóliumra. — Rebesgetik, hogy sok a kath. egyház pénze, 
és hogy használja ? — Négy év múlva a magyar kath. 
egyház főpapjai így szólnak a nemzethez: „Most vau 900 
éves fordulója annak, hogy II. Silvester koronáját I. sz. 
István fejére tették. E korona még megvan, jertek ős 
Buda várába, adjunk hálát érte Is tennek/ Es nem marad 
a fórumon más, mint a praetor, a vádló és a botrányéhes 
csőcselék. 

— Pápának prédikál. A pápa előtt tartatni 
szokott nagyböjti predikácziókat a Vatikánban f. hó 21-én 
kezdte meg főt. da Pieve di Cotrone Pál kapuezi-
nus atya, 

— Lepre mentek katholikus lapjaink is a szabad-
elvű pubiiezisztika Agliardi-ellenes hajszájának, azt vitatva, 
hogy ki fogja képviselni a pápát a milléniumon. Kanapé-
pörök, igaz, előfordultak az egyházban is ; de hogy nem 
illenek belé, az is igaz. 

— Nagyobb baj az, hogy Bánffy csak annyit birt 
Bécsben az ország milléniumi ünnepére kieszközölni, a 
mennyit egy — tartomány is kivívhat! Fejedelmek kül-
földről nem lesznek azon jelen, csak fejedelmek alattvalói. 
Igy tűnik ki a magyar államiság alant valósága. 
Sapienti satis ! 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok: „A római katholiczizmas öléből született-e a magyar állam ? 4 — Keresztül-kasul Európán.— 
Egyházi Tudósítás. B u d a p e s t : Le a bálványokkal! — Kath. Tevékenység. A febr. 27-iki püspöki konferencziáról. — K a t h . Egyesületi 

Elet. A millénáris kath. kongresszus előkészitése. — Hivatalos. — Vegyesek. 

„A római katholiczizmus öléből született-e 
a magyar állam?" 

A „Protestáns egyházi és iskolai Lap" folyó 
évi 6. számában Nagy Sándor ágyai ev. ref. lel-
kész ily czimü czikkel í 11 elő s igyekszik bizo-
nyítani azt, hogy a kat ' Vliczizmusnak a magyar 
állam megalapításában, fentartásában mi része 
sincs, sőt káros hatása nyilván feltűnő, mer t 
latinságával megrontója a nemzeti műveltségnek. 

A nagy tudatlansággal s szenvedélyes fele- ! 
kezeti elfogultsággal i r t zav. ros czikknek ez 
körülbelül a veleje. A mi benne durvaság és 
sértő a katholiczizmusra, azzal hamar végezhe-
tünk ; egyszerű valótlansággal, vitázni nem lehet, 
a tudatlanságot, ha azt gyűlölet szítja jó ú t ra 
terelni hiába való munka. 

De mégis, nehogy azt higyje az ágyai ref. 
lelkész, hogy az ő durvasága valóságra vonatko-
zik, hogy katholikus hitünk szent tanai t azért, 
mert azokat egy valaki megérteni nem képes, 
sértegetni illik s manap divat is, hát figyelmébe 
ajánljuk neki a „Religio és Nevelés" czimü kath. 
egyházi folyóiratnak 1843 évi folyamát. Épüle-
tes és tanulságos polémiát fog ott találni, me-
lyet Somogyi Károly e lap boldogult szerkesz-
tője a „Protestáns Lap "-pal fo ly ta to t t éppen a 
katholiczizmus dogmái és szervezete fölött. Ol-
vassa el a több számon keresztül húzódó v i tá t ; 
de ha tanulni akar, ajánljuk, tegyen le valamit 
rideg elfogultságából ! 

Most pedig szűkre szabott helyen nézzünk 
szemébe amaz egyházpolitikai természetű vádjá-
nak, melyet czikke velejének mondottunk. 

Eleve kijelentjük, hogy az ágyai ref. lelkész 
örömére kizárólag protestáns Írókkal bizonyítunk. 

Az ágyai ref. lelkész azon kezdi, hogy „a 
katholiczizmus öléből nem születhetett a magyar 
áll m", mert hiszen magyar katholiczizmus nem 
létezik, csak „római" katholiczizmus van. — 
Egy református theologiát végzett úrtól igazán 
hatalmas argumentum akár csak a hires „bacu-
lus in angulo stat, ergo pluit". — Három szó a 
magyarázatra elég. A katholikus szónak a fo-
galma egységet jelent, a Kr. u. X. században 
Photius fellépése után a kereszténység keleti- és 
nyugatira szakadt. A XIII. század óta nyerte a 
„római" jelző a jelentőségét, ez által akarván 
kifejezni azt, hogy a nyugati kereszténység a 
Rómában székelő pápát ismeri el fejének azért 
„római katholikus." — De ez azután nem zárja 
azt ki, hogy német-, franczia-, angol- és magyar 
katholiczizmusról ne beszélhessünk. 

Beszélünk bizony magyar katholiczizmusról 
és joggal beszélünk róla ugy, mint a magyar 
állam legbiztosabb alapjáról, fentartó tényezőjé-
ről, s ugyan oly joggal mondhatjuk és mondjuk 
is ezt a magyar katholiczizmust a fenn jelzett 
értelem szerint római katholiczizmusnak, mert 
mindkettő — ha igy tetszik — egy és ugyanaz. 

„A katholiczizmus megtet te nemzetünk czi-
vilizáczió] ának történetében mindazon nagy és 
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semmi más által nem helyettesíthetett szolgála-
tot, midőn a magyar állam megalakulásának 
legfőbb tényezője lett." Ezt a vallomást figyel-
mébe ajánljuk az ágyai ref. lelkésznek, mert azt 
nem más teszi, mint Révész Imre, a volt debre-
czeni superintendens, kinek lelke a tudományok 
igaz szellemétől vezetve igazságtalanná nem lett.1) 
De igaz magyar ember nem is gondolkodha-
tik másképp. A ki ismeri nemzetünk történeté-
nek azt a részét, a mikor szent István királyunk 
a magyar államot szervezé, annak tudnia kell, 
hogy ugy anyagiakban, mint a szellemiekben, 
állami tevékenység minden részében a katholikus 
egyház első rangú szerepet játszik, úgyis mint 
alapitó, úgyis mint fentartó tényező. Szent István 
a magyar áll ;mnak oly szervezetet adott, mely-
ben az egyházi és politikai tényező szorosan 
összeforrott, egy czélra munkált, — ezt a kettőt 
egymástól elválasztani az első szervezés után 
századok múlva sem lehetett — s ha tetszik az 
ágyai ref. lelkésznek, ha nem •—- ez még ma 
sincs teljesen elválasztva. Csak egyet említek: 
ot t a koronázás törvényileg védett ténye ! Nem 
kell oda református theologiai tudás, hogy az 
ember megértse, miként hozták szent István ko-
rában az állam alapjait képező első törvényeket-
Zsinatokon alkottak politikai törvényt, egyházi 
és világi urak társasága. S ha az ágyai pap 
okulni akar, lapozza végig a magyarság történe-
té t a protestantizmus fellépéseig, ott láthatja, 
hogy katholiczizmus és állam e magyar földön 
egy volt, egymástól elválaszthatatlan ikertestvér. 
Tetszik bizonyítás? szolgálok vele. A kinek sza-
vait idézem nem katholikus ember, de igazságos 
magyar ember volt. Talán ismeri az ágyai tisztele-
tes is! Salamon Ferencz mondja a következőket: 

„Nálunk minden magyar elismerheti feleke-
zeti különbség nélkül, hogy a katholiczizmus 
volt egyik főemeltyűje nemzetünk fenmaradás -
nak, haladásának és hazánk egykori nagyságának. 
Csak olyan fog ebben kételkedni, a ki nem képes 
némely újkori fogalmakon felülemelkedni, a múltra 
a jelenről szokott himet varrni, s a történeti 
eseményeket nem az akkori, hanem a jelen vi-
szonyok közt képzeli Hazánk történetei minden 
vallásfelekezettől megkívánják, hogy ama nagy szolgá-
latokért rokonszenvvel legyen a katholiczizmus iránt."'2) 

*) Bevéss Imre, dévai Biró Mátyás első magyar re-
formátor életrajza és müvei. Pe^t. 1862. 

2) Salamon Ferencz, Kisebb történelmi dolgozatok, 
Bpest, 1875. 5 lap. 

Gondolja el az ágyai ref. lelkész mily távol 
áll ő hitsorsosának e nemes és a történeti hű-
ségnek megfelelő felfogásától. 

A katholiczizmust gyalázó szemenszedett 
durvaságai között az ágyai ref. lelkész bizonyos 
iróniával emlegeti a katholiczizmusnak Rómához 
való viszonyát. Hát arra is szolgálunk példával, 
hogy a magyar nemzetnek és államnak a 
katholiczizmus fejéhez a római a pápához való 
viszonyáról ho?yan gondolkodik egy református 
igazi magyar ember. Újra Salamon Ferenczet szó-
laltatom meg: 

„Maga a pápa majdnem minden időben Ma-
gyarország szövetségese volt s még azon törek-
vés, hogy túlságossá tegye befolyását hazánk 
ügyeibe, mondom még az a törekvés is áldást 
hozó volt a magyar nemzetre" ) — És ha tet-
szik arra példa, hogy ez a „római befolyás" 
milyen anyagi haszonnal járt a magyar nemzetre 
akkor, midőn őt az egész világ elhagyta, hát 
utalok megint egy protestáns ember munkájára. 
Ajánlom Károlyi Árpádnak Buda visszafoglalásá-
ról irt müvét. Ott számokban látja majd az 
ágyai pap, hogy az általa gyűlölt katholicziz-
musnak feje, a pápa, mennyivel segélyezte a magya-
rokat a törökjárás idején.4) 

De maradjunk csak tárgyunknál s vegyünk 
még egy adatot hevenyében, hogy a kis Erdély-
nek XVI., XVII. századbeli politikai és diplomacziai 
szerepléséhez a Bocskayak és Bethlenek idejében 
ki vetette meg az alapot. Megint csak protes-
táns Íróból merítsünk, bizván abban, hogy az 
ágyai ref. pap a hitfelekezetéhez tartozók sza-
vaiban nem kételkedik. E tételnél Szilágyi Sán-
dort szólaltatjuk meg: „Erdélyország a közös 
haza politikai és vallásos függetlensége kivívásá-
ban a kimagasló szerepet sohsem tölthette volna 
be, ha a katholiczizmusnak egyik nagy alakja, 
Martinuzzi, a kis államnak a katholiczizmus szer-
vezetére valló alkotmányt nem ad." ') 

íme néhány adat. Ha terünk engedné, s ha 
meg volnánk győződve arról, hogy az ágyai ref. 
lelkészt jobb véleményre hangoljuk, akkor végig 
mehetnénk nemzetünk egész történetén; az első 
ötszáz év minden adata czikkiró ellen bizonyi-

a) Salamon Ferencz, A reformatio története Magyar-
országon. Kis. dolg. Bpest, 1875. 4. lap. 

4) Dr Károlvi Árpád, Buda és Pest visszavivása 
1686-ban. Bpest, 1886. 

5) Szilágyi Sándor, Erdélyország története. Pest. 
1865. II. köt. ' 
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tana ; az utolsó négyszáz év történetéből meg 
alig tudná bebizonyítani azt, hogy a mi állitá-
sunk nem igaz. De hát a felnőttek oktatása is 
nemes czél ugyan, de sok vesződséggel jár, hát 
hagyjuk. — Van azonban még egyben leszámolni 
valónk. Állításának nem kevésbé fontos része az, 
hogy a katholiczizmus latinságával megrontója 
a nemzeti műveltségnek. 

Ily állítást csak az koczkáztathat ki az 
irás-olvasásnál egyebet nem tanult s gyengülő 
vénségeig a napi lapok tudományával táplálta 
magát. De mi felteszszük az ágyai ref. lelkészről, 
hogy ügyes furfanggal azt akar ja ezen állításá-
val elérni, hogy a magyar nemzeti élet, műve-
lődés, nemzeti állam a protestantizmus ki-
alakulásával egykorú. — Hát ne legyen a 
czikkiró annyira elbizakodott a protestan-
tizmus túlbecsülésében, óvja magát, különö-
sen akkor, ha az igaz magyar becsületes névre 
ad valamit. Hallott valamit az ágyai pap 
Macaulayról, a nagy angol essay Íróról ! Hitfele-
kezetéhez tar tozot t ez is, a mennyiben anglikán, 
s tudja-e, hogy e század e legkiválóbb gondol-
kodója milyen véleménynyel volt a protestantiz-
musról? íme szavai: „Az emberiség nagy czéljai, 
másfélezer esztendő ideái, a legnagyobb veszede-
lembe sodortattak akkor, a midőn a protestan-
tizmus fanatizált követelésével és önérdeken 
alapuló zsarnokságával a XV. század elején 
előállott." ö) 

Macaulay ezen mondását alkalmazzuk a mi 
XV. századbeli viszonyainkra. — Hogyan álltunk 
akkor? Hunyady Mátyás fényes uralma után 16 
évre koldusszegény a nemzet, rá 10 évre a mo-
hácsi pusztulás. Nyomban ráfekszik nemzetünkre 
két ellenség: a török és a német. Es a nemzet, 
a nagy, a dicső magyar nemzet . . . ketté szakad. 
Kik okozták a visszavonást? A protestánsok. S 
ha az ágyai pap azzal büszkélkedik, hogy a pro-
testantizmus a nemzeti i rányt tolja elő az iro-
dalomban, nem tudja azt, hogy e nemzeti irány 
Pázmány Péterrel a katholiczizmus e lángeszű 
herosával kulminál? „Pázmány Péter ragadta 
meg a protestánsok fegyverét a nemzeti nyelvet, 
i r ja azt a prózát, mely örökre halhatatlanná 
tenné csak magában is, melyben a gondolat és 
meggyőződés erejének mindig megfelel a legta-

tí) Thomas Bab. Macaulay's ausgewählte Schriften. 
Deutsch von F. Steger, Á. Schmidt. Braunschweig 1861. 
II. Bind. 104. 

lálóbb kifejezés." Nein mi mondjuk ezt, hanem 
a református Salamon Ferencz.7) 

Sokat lehetne erről irni . . . hagyjuk; de 
utolsónak még egy megjegyzés. Az ágyai ref* 
pap össze-vis za kuszált boronázással azt hozza 
ki, hogy a magyar állam tulajdonképp alig 
egyszáz éve?, hogyan ülhetjük meg 1896-ban a 
magyar állam ezeréves fennállásának ünnepét?" 
— No már édes tiszteletes uram, tisztelet és I 7 

becsület annak a „magyar vallásnakmelynek 
emlőin ily csodabogarak nevelkedhetnek, •— de 
ha e vallás és iskolái erre tanít ják a magyar em-
bert, hát furcsán állunk! 

Jöjjetek elő nemzeti királyaink, hőseink, 
iróink nagy szellemei, bizon,itsátok be a „ma-
gyar vallás'1 papjainak, hogy ti egyszáz évnél 
előbb éltetek, s hogy magyar állam akkor is 
volt! 

A katholiczizmus ily badarságokat nem hir-
det, nem, mert államalkotó és államfentartó 
tényező lévén, a Mindenható jóvoltából a nem-
zettel, a magyar néppel a honfoglalás ezeréves 
emlékével a maga kilenczszázéves magyar dicső-
ségét ünnepli! Hummer Nándor. 

Keresztül-kasul Európán. 
Uti rajzok. 

Irta : Csippélc Ferencz.*) 

Prága. 
A Hradzsin büszkén áll, hirdetvén a mult viszon-

tagságait s intő, buzdító, világító tornyul szolgálván az 
élőknek s jövendőknek. A Moldva választja el a többi 
várostól, mint a Duna Budát Pesttől. 

Prágát szentnek s szentségesnek hívja a cseh, mint 
Moszkvát az orosz. Oka s alapja kinél-kinél közülök más; 
egyik Ziska s Husz miatt, mások nepomuki sz. János 
miatt. Ez utóbbinak a hradzsini egyházban szinezüstből 
való koporsója különbség nélkül tisztelet s nagyrabecsülés 
tárgya, pedig az ezüst értéke azóta nagyon alászállt. A 
Moldva hidján, honnan a királyné gyónásának titkát hiven 

7) Salamon Ferencz, A reformatio történetéhez Ma-
gyarországon. K. dolg. Bpest, 1875. 7. lap. 

*) Keresztül kasa i Európán. Útirajzok. Irta Csippélc Ferencz, 
kereskedelmi fő-iskolai tanár, a „Dunántuli Hirlap" főszerkesztője. 
Ara 1 frt 50 kr, beleértve a postai ajanlott megküldést. Már 
megjelent és kapható szerzőnél, Győrött, Megyeház-utcza 22. szám 
I. emelet A tárcza-;zerüen irt útirajzok egy kath. publiczista 
(szemfüles) avatott megfigyeléseit tartalmazzák. Németország, 
Hollandia, Belgium, Francziaország és Ausztria politikai s társa-
dalmi életéről, melyek személyes tapasztalaton alapulnak s mentek 
minden olyan leirástól, amely Baedecker-ből vagy más czéhbeli 
útleírásokból ismeretei A ki megveszi, nem fogja megbánni, mert 
ezek a rajzok igazán érdekesek, élvezetesek, tanulságosak. íme a 
mutatvány. 

18* 



146 RELIGIO. 

megőrzött kanonokot Venczel király ledobatta, s hol ennek 
helyét öt csillaglámpa mutatja, az érzelmek már vegyesek 
lehetnek ; én legalább a kegyeletnek legcsekélyebb jelét, 
még a kalap megmozditását sem birtam észrevenni a 
prágaiak e házi szentjének emez emlékezetes helyén< 

sem a szobra előtt ; mert azt még sem lehet a kegyelet 
jelének venni, hogy a szentnek szobrára is ráragasztották 
a „cseszka muka" föliratot. Cseh lisztre aligha fáj a foga 
annak, aki menyei mannával táplálkozhatik. 

Annyira hasonlít Prága a magyar székes fővároshoz, 
hogy még a budapesti Margitszigetnek is mása akad itt 
a Zsófia-szigetben. Természetesen ez a hasonlat is sántikál, 
még pedig a csehek kárára. A Moldva sem lehet Dunává. 

E szigeten mindennap a nyáron át katonazene ját-
szik és itt fordul meg a prágai társadalom szine-java, 
csakúgy gyalogosan a kis pallóhidon át, melynek minden 
dicsősége, hogy hamísitatlan cseh tuskókból faragták. A 
társalgás itt majdnem kizárólag cseh nyelven foly; nem 
hallani itt annyi német szót, mint a Margitszigeten. Kü-
lönösen feltűnt, hogy a közös hadseregbeli tisztek majdnem 
kivétel nélkül csehül beszéltek maguk közt is. Bezzeg 
máskép van ez Magyarországon. Midőn ez észrevételemet 
egy ismerősömmel közlém, aki bécsi ajánlásra megmutatá 
az itteni nevezetességeket, azt a választ nyertem, hogy 
ezen nincs min csodálkozni, mikor a közös hadsereg tiszti-
karának a fele csehországi születésü. Ha ezekhez vesszük 
a horvát, német s lengyel tiszteket, valóban el kell cso-
dálkoznunk, ha valaki a közös hadsereg tisztikarát osztrák-
magyarnak nevezi, holott a magyar csak hírmondónak 
van benne, a saját és a magyar delegáczió h ibá jából . . . . 

Köln. 
Kölnnek legnagyobb nevezetessége a dóm, a 

Rajna, és Johann Maria Farina. 
A dóm, bár több száz éve épült, csak a hetvenes 

években nyerte befejezését egy lottojáték jövedelméből, és 
igy egészen újkori alkotásnak mondható : a legszebb gót 
stilii templom egész Németországban, ahol egyébiránt ez 
az épitésmód sokkal ritkábban jött alkalmazásba, mint 
Hollandiában, Belgiumban vagy Francziaországban. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy téves a felfogás, mely ezt 
a stilt tisztán németnek mondja. 

Sokáig szemléltem a megszámlálhatatlan oszlopocs-
kával, párkányzattal, fodrozattal diszeskedő remek épületet ; 
összehasonlítást tettem a már látott hasonló stilii temp-
lomokkal ; keresve kerestem a motívumot, mely emez 
épitésmódnak mintegy a kulcsát adná: végre sok tépe-
lődés ntán rájöttem, hogy azok a csipkézetek voltaképpen 
utánzatai s változatai a keresztnek, bizonyos tekintetben 
a Bourbonliliomnak. . . . Tényleg a gót stil elterjedése 
ennek a franczia királyi háznak az emelkedésével lépést 
tartott . 

A kölni székesegyháznak császárharangja, a legna-
gyobbak egyike a világon, hasznavehetetlen rekedt kolomp? 
nincs tiszta hangja. Erről egész legenda forog a vidék 
hivő népének az ajakán. I. Vilmos német császár a 
francziáktól 1870/1-ben elvett bronzágyukból öntette ezt 
az óriási harangot, amelynek nagysága miatt tetemes 
költségen külön haranglábat emeltek a toronyban. Mikor 
elkészült, a próbánál szépen szólt ; amint azonban fel-

húzták, hangja tompán, rekedten zúgott, nagy csalódására 
a megjelent sokaságnak. Ennek természetes okát adni 
nem tudják, mert a harang sértetlenül jutott helyére. A 
nép azonnal fölkapta az esetet és csodás magyarázatot 
keresvén, csakhamar arra a hiedelemre jutott, hogy Isten 
maga vette el a harang szavát, mert katholikus temp-
lomban eretnek (protestáns) császár harangja nem hív-
hatja az élőket istentiszteletre, nem sirathatja őket 
holtuk után. 

Egy másik változata is van ennek ; az ugyanis, 
hogy a háború gyilkos szereiből, a száz halált okádott 
ágyukból készült ajándék nem lehet kedves Isten előtt. 

Nevezetesebb a Gürzenich, mely még a Hanza-szö-
vetség idejéből való érdekes épület, roppant nagy dísz-
teremmel, mely több ezer embert képes befogadni. 

Éppen ottjártunkban népes czentrumpárti választó 
gyűlés volt ott, melyen a folyó év (1895.) tavaszán el-
hunyt báró Schorlemer-Alst, a német kath. czentrumpárt 
vezére elnökölt. 

Oly nyugodt hangulatu s csendes lefolyású választó 
gyűlést még nem láttam. A szónokok nem tüzelték ma-
gukat mesterségesen a hangulatcsinálásba, a hallgatóság 
pedig nem hevült előre megrendelt tüntetésekben : mind-
két fél higgadtan, de annál határozottabban kifejezte 
szavakban s helyeslésekben, hogy a német katholikusok 
sziklaszilárdan ragaszkodnak követeléseikhez és ezektől 
sem a császár, sem Bismarck kedveért nem tágítanak. 

Ez az önérzetes, tudatos eltökéltség az egész Rajna-
melléken észlelhető és ez adja magyarázatát annak a 
jelenségnek, hogy Kölnben s a rajnavidéki iparos s gyá-
ros városokban, sem a doktrinér liberalizmus, sem a 
szoczializmus nem képes lábrakapni, kivéve a westfáliai 
kőszénvidéket, hol a protestáns elemmel vegyes munkások 
többsége Lassale s Marx igéire esküszik. 

Anvers. 
Virágos kerthez hasonlít a környék, melyen vonatnnk 

végig robogott: oly gocdosan mivelt földet, mint déli 
Hollandiában s Belgiumban, csak Angliában lehet még 
találni, melyen a gabonanemüek mellett az iparnövények 
tulsulylyal birnak és a melyen a kedvező talajviszonyokat 
a gazdasági tudomány minden segédeszközével iparkodnak 
a fejlődés oly fokára emelni, mely hihetetlennek látszanék, 
ha a való eredmény nem igazolná. 

Igy értünk el Rotterdamba, melyet egy félórára 
meglátogattunk és csodáltuk Amsterdaméhoz hasonló 
vasúti s hajós forgalmát, különösen pedig a közelében 
lévő csatornákon alkalmazott csapó- s forgó-hidakat, 
melyek vonat közeledtekor egyik partról a másikra 
ereszkednek, mint valami óriás csapó-ajtó, vagy pedig 
egyik partról a másikhoz vízszintes irányban forognak, 
mintha egy láthatatlanul felszolgáló inas vagy pinczér 
ménkű nagy tálczát nyújtana felénk, — hogy azután, 
mihelyt a vonat átrobogott rajtuk, ismét a magasba 
emelkedjenek, illetőleg oldalt visszaforduljanak, hogy a 
gőzhajók s egyéb vontató járómüvek szabad utat nyer-
jenek a csatornákon. 

Rosendael-nél elhagytuk Németalföld klasszikus ta-
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laját és a nem kevésbbé hirneves belga földre léptünk, 
mely a középkor óta is sokáig egy vala amazzal. 

Esti hat órakor érkeztünk Anvers-be (olvasd : An-
versz ; flamandul : Antverpen, s igy nevezi a német is) ; 
éppen jókor, hogy a város közepén át folyó Escaut 
(Scheide) folyam rakodó partján a hosszú utazásban 
megdermedt tagjainkat fölvillanyozzuk s szénporral telt 
tüdőnket terhétől megszabadítsuk az esténkint beálló 
dagálylyal együtt érkező friss tengeri szellőnél, amikor a 
folyó medre 13 méternyire mély vizzel telik meg és a 
legnagyobb tengerjáró hajók útnak indulnak, vagy a 
nyilt tengerről befutnak a tágas révbe. 

Szinte honvágy szállt meg itt, mert a rakodó nagy-
ban hasonlit a budapesti balparti rakodóhoz, felül a 
sétány, alul a hajók kikötő helyei. De bár ez utóbbiak 
nagyobbak, az Escaut hatalmasabb a Dunánál, a rakodás 
pedig óriási méretekben folyik, a sétány felső rakodó, 
itt Promenoir a neve, Magyarország székes fővárosában 
összehasonlíthatatlanul mozgalmasabb, színekben dúsabb 
s előkelőbb, mint Anvers-beu. 

Öreg este lett, midőn elhagytuk a partot és annak 
nyüzsgő életét, testben lélekben fáradtan ugyan, de annál 
fogékonyabb hangulatban a szívhez szóló benyomások 
iránt. Utunk a székesegyház mellett vezetett, melynek 
remek gót stilü épülete, a nyílként (innen franczia neve: 
La flèche) égbe nyúló egyik tornya, míg a másik csonka, 
kiépítetlen maradt, mint egy kővé vált, még befejezetlen 
költői mü, egy végfutamaiban megszakadt isteni szim-
fónia hatott lelkünkre, mint egy túlvilági kép szemünkre 
az ezüstös holdvilágban, mely mesterileg szép idomait, 
harmonikus méreteit, a parányiságba elvesző oszlopsorait 
büvös-bájos fényével elárasztá. 

Csodálattal eltelve állottunk meg a középkor ez 
építészeti remeke előtt, midőn az óraütés elhangzásával 
megszólalt a toronyban a harangzene, mely a koronás 
zsoltáros ismeretes dallamu dicshimnuszát adta elő föl-
séges változatban : Laudate Dominum omnes gentes. . . . 
(Dicsérjétek az Urat minden nemzetek). 

Néma meghatottsággal vonultunk szállónkba és 
másnap kora reggel első utunk a székesegyház belsejébe 
vezetett, melynek fönséges szépségét áhítattal csodáltuk, 
megtekintvén benne a rendesen zöld függönynyel letakart 
mestermüveket, mint Rubens-nek „Krisztus levételét a 
keresztről," Van Dyk s mások remekeit, valamint a 
tölgyfából mesterileg faragott szószéket. 

A székesegyház mögött elterülő Place Verte-en áll 
Rubens szobra és nem messze innen, egy mellékutczában 
van Rubens gyönyörű szép lakóháza, melyben mindent 
ugy találtunk, amint a nagy mester életében volt. E ház 
s hagyományai a teljes Rubens-t képesek elénk vará-
zsolni, amint mestermüveit alkotta és polgártársai köré-
ben fejedelemként trónolt. Ez az a ház, melynek beren-
dezését azóta a legnagyobb festőművészek mintául vették 
és sokan közölük annak mását építették maguknak. 

Anvers templomai telve vannak a németalföldi mes-
terek alkotásaival: a Szent-Pál egyház három oltárké-
péhez és remek forgásu gyóntató-székeihez, valamint 
carrarai márványból faragott kálváriájához, Szent András 
templomának szószékéhez, mely Ádám s Évának a para-

dicsomból történt kiűzését ábrázolja, Szent-Jakab, bor-
romei Szent-Károly s a Jezsuiták templomának nem 
kevésbbé drága műkincseihez a festők, szobrászok s 
műértők ép ugy zarándokolnak, mint a hivők megszám-
lálhatatlan sokasága. 

A képtárak, régiségtárak hasonló műkincsei, vala-
mint dusgazdagságuk szinte nagy vonzóerőt gyakorolnak 
a művész- s műértő világban ; ezekhez méltón sorakozik 
az iparmuzeum, mely a szárazföld leginkább iparüző 
országának, Belgiumnak állandó tárlata. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, febr. 26. Le a bálványolikal! — 
Már egyszer figyelmeztettem Magyarország katho-

likus értelmiségét a „Váczi Közlöny" kiválóan tanulságos 
tartalmára, mióta uj szerkesztő vette a lapot keze alá. 
Jelenleg a lap élén egy vezérczikkely folyik, evvel a fel-
irattal a homlokán : Le a bálványokkal! Nagy ember — s 
világismerettel van megírva ez a czikkely. Tanulságos 
magában, tanulságos a gongolkodásban, melyet az olva-
sóban eszmetársulás utján kelt. 

Mindjárt a czikkely kezdete a keresztény életphilo-
sophia alapjaiba markol be. „A kereszténység, úgymond, 
a bálványozás elleni küzdelem. Első fellépése mindig e 
kiáltás: „Le a bálványokkal!" Ha következetes, nem 
tür ilyeneket sem vallási, sem társadalmi, sem politikai 
téren." 

És valóban ! Mi a bálványozás ? Az igaz Isten el-
hanyagolása s hamis istenek és istenkék kegyének haj-
szolása, illetve egy-egy emberi szenvedély kocsijába egy-
egy hamis istenkének igavonóul befogása. A pantheiz-
musnak a mindenség, a rationalizmusnak az ész, a 
materializmusnak az anyag, az utilitarizmusnak a siker 
és haszon, az imperializmusnak az önkény, az atheiz-
musnak és anarchiának ki-ki önmaga a bálványozott 
istene vagyis istenkéje. És igy sorba. 

Hogyan emanczipáljuk Európa és benne Magyar-
ország megkeresztelt, de többé-kevésbbé ily hamis istenek 
és istenkék imádására elfajult „felvilágosultjait" — a 
bálványozás rabigájából? 

Erre felelve egy mai állapotainkban rendkívül fon-
tos igazságra irányítja a „Váczi Közlöny" szerkesztője a 
közfigyelmet. Azt mondja vezérczikkelyében folytatólag : 
„Mit ér a bálványt ledönteni ha tisztelője nem bír 
nélküle ellenni" ? Először a szel lemi vakságnak kell 
megszűnnie, azután meg az zúzza szét a bálványt, a Ici 
előbb imádta." 

Aranyos, örökbecsű igék. Oh bár csak valósággá 
válnának Magyarország felett. Térítsük vissza az embe-
reket a keresztény kinyilatkoztatás világosságába ; verjük 
szét a szellemi vakság sötétség : et illuminabit omnia 
Christus, és az emberek maguk döntik le, apostoli királyi 
segitség nélkül, mely amúgy is már régóta kezdett el-
maradozni. az idegen istenségeket, melyeket Isten és 
Krisztus helyett imádnak. A ki csak bírja szóval, vagy 
tollal, égbekiáltó mulasztást követ el, ha valamivel nem 
járul az elmékre ülepedett szellemi vakság meggyógyi-

I tásához, az elmék keresztény felvilágosításához. A 
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nagyböjti körleveleknek és predikáczióknak mind a 
keresztény vallás nagy illuminácziójával, nagy meg-
világításával vagyis apológiájával kellene foglalkoz-
niok. Es azok a tömeges felolvasások országszerte a 
keresztény vallás isteni fenségéről és a kath. egyház 
páratlan létéről, melyeket ebben a lapban indítványoz-
tunk s a melyeknek hire oly kellemes visszhangot kel-
tének a derék „Társulati Közlöny "-nek a támogatása 
mellett, — hol késnek ez éji homályban ? 

A történt iszonyú romboláshoz mérve az újjászü-
letés előjeleinek nagyban kellene mutatkozniok. S apró 
forgolódásnál egyebet vajmi keveset látni. Rövid az idő ; 
a rombolás keltette élénkség lejár: tespedés fenyegeti a 
nagy küzdelem hevében kelt legszebb eltökéléseket 
elnyeléssel. 

Isten, világok Istene segits ! A tespedésbe való 
visszahanyatlástól oltalmazz meg minket! ? ? 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
A íebr. 27-iki püspöki konferencziáról. 

A konferencziát, mely délelőtti 10 órától délután 
fél 3-ig tartott, Vaszary Kolos bibornok hgprimás nyitotta 
meg rövid imádsággal. 

A tanácskozáson a következő főpapok voltak jelen : 
Csúszka György kalocsai érsek, Mihályi Viktor balázs-
falvi érsek, Zalka János, Bencle Imre, Bubics Zsigmond, 
Firczák Gyula, Szmrecsányi Pál, Vályi János, Rimely 
Károly, Meszlényi Gyula, Hornig Károly báró, Desstwffy 
Sándor, Steiner Fülöp, Szabó János püspökök és lehér 
Ipoly főapát, — a tanácskozmány jegyzője. Az üresedés-
ben levő rozsnyói és pécsi püspökségek Szekeres János és 
Troli Ferencz káptalani helynökeik által voltak képvi-
selve. 

Távolmaradásukat kimentették : Schlauch Lőrincz 
bibornok, Samassa József érsek, Pável Mihály nagyváradi 
gör. kath. püspök, Lönhárt Ferencz erdélyi püspök, 
Hidassy Kornél szombathelyi püspök, Schuster Konstantin 
váczi püspök, Liviu András lugosi kápt. helytartó. 

A tanácskozás tárgyát a kongrua és ciutonomia ügye, 
a kassai vértanuk boldoggá avatása, továbbá a püspöki 
karnak a müléniumon való részvétele, és a kath. tanitók 
kongresszusa képezte. 

a) Az első kérdés, melylyel a konferenczia foglalko 
zott, a kongrua ügye volt, melyre vonatkozólag felolvas-
ták a szent atyának egy levelét is, mely a püspöki kar 
további eljárásának irányát szabja meg. A pápa levele 
mutatja, hogy a szentszék szintén jóakaratú figyelemmel 
kiséri a kongrua rendezését. 

Azután a herczegprimás előterjesztette ő felségének 
lassies miniszterhez intézett és ennek kapcsán a kép-

viselőházban előadott levelét. Többen szóltak e kérdéshez, 
érdemleges határozatot azonban a püspöki kar nem 
hozott, miután sem a kormány konkrét' javaslatai, sem 
a hozzájárulás módozataira nézve a püspöki kar tájékozva 
nincs. A püspökök mindea irányban fentartják szabad 
elhatározásukat, de abban már most is teljesen egyet-
értenek, hogy a kongrua kérdésének olyan megoldása, 

mely ujabb korteseszközt adna a kormány kezébe az alsó 
papsággal szemben, semmi esetre sem mennek bele. 

A kongrua mielőbbi rendezésére nézve a konferen-
czia egy ujabb bizottságot küldött ki, melynek tagjai : 
Samassa József egri érsek vezetése alatt Szabó 
János szamosuj vári, Meszlényi Gyula szatmári, Steiner 
Fülöp székesfehérvári és Szmrecsányi Pál szepesi püspök-

b) A kath. autonómiával, mivel a kormány a hiva-
talos akczió megindítását úgyis a jövő évre helyezte 
kilátásba, a püspöki kar ezúttal nem tartotta időszerűnek 
foglalkozni. 

c) Egy másik lényeges tárgy volt, melyet Steiner 
Fülöp székesfejérvári püspök terjesztett elő a XYIII-ik 
századbeli három kassai vértanú boldoggá avatása tár-
gyában. Erre vonatkozólag a magyar főrangú nők is 
kéréssel járultak a püspöki kar elé, melyben a 
vértanúságot szenvedett két jezsuita atya és egy eszter-
gomi kanonok boldoggá avatását kérik. A püspöki kar 
megállapodott, hogy a szükséges előkészületek megté-
telére felterjesztést fog tenni a szentszékhez. Ezzel kap-
csolatban szóba került Árpádházi szent Margit kanoni-
zácziója, miután azonban ez ideig Fraknói püspök ujabb 
adatok birtokába jutott a veszprémi püspökség okmány-
tárában, és mivel ugyanezen kérdéssel a bollandisták is 
foglalkoznak^ a püspöki kar csak ezen kutatások befe-
jeztével fog a szentté avatással foglalkozni. 

d) A negyedik ügy a kath. tanitók millenáris kon-
gresszusa volt. A püspöki kar a kongresszus terve ellen 
észrevételt nem tesz s annak megtartásába beleegyezik. 

A siker előmozditása és biztosítása végett a maga 
kebeléből Hornig Károly báró veszprémi püspököt kül-
dötte ki azzal, hogy egy bizottságot alakítson, s melléje 
alelnökökül Palotay veszprémi és Komlóssy esztergomi 
kanonokot nevezte ki. A kongresszus ügyeit tehát a püspöki 
kar részéről Hornig püspök intézi. 0 lesz a kapocs a 
kath. tanitók kongresszusa és a püspöki kar között. 

e) A konferenczia főtárgya Bánffy Dezső báró mi-
niszterelnöknek a hgprimáshoz intézett átirata volt az 
ezredéves ünnepély tárgyában. Az átirathoz csatolva volt 
a milléniumi ünnep programmja. Bánffy báró levele csak-
nem kizárólag szent István ünnepéről szól és felkéri a 
püspöki kart, hogy szent István napja az idén minél fé-
nyesebben tartassék meg. A felszólaló főpapok közül töb-
ben rosszalták azt, hogy bár a millénium már a küszöbön 
van, a kormány még ma sem tudja, mi lesz a végleges 
programm. Különben is az eddig ismeretes programm által 
előirt ünnepségekben igen csekély szerepet biztosítottak a 
főpapságnak. Elhatározta a püspöki kar, hogy a megálla-
pított összes ünnepségekben részt vesznek. Az egész püs-
pöki kar testüsetileg jelen meg május 3-án a Mátyás-
templomban tartandó hálaadó isteni tiszteleten ; junius 5-én 
pedig, mikor a koronát a várból kihozzák, a püspöki kar 
a regnikoláris bizottsághoz a maga kebeléből két tagot 
küld ki, a kik szintén udvari fogaton kisérik a koronát; 
a Mátyás templom főajtajában a püspöki kar teljes dísz-
ben, infulával és pluviáléban testületileg fogadja a koro-
nát. Junius 8-án, mikor a koronát a Mátyás-templomból 
az országgyűlésre viszik, a regnikoláris bizottsághoz szin-
tén két püspök csatlakozik udvari fogaton, mig a többi 
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püspök tetszésszerinti fogaton kiséri. Hasonlóképpen tör-
ténik a koronának a várba való visszavitele is. Különö-
sen hangsúlyozták a konferenczián, hogy a hgprimás, 
mint az ország legelső főméltósága, a szent korona kivé-
telénél és visszahelyezésénél jelen legyen. Elhatározta 
továbbá a püspöki kar, hogy testületileg megjelenik a 
parlament díszgyülésén, s a maga részéről nagy fénynyel 
fogja megtartani a május 10-én országszerte rendezendő 
Te Deumokat. 

Határozatba ment, hogy Szent István ünnepét kü-
lönös fénynyel fogják az idén ünnepelni, azon testüle-
tileg fognak megjelenni, s felkérik megjelenésre a királyt 
és as uralkó ház tagjait is. Ez irányban az intézkedések 
megtételére a herczegprimás kéretett fel. 

Végül miután Bánffy átirata a pápának a milleni-
umon való képviseltetését is szóvá tette, a konferenczia, 
e mennyiben erre szükség lenne, a közbenjárással a 
herczegprimást bizta meg. 

Ezután még tudomásul vették ő szentségének mult 
évi november hó 8-áról keltezett rendelkezését és ezzel a 
konferenczia véget ért. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ELET. 
A millenáris katholikus egyesület i kongresszus 

előkészítése . 

Folyó hó 25-én volt együtt a budapesti Kath. Kör 
helyiségeiben a kath. egyletek millénáris kath. kongresz-
szusát előkészitő országos értekezlet. 122 egyesületet kö-
rülbelül 100 kiváló férfiú képviselt. Nagyszerű látvány, 
még nagyszerűbb perspectiva a jövőre. A kath. egyletek 
millénáris kongresszusa lesz a milléniumi kath. aktiók 
legkiválóbbika. Ez fogja végezni a kath. újjászületéshez 
az alapozás munkáját. 

Esterházy M. Móricz elnök négy órakor megnyitja 
az ülést. Örömét fejezi ki, hogy az értekezletnek elnöke 
lehet Nem akar az értekezlet elé irányt szabni, csak 
azoknak a vidéki egyesületeknek aggályait igyekszik szét-
oszlatni, a melyek a meginditott akczióban a maguk ön-
kormányzatának korlátozását látják. Nincs ok az aggoda-
lomra, hiszen ennek az akcziónak éppen az a czélja, hogy 
megerősítse és szilárd alapra helyezze a katholikus egye-
sületi és társadalmi életet széles e hazában. Valaki egy 
hozzáirt magánlevélben azt mondta, hogy a katholikus 
eszmék vezéralakjai olyanok, mint a magános keresztek, 
melyek az ut szélén állanak s pihenésre hívják az 
eltikkadt vándort, hogy megerősödve folytathassa nehéz 
utazását. Szóló megfordítja ezt a hasonlatot s a vidéki 
katholikus egyesületekben látja azokat az útszéli keresz-
teket, a melyeknek árnyában a magyar katholikus társa-
dalom uj reményt, uj támaszt talál, hogy a mai szomorú 
viszonyok között igazainak védelmére keljen. Azon erős 
reményben, hogy a kongresszus működését siker kiséri, 
az értekezletet megnyitja. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd után az értekezlet 
áttért az elnökség javaslatának tárgyalására. Kiemeljük 
belőle a következőket. 

A százas előkészitő bizottság Pintér Kálmán alelnök 
indítványára a jelenlevő küldöttségek tagjaiból alakul, 

elnöke: Esterházv M. Móricz gróf, alelnökei Pintér Kál-
mán, Kisfaludy Á. Béla és Schiffer Ferencz, világi rész-
ről: Hortoványi József dr., Major Ferencz dr és Vay 
Kázmér. 

A kongresszus idejére és helyére nézve határozatba 
ment, hogy az lehetőleg augusztus 21—22-ikén a kiállí-
tás kongresszusi termében tartassék. Az első napon a 
szakosztályok üléseznek, a másodikon pedig lesz az ünne-
pélyes közgyűlés. Lakásról, ellátásról és egyéb kedvezmé-
nyekről az előkészitő bizottság gondoskodik. Részvételi 
díjul az értekezlet 2 frtot állapított meg. 

Nagyobb vitát provokált az egyes szakosztályoknak 
és azok ügykörének megállapítása. Az elnökség az első 
szakosztályba sorolja az irodalmi és társadalmi egyesüle-
teket. Ezt az értekezlet több tagja ellenzi s kívánja, hogy 
azok mindegyike külön szakosztályt képezzen. 

Walter Gyula dr különösen az irodalmi szakosztályt 
tartja fontosnak, mert a mint azt a mai szomorú társa-
dalmi és irodalmi pangásnak eddig is legfőbb oka az volt, 
mert sem egyházi vallásos irodalmunk, sem pedig szerve-
zett versenyképes sajtónk nem volt, a mely minden olda-
lon visszaverte volna az ellenség vakmerő támadásait. 
(Éljenzés.) 

Dudek János dr a vidéki sajtó szervezésének első-
rendű fontosságot tulajdonit. 

Chobot Ferencz egy negyedik osztályt, a sajtó és 
irodalmi osztály fölállítását javasolja. Az értekezlet 
Pintér Kálmán, Vay Kázmér, Kanócz István, Csávolszky 
József, Csillag Gyula, Major Ferencz dr, Molnár János 
és Vajay Isván hozzászólásai után ily értelemben hatűroz. 

A katholikus munkás- és legény-egyesületek szak-
osztályánál Molnár János és Major Ferencz dr a cseléd-
leányok menhelyét is fölveendőnek tartja, Streicher József 
és Ruschek Antal pedig a földmivelési ifjúsági egyesüle-
teket ajánlja. Az iditványokat elfogadják. 

A hitbuzgalmi és jótékonysági egyesületeknél a töb-
bek által ajánlott változtatásokat Molnár János indítvá-
nyára a százas bizottságra bizta az értekezlet. 

A gyűlés végén Walter Gyula dr tekintettel arra, 
hogy a százas bizottságot rövid idő alatt összehívni nehéz, 
a programm fontosabb mozzanatainak megállapítására 
egy szűkebb körű bizottság kiküldését javasolja, a mely 
aztán az alkalmas időben összehívandó százas bizottság 
elé kész tervezettel lépne s az ügyeket azzal együtt 
megvitatná. 

Az értekezlet erre az elnökön és alelnökökön kivül 
beválasztja a bizottságba : Szápáry István, Zichy Vladimír 
és ifj . dr Zichy János grófokat, továbbá Csávolszky 
József, Molnár János, Kanócz István, Csillag Gyula dr, 
Walter Gyula dr, Chobot Ferencz, Csapodi Isván dr, 
Kánter Kárcly és Kiss János dr urakat. 

Még Csávolszky József kanonok mondott néhány 
köszönő szót, mire az elnök az ülést a jelenlevők éljen-
zése között bezárta. 

H I V A T A L O S . 

Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-
terjesztésére Pédy János kis-görbői plébánost, Aczél József 
gyulakeszi plébánost és Kauzli Dezső papnevelőintézeti 
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igazgatót a veszprémi székeskáptalan tiszteletbeli kano-
nokjaivá kinevezem. 

Kelt Bécsben, 1896. évi február hó 4 én. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem elő-

terjesztésére Szekerák Kálmán sárospataki alesperes-ple-
bánosnak a tomay-i czimzetes apátságot adományozom. 

Kelt Bécsben, 1896. évi február hó 4-én. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

Dr Wlassics Gyula s. k. 

V E G Y E S E K . 
4 - A Budapesti közp. papnevelő intézet millé-

niumi díszemlékkönyve már megjelent. Adalékokat tartalmaz 
az intézet történetéhez, az ezredévi közoktatásügyi kiállítás 
programmja szerint. Háromszáz példányban nyomatták, 
ívrét alakban. Valóságos monumentális munka. A lemez-
papiron nyomtatott 10 példányból egyet ő szentségének 
visz magával Rómába a papnevelde nevében dr Firczák 
Gyula püspök, a ki holnap indul az örök városba. A 
másik példányt ő felségének fogja átnyújtani az intézet 
elöljárósága. Egyet-egyet kap a két bibornok stb. 

— Nagyböjti felolvasás. A budapesti katholikus 
kör tegnap este tartotta meg második nagyböjti felol-
vasását. Ez alkalommal Acsay Antal dr kegyesrendi 
tanár olvasta fel „A zsidó társadalom Krisztus korában14 

czimü kitűnő korrajzát, a melyben élénk színekkel festi 
és jellemzi azokat az ellentétes elemeket, a mikből 
Krisztus korának társadalma alakult. 

— Szobor Szaniszló Ferencznek. E század kö-
zepén Nágyváradnak híres püspöke volt Szaniszló Fe-
rencz. A kiváló főpapnak a nagyváradi káptalan néhány 
tagja emlékszobrot emeltet, melynek készítésével Tóth 
István jeles szobrászt bízta meg. Tóth a budai várban 
levő műtermében már megmintázta a szobrot, mely a 
püspököt reverendában s karos-székén ülve ábrázolja. 
1841-ben alapította Szaniszló a „Religiót". 

— Állami felügyelet a vidéki muzeumok és 
könyvtárak felett. A közoktatásügyi miniszter által 
egybehívott „országos muzeum és könyvtár-bizottság" 
utolsó értekezletén, melyen Széli Kálmán elnökölt, az 
Összes hazai muzeumok és könyvtáraknak állami fel-
ügyelet alá helyezésére nézve törvényjavaslatot is kellett 
volna tervezetbe hozni. Minthogy azonban az értekezlet 
többi tárgyai miatt annyira kifogytak az időből, hogy a 
bizottság vidéki tagjait továbbra itt tartóztatni nem 
lehetett : az elnök azt a kérdést vetette fel, vájjon bele 
egveznek-e az értekezlet vidéki tagjai egy kiküldendő 
szűkebb körű bizottság javaslatába. Dr Becsei Vilitor 
pannonhalmi főkönyvtárnok a bizottság vidéki tagjai 
nevében kijelenté, hogy csak azon esetre nyugodhatnak 
bele a meghívott vendégek egy szűkebb bizottság ter-
vezetébe, ha ez idejekorán a vidéki tagoknak is tudo-
mására hozatik és ujabb plenáris gyűlés elé terjesztetik, 
mivel első sorban a vidéki muzeumokat és könyvtárakat 
érdekelheti a javaslat. A fővárosi könyvtárak és muzeumok 

eddig is állami felügyelet alatt voltak és az időpont 
éppen nem opportunus arra, hogy ezt a felügyeletet a 
vidéki testületek és egyesületek által fentartott gyűjte-
ményekre vonatkozólag is nagyon emlegessük, Berzeviczy 
Albert h. elnök az időközben távozott Széli Kálmán 
nevében kijelölte a szűkebb körű bizottság tagjait és az 
ujabban egybehívandó, teljes számú értekezlet másik 
fontos tárgyául az „országos muzeum és könyvtár-bi-
zottságnak" a miniszter által való állandósítását tűzte ki. 

— Árpádkori közoktatásunk és a veszprémi 
egyetem. Erről a kérdésről értekezett a történelmi társu-
latnak mult héten tartott közgyűlésén Békefi Rémig dr 
cziszterczita tanár. A millénium eszméjéből indulva ki, 
visszatekintett azokra az alapokra, melyekben jelenkori 
szellemi művelődésünk csirái rejlenek. Fejtegetésében az 
európai fejlődés szempontjából tekinti és vizsgálja a hazai 
iskolázást, mely külföldi emberek vezetése alatt indult 
meg. Az első hittéritők, majdnem kivétel nélkül benczés 
szerzetesek, koruk tanultságával jöttek hozzánk s mig a 
magyar nép megtérítésén fáradoztak, apátságaik körében 
iskolákat szerveztek, hogy a nemzedékeket a maguk 
részére és a remzet javára kiműveljék. Magyar embe-
reket is vettek be, már ezeknek a kiképzése is föltéte-
lezi az iskolát, mert mint hittéritőknek tanultsággal 
kellett birniok. Volt is a benczéseknek iskolájuk Pan-
nonhalmán, s hihetőleg egyéb kolostoraikban is. A később 
hozzánk jöt t szerzetesrendek — a prémontreiek, cziszter-
cziták, ágostonrendüek, karthausiak, dömések, János-
vitézek, templomosok, németlovagrendiek és Pálosok — 
szintén szerveztek iskolát. A kolostori iskolákon kivül 
székesegyházi és káptalani iskolák is jöttek létre. A 
Gellért-legendából egy, Csanádon keletkező és egy, Fe-
hérvárott virágzó iskoláról értesülünk, s többnek is a 
nyomára jövünk a Dunántul. Gellért a magyar szárma-
zású papokat nagyon szerette s azon volt, hogy számu-
kat lehetőleg növelje. A megindult fejlődés mindegyik 
püspökség székhelyére követelt egy-egy iskolát; volt 
ezeken kivül még udvari és zsidó iskola is ; a nő-
nevelés ügyét meg az apáczaiskolák szolgálták. Az 
értekező megismerteti ez iskolák szervezetét is, midőn 
egybevetés utján kimutatja, hogy nálunk is volt trivium 
s részben quadrivium is ; vagyis a mi kolostori és székes-
egyházi iskoláinkban is tanítottak nyelvtant, szónoklattant 
és dialektikát, továbbá zenét, számtant, mértant és csilla-
gászatot. Az egyes tárgyak metodikájának rajzolása után 
az értekezés súlypontjára került a sor. Az a kérdés : Vesz-
prémben volt-e egyetem, vagy nem ? Az értekező a szigorú 
összehasonlító módszer alkalmazásával kimutatja, hogy a 
veszprémi iskola kolostori, székesegyházi és káptalani 
iskolából sem belső fejlődés, sem külső kapcsolódás 
utján nem alakulhatott studium generálévá ; s hogy ere-
detileg sem volt Studium generale. Ez állítását más bizo-
nyítékkal is támogatja s meg fosztja erejöktől azokat az 
adatokat, melyek látszatra a veszprémi iskola Studium 
generale voltát mutatják. Ezután kutatásának u j s meg-
lepő eredményeül határozottan állítja, hogy Veszprémben 
nem volt egyetem, hanem székesegyházi iskola volt. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

sgerdán es szombaton. 
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 

küldemény czimzendő. 

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

l Előfizethetni 
[ minden 
: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
: tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
jj IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt , hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
: levélben, intézendők. 

Budapesten, márczius 4. 19, 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
i | > 1 3 I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1896, 
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alkalmából a kötelező polgári házasság ellen. — Kath, Egyesületi Élet. A Katholikus Kör közgyűlése. — Irodalom. — Vegyesek. 

„Magyarország katkolikiis marad." 
Igy nyilatkozott XIII. Leo pápa ö szentsége, 

legközelebb, midőn tudományos kutatások végett 
Rómában tartózkodó hazánkfia, egyházi tudó-
sunk, Fraknói Vilmos, magyarhoni társait ő szent-
sége elé vezeté, bemutatá. 

Magyarország katholikus marad, mondá a 
pápa, azon incidensből kiindulva, mely hazánk-
ban az úgynevezett egyházpolitikai mozgalmak-
kal s az u. n. polgári házasság meghonosításával, 
világi törvényesitésével bekövetkezett. 

A bölcs és szentéletü pápa eme nyilatko-
zata vigasztaló, bátoritó, sőt dicsérő, magasztaló 
ránk nézve. Mintha mondotta volna az isteni 
Gondviselésben ós Krisztus Ígéretében biró pápa 
Jézus szavaival: „Ne félj, kisded nyáj, mert 
tetszett Atyátoknak, nektek adni az országot," 
az igazságot, a győzedelmet. (Luk. 12, 32.) És 
ismét, mintha mondotta volna : „Bizzatok, én 
meggyőztem a világot." (Ján. 16, 33.) Dicsérő, 
magasztaló, kitüntető pedig ránk nézve annyiból 
a pápának eme nyilatkozata, mivel föltételezi, 
sőt teljesen meg van győződve a pá a arról, 
hogy mi magyarhoni egyháziak, kikre Sión bástyái-
nak őrizete van bizva, és Magyarországnak még 
meglevő világi katholikus eleme, őrködve, mű-
ködve, védekezve, harczolva, imádkozva, csele-
kedve, küzdve, győzedelmeskedve mindent el fo-
gunk követni, és semmit el nem mulasztani, 
hogy szent Is tván országának s a Boldogságos 

Szűz örökségének katholikus jellege megőriztes-
sék, fennmaradjon. 

Ez, és csakis ez lehetett és volt is értelme 
a nagy pápa nyilatkozatának, és nem egyéb. 

Ámde az ellenséges ember, homo inimicus, 
a konkolyhintő, elferclitve a gondolatot, más értel-
met adott, vagy legalább igyekezett adni a pápa 
szavainak, nyilatkozatának. Kárörvendve hirdette 
lapjaiban a világnak, amit Wlassics a felekezet-
len államnak vallásügyi (!) minisztere és társai 
annyiszor hangoztattak, hogy a polgári házasság 
egyátalján nem sérelmes a kath. egyháznak a 
házasságról szóló dogmájára nézve s ennélfogva 
e tekintetben semmi veszélyt nem rejt magában 
a kath. vallásosságot és erkölcsösséget illetőleg, 
sőt még javára, előnyére szolgál, mert sarkalni 
fogja a kath. lelkipásztorokat hivatásuk mezején 
szélesbkörü tevékenység s megfeszitettebb erély 
kifejtésére! Valóban gyönyörű fiiozoféma ! S hogy 
eszerint, a pápa szavaiból következtetve, a ke-
resztény és kath. egyházi házasság az u. n. pol-

ári házassággal nagyon is széppen és jól meg-
férnek egymás mellett, és teljesen kibékülnek 
egymással; s következőleg Magyarország az u. n. 
polgári házasság behozatala és elfogadása után 
sem szűnik meg katholikus ország lenni. 

Éppen annyi ez, mint ha a mohácsi vész 
után, a török hódoltság keletke/tén, Magyaror-
szág géniusza igy szólott volna a magyar nem-
zethez : Pannónia Magyarország marad: a török 
iga elfogadásával s készséges viselésével is, nem 
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pedig kitartó szellemével, erélyével, a hóditó és 
elnyomó elleni küzdelmével, melyet a magyar 
nemzet másfél századik folytatott, vivott s vég-
tére, kiűzvén a törököt az országból, visszaadta 
Magyarországot önmagának. Vagy miként nem 
oly rég a szerbtövis özönlötte el az országot, 
elnyomással fenyegetvén növényzetünket, t rmé-
nyeinket, mig nem az nem annyira a szorgal-
mas irtás következtében, mint inkább önmagától, 
s a reá nézve kedvezőtlen időjárástól, kipusztult. 
Vagy miként legközelebb a filoxera s ennek nyo-
mában a peronoszpora teszi tönkre szőlőinket, 
mig mindennemű emberi, ellenkisérletekkel da-
czolv.'n, eljő majd annak is az ideje, hogy meg-
szűnik lenni és pusztitani. 

Mind a török járom és elnyomás, mind a 
szerbtövis, filoxera, peronoszpora felköltötte, aczé-
lozta ugyan a nemzet észbeli, lelki testi erejét, 
kifejtette az ellenségtől vaió szabadulásra irány-
zott. törekvését. De azért senki sem fogja okos 
észszel mondani, hogy a félszázados török ura-
lom, vagy a szerbtövis, a filoxera, a peronosz-
pora nem volt sérelmes, nem ártalmasa nemzet ön-
állóságára, jólétére, mezőink, hegyeink terményeire 
virágzására nézve. Még kevésbé fogja pedig va-
laki azt vitatni, hacsak alávaló gúnyt űzni nem 
szándékozik, hogy az elősorolt csapások még 
javára szolgáltak az országnak, ha csak azt az 
egyetlen kivételes jót nem érti alatta, melyet 
az imádandó isteni Gondviselés szokott idővel a 
legnagyobb roszból is előidézni; amely esetben 
azonban annak a jónak a hangoztatása nem az 
előző csapást, hanem a minden rosszat orvosolni 
és jóra forditani tudó isteni Gondviselés legböl-
csebb és legkegyelmesebb működését és irgal-
masságát illeti. 

A Gondviselés olykor érdemileg büntet 
meg, bűneik, hibáik miatt, egyeseket ós nemze-
teket, többnyire azonképpen, amiképpen vétkez-
nek, miszerint teljesedik e mondat: Per quod 
quis peccat, per idem punitur et idem, hogy 
ekképp a bűn voltaképpen maga a büntetés ís. 
Amely nemzet az immoralitásnak, a testiségnek 
hódol: abban találja meg halálát, végpusztulását 
is, mint Sodorna és Gomorrha, úgyszintén P víz-
özön előtti nemzedék, vagy a római birodalom; 
a mely nemzet versengésnek adj i át magát, az 
a versengésben vész is el, mint a lengyel nem-
zet; a mely nemzet pedig a szent házasság s 
benne a család kötelékeit tépi szét, az saját 
testét, létét marczangolja, mint az évről-évre 

fogyó franczia; a német, mely fontoskodva ugyan 
s végre a magyar nemzet, mely rohamosan ha-
lad a dissolutió és erkölcstelenség veszedelmes 
lejtőjén alá. 

A különbség egyes ember és a sokaság, egy 
egész nemzet bűne között csak az, hogy mig az 
egyes, bármit kövessen is el, végtére meghal* 
mert contra vim mortis, non est (egyes emberre 
nézve) medicamen in hortis, addig a nemzeteket 
gyógyithatókká tevé a Gondviselés, sanabiles 
fecit nationes. A nemzeteknek csak akarni kell, 
komolyan akarni és meggyógyulnak és élnek. 
Az egyes, ha meghalt, megszűnt lenni ez életre 
nézve; a nemzetből ezren meg ezren dőlhetnek 
ki, vagy veszhetnek el bűneikben : a nemzet még 
él és életben maradhat, ha élni akar. Viszont az 
egyes, ha elhalt, feltámad újra Ez a remény, ez 
a valóság van az ő kebelében elrejtve. Annak 
bizonyosságát magával hordja. A nemzet azon-
ban, mely egyszer meghalt, nem támad fel többé 
soha. Nagy mulasztást, bűnt követ el az orvos, 
kinek tudatlansága vagy gondatlansága miatt egy 
élet szűnik meg a hazában. Mily nagy, mily 
iszonyú a bűne, a gonoszsága, vagy vétkes tudat-
lansága azoknak, kik egy egész nemzetnek idézik 
elő, okozzák vesztét, halálát, ássák meg a sirját! 

Egyeseknél a bűn következményei gyorsan 
követik anyjokat, a bűnt és hozzák maguk után 
a kora halált. Nemzeteknél kissé lassúbb, huza-
mosabb a fejlődés valamint a jóra, ugy a 
rosszra is. 

A katasztrófákat jelek szokták megelőzni. 
A világkatasztrófának — az Ítélet napján — 
egyéb előjelei közt az eszméknek, az emberi 
gondolkodásnak, az értelemnek iszonyú zavara 
emlittetik. I t t van Krisztus, amott van Krisztus ! 
fogja kiáltani a tévely szelleme. Krisztus pedig 
villámsebességgel fog az égből leszállani, hogy a 
romba dölt világ fölött megitélje az eleveneket 
és holtakat. 

Nem mondom, hogy az Ítélet napja köze-
ledik felénk. De valamint a végitéletnek, ugy 
az országok, birodalmak és nemzetek Ítéletének 
is vannak előjelei, csalhatatlan előjelei. Ez elő-
jeleknek egyike keresztény országokban és nem-
zeteknél is Krisztus holléte. I t t van Krisztus, 
amott van Krisztus! 

Nem ugyan azon aggályos, a keresztény 
magyar nemzetre és hazára nézve vészt rejtő 
előjelek mutatkoznak-e minálunk is: az iszonyú 
eszme- és fogalomzavar; az anyagimádó testi 
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ember már meg se akarja érteni, sőt guny-
mosolylyal fogadja, helyesebben veti meg azt, 
a mi a léleké. Krisztust mindenünnen száműzik: 
a házasságból, a családból, az iskolákból, a 
tudományból, a társadalomból, a törvényhozás-
ból; egyidőre még csak a templomokban tűrik 
meg bizonyos korlátok között. Hová vezet ez ? 

A földi és égi üdvre vezető ut kétfelé 
ágazik, helyesebben szólva két ága folyik össze 
egy mederbe, egy útba. Az egyik a törvény, 
mely Mózes által adatott , a másik a kegyelem, 
mely Krisztus által szereztetett. S mily kellemes, 
mily könnyű ez utóbbi, hogy joggal mondhatná 
az édes Üdvözitő : Az én igám kellemes és az 
én terhem könnyű. 

Feladatunk nekünk mint egyháziaknak: 
ezen az uton maradni és haladni ; a gondviselé-
sünkre és vezetésünkre bizot takat ez uton 
megtartani, vezérelni; az arról letérteket, le-
tévelyedetteket arra visszaterelni ; az azon hala-
dókat bátoritani megerősiteni. Ekkép fogjuk 
hazafiúi kötelmünket is legtökéletesebben s 
leghivebben teljesiteni. Igy fog beválni a szent-
atyának és mindnyájunk vágya és reménye: 
„Magyarország katholikus marad" és fenmarad 
a második évezredben is! 

Zelestyei. 

A vallások világkongresszusa 1900-ra 
tervezve.*) 

Két évvel ezelőtt Chicago vallási parlamentnek volt 
szinhelye. E parlament példáján indulva, — állítólag, Pá-
risban is ily általános vallási kongresszust akarnak szer-
vezni. „E kongresszus eszméje, — irja a L'Eclair egyik 
munkatársa, egynehány fiatal franczia paptól jő, kik a 
katholikus egyetlen (l'Institut catholique) s a Sorbonne 
együttes látogatásával alapos tudományra és nagyfokú 
vallási „türelmességre" tettek szert. — Ezek névszerint : 
Klein Félix, katholikus egyetemi tanár a , Vallási és iro-
dalmi irányzatok11 ismeretes szerzője, Joinniot, 4meauxi 
püspöki helynök, Vignot Péter és Charbonnel, ki e terv-
nek, melynek vázlatát már el is készítette, a Revue clé 
Paris-ben egyik legbuzgóbb szószólója." 

A VEclair munkatársa elment Charbonnel úrhoz 
megtudni, hogy tulajdonképp mi is akarna lenni ez a 
Vallásügyi világkongresszus ? 

— A dolog nagyon egyszerű, — válaszolt Charbon-
nel ur. — Néhányan fel akarjuk ujitani az evangéliumi és 
demokratikus hagyományt, fel akarjuk keresni a népet, 
melynek számára a vallásban legalább is erkölcsi támaszt 

*) Természetesen, bukott eszme volt ez a dolog kezdettől 
fogva. I t t adjuk a dolog történetét, és egy következő czikkelyben; 

annak kudarczos végét. A szerk. 

látunk. Hogy e czélunkat elérhessük, a vallást nem sza-
bad a népre erőszakolnunk, hanem elő kell adnunk a 
tant a maga egyszerűségében, méltóságában, egész őszin-
tén s a népre kell hagynunk, hogy abból a neki hasznos 
és szép dolgokat elfogadja. 

Természetesen, — mi ezzel egy pillanatig sem von-
juk kétségbe, hogy az igazságnak joga van uralkodni, — 
hanem ugy gondoljuk, hogy gyakorlatilag véve a dolgot, 
első és fődolog a lelkiismereti szabadság föntartása, s 
hogy épp ezért a vallásnak csakis erkölcsi tanait ad-
juk elé. 

Nem terjeszkedünk ki annak a vizsgálatára, — váj-
jon van-e a katholikus vallásúak, — amint azt tántorít-
hatatlanul hisszük, oly erkölcsi becse, mely diadalt hoz 
számára, sem azt, vájjon lehetséges-e egy a jelenlegitül 
különböző oly kor, melyben a társadalmi nagy kérdések 
meg lfsznek oldva. Mi gyakorlatilag veszszük a dolgot, 
s minden további kutatás nélkül, a fősúlyt az erkölcsi 
nevelésre fektetjük, mely mellett századok bizonysága szól, 
s melyre a nép az átöröklés utján már előkészítve van." 

De e törekvésöket mily tényekkel fogják nyilvános-
ságra hozni? Sikerül-e majd ez] embereknek megértetni a 
néppel, hogy ők nem egy uj felekezet tanitói, hogy ők 
nem valamely uj vallás, — hanem a szélesebb körű er-
kölcsi nevelés érdekében buzgólkodnak ? 

,A mi véleményünk szerint, folytatá Charbonnel ur, 
egy oly parlament, melyre minden vallás különbség 
nélkül meghivatnék, melyen az összes vallások szolgái 
tanaikat teljes szabadsággal előadhatnák és magyaráz-
hatnák, a leghathatósabban bizonyítaná a nép előtt 
őszinteségünket, midőn néki vallásról beszélünk. 

Ön tehát látja alapelvünket, melyből kiindulunk, s 
tudja, hogy mi a szándékunk, midőn a chicagói példá-
jára — mi általános vallási kongresszust tervezünk. De 
jegyezze meg azt is, hogy mások nagyon is eltérő esz-
mékkel és czéllal lehetnek eltelve. 

íme, már több mint egy éve, hogy e kongresszus 
érdekében Bonet-Maury úrral, ki a chicagói gyűlésen az 
európai reformált egyházak képviselője volt tárgyalunk, 
eszménket alávetettük Gibbons kardinálisnak, ki azt me-
legen pártfogolta." 

E Francziaországban tartandó kongresszusról XIII. 
Leóhoz állítólag feliratot intéztek volna, jelezve, hogy 
az eszme már többek részéről helyesléssel találkozott. A 
pápa mint mondják, föltétlenül jóváhagyta az eszmét, 
de éppen, hogy a tökéletes sikert biztosítsa, nem akart 
nyiltan védnökéül fellépni, nehogy e tervezett gyűlés, 
melynek függetlennek és általánosnak kell lennie, vala-
mikép ugy tűnjék fel, hogy azt tulajdonkép a pápa 
tartja. 

„Az igazat megvallva, folytatá Charbonnel ur, azon 
hir, hogy egy ily fajta gyűlés fog tartatni Francziaor-
szágban, ugy látszik, kissé megütközést keltett a katho-
likusoknál, kik egész mostanáig, általában véve tartóz-
kodólag viselik magukat ; a mi ó-világunkban még min-
dig megvan a régi vallási viták iránt táplált ellenszenv ; 
nálunk a különböző vallások képviselői nem keresik fel 
egymást eszmecsere szempontjából, sőt gondosan kerülnek 
minden érintkezést. 
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Amerikában már egész másként megy a dolog; 
bizonyos ügyekben az ellenséges vallások képviselői 
szívesen egyesitik erőiket. Ott van Gibbons kardinális 
ki egy protestáns pásztor után szónokolt egy meetingen 
(nép-gyülés) a szabad ég alatt, s mint ő szokta mondani, 
a dogmákban fel kell tartani a különbséget de sz er-
kölcsi működésben ott egyesülni keli. 

Ily szellemben kívánjuk mi megtartani a kon-
gresszust, melyet egyáltalán nem szabad a „keresztény-
ség tizenkilencz évszázados történetének nemzetközi és 
általános kiállítása" gyanánt felfogni, melyben bő része 
lesz a korképeknek mindenféle jeleneteknek és korfestő 
öltözeteknek. Nem, korántsem akarjuk az 1889-iki kiál-
lítás cairoi utczáját a vallás szempontjából ismét léte-
síteni czélunk tudományos gyűlés.u 

A gyűlés a tervezet szerint két szakra oszlanék ; 
az elsőben mindegyik vallás külön külön megvitatná a 
nyilvánosan elmondandó beszédek tárgyát. 

A másodikban pedig mindegyik vallás saját szóno-
kai által bizonyítaná igazát a nép előtt. 

A kongresszus a Sorbonne nagy termében folynék 
l e : itt, Puvis de Chavannes freskói alatt, a tudomány 
ez épületében, mely az üres theologiai viták menhelyét 
fölváltotta, fog e gyűlés megtartatni, melynek czélja az 
összes vallásokat közös erkölcsi cselekvésre egyesíteni.*) 

* * 

Bevallom, hogy a dolog előttem nem oly egyszerű, 
mint Charbonnel ur előtt ; és jóllehet, szerfölött sajnálom, 
hogy e tekintetben nem érthetek egyet oly emberekkel, 
kiknek érdemeit becsülöm, kiknek jóakarata kétségtelen, 
kik valóban buzgó, fenkölt szellemű papok s fáradhatat-
lanul munkálkodnak a jó tanok terjesztésén s kik közül 
többen barátaim is, mégis, nem bírom elképzelni, hogy 
e nemű kongresszus csak valamikép is elősegítené a 
vallásos élet újra ébredését. 

E jó akarattól vezérelt csapat a mint Charbonnel 
ur társait nevezi a vallásos egyesülés és kibékülés nagy 
müvét a türelem nevében szándékozik végrehajtani. A 
vallási türelem ! íme egyik hangzatos jelszava száza-
dunknak, mindenki megvárja, hogy a pap, hogy a vallás 
türelmes legyen, a polgári törvény is, ezért biztosítja a 
teljes vallásszabadságot, előtte minden vallás egyformán 
jó. Ha van is kor, melyben a hires hadvezérrel azt kell 
vallanunk, hogy Egy hit, egy törvény, van ismét más 
idő, midőn azt kell mondanunk, mit Fénelon mondott 
I I . Jakab fiának: „ Adja meg az összes vallásoknak a 
polgári szabadságot, nem mintha mindegyik vallás egyen-
lőkép közönyös dolog volna, hanem mert el kell tűrnünk 
nekünk is azt, amit Isten eltűr." A vallásnak jelenleg 
Francziaországban oly tökéletes és feltétlen szabadsága 
van, hogy ennél nagyobb szabadságát még csak képzelni 
is lehetetlen ; de vájjon legalább is nem helytelen dolog e 
ez állapotot ünnepélyesen jóváhagyni, s igazolni a tör-
vény közönyösségét, mely jogi szempontból vétkes dolog, 
s a vallási-közönyt hathatósan terjeszti. Ha az általános 
vallási kongresszuson a kath. egyház is résztvenne s ha 
mindjárt a legelső helyen is szerepelne, nem feledkeznék-e 

meg arról, hogy az égből származik, hogy ő az egyedül 
igaz vallás s hogy következőleg türelmetlennek kell 
lennie a többi tanokkal szemben ? 

Meg vagyok győződve, hogy ha van hely, melyen a 
katholikus egyháznak nem lehet megjelennie, akkor ez 
a hely a Sorbonne nagyterme, mely 1900-ban az összes 

S vallások képviselőit fogja magában fogadni. 

Mert hiszen, minden igazság szükségképpen türel-
metlen az ellentétes nézet iránt. Ha valamit állítunk ki 
van zárva annak a lehetősége, hogy ugyanakkor megta-
gadjuk ugyanezt a dolgot; fény és sötétség meg nem fér-
nek egymással. Ott, hol semmi sem bizonyos, semmi 
sincs eldöntve, ott lehetnek különböző vélemények és 
meggyőződések. A kétes dolgoknál értem és követelem 
is a szabadságot. De mihelyest az igazság félreismerhe-

; tetlenül jelentkezik, éppen azért, mert igazság, azonnal 
! szükségképpeni, egy és türelmetlen. A türelmes igazság 

önmagát öli meg. Ha állításunkban kételkedünk, — akkor 
gyengitjük ez állításunkat ; már pedig a kételkedés jele, 
ha a tagadást közönynyel nézzük. Az igazságnál a türel-
metlenség az önfentartási ösztön megnyilatkozása s a tu-
lajdonjog törvényes gyakorlata. Ha birtokába vagyunk az 
igazságnak, védenünk kell azt, máskülönben nagyon köny-
nyen elveszíthetjük. 

De hiszen a türelmetlenség — egyenesen a dolgok 
természetéből kifolyólag, — mindenütt jelentkezik, mert 
mindenütt jóval, rosszal, igazsággal, hamissággal, renddel 

: és rendetlenséggel találkozunk ; a jó pedig kizárja a rosz-
szat, a rend ellensége a rendetlenségnek, P . o. melyik 
tétel türelmetlenebb, ennél : 2 X 2 = 4 ? Ha ön azt mondja 
nekem, hogy 2 X 2 = 5 vagy hogy 2 X 2 = 3 — azt 
felelem önnek, hogy 2 X 2 = 4. S ha ön erre azt vála-
szolja, hogy nem vonja kétségbe az én számitásom he-
lyességét, de mégis megmarad előbbi tétele mellett, s 
arra kér, hogy én is hasonlóan elnéző legyek önnel szem-
ben,— akkor, bár teljesen meg vagyok győződve, hogy 
az igazság az én részemen van, mégis talán hallgatni fo-
gok, mert utóvégre is, nem nagyon fontos dolog, hogy van 
oly ember is, a ki szerint kétszer kettő annyi mint három 
vagy öt. Némely kérdésekben tehát — bizonyos határig, 
békén el lehetünk egymás mellett. Igy pl. engedékeny 
leszek az irodalmi, politikai és művészeti kérdésekben, 
mert ezeknek nincs egyetlen egy kizárólagos és megbatá-
rozott eszménye (typusa). E tárgyaknál a szép és igaz 
többé-kevésbé a megállapodástól függ, a melytől ha va-
laki eltér, legfölebb a józan ész és jó ízlés anathémáit vonja 
magára. De ha a vallási igazságról van szó, melyet Isten 
tanított vagy nyilatkoztatott ki, hogy ha az ön örök bol-
dogságáról és lelkemnek üdvéről van szó, — akkor meg-
szűnik minden alkudozás. I t t már hajlithatatlan leszek, s 
annak is kell lennem. Minden igazságnak türelmetlenség a 
sajátsága ; de mivel az összes igazságok között a vallási 
igazság a legfüggetlenebb s a legfontosabb, — követke-
zésképp a türelmetlenség ennél van leginkább kifejlődve. 

(Folytatjuk.) 

*) L'Eclair 1895. szept. 9. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Augsburg, febr. 23. A bajor püspöki kar felirata 

a regenshez a német birodalmi polgári törvénykönyv 
előmunkálatai alkalmából a kőtelező polgári házasság 
ellen. — 

Különösen a kötelező polgári házasság ellen irányul 
az a felirat, melyet a németországi polgári törvénykönyv 
kidolgozása alkalmából a (bajor) püspökök a regens elé 
terjesztettek. A katholikus jogász-egylet „Németország 
tervbe vett polgári törvénykönyvének megbirálása" czimü 
iratban már 1890-ben jogtudományos alapon ellenezte 
azt, hogy a kötelező polgári házasság a tervbevett 
törvénykönyvbe felvétessék. 

E tervbevett törvénykönyvön dolgoztak ugyan kiváló 
ezentrum-pártbeli jogászok is, de, kisebbségben lévén, a 
házasságkötésre vonatkozó keresztény alapelveket érvényre 
nem ju t ta tha t ták . Most e törvényjavaslat pont ja i egyen-
ként gondos tanácskozás tárgyát képezik az országgyűlés 
egy külön bizottságánál, s ezután az országgyűlés nyil-
vános üléseiben végleges tárgyalás és szavazás alá ke-
rülnek. A czentrum bizonynyal minden lehetőt el fog 
követni, hogy a kötelező polgári házasság az u j törvény-
könyvből kimaradjon, s ekként a püspökök felirata 
súlyában nyerjen. 

De szükséges, hogy a közjólét e rendkívül fontos 
alapkérdésében maga a katholikus nép is felvilágositást 
nyerjen és hogy föltétlenül csatlakozzék egyházi és po 
litikai vezéreihez és képviselőihez. Ha a kormány nem 
látja, hogy a püspökök mögött a czentrum, s a czentrum 
mögöt t ott áll az összes katholikus nép, akkor a püs-
pökök legszebb beadványai is az állam papirko s árjába 
kerülnek, vagy pedig, mint az áldatlan Lutz minisztérium 
idejében megvető visszautasitásban részesülnek. 

A polgári házasság türelmetlenség és vallási gyű-
lölet gyümölcse. Első ízben 1580-ban tagadta meg az 
állam — Nyugot-Fr ies land kálvinista tar tományaiban és 
Hollandiában — a katholikus és lutheránus házasságoktól 
az állami elismerést, s az összes házasságok polgár i lag 
csak akkor voltak érvényesek, ha vagy kálvinista lelkész, 
vagy pedig állami közeg előtt köt tet tek. 1656-ban a 
polgári házasság e faja kiterjesztetett az egész Német-
Alföldre. Angliába a másként gondolkozókkal de külö-
nösen a katholikusokkal szemben fanat ikus türelmetlen-
séggel viselkedő protestáns Cromwel hozta be a kötelező 
polgári házasságot. A katholikusoknak és más feleke-
zetüeknek egyházilag kötött házasságát nem akar ta el-
ismerni ; midőn azonban a katholikusok lelkiismerete fel-
lázadt az ellen, hogy az állam által feltolt felekezetek 
lelkészei előtt kössék házasságukat, — kénytelen volt, a 
házasságkötésnek egy semleges formájá t engedélyezni. 

Mig eddigelé a polgári házasság inkább csak ki-
vé te les és szükségbeli intézmény volt, addig az első 
franczia forradalom teljesen alapjában változtatta meg a 
dolgot. A franczia forradalom Luther és Calvin elveivel 
teljes összhangzásban megtagadta a házasság vallási 
jellegét, s azt hirdette, hogy a házasság „pusztán testies 
dolog, s mint egyéb más foglalkozás, mint a ruházkodás 
s élelem, ház és udvar az elöljáróság (Obrigkeit) alá van 

rendelve." Az 1789-iki franczia alkotmány ezt az alapelvet 
állította fel : „A törvény a házasságot csakis polgári 
szerződésnek tekinti." 

S e nem csupán a keresztény, hanem a természeti 
jogelvekkel is ellenkező s az emberiség erkölcsi hagyo-
mányaival ellentétben álló téves alapon nyugszanak a 
Napoleon-codex-nek a házasságot illető intézkedései, 
melyek, mint a franczia fönhatóság maradványai, Pfalz-
unkban máig is érvényben vannak. 

Németország egyéb részeiben a polgári házasság 
behozatalára irányuló mozgalmak e század 40-es éveiben 
az u. n. „német- katholiczizmus"-sal s a forradalmi irány-
zattal vették kezdetüket. Mig azonban a politikai téren 
a forradalmi mozgalom elcsendesült, addig a vallási és 
társadalmi téren ismét ujul t erővel tört ki. Oldenburg 
még megelégedett a fakultativ polgári házassággal 
(1855 óta) Wür t t embe rg pedig (1858 óta) a szükségbe-
livel (Nothcivilehe) : Badenben azonban már a kötelező 
polgári házasság kellett 1869-ben. 

Poroszországban 1874. márcz. 9-én hozatott be a 
kötelező polgári házasság, kifejezetten mint kulturharczias 
törvény, még pedig mint ezt Falk kultuszminiszter szóról-
szóra mondta — „a többi kulturharczi törvények megerő-
sítésére, kibővítésére és szigorítására." S e törvények a 
még nagyobb fokú megerősítés, kibővítés és szigoritás 
szempontjából kiterjesztettek az egész birodalomra. A 
kulturharcz katonái ezzel a katholikus népet akarták 
elszakítani a papságtól s az egyháztól. De mind h iába! 
A katholikus nép nem engedte magát elszakittatni és 
végre is Bismarck volt kénytelen megválni Falkjától s 
lemondani kulturharcz törvényeiről, s a kötelező polgári 
házasság kevesebbet ár tot t a katholikus egyháznak, mint 

a protestáns állam-egyháznak. 
Pfalzunkban tehát a polgári házasság a franczia 

fönhatóságnak, Németországban pedig az áldatlan porosz 
kulturharcznak maradványa, s már csak ez indokokból 
sem szabad belekerülnie az u j polgári törvénykönyvbe, 
melynek szükségkép németnek és államfentartónak kell 
lennie. 

Tagadhatat lan, hogy az államnak s egyáltalán a 
polgári társadalomnak igen fontos érdekei függnek a 
házassági viszonyok rendezettségétől. De éppen a rend 
érdekében veszélyes, ha a házasságot egyoldalulag csakis 
polgári szerződésnek tekintjük. Már a pogány római 
jogszerint a házasság ndivini et humani juris communi-
cation v. i. az isteni és emberi jognak közössége. A 
Napoleon-féle polgári házasság pedig épp ez isteni jelleget 
törli el s a házasságnak csakis alárendelt jelentőségű 
oldalát ismeri el. Ez nem rend, hanem rendetlenség, zavar. 
S valóban, a polgári házasság elve, a gondolkodás szigorú 
törvényei szerint, a házasság teljes megsemmisüléséhez 
vezet, előttünk áll Bébelné asszonyság ki Bébel szerint, 
„az emberiség kulturfeladatának szenteli életét," ruegvau 
a szocziál demokraczia „szabad szerelme." 

A kereszténység alapelvei szerint a házasság nem 
valami pusztán testies dolog, hanem isteni és vallásos 
intézmény. Megvan természetesen polgári vonatkozása is, 
s ez Lutherrel szólva, „a ruházat és élelem, ház és 
udvar," — s a katholikus egyház nem annyira egyol-
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dalu, hogy e hasonlókép fontos vonatkozást oly makacsan 
tagadja, mint ezt az ellenfelek a fontosabb vallási vonat-
kozzással teszik. A házasságnak „külső, testies dolgait" 
„a ruházatot és élelmet, a házat és udvart" teljesen 
átengedi az egyház a polgári hatóságnak, de másrészről 
kötelessége azt követelni, hogy a mi a házasságban benső 
és lényeges, a kölcsönös megegyezés és akaratnyilvánítás 
szentségi jellege elismertessék, s hogy a házasságnak e 
magasabb, szellem-erkölcsi vonatkozása kizárólag az Egy-
házra bizassék. 

E czélt tartja szem előtt a bajor püspökök felirata, 
s a németországi katholikus jogász-egyesület nyilatko-
zata, s a czentrum is hasonló czélt akar elérni az uj 
polgári törvénykönyv jelen megvitatásánál. Vajjha si-
kerülne elérni, hogy a természetjoggal, az emberiség 
magasabb hagyományaival, az isteni joggal s a keresz-
ténység hitczikkelyeivel ellentétben álló következőleg az 
álliberalizmus forradalmi alapelveivel összhangzó polgári 
házasság a német birodalomban általános és állandó kény-
szerintézkedéssé ne váljon. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
A Katholikus Kör közgyűlése. 

A közgyűlést f. hó 3-án d. u. 5 órakor Esterházy 
M. Móricz elnök a következő beszéddel nyitotta meg : 

„Tisztelt közgyűlés! Azt hiszem, nem kívánják, 
hogy kimerítően nyilatkozzam a budapesti Katholikus Kör 
mult évi eseményeiről, hiszen a titkár ur jelentésében s 
a kör mult értesitőjében mindezeket egész terjedelmükben 
megtalálhatják. Mégis lehetetlen elhallgatnom azt a szomorú 
eseményt, a mely az elmúlt év folyamán egy gyászos 
ravatal körül hozott össze bennünket, hogy letegyük rá 
a baráti kegyelet nem hervadó koszorúját. Tiszt, köz-
gyűlés Ft . Lévay Imre a budapesti katholikus kör meg-
alapítója és tiszteletbeli elnöke árván hagyta körünket. 

A kinek magánéletében tisztelhettük mindazon eré-
nyeket, a miket a közéletben kell követnünk : körünk 
őrangyalát az isteni gondviselés elszólította közülünk, de 
támasztott helyette egy oly férfiút, a ki eddigi működése 
révén a katholicizmusnak széles e hazában legteljesebb 
elismerését vivta ki. Mint tudják, utolszor vagyunk e 
helyen összegyülekezve. Magyarország egyik lelkes férfia 
nemes szivének köszönhetjük, hogy a kathotikas kör rövid 
idő multán a saját palotájába költözködbetik s a katho-
likus kör rég érzett hálájának csak ünnepélyes kinyilat-
koztatása, mikor e helyről indítványozom, hogy a magyar 
katholikus társadalom e vezéralakját, Wenckheim Frigyes 
grófot a kör tiszteleti elnökévé választani méltóztassék. 
(Lelkes éljenzés. Elfogadjuk !) T. közgyűlés ' Midőn 
határozatképen kimondom, hogy Wenckheim Frigyes 
grófot a kör egyhangú lelkesedéssel tiszteleti elnökévé 
választotta, csak örülök azon, hogy én értesíthetem ő 
méltóságát a katholikus kör e határozatáról. 

T. közgyűlés! Midőn b. e. Lévay Imre a katholikus 
körök létjogosultságát elismerte, azon eszméből indult ki, 
hogy a katholikus érzelmek kifelé is nyilvánuljanak. Nem 
akarok politizálni, hiszen alapszabályaink egyenesen tiltják 
i politikát, de ki kell jelentenem, hogy a katholikus társa-k 

dalom szervezkedése akkor indult meg, mikor az ellen a 
katholikus tanokat a legvehemensebben megtámadta. El 
nem némíthatom azon örömömet, hogy erre a társadalmi 
szervezkedésre a budapesti katholikus körnek nagy be-
folyása volt s daczára annak, hogy a politikában eszméink 
diadalt nem arattak — manapság széles e hazában egy 
nagy hálózatát látjuk a különféle katholikus egyesületek-
nek, a melyek társadalmi téren kifejtett üdvös működé-
sűkkel kiviszik az egyház tanait a templom falai közül s 
megtanítanak arra, hogy a katholikus eszméket a közélet 
minden terén hirdetnünk és érvényesítenünk kell. Örven-
detes tény ez t. közgyűlés ! s ez a tény b. e Lévay Imre 
diadalát jelenti. 

E diadal ünnepét üljük ma s üljük mindannyiszor, 
valahányszor bármely katholikus egylet tagjai és vezér-
férfiai eszméink továbbvitelére és terjesztésére összegyüle-
keznek. Es én egy alázatos kéréssel fordulok a t. köz-
gyűléshez, egy kéréssel, a mit alapszabályokba foglalni 
és határozatilag kimondani lehetetlen, mert annak a sziv 
mélyéből kell fakadnia : terjeszszük és ápoljuk a Lévay 
Imre eszméit s erősítsük azt a meggyőződést, hogy kell 
és szükséges a katholikus érdekeket társadalmilag ter-
jesztenünk. 

T. közgyűlés! A politikában a „Transit gloria mundi" 
elve érvényesül, a folytonos hullámzás eszméket emel és 
sülyeszt le egyszerre. Ránk nézve mindez nem áll, bennünket 
egy nagy fényesség vezet utunkban : az egyház tanainak 
örök világa. S mindazok, kik a katholikus eszmék, az 
egyház tanainak érdekében fáradoznak, egy-egy szikrája 
vagyunk ennek az örök világnak, arra hivatva, hogy ezt 
a fényességet mindenekre kiterjeszszük." 

Következett az igazgató-választmány uj tagjainak 
megválasztása. Megválasztattak rendes tagoknak : Csiky 
József, dr Csillag Gyula, Dedek Crescens Lajos, Egresi 
Nagy László, Geiszler Arthur, dr Gombár Tivadar,'dr Horto-
ványi József, Horváth Pius, dr Kaldrovits Géza, Kirner 
Károly, dr Kisfaludy A. Béla, dr Kiss János, If j . Luczen-
bacher Pál, Nessi Ernő, Noseda Károly, Piláthy Nándor, 
Ruschek Antal, Szentivány Zoltán, Vay Kázmér, Vörös 
Kálmán. — Póttagoknak : dr Bánrévy József, Hets Béla, 
dr Mihályfy Ákos, Péter János. 

A lelkes dr Gyürky Ödön titkár jelentéséből a 
katholikus kör virágzó állapotáról s nagyszabásúvá fejlődő 
működéséről meríthetünk meggyőződést. 

A pénztári jelentés szerint a kör pénztár maradványa 
a mult év végén 11.772 fr t 54 kr. Mult évi bevétele volt 
8562 fr t 77 kr. Kiadása ugyanannyi. A jelen év elő-
irányzata 8698 frt 61 krajczárban állapíttatott meg. 

Miután még elnök indítványára ő szentségének 
üdvözlő táviratot küldöttek, a bíboros primás előtt pedig 
a kör hódoló tiszteletének tolmácsolásával az elnökséget 
megbízták — a közgyűlés este 7 órakor véget ért. 

= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1896. 
évi márczius hó 6-án, pénteken, védőszentje aquinói sz. 
Tamás ünnepének előestéjén d. u. 5. órakor, Budapesten, 
a Szent-István-Társulat gyüléstermében (Királyi Pál utcza 
13. sz.) rendes felolvasó gyűlést tart, melyre a társaság 
alapító, pártoló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő 
özönséget tisztelettel meghívja Budapesten, 1896. febr. 
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29-ikén. az elnökség. Tárgysorozat: 1. F0I5Ó ügyek. 2. 
Kozáry Gyula rendes tag felolvasása: Aquinói sz. Tamás 
és Descartes ismeretelmélete. 

IRODALOM. 
*** Â magyarországi katholikus egyesületek 

évkönyve az 1896. évre. Szerkesztette Gyürky Ödön, a 
budapesti Katholikus Kör titkára, a „Társulati Ertesitő" 
szerkesztője. Budapest, 1896. 12-r. 110 lap. Ára 50 kr. 
Kapható a budapesti Kath. Kör titkári hivatalában. 

Magyarországban a katholiczizmust a világi hivek 
felébredése és összetartása fogja u j virágzó életre a tes-
pedés és megaláztatások hosszú sorozatának alacsony álla-
potából fölemelni. Ez a várva-várt aranyos kis könyv a 
biztos feltámadás örömethozó előhírnöke s megújhodás 
eszközlésének törvény- és mintakönyve. Tartalma magá-
ban foglalja a magyar katholikus egyesületi élet, ha sza-
bad így szólni, hadi szemléjét és a katholikus társulati 
élet „ordre de bataille"-ját, vagyis Magyarország uj ka-
tholikus társadalmi akcziója s szervezkedése megindításá-
nak módját, szabályait és eszközeit. Alijon itt tartalma 
szóról szóra : 

I. A magyar kath. egyletek jegyzéke. 1. Tudomá-
nyos egyletek. 2. Társadalmi egyletek. 3. Szocziális egy-
letek. 4. A ker. kharitasz és jótékonyság szolgálatában 
álló egyletek. (Számra nézve mindössze 325 egylet van 
felsorolva. A millénáris évnek e szám kétszeresét kell 
előállítani, 10 év múlva pedig húszszorosának kell elő-
állani, ha kath. életünknek és létünknek biztonságot 
szerezni akarunk.) II. Alapszabálytervezetek. 1. Kath. 
körök részére. 2. Kath. ifjúsági egyletek részére. 3. Kath. 
temetkezési egyletek részére. III. Útmutatás kath. egyle-
tek alakítására. Bevezetés. 1. Előkészületek. 2. Alakuló 
kögyülés. 3. Az alapszabályok lebélyegezése és felterjesz-
tése. 4. Az a bizonyos 40 nap. 5. Az egyletekben tartandó 
mulatságok, előadások bejelentése. 6. Útmutatások. IV. 
Hitelszövetkezetek alapszabálytervezete. V. Hitelszövet-
kezetek alakítása és czégjegyzése. VI. Takarékmagtárak 
alapszabálytervezete. VII. Miniszteri rendeletek. 

E tartalom figyelmes elolvasása után felszólítok min-
denkit : mondja meg, nem szükséges és kivánatos-e, hogy 
ez a kimondhatatlanul becses, Magyarország katholikus 
élete biztosításának titkát feltáró könyv minden pap, min-
den lelkipásztor, minden vallása iránt érdeklődő katholikus 
ember kezébe eljusson? 

A főt. egyházmegyei hatóságok előtt szabad legyen 
egy gondolattal esedezni. Vájjon nem érkezett-e el már az 
ideje, hogy minden egyházmegyében egy-egy „canonicus 
socialis" egyetemes egyházmegyei társulati felügyelői és 
igazgatói állás szervezése járuljon az iskolás kanonokság 
s az egyházmegyei főtanfelügyelőség intézményéhez ? 

Hatásában végtelen nagy jótétemény volna, ha ez a 
könyv az egyházmegyei hatóságok által minden plébániá-
nak mihez tartás és a kath. társulati életről évenkinti 
beszámolás végett hivatalból megküldetnék. 

Isten, az ő szent akarata — van kíséretében ennek 
a gondviseléses kis könyvnek. 

= Milléniumi jegyzőkönyv az eger-főegyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület hetedik (az újjászervezés után), 
1895. okt. 23. és 24-én tartott képviseleti közgyűléséről. 
Eger, 1896. 8-r. 

Az egri főegyházmegye róm. kath. tanitó-egyesüle-
tének ez a millénáris akcziója mintaszerűen sikerült. A 
könyvvé gazdagodott milléniumi jegyzőkönyv tartalma a 
következő : 

1. A központi bizottság ülése. 2. Képviseleti köz-
gyűlés. 3. A közgyűlésen jelen voltak névsora. 4. Elnöki 
megnyitó beszéd. 5. Tisztújítás. 6. Jegyzői jelentéâ az 
egyesület működéséről. 7. Biráló bizottsági jelentés a 
kötelező tételről. 8. Biráló bizottsági jelentés a pálya-
munkákról. 9. Pályanyertes szerzők nevei. 10. A millé-
niumi ünnepség tervezet fölött tartott vita. 11. Kitűzött 
kötelező- és pályatételek. 12. Az országos kath. segély-
alap központi bizottságába küldött képviselő jelentése és 
az uj képviselő választása. 13. Kimutatás a tanítóegye-
sület vagyonáról. 14. A tanitókörök és egyesek kérelmei, 
inditváuyai. 15. Az életmentésről. 16. A milléniumi is-
kolai ünnepség tervezete. 17. A honfoglalás története. 
Eleink vallási-, családi- és társadalmi állapota. 

-f- A magyarországi egyházi javak jogi termé-
szete . Irta dr Osztovics I. Gerő csanádegyh. áldozó-pap. 
Budapest, Wajditsnál, 1896. nagy 8-r. 84 1. Ára 80 kr. 

Nagyon időszerű könyv, mert az egyházi javakra 
bekövetkeztek azok biztosításának „tempóra novissimá"-i. 
Három részből áll. Szól először az egyházi vagyon fogal-
máról, másodszor az egyházi javak jogi természetéről, 
harmadszor az ellenvetésekről. Erős okokkal bizonyítja, 
hogy „a Tripartitum (I. 10, 3.) és az 1548: XII. t.-czikk 
szerint az egyház javait sérthetetlenebb tulajdonjoggal 
birja, mint a nemesség az övéit." Nagy ember- és világ-
ismerettel rámutat aztán szerző arra, a mi nélkül még a 
legsérthetetlenebbnek hitt törvényt is megdönti a gonosz-
ság, az unum necessariumra, arra, hogy Magyarország 
jogtisztelő polgárai s kivált a kath. egyház hivei — 
ébren és résen legyenek. Szentebb alaptörvényt, már csak 
képzelni sem lehet — Magyarország államiságának ke-
resztény jellegénél. Es a zsidóság a helvécziai és augsburgi 
eredetű „magyar" kereszténység által ujjongás közt támo-
gattatva mily vakmerően s aránylag mily gyorsan meg-
döntötte ? ! Ha Istennel szemben ily vakmerően sikerült a 

— „mindegy, bármely vallás" blasphemiája: mit gondol-
tok, az egyház javai talán erősebb alapon állnak az Isten 
j ogainál, hogy a modern államférfiakat rábeszélni ne lehetne 
az adóból élő állam-molochra nézve „mindegy bárkinek a 
kezében legyen a vagyon, csak fizessen "-féle elvre?. A 
polgári házasság és anyakönyvelés következtében meg-
csappant a protestáns stóla is észrevehetőleg. Az atyafiak 
amaz ismeretes jogelvök szerint: „a mi a tied, az az 
enyém; de a mi az enyém, a bizony nem a tied" — mind 
sűrűbben fogják nyújtogatni kezöket a kath. egyházi, 
vagyon után. A Papp Gézuskák már is jelentkeznek 
Mert! Mert? Mert — Izrael támogatásának kegyelméből 
— övék „a hatalom és dicsőség" — még egyidőre. 

— Vezérkönyv a legfölségesebb oltáriszentség foly-
tonos imádására és a szegény templomok fölszerelésére 
Budapesten alakult Oltáregylet tagjai számára. Ligouri 
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szent Alfonz után. Az esztergomi főegyházmegyei hatóság 
jóváhagyásával. Kiadja a budapesti központi oltár-egylet. 
1896. 32 r. 80 1. 

Le a kalappal hazánk legnagyobb katholikus egy-
lete a budapesti Oltár-egylet előtt, melynek 16,000 tagja 
van. Ez a vezérkönyve 10 kron kapható az egyházmegyei 
biztosoknál és az egylet budapesti igazgatóságánál. 

V E G Y E S E K . 
*** A Vatikán Ünnepe. F. hó 3-án volt szentséges 

atyánk XIII. Leo pápa megkoronáztatásának 18-ik évfor-
dulója. O szentsége tehát pápaságának i"9-ik évébe lépett. 
Ez alkalomból az üdvözlések már február 27-én kezdőd-
tek. Sorban tisztelgett a pápa előtt az apostoli szentszék 
mellett meghitelesitett diplomácziai kar. Az ünnep elő-
napján, f. hó 2-án, tisztelgett a szent Collegium. A bibor-
nokok dékánjának üdvözletére a pápa meghatottan vála-
szolta, hogy bár fáradalmas hosszú élete alkalmas arra, 
hogy benne az örök nyugalomra való vágyat gerjessze 
fel, ő mindazon által szives-örömest bocsátja magát Isten 
rendelkezésére, hogy tovább is munkálkodjék. A kopt 
katholikus hierarchia visszaállításáról mint befejezett 
tényről emlékezett meg a pápa. A patriarka mellé két 
püspökséget állított fel. Megemlékezett a bolgár fejedelem 
eljárásáról is, a ki politikai érdekből a maga és a fia 
lelke üdvét feláldozta. Istentől kér felvilágosítást a léve« 
lyedettek számára és segítséget arra, hogy a rossz példa 
nagy botránynyá ne nőjjön az Isten országa terjesztésére 
irányuló pápai működés megzavarására. Végül áldását 
adta. Tegnap márcz. 3-án volt a Sixtina kápolnában az 
ünnepies hálaadó isteni tisztelet az évforduló alkalmából. 
Vannutelli bibornok pontifikált. A pápát megjelenésekor 
zajosan üdvözölték. 

— Rendkívül mozgalmas a mostani élet vallás-
ügyi tekintetben is. Valami másfélszázezer magyar ajkú 
keleti szertartású óriás többségben katholikus hivő ne-
vében Hajdu-Dorogról mozgalom indult ki magyar ritusi 
nyelv engedélyezésének kieszközlése és külön püspökség 
alapítása iránt. Szakadatlanul folyik ez iránt a mozga-
lom. Nem vélünk tévedni, ha ezzel az ügygyei is össze-
köttetésbe hozzuk dr Firczák Gyula, a lelkes munkácsi 
püspök Ur római útját. Legújabban megindult a moz-
galom egy örmény-katholikus püspökség felállítása iránt 
is Szamosujváron, mely latin nevét, Armeniopolis, az 
örményektől kapta. Napirenden van az autonomia, a 
kongrua, az országos kath. tanitó-gyülés, a katholikus 
egyesületek milléniumi kongresszusa stb. Adjon Isten 

'erőt-és bölcseséget ennyi nagy ügy eligazítására! 

- f „Uj magyar gyóntató Rómában." Főt. Gmitter 
Alfonz minorita kormány-tanácsos, jelenleg kis-kőrösi 

helyettes lelkész ur, a több oldalról hozzá intézett kér-
désekre, hogy ki lett utódja a római magyar gyóntató-
székben, válaszul beküldötte hozzánk az uj magyar 
gyóntatónak levelét Rómából, s az a következőképpen szól ; 
„Főtisztelendő Kormánytanácsos Atya ! alias kedves 
Alfonz bácsi ;" Midőn Don Federico Savogni, hozzám 
küldött levelét ezennel van szerencsém expediálni, egy-
úttal jelentem, hogy a pápai gyóntatói vizsgálatot, mint a 
segnatura canonistája jelentette, Isten segítségével nagyon 
jól sikerült letennem ! Egészségem kielégítő, bár olykor-
olykor rheumatikus bántalmaiin vannak. Ez alkalommal 
kérem tisztelettel, szíveskedjék közzé tenni, illetőleg az 
érdekeltekkel tudatni, hogy római magyar gyóntatói műkö-
désemet megkezdettem, s minden vasárnap- és ünnepnapon, 
továbbá csütörtökön és szombaton, szent Péter templomában 
gyóntatok „Pro hungarica ling va" fölirásu gyóntató székben ; 
lakásom czime pedig: Roma (Italia) Piazza scossa cavalli 
Nro 145." Szívélyes üdvözlettel: dr Craich A. Gilbert 
pápai magyar gyóntató." 

— Két hires ember vallomása. Voltaire, a hitet-
len franczia bölcsész, ezt irta egyik barátjának : „Ha 
fejedelem volnék, meg nem tűrnék olyanokat körömben, 
akik nem hisznek Istenben ; mert ha érdekök ugy kívánná, 
hogy megcaérgezzeuek, mi tartaná őket attól vissza?!8 — 
II. Frigyes, a szintén hitetlen porosz király, értesülvén, 
mennyire elharapódzott népe közt a hamiseskü, igy szólt 
miniszteréhez : „Teremtsen ön mielőbb vallást az or-
szágban !" 

— Magyar imádság az olajfák hegyén. Az olaj-
fák hegyén a helytől, hol Megváltónk a mennybe ment, 
délre van a „Mi Atyánk" temploma, melynek négy-
szögletű folyosó falain arany betűkkel fehér márványon 
díszlik az Ur imádsága harminczkét nyelven. A délkeleti 
sarkon, az örmény mellett, magyar nyelven is be van 
vésve. Csak egy szétválasztás (men-nyben) van rosszul 
alkalmazva. 

— Fannonhalma millénáris emléke A Benedek-
rend pannonhalmi apátságának udvarán honfoglalási em-
léket állítanak. Az emlékmű huszonégy méter magas 
oszlopcsarnok lesz, a melynek közepére szent Asztrik 
püspöknek szobrát állítják. Az állam és a rend közös 
költségén emelt mü felavatását a hivatalos programm 
szerint augusztus 2-ra tűzték ki. A szerzet azonban éppen 
a milléniumra restauráltatja az apátság épületét, s mint-
hogy ezen munkával augusztus végén készülnek el, most 
arra kérte a rend báró Bánffy miniszterelnököt, hogy az 
emlékmű felavatását halasztassa el erre az időre, a mikor 
aztán kettős ünnepet ülhetnének Pannonhalmán. 

H—. Hidassy Kornél szombathelyi megyei püspök-
nek, kiről megemlítettük minap, hogy Szombathely város 
népkonyhájának felállitási költségeire 1000 forintot adott, 
most ujabb jótékonyságáról ad hírt levelezőnk. A nemes-
szivü főpap 5000 forintos alapítványt tett jótékony czé-
lokra, mely összeg hováforditása ügyében márczius 2-án 
fog Szombathely város képviselő-testülete határozni. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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Néhány szó 
a hitelemzési oktatás módszeréről. 

Manap sokan azon meggyőződésben vannak, 
hogy a hitelemzési oktatás módszerét szükség-
képpen meg kellene változtatni; a paedagogia 
követelményei szerint nem a fogalmi, hanem 
inkább a történelmi alakra kellene a fősúlyt 
fektetni; nem a káté, hanem inkább a biblia 
képezze alapját az elemi hitoktatásnak, mert a 
biblia vagyis történelmi alak, mely szemlélteté-
sen alapul, sokkal jobban felel meg a fejledező 
gyermek tehetségeinek, mint a káté száraz defi-
nitiói. Leginkább az oktatás kezdő éveiben, mi-
dőn a gyermek értelmi tehetségei még nagyon 
fejletlenek, kellene ezen módszert követni, hogy 
egy a bibliai történet képezze az összes hittani-
tás kiindulási alapját, mely azután a káté rend-
szeres tanitásának az út já t egyengeti. Ezen ok-
nál fogva az elemi tankönyvek is ezen követel-
ményhez képest átalakitandók volnának, hogy 
bennök az inductiv — történelmi módszer ér-
vényre emeltessék. 

Véleményünk szerint a hitoktatásban a tör-
ténelmi alak túlságos hangsúlyozásáról óvakod-
nunk kell. A tanítási módszer megválasztásánál 
ugyanis nem pusztán csak a tanulók értelmi 
tehetségeit, hanem a tantárgy természetét és 
czélját is figyelembe kell venni. Már most, mi 
képezi a hitoktatás első czélját? Kétségkívül az, 
hogy a tanulók megismerjék az Isten által ki-

nyilatkoztatott és az anyaszentegyház által elénk 
adott igazságokat, melyeknek forrásai a katholi-
kus egyház t nitása szerint a sz. irás és a ha-
gyomány. Szükséges, hogy ezen két hitforrás 
egymáshoz való viszonyát is tekintsük. Igaz 
ugyan, hogy a sz. irás méltóságra nézve előbbre-
való, mert az Isten igéjét foglalja magában, de 
más szempontból előbbrevaló az isteni hagyo-
mány hitforrása, — azért Hurter dogmatikájá-
nak első kötetében a következő tételt bizonyítja : 
„Sí comparatio instituatur universim inter tra-
ditionem et Scripturam, traditio censeri debet 
praecedere tum 1. ordine chronologico, tum 
2. ordine logico et cognitionis secundum oeco-
niam a Christo institutam, tum 3. ordine com-
prehensionis et amplitudinis, siquidem traditio 
latius patet et non solum totam doctrinam 
Scripturae sed et alia complectitur doctrinae 
revelatae capita: tum denique 4. ordine necessi-
t a t i s / Ezen viszonyt az elemi hitoktatásnál sem 
szabad figyelmen kivül hagyni; a katholikus hivő 
ugyanis a hitszabályát nem a szentírásban, ha-
nem az egyház tanításában bírja, mely az isteni 
hagyomány hű kinyomata; a protestáns ellen-
ben a bibliára támaszkodik és egyedül ebből 
akarja a hitigazságokat levezetni ; tehát látnivaló, 
hogy a történelmi alak a protestáns hitelvekkel 
némi rokonságban van, minélfogva a katholikus 
hitoktatásnak nem áll érdekében, ezen módszer-
nek túlságos érvényt szerezni. A katholikus hit-
oktatás czélja azt kívánja, hogy a gyermekek a 
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hitigazságokról, amint ezeket az egyház tanítása 
elénk adja, biztos és határozott ismereteket sze-
rezzenek; már pedig ezt a czélt sokkal köny-
nyebben lehet a káté, mint a biblia segítségével 
elérni. Azért azt hiszszük, hogy nem forog fenn 
ok, mely kényszerítené az elemi hitoktatást, 
hogy eltérjen hagyományos eljárásától, mely sze-
rint a különböző fokozatú káté képezi az egész 
hitoktatásnak alapját. A történelmi alak túlságos 
alkalmazása mellett könnyen megtörtén' etik, 
hogy a gyermek tiszta határozott ismeretek he-
lyett csak elmosódott zavart képzeteket fog em-
lékezetben tartani, ez pedig az alapos vallás-
oktatás legnagyobb hátrányára szolgálna, azért 
az 1858. bécsi tartományzsinat különösen figyel-
mezteti a hitoktatókat: „Sollicite vitandum est» 
ne pueri, animis expressionurn varietate distra-
ctis, nihil ex doctrina Christiana retineant, quam 
nutantes aliquas et aiffluentes notionum umbras." 
Szükségesnek tar t juk ugyan, hogy hitoktatás 
szemléltető és érzékitő legyen, valamint azt is> 
hogy a káté és biblia, kivált az alsó osztályok-
ban», szorosabb kapcsolatba hozassanak ; de más-
részről azt is, hogy a gyermek már . z alsó osz-
tályokban a káté alakjában tanulja a főigazsá-
gokat, t. i. azt, amit minden keresztény katholi-
kus embernek tudni kell „necessitate medii" és 
„necessitate praecepti", mert ezen ismeretek 
nélkül a gyermeket a szentségekhez sem szabad 
bocsátani, amint azt XIV. Benedek pápa „Etsi 
minime" (a. 1742.) Kezdetű a hitelemzési okta-
tásról szóló körlevelében kifejti. *) 

Nézetünk szerint helyesen mondja az 1876. 
katholikus népiskolai tanterv, hogy az első évben 
hallás után tanulja a gyermek a hittannak főbb 
kérdéseit az elemi káté nyomán. Amit a gyer-
mek az első években tanult, az szilárd alapját 
képezze a felsőbb oktatásnak; de ez csak akkor 
fog sikerülni, ha a gyermekek már az alsó osz-
tályokban a káté rendjében és alakjában tanul-
ták meg a föigazságokat, ugy hogy a felsőbb osz-
tályokban ezen alapismereteket csak ismételni, 
bővíteni és mélyíteni kell. Csak folytonos ismét-
lés által érhetni el azt, hogy a gyermek emléke-
zete a vallási ismereteket, mint drága kincset 
az egész élet számára megőrizze. Oktatási szem-
pontból az inductiv — történelmi módszernek 
tagadhatlanul sok előnye van, de eltekintve 

*) Az eszköz- és parancsképpen szükséges hitigazsá-
gok terjedelmét az erkölcstudomány a hitről szóló tracta-
tusban fejtegeti. 

attól, hogy nem minden tárgy egyformán tanít-
ható ezen módszer nyomán, sikeres alkalmazása 
kiváló ügyességet és sok dőt igényel. A 
kellő ügyességet buzgó fáradozással és gyakor-
lattal talán megszerezhető, de már másként áll 
a dolog az idővel, ez ki van szabva és tetszés 
szerint nem lehet azt hosszabbítani; ennek követ-
keztében a hitoktatásban is a „a non multa, sed 
multum" elvét kell követni, ezt pedig helyesen 
szerkesztett káté segélyével könnyebben lehet 
elérni. 

Hitelemzési oktatásunkban nem annyira a 
módszer helytelensége, mint inkább a használa-
tos tankönyvek hiányos volta képezi a bajok 
jelentékeny forrását, melyen mentül gyorsabban 
segíteni kell. A jóravaló tankönyvek ugyanis a 
sikeres oktatás nagy segítségére vannak, és két-
szeresen áll ez a kátéról, mely a tanulónak úgy-
szólván egész életén át hit- és erkölcs dolgában 
vezérfonalul kellene szolgálni. Ezen fontosságánál 
fogva a legnagyobb gondot kell arra fordítani^ 
hogy az mindenképen alkalmas tankönyv legyen. 
Ha már a használatban levő kátékat tekintjük, 
nem mondhatni, hogy azok minden tekintetben 
megfelelők volnának, különösen azok nyelvezete 
sokszor igen megnehezíti az értelmes tanulást. 
Azért czélszerü a gyermekek felfogásához és ké-
pességeihez alkalmazott tankönyvek szerkesztése 
vagy legalább a meglevők beható javítása a hit-
oktatási reform lényeges részét képezi. -f 

A vallások világkongresszusa 1900-ra 
tervezve. 

(Folytatás.) 

Rousseau igy ir az emberiség Megváltójáról : „Sehol 
sem találom, hogy az én isteni Mesterem dogmákkal 
vesződött volna " S ez tökéletesen igaz. Jézus nem vesző-
dött dogmákkal; meghozta az embereknek az igazságot, 
s igy szólott: „Ha valaki nem keresztelkedik meg a 
vizben és Szent-Lélekben, ha nem eszi testemc-t s nem issza 
véremet, nem jő be az én országomba." Bevallom, itt Jézus 
nem vesződik dogmákkal; hanem dogmákat ad, s ez maga a 
türelmetlenség, a leghatározottabb s a legnyíltabb türelmet-
lenség. Sőt Jézus egyenesen azt parancsolta apostolainak 
hogy az összes nemzeteknek prédikáljanak, v. i. hogy 
megdöntsék az összes létező vallásokat s az egész földön 
elterjesszék a keresztény vallást, s hogy a különböző 
népeknél vallott sokféle vallás helyébe a hit-egységet 
állítsák. S minthogy előre látta, hogy tana a földön 
meghasonlást fog szülni, tovább megy s kijelenti, hogy 
nem békét hozott a földre, hanem háborút, mely nemcsak 

! nemzetek között, de az egyes családok tagjai között is 
fog dúlni, s mely legalább a vallási meggyőződés tekin-
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tetében, egymástól elválasztja a hivő nőt hitetlen férjétől, 
s a hivő vőt hitetlen apósától. Rouseaunak tehát igaza 
van Jézus Krisztus nem vesződött dogmákkal, hanem 
uralkodott a dogmák fölött. 

A kereszténység, mindjárt kezdetben, nem volt 
üldözésnek kitéve. A pogányság habozott, vájjon harcz 
helyett ne nyujtsa-e jobbját az u j vallás felé? Róma, 
mely befogadta és kibékítette az összes vallásokat, ele-
inte minden nagyobb félelem nélkül nézte a Júdeából 
származó vallást. Egyik császára Jézust Ábrahámmal 
együtt imatermének többi istenségei közé helyezte, s 
később egy másik császár nyilvános ünnepet indítványo-
zott Jézus száraára. De Róma nem sokára észrevette, 
hogy ez u j Isten engesztelhetetlen ellensége a többi is-
teneknek ; hogy a keresztények, szabad vallásgyakorlatot 
kapva, nem akarják eltűrni a nemzet vallását ; szóval 
Róma felismerte e vallás türelmetlenségét, s erre kitört 
az üldözés. Igen érdekes dolog, hogy az egykorú tör-
ténetírók miként igazolják a keresztények kínzásait. 
Szóval sem emiitik, hogy a keresztények vallása, Istene. 
Krisztusa s élete rossz. A rágalom csak később szólalt 
meg. Egyetlen szemrehányásuk az, hogy a keresztények 
saját vallásukon kivül má3 vallást nem tűrnek meg. 
Bármilyenek legyenek is hittételeik, irja az ifjabbik 
Plinius, — nem kétlen, hogy fejességüket és hajlitha-
tatlan makacsságukat, pervicaciam et inflexibilem obsti-
ncitionem, meg kell büntetni" r N e m valami gcnosztevők 
— mondja Tacitus, hanem türelmetlen, embergyűlölő 
felekezet, mely ellensége az emberiségnek. Makacsul 
ragaszkodnak elveikhez s minden más hitet kárhoztatnak : 
apud ipsos fides obstinata sed adversas omnes alios 
hostile odium." A pogányok majdnem kivétel nélkül mind-
nyájan azt mondották a keresztényekről, a mit Celsus a 
zsidókról, kikkel a keresztényeket sokáig összetévesztették, 
mert a keresztény tan Júdeában született meg. „Ez 
embereket nem kárhoztatom azért, hogy hűen kitartanak 
királyuk mellett, csakis azokat Ítélem el, kik atyáik 
vallását elhagyva, egy más vallásra térnek át. S ha a 
zsidók v. i. a keresztények bölcsebbeknek szeretnék ma-
gukat föltüntetni a többi embereknél, erre csak azt 
mondom, hogy nem kell azt hinni, mintha Isten előtt 
azért kedvesebbek volnának." 

A kereszténység ellen emelt panaszok főtárgya 
tehát a hitvallás nagy szigora s a theologiának alkuvást 
nem tűrő jellege volt. Ha csak arról lett volna szó, hogy 
egy istennel több lesz, elmaradt volna a sok panasz ; de 
ez az Isten megférhetetlen természetű volt, elűzé a többi 
isteneket, ezért az üldözések. A türelmetlenség tehát 
már az egyház keletkezésénél jelentkezett ; s az egész 
egyháztörténelem nem egyébb, mint e türelmetlenségnek 
folytatása. Mik a mártyrok ? türelmetlenek, kik inkább 
választják a halált, mintsem a tévelyhez szegődjenek. Mi 
a hitvallás (simbolum fidei) ? újból a vallási türelmet-
lenség megnyilatkozása, mely megszabja a hitet, és 
eszünk elé titkokat ad. Mi a pápaság ? a türelmetlenség 
intézménye, mely az egységes hierarchia segélyével fen-
tartja a hitegységet. Mire valók a zsinatok ? megaka-

• dályozni az ész tévelygését, elitélni a dogma helytelen 
magyarázatait, átokkal sújtani a hittel ellenkező tanokat. 

Mi tehát türelmetlenek vagyunk a hit, a tan dol-
gában, büszkén valljuk ezt be. A ki az igazságot keresi, 
keresse a türelmetlen egyházat. A különböző tévelyek 
kölcsönös engedményeket tehetnek egymásnak ; egye-
dül az ég leánya, — az igazság nem ismer meg-
alkuvást. 

S az álatlános vallási kongresszuson megalkuvásra 
akarják szorítani ! De mit is érnénk el e kongresszuson ? 
Azt, a mit korunk tudósai a bölcseletben, politikusai 
pedig a politikában elértek : t. i. egy összetákolt 
s változékony vallást. Azt kell majd hinnünk, hogy az 
az igazi vallás, melyet oly sokan igyekeznek megala-
pítani : az eklekticizmus vallása, mely magába zárja : a 
természetes vallást, mely Istent ismer ; az atheizmust, a 
pantheizmust, mely mindenütt és mindenben Istent lát ; a 
spiritualizmust, mely hisz a lélekben s a materializmust, 
mely csak a testet és vért fogadja el ; a kinyilatkozta-
tásban hivő vallásokat s a deismust, mely a kinyilat-
koztatást elveti ; a kereszténységet, mely hiszi a Meg-
váltó eljöttét s a zsidó vallást, mely még mindig várja 
a Messiást; a katholiczizmust, mely engedelmeskedik 
a pápának s a protestantizmust, mely benne az Anti-
Christust látja. Azt kell majd hinnünk, hogy mindez 
megfér egymás mellett s hogy mindez csak különböző 
képe az egy igazságnak. S e vallások tömkelegéből egy 
állitóiag hatalmasabb és erőteljesebb vallás fog felme-
rülni, s ez lesz a valódi katholikus az az : általános val-
lás, mely a többit magába zárja. Aligha lehetséges 
élesebb ellentétbe jönni az evangeliumi hagyománynyal s 
szent könyveink tanával. Soknak találom már azt is, 
hogy ilyen furcsaság megtörtént Chicagóban, s csodál-
kozva hallom, hogy Charbonnel ur a chicagói Vallási 
Parlamentet „bölcseleti és vallási jelentőséggel biró nagy 
eseményének mondotta, melyben a vallási béke létesí-
tésére s a lelkek kibékítésére eddig még soha sem 
tapasztalt törekvés jelentkezik". A mi engem illet, én 
bizony, legjobb akaratom mellett sem tartom egyébnek 
mint a chicagói világ kiállítás egyik látványosságának. 

Az 1900-ra tervezett általános vallási kongresszus 
hivei hangosan tiltakoznak az ellen, mintha kiállítást 
vagy érdekfeszítő látványosságot rendeznének. De hitelre 
bajosan fognak találni. Azután, ezt megtehették Ameriká-
ban, sőt ott tán még sikere is lehetett ; de vájjon, miként 
fogadják Párisban a dolgot? A léha és hitetlen sajtó 
mit fog irni ? Mit fognak mondani a nagy közönség, a 
tudósok s művészek ? Mindmegannyi kérdés, melyekre 
nehéz felelni. Es ha a siker még felül is múlná e kon-
gresszus pártolóinak reményeit s ha sikerülne is nékik 
visszaadni az egyháznak az elvesztett tekintély egy részét, 
— az is bizonyos, hogy az egyház veszélyes útra lépne, 
mert a közvéleményre való hivatkozás ellentétbeu áll 
az egyháznak Krisztus adta szervezetével. 

* 
* * 

E bizarr eszmét tönkretette először a pápának a 
chicagói kongresszusról irt s nyilvánosságra hozott le-
vele, másodszor az eszme szerzőjének cselekedete, ki is 
Richard biboros érsekhez nem rég levelet intézett, mely 
sokaknak fölvilágositással fog szolgálni. E levelet majd 
mi is közölni fogjnk. 

18* 
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A Le Monde, mely nagy lelkesedéssel karolta fel 
az eszmét, kénytelen védelméről lemondani, s azt mondja, 
bogy Charbonnel urnák a párisi érsekhez intézett levele 
„több meglepő és legalább is sajnálatra méltó dolgot 
foglal magában." Bizonynyal enyhe birálat. 

Didón atya szintén kijelenti, hogy „többé nem tá-
mogathat ja a tervet s kénytelen a felelőséget lerázni 
magáról." 

„Ne legyünk gyermekek, — mondá szt. Pál , — et 
non eircumferamur omni vento doctrinae." 

Sohasem volt szükségesebb, hogy az apostol e 
mondását szivünkbe véssük. Minden pillanatban oly tanok 
ellen kell védekeznünk, melyek a legújabb idők-
ben kárhoztat ta t tak, és a melyek következéskép még a 
levegőben úsznak. A vallási kongresszusról közzé te t t 
i ratokban könnyű szerrel találhatunk több oly tételt, 
mely XVI. Gergely, IX. Pius és XIII . Leo encyklikáival 
ellentétben áll. 

„Itt van XI I I . Leo levele, melyet Satolli érsekhez 
i r t : „Több izben hallottuk, hogy az Egyesült-Államokban 
gyűlés tartat ik, melyben a katholikusok s az egyháztól 
elszakadt felekezetek közösen vallási, erkölcsi és társa-
dalmi kérdéseket tárgyalnak. El ismerjük, bogy e tényben 
a vallásos élet előmozdítását czélzó törekvés jelentkezik, 
mely törekvés e nemzetnél egyre fokozódik. Azonban? 
jól lehet e gyűlést a mai napig okos hallgatással elnéztük 
mégis a jövendőben sokkal helyesebbnek tar t juk, ha a 
katholikusok különválva t a r t ják gyülésöket. Hogy azon-
ban az ily gyűlések jótéteményeiben mások is része-
sülhessenek, — ugy kell azokat szervezni, hogy a rész-
vétel az egyháztól elszakadottaknak is föltétlenül lehet-
séges legyen. 

Apostoli kötelességünknek tartva, az ön figyelmét 
erre nézve felhivni, egyszersmind legmelegebben ajánl juk 
a Paulista atyák eljárását, kik — nagyon helyesen, — elvált 
testvéreinknek a nyilvánosság szine előtt magyarázzák és 
fej tegetik a mi taní tásunkat , s oldják meg az ellene fel-
hozott ellenvetéseket. 

Ha a püspökök meghonositanák megyéikben ezt a 
szokást s többször tar ta tnának ily fa j ta nyilvános kon-
ferencziákat, e törekvésüket nagy örömmel szemlélnők, 
mert mint hisszük ezzel nagyban elősegítenék a lel-
kek ügyét. 

Az Isten malasztját kívánva önnek, kiváló szere-
tetünk jeléül a legkészségesebb szívvel adjuk önre apos-
toli áldásunkat. 

Rómában, 1895. szeptember 8-án, pápaságunk 18-ik 
évében. XII I . Leo P . P , 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, márcz. 5. Ráfogások. — 
Hogyis mondta csak Calvin ? . . . Calumniare audacter, 

semper aliquid haere t ! Most is, hogy Sophiában Ferdi-
nand fejedelem elkövette a világraszóló botrányt, a más 
vallású, kivált a zsidó lapok nem szűnnek meg csipkedni 
a pápaságot, hogy hát hol vannak azok a hires vatikáni 
villámok ; miért nem súj t ja a pápa anathemával a hitáru-
lásban ra j ta kapott fejedelmet? Gúnyos mosolylyal ajkai-

kon mondoga t j ák : lám, a pápa is fél, ő is csak enged az 
emberi tekinteteknek az Isten ügyeiben stb. 

Ignotos fallunt, notis sunt derisui, vagyis az egyház 
ellenségeinek gondolatai tudatlanságok, állításai ráfogások 
és rágalmak. Mindenki, a ki a kath. egyházat ismeri 
legyen katholikus, protestáns vagy zsidó, tudhat ja , hogy 
a pápának a megtör tént esetben nem kellett Ferdinand 
fejedelmet kiközösítenie, mert ez ipso facto, a mint azt a 
bűnös cselekedetet a hit ellen elkövette, kiközösités alá 
esett. Ez az u. n. excommunicato latae sententiae, me-
lyet a büntető törvény maga mond ki a bűnös fölött, s 
mely a bűnöst azonnal tényleg súj t ja , a mint bűnét elkö-
vette. A szerencsétlen Koburg-Koháry herczeg tehát már 
tényleg ki van közösítve, őt nem kell még közösíteni. Ezt 
nálunk katholikusoknál ugy szólván minden gyermek 
tudja, a ki alapos hi toktatásban részesült. 

Névszerint való ünnepélyes kiközösités a pápa ré-
széről, de általában minden egyházi hatóság részéről, a 
legnagyobb r i tkaságok közé tartozik, és nagy megfonto-
lásával történik különösen annak a körülménynek, vájjon 
kár, mely az ily rendkívüli következményekkel járó kikö-
zösítésből az illető közvetetlen és távolabbi környezetére 
háramolhat ik, nem nagyobb-e mint a más tekintetben 
mutatkozó lelki haszon? Ily eset forog fenn Ferdinand 
fejedelem esetében. 0 tehát már ki van közösítve. Hogy 
nevét mint ilyen büntetéssel súj tot tét az egyház ki nem 
mondja, ki nem hirdeti, szóval, hogy a pápa a fejedel-
met ért kiközösítésről a külső forum előtt nem nyilatko-
zik, az onnan van : 1. mert ez nem szokás, 2. mert nem 
szükséges, 3. mer t Bulgária katholikus polgáraira nézve 
ez káros lenne. 

Mert lássuk csak, mik lennének egy ünnepélyes? 
névszerint való kiközösítésnek a következményei? 

Az igy súj tot t nem tekintetnek excommunica to 
toleratus-nak, hanem vitandus lenne, vagyis a kath. hívek-
nek a vele való minden érintkezéstől tartózkodniok kellene. 
Ha például valamely templomba belépne, akkor a miséző 
papnak névszerint megnevezve kellene rögtön felszólítani 
az illetőt, hogy távozzék, és ha ezt tenni vonakodnék, 
a misét abba kellene hagynia. Meg kellene szüntetni vele 
továbbá a híveknek minden összeköttetést, az együttlakást, 
együttélést, együttétkezést stb. A kath. egyház oly hive, a ki 
e tilalom daczára az illetővel erkölcsileg érintkezni merne, 
kisebb kiközösités alá esnék. 

Mind ebből jó akara tú emher, aki a katkolikusokat 
hitök szerint kész hagyni élni, világosan beláthatja azt, 
hogy a pápa okosan, bölcsen és kegyesen cselekszik, 
midőn az e fa j ta excommunicatiót ez esetben igénybe 
venni nem akar ja . Es ha mégis valaki e miatt bánt ja a 
pápát, joggal lehet kérdezni, mi nagyobb benne: a 
tudatlanság-e vagy a rossz a k a r a t ? ! ? ? 

Szatmár. Kath. iskoláink revidiált tantervének 
sorsa. — 

E czim alatt az itteni „Iskola" cz. folyóiratban a 
következő közérdekű, tájékoztató czikkely jelent m e g : 

A nm. püspöki kar megvizsgáltatván a kath. is-
kolák számára készült tantervet — ugy látszik — szük-
ségesnek találta, hogy az abban megjelölt hiányok pó-
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toltassanak, illetőleg a kérdéses tanterv, mielőtt a gya-
korlati életbe vitetnék a szakértők ujabb rostájára 
kerüljön. 

A biboros herczegprimás nem is késett összehívni 
az egyházmegye kiváló szakférfiait egy ujabb tanács-
kozásra. E tanácskozás lefolyásáról és eredményeiről 
szól az alábbi tudósítás, melyet kath. tanügyünk egyik 
kimagasló szakférfiától vagyunk szerencsések közölhetni. 

Nekünk őszinte és igaz örömünk van, hogy az 
„Iskola" álláspontja a tantervvel szemben helyesnek és 
jogosultnak bizonyult. De örömünk van azért is, hogy 
alkalmunk lesz a revidiált tantervnek további részleteit 
(polgári iskolák, képzők, felső leányisk.) meghányni-
vetni, mielőtt azok végleg elfogadtatnának. 

Ugyanazért ismételten kijelentjük, hogy ez irányban 
minden alapos és jogosult felszólalásnak szivesen nyitunk 
tért folyóiratunk hasábjain, ha az minden személyi 
irányzat nélkül, az irodalmi tisztesség határain belül 
marad. 

Most pedig közöljük a részletes tudósitást. 
Tisztelt Szerkesztő Ur 

Oa is olyan, mint minden életrevaló szerkesztő : 
tudni akar mindent, a mi a nyilvánosság elé való, de 
közölni is óhajt mindent, a mit a tapintat nem zár el a 
köztudat elől, mert a szerkesztők olyanok, mint a reflek 
torok, melyek nem azért kapják a sugarakat, hogy ma-
guknak tartsák meg hanem, hogy nyomban visszasugá-
rozzák. S mert a szerkesztő maga nem láthat és nem 
hallhat mindent, neki a mások szemével is kell látnia és 
a mások halló érzékével is hallania. Azért megfog 
mindenkit, a kinek a révén valami érdekes tudnivalóról 
a fátyolt föllebbentheti. Igy jutot tam én is ahhoz, hogy 
a biboros herczegprimás ő főmagasságától a kath. iskolák 
revidiált tarterv-javaslatának ujabb reviziójára összehivott 
bizottsági ülésről önnek, Szerkesztő ur, az „Iskola, 
számára tudósitást küldjek. De ez nem elég a szerkesz-
tőnek, hogy neki Írjunk valamit, hanem megtoldja le-
velét azzal, hogy „mindjárt," mert a lap nagy zsarnok, 
várni nem akar. Most ott vagyok tehát, hogy az egész 
napi ülésezésbe kifáradva és a nyugalomra rászolgálva is 
irnom kell. Az Isten mentsen meg minden jóravalót 
attól, hogy valamely jelentősebb utja előtt szerkesztővel 
találkozzék. 

A székes fővárosba a fentjelzett czélból összehivott 
bizottság ülésez1) f. hó 3. napján a „kath. kör" helyi-
ségében Komlóssy Ferencz, eszt. főtanfelügyelő mint a 
biboros herczegprimás megbízottja az ülés czélját jelező 
lendületes szavakkal megnyitván, részletesen ismertette a 
bizottsággal a magas helyekről a javaslatra tett észre-
vételeket, melyeket nemcsak a tiszteletnél, hanem az ezen 
észrevételekben rejlő benső értéknél fogva is illő figye-
lembe kell vennie. 

A jelentős észrevételeknek jegyzékbevétele után a 

') Tagjai : Fehér Manó, munkácsi egyh. m. g. sz. kanonok^ 
Petrovácz József, kalocsai tan. képző igazgató, Ember Károly, fő-
városi tan. képző tanár és lapszerkesztő, Bertalan Vincze, eszterg. 
tanfelügyelő tollnok, Mócsy Antal, kalocsai tank. igazgató, Erdődi 
János, kassai kép. igazgató, Dreissiger Ferencz, adai tanitó és 
Steinberger Ferencz. 

bizottság két albizottságra oszlott, egyiknek2) „a nép-
iskolai közigazgatásról," a másiknak 3) „a népiskolai 
tantervről" szóló javaslat reviziója jutván feladatul. 

A bizvttságnak kényes és nehéz a munkája, nem-
csak tárgyi okokból, hanem alanyi tekintetnél fogva is. 
Nemcsak a tudomány roppant halmazából az elemi kép-
zésre alkalmas anyagnak a paedagogia fényénél való 
kiválogatása és egymásba fűzése mellett világos csopor-
tosítása nehezíti a munkát, hanem kímélettel kell lenni a 
közfelfogás és némileg az idő szentesitette gyakorlat 
iránt is. Sokféle a vélemény, sokféle a kritika, mert 
sokféle a perspektíva. Az egyik, amint széltében ismer-
jük, csak a megcsontosodott, közkeletű nézetek világánál, 
a másik a megtisztult elmélet intensivebb fényénél ítéli 
meg a dolgokat. Sőt még a szakférfiak nézetei is sok-
sok kérdésben elágazók. Minél több oldalról jövő beha-
tás, a tudománynak minél több ágából kivillanó sugár 
érinti a lelket, a szerint alakul és módosul az elmében 
az ítélet. S a megjegeczesedett eltérő meggyőződéseket 
vajmi nehéz dolog egymáshoz simítani. Mindezek után 
nem lesz csoda, hogy ha a mostani munkálat, habár 
gondos revízión megy is keresztül, sem fogja minden-
kinek a helyeslését kiérdemelni. S azért, ha az előbbi 
bizottságnak bőven kijutott a nyilvános kritika ütlegeiből, 
a mostani bizottság sem várhatja a pályanyertesek dia-
dalkoszoruját. 

De hát a közügy megérdemli, hogy mi is odaáll-
junk a kritika kardcsapásai elé. Csak a kath. tanügyet 
sikerüljön egy lépéssel előbbre vinni. 

Az albizottságok odaadással, legjobb meggyőződésűk 
szerint, de a közfelfogás lehető kíméletével teljesitik a 
revízió munkáját, gondosan összehordva a szükséges 
anyagot, szorosan megszabva a kereteket, a szövegezést 
is végezve a jelentősebb helyeken. De már az összes 
munkának szövegezésére a mostani ülésezés ideje nem 
elegendő. De ez nyugodtabb elmét is kíván. A vita iz-
galmaitól felzaklatott lélek nem való a minden kicsi-
ségre figyelmet fordító munkára. De meg az egyönte-
tűség is azt kívánja, hogy — kellő felülvizsgálat mellett 
— ugyanazon kezek végezzék a szövegezés munkáját. 

A népiskolai hitoktatás tanterv javaslatát egy külön 
bizottság revidiálja. Az ezért való felelősség súlya tehát 
nem a mi lelkünket nyomja. 

Nagyon természetes, hogy az egy heti ülésezésből 
nem juthat idő a munkálat III. részének, a tanítókép-
zőkről szóló javaslatnak átdolgozására. S igy a jelen 
alkalommal nem értékesíthetem az Önöktől, kartársaim-
tól bekért szakvéleményeket. De hát „Servata valebunt." 
Nekem az az elvem, hogy az ilyen alapvető munkát 
minél nyugodtabban és minél több szakember közremű-
ködésével (habár csak közvetett is e közreműködés) 
kell megalkotni. 

Isten áldja Önt ! Dr Steinberger Ferencz. 

2) Tagjai : Fehér Manó, munkácsi egyh. m. g. sz. kanonok, 
Petrovácz József, kalocsai tan. kép. igazgató, Ember Károly, fővár, 
tan. kép. tanár és lapszerkesztő, Bertalan Vincze, eszterg. tan-
felügy. tollnok. 

3) Tagjai : Mócsy Antal, kalocsai tan. kép. igazgató, Erdődi 
János, kassai kép. igazg., Dreissiger Ferencz5 adai tanitó és 
Steinberger Ferencz. 
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T Á R C Z A . 
A pápa helyzete s a garanczia-törvények. 

(Társalgás Ollivier Emillel). 

Crispi beszédje, melyet m. é. szept. 20-án a pápáról s 
a garanczia-törvényekről mondott, nagy hullámokat vert 
föl, melyek ez idő szerint, még nem csillapodtak le. 

A ^Gaulois" egyik munkatársa kíváncsi volt Ollivier 
Emil véleményére, kinek kijelentéseit mi is közöljük. A 
császárság volt minisztere elérkezettnek tartja azt a pilla-
natot, midőn a római kérdést újból felvetjük és tették 
által oldjuk meg. 

Egyenesen azt tart ja szükségesnek, hogy egy idegent 
(nem olaszt) ültessenek a pápai trónra, ki Olaszországgal 
szemben egyáltalán nem fog kíméletet ismerni. 

Mondanunk sem kell, hogy a volt államférfi szavait 
csak fentartással közöljük. Egyedül a pápa jogos biró 
annak meghatározásában, hogy miként szerezzen magának 
elégtételt. Azonban e nyilatkozatok, melyek egy a diplo-
máczia finom nyelvezetéhez szokott és a kleríkalizmustól 
nagyon távol álló államférfiú szájából erednek, — az 
idők jelei. 

„E törvény, — mondá a hires ember — a pápa 
személyét szentnek és sérthetetlennek mondja, néki kirá-
lyokat megillető tiszteletet és oltalmat 5.225,000 lírányi 
évi járadékot biztosit, meghagyja őt a Vatikáni, a Late-
ran-i paloták s a Castel-Gandolfo-i villa békés birtokában, 
levelezésében, érintkezéseiben, hivatalának gyakorlásában, 
zsinatok és konklávék tartásában a legmesszebb menő 
szabadságot igéri. Elismeri, hogy a pápának joga van 
nemzetközi kiváltságokban részesülő követeket tartani 
udvarában, s a nagyobb javadalmakra szabadon kinevezni; 
nem követeli, hogy a püspökök a király kezébe tegyék a 
hűségi esküt ; eltörli a hozzá való föllebezést (appellatio 
sicut ab abusu), a placetwnot, — s néhány javadalom ki-
vételével — az exeqiiaturt is. 

Azonban e garanczia törvények csak látszólag bizto-
sítják a függetlenséget. 

Először is nem örök időkre szólnak s el is veszthe-
tek. A törvényhozás alkotta meg, a törvényhozás vissza 
is vonhatja. Megszavazza a jobb oldal, — alkalmazza 
a baloldal, — s ki adhat biztosítékot az iránt, hogy a 
szélső bal nem fogja-e eltörülni? Vájjon nem maga 
Crispi jelentette-e ki, hogy eltörli, ha a klérus továbbra is 
akadékoskodik ? Az a szabadság, melyet vissz i is lehet 
vonni, nem szabadság, s a parlamenti többségen alapuló 
függetlenség, bizony tulajdonképp csak függő viszony. 

A parlament állhatatlansága, melyet a leggyakrab-
ban szenvedély és rövidlátó számitás vezérel, oly nyilván 
való dolog, hogy az előre látó törvényhozók az alkot-
mány alaptörvényeit kivették e rombolni kész kezek ural-
ma alól. 

S vájjon a pápa, midőn az egyházról van szó, keve-
sebbel elégedjék meg az állami törvényhozónál, — s váj-
jon, midőn maga az alkotmány sincs elegendőképp bizto-
sítva, — hogyan lehetne a szellemi világ alkotmánya 
biztos alapokra fektetve ? 

— Ugy gondolom, hogy Crispi beszédjében éppen 
azt mondta, hogy XIII. Leónak nagy szabadsága van 
Rómában. 

— Hogy XIII . Leo szabad volna? Hát a pápa csak 
azért pápa, hogy a Vatikánban elzárva legyen, hogy ott 
encyklikákat írjon, kis udvartartása és néhány svájezi 
testőre legyen, hogy éhen ne haljon, termeiben sétálhas-
son, kertjében betegségeket szerezhessen és a péter-fillé-
rekből éljen? 

Nem, a pápának az a föladata, hogy nyilvános isteni 
tiszteletet tartson a fenséges hittitkok ünnepein az összes 
nemzetek pénzén épült templomban és azon négy bazili-
kában, melynek ő mintegy plébánosa, Feladata, hogy a 
szent ünnepeken világos nappal a loggia-ról (erkély a 
Vatikánon) adja áldását urbi et orbi a térdeplő nép-
tömegre. 

Nos, vájjon betöltheti-e állása e kötelmeit? Vájjon 
nyitott ajtók mellett megjelenthetik-e szt. Péter templo-
mában s a nép bocsátható-e szabadon a Confessio oltárá-
hoz? Mutatkozhatik-e a loggia-n, mely folytonosan zárva 
van azóta, hogy a piemonti csapat a Porta pia-n rést 
ütött ? 

XIII. Leo szerette volna ezt megtenni. Megválaszta-
tása után első gondolata az volt, hogy a szokáshoz hiven, 
megmutatja magát a népnek. 

„Nagyon tanácsos lesz e szándékáról lemondania, — 
mondta erre az olasz rendőrség ; mi nem vállaljuk ma-
gunkra a felelősséget." 

Minthogy a franczia követ, Baude, hasonlóképp nyi-
latkozott, az uj pápa nem követhette szive sugallatát. 

Hasonló vágyai támadtak a pápának némely szentté-
avatás alkalmával : 

„Erre még csak ne is gondoljon, — szólt ismét az 
olasz rendőrség, — s most már erélyesebb hangon ; mi nem 
kezeskedhetünk arról, hogy szent Péter temploma nem 
lesz-e zendülés színhelye." 

Tehát a pápa — egyik legmagasztosabb működését 
még mindig zárt ajtók mögött kénytelen teljesíteni. 

De még ez nem minden. A pápa nem csak pápa, 
de egyszersmind Róma püspöke is, s mint ilyennek köte-
lessége volna a lateráni templomot ünnepélyesen, előirás 
szerint elfoglalni ; kötelessége, a mennyire elfoglaltsága 
megengedi, hivei között mentől gyakrabban megjelenni, 
közöttük járni-kelni, hogy hivei láthassák, kezét megcsó-
kolhassák, áldásában részesülhessenek. 

Nos, vájjon megengednék-e, hogy kíséretével ünne-
pélyes körmenetben vonuljon a lateráni egyházba, hogy 
az Ur-napját fényesen megülje s hogy püspöki székváro-
sának majd egyik majd másik részét meglátogassa ? 

E kérdésekre is tények felelnek. 
1881. év jul. 13-án átvitték IX. Pius pápa holt tete-

mét a pápáknak a kanonok kápolnája mellett levő nyugvó-
helyéről szent Lőrincz templomába, hol az elhunyt ön-
maga készíttetett magának egy egyszerű síremléket. A 
szertartásnak fényes nappal kellett volna végbe mennie» 
s a népet az összes templomok ajtójára szögezett invito 
sacro értesítette erről. Előrelátásból azonban mégis az éj 
óráit választják ki, s az uj hir csak titokban terjed. En-
nek daczára a hivők serege egybegyűl, hogy megadja a 
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végtisztességet a sokáig uralkodott és az élet csapásait 
hősi lélekkel eltűrt pápának. De ime, vad horda támadja 
meg szitkok és káromkodások között a menetet, mely 
erre szétoszlik. 

Jelenleg Romában a pápának egy földi feljebbvalója 
van ; nos mihelyett valaki e pápa fölött áll, — a pápa 
nem lehet szabad. 

* 
* * 

Ezek után Ollivier Emil ur a következő igen szép 
vonásokkal ecsetelte XIII. Leo személyiségét : 

„Azt tartják, hogy assissi-i szent Ferencz Jézus 
Krisztus szenvedésének sebhelyeit viselte testén. XIII. 
Leo egész személyiségéről a pápaság kínteljes szenve-
dése tükröződik le. Sovány, kiaszott, mintegy láztól égő 
testét felemészti az a sok aggodalom, mely minden oldal-
ról körülveszi. Tekintete, — jóllehet élénk és tűztől lán-
goló, — mégis, mintha fáradtan révedezne oly sok szo-
morú esemény fölött, s mosolygó száján, melynek szögletei 
finoman futnak össze, olykor olykor a bánat és szomorú-
ság nyer kifejezést. 

E bánatnak bizonyára nem az az oka, hogy fogoly, 
hogy guny tárgya, hogy folytonos veszélyek között él. A 
börtön, a számkivetés, a halál elrémithetik-e azt az aggas-
tyánt ki nap-nap mellett térden állva imádkozik a feszület 
előtt ? De ha a test erőtlen is, annál erőteljesebb a szel-
lem ; a pápa beszédje nem ismeri a hivatalos áradozásokat 
és üres frázisokat; a hiu czifraságokat és a siránkozást 
egyaránt megveti, himezés-hámozás nélkül mondja ki gon-
dolatát, melynek nemessége az érzelmek visszatükröző 
egyszerűségén, világossága pedig az eszmék átlátszóságán 
alapul. 

XIII. Leo szenvedéseinek oka sokkal fenségesebb, 
mintsem a tisztán földi keservek érzete. 

Mint határozott szellemnek tettre vágyó embernek 
az a leghőbb óhaja, hogy a pápaságot aranykalitkájából, 
melybe zárva van —- kiszabadítsa. De helyzete oly iszo-
nyú, minden szándéka annyi nehézséggel, ellenvetéssel és 
veszélylyel találkozik, hogy a határozatlansággal járó 
tétlenségre van kárhoztatva, — kivévén, midőn többé-
kevésbbé gyakorlati kérdésekben idegen nemzeteknek ad 
tanácsot. 

Innen ered az a kinos szenvedés, melyet XIII. Leo 
arcza nem bir elpalástolni. 

* 

Azonban, miért ne hagyhatná el a pápa a Vati-
kánt? Miért ne válhatna meg az olasz földtől megát-
kozva ez országot? 

— A pápának nem szabad ott hagyni Olaszorszá-
got ; azon a földön kell maradnia, — de nem szabad 
a kibékülés oly nemét elfogadnia, mely őt megalázná s a 
melyre Fransziaországban talán, de németországban és 
egyébütt minden bizonynyal nemzeti egyházak szerve-
zésével felelnének. A kérdés csak ez lehet : Mily állást 
kell Kómával szemben elfoglalnia? 

Az olasz főpapok nagyobb része nem engesztel-
hetetlen, bár kibékülni nem akarnak. Si vuole pazienza 
(csak türelem !) — ez a jelszavuk, vagy pedig Sustine 
dilatione Dei, — teszik még hozzá nagy lelki nyuga-
lommal. 

A harczias szellemű főpapok azonban nem tartják 
többé helyesnek ezt a tétlenséget, mely a felületes gond-
dolkodók előtt, a csüggedés kezdetének, egy közeli 
megadás előhírnökének tűnik fel, a hivők seregét pedig 
bizalmatlansággal tölti el. 

Az encyklikáknak és theoretikus protestáczióknak 
többé semmi eredményök ; csakis cselekvés elégiti ki a 
szellemeket, melyek ezt követelik és várják. Határozza el 
magát tettre a pápa, s a bizalom és bátorság rögtöu 
feltámad. 

Ott van a szt Péter temploma, a helyett, hogy 
árván hagyja s csakis zárt ajtók mögött s meghivott 
közönség előtt jelenjék meg, nyissa meg a loggiát ; 
tartsa meg az Ur napját udvarának, kardinalisainak és 
papjainak kíséretével nyilvánosan, látogassa meg a be-
tegeket, jelenjék meg a Corsón díszkocsijában, járja be 
Róma összes utczáit mint pápa, püspök és pap. Erre 
majd kitör a vihar, s majd meglátjuk, mit érnek a 
garanczia törvények, s hogy mennyire voitak előre látók 
ama nagy olaszok kiket Balbónak, Massimo d Azeglió-
nak és Giobertinek hivtak, kik nem akarták elhinni, 
hogy a pápa és király akadálytalanul és méltóságoknak 
megfelelően lakhatnának egy városban, még akkor sem, 
ha a pápa világi hatalma teljesen megsemmisülne is, 

A döntő pillanatokban az udvariasság vesztünket 
okozza; ha ellenállunk, megmentjük önmagunkat, vagy 
legalább becsületünket. 

Mire vezetett az udvariasság ? 
Ideje, hogy véget vessünk e megalázó gyengesség-

nek. Az olasz pápákat nemzeti érzelmeik akadályozzák 
meg abban, hogy oly politikát folytassanak, melyben 
harcz és küzdelem rejlik, de a mely győzelemre is ve-
zetne ; — v a j jon továbbra is folytatni fogják-e a le-
mondás politikáját, mely mindent koczkáztak ? 

A katholikusok, kiknek hozzájárulása nélkül a 
pápa éhen halna, — a jövő konklávén a közjó nevében 
idegen pápát fognak kapni, kit nemzeti érzület nem 
fog akadályozni s a ki ép ezért habozás nélkül fölveszi 
az élet-halál harczot s felszabadítja a pápaságot. 

I R O D A L O M . 

= A Kéziigyesitö oktatásról. Két tanulmány. írták 
Kiss Jenő és Csurka István. A debreczeni Gönczy-egylet 
filléres füzetkéi III sorozatának 1. száma. Debreczen, 
1896., 16 r. 172 1. Ára 80 fillér. 

A mi hazánk és nemzetünk közjólétének előbbre 
vitelét czélozza, bárhonnan jöjjön, örömmel és tisztelettel 
fogadjuk : de megkívánjuk, hogy szerény legyen s ne be-
széljen nekünk például „dogmákba merülő pergamen-színű 
papokról", mert akkor tüstént kisül, hogy a dogmákhoz 
nem ért. Sok jó dolog van e filléres kis könyvben, de 
van benne salak is Például a deductiv módszer iránt egé-
szen érzéketlen. Szakembereink csak cum grano salis hasz-
nálhatják. 

— Megjelent Niedermayer Antal szegedi tanítóképző 
tanár szerkesztésében a csanádegyházmegyei hatóság jó-
váhagyásával egy ima és énekeskönyv: „ChristkathO-
l isches Gesang und Gebetbuch" czímmel, melyben 
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valamennyi szükséges imádság s az egész egyházi évre 
szóló énekek foglaltatnak. A Yesperas (Psalmusok és Hym-
nusok) két nyelven, németül és latinul. Terjedelme 34 
nyomtatott ív, 541 oldal. Ára félbőrbe kötve 1 frt Etiam 
erga sacra. 

Evvel kapcsolatosan egy „Melodienbuch." Nagy 
negyed, 113 oldal, kántorok számára s valamennyi ének 
orgonakiséretét tartalmazza, ugyanazon sorrendben, mint 
azok a „Christkatholisches Gesang und Gebetbuchban" 
foglaltatnak. A kiséret alá minden éneknek első verse 
van nyomva. Jó tartalomjegyzékkel van ellátva, mely 
mindenütt utal a szövegkkönyvre. A kiséretek templomi 
stylben tartvák, a Vesperas, tehát a psalmusok és hym-
nusok correct gregorián dallamok. Yégül csatolva vannak 
a „Missale Romanum" által előirt responsoriumok orgona-
kíséretei. Ara fűzve 2 frt . Etiam erga sacra. Megren-
delhető szerzőnél Szegeden. 

V E G Y E S E K . 
= Hát itt van-e már az Antikrisztus r A felsőbb 

vidéki hivőnép, ajtatos kedélyénél fogva, azt hiszi erősen, 
hogy, amint megkezdődik az igaz hitről az Antikrisztus 
általi csábitás : utána nem sokára következik a világ vége, az 
utolsó Ítélet. Ennek hatása alatt álló S . . . a Simon r. 
lakos, kiről mellesleg megjegyzendő, hogy 22 éves házas, 
s valamint ő, ugy neje is katholikus, beállít az anyakönyv-
vezetőhöz bejelentendő az újonnan született fia nevét s 
születési idejét. A sok kérdés után az anyakönyvvezető, 
— kiről viszont mellesleg legyen mondva, hogy ő buzgó-
ságában megfeledkezve azon axiómáról „honestus iudex 
non quaerit causam", egy távolabb fekvő faluban a népet 
a biró házához összecsőditette s feleségeik elleni válópe-
rekre lelkesítette, ártalmatlanná tétetett az által, hogy 
minden panasz nélkül h. körjegyzői szűre kitétetett — 
azt kérdi tőle „minő vallásban akarja e gyermekét nevel-
tetni ?" Erre az atya gondolkozóba esik, s a hosszabb 
közös hallgatást e viszonkérdéssel félbeszakítja: „Hát itt 
van-e már az Antikrisztus ?" Mire az anyakönyvvezető 
megszégyenülve már feleletet adni nem tudott. 

— Esztergomból azt az örvendetes hirt kapjuk, 
hogy az ottani Kath. Kör a város legszebb helyén, a 
Széchenyi téren, szép házat vett, a melybe május hó ele-
jén fog beköltözni. Mattyasovszky elnök ezzel maradandó 
érdemet szerzett. 

— Á íranczia katholikusok nagy nemzeti kon-
gresszust szándékoznak tartani ez évben, mely Chlodvig 
király megkeresztelésének tizennégyszázados jubiláris éve. 
A kongresszus f. évi október 20.—25-re van tervezve 
Rheimsbe. 

I 

= Pasteur és Thomas, a franczia nemzet két 
büszkesége, vallásosan éltek és haltak meg. Thomasról, a 
híres zeneszerzőről olvassuk a franczia lapokban, hogy 
halálos végű betegsége kezdetén maga hivatott papot s 
a vallás minden vigasztalásában részesülve óhajtott meg-
halni. Igy is történt. 

— Korszerű hitbeszédek a férfivilág számára. 
Ft. Schaefer Jakab Jézus-társasági atya a ft. szervita-
atyák templomában (IV. Szervita-tér) a férfivilág szá-
mára korszerű hitbeszédeket tart és pedig márczius hó 
16., 18., 20., 23., 25., és 27-ik napjain, este 7 órakor. E 
hitbeszédek meghallgatására a t. cz. férfiközönség tisz-
telettel meghivatik. 

-f- Ecce Homo. íme az ember! Ez a czime 
Munkácsy Mihály legújabb festményének. Ez a kép lesz 
Munkácsynak legremekebb alkotása, mely hihetőleg még 
a Krisztus Pilátus előtt czimüt is felül fogja múlni. A 
képen a már megkorbácsolt Jézus kilép a prétori hiva-
talból és Pilátus bemutatja öt a népnek. Az udvarban 
az erkély alatt, melyen Krisztus megjelenik, őrjöngő 
öklök nyúlnak feléje, görcsösen rángatózó ajkak rátaj-
tékozzák az anatémát, mi közben Mária, János tanítvány 
karjai között elájult, s a hívek földre borulva imádják 
az isteni mestert és Magdolna kétségbeesve panaszkodik. 
Először Párisban, később pedig az ezeréves kiállításon 
lesz e kép kiállítva. 

— A budapesti oltáregyesület a primásnál. A 
budapesti oltáregyesület küldöttsége tegnap tisztelgett 
Vaszary Kolos bíboros herczegprimásnál. A küldöttségben 
az igazgató vezetése alatt részt vettek : özv. Cziráky Jánosné 
grófnő, mint egyesületi elnöknő, továbbá Szapáry Gézáné, 
Győry Teréz, Pallavicini Edéné grófnék, Ghyczy Ida s 
még több választmányi tag, A bíboros herczegprimás a 
küldöttséget nagyon szívélyesen fogadta s hathatós tá-
mogatásáról biztosítva az egyesületet, főpásztori áldását 
adta a küldöttségre. 

— Még egyszer Boris herczeg. A bruxellesi 
„Patriote"-ban jelent meg egy levél Sophiából 1896. jan 
30-iki keltezéssel, melyben Barnaba da Visso capucinus 
atya örömmel jelenti, hogy Boris herczeget, az egész 
udvar jelenlétében, a jelzett napon felvette sz. Ferencz 
harmadik rendjébe s hogy a kis herczeg mindennap egy 
Mi Atyánkot imádkozik sz. Ferencz tiszteletére. Ez volt 
az anyai gondoskodásnak egyik legutolsó fényes jele Az 
anya a hithűség, az apa a hittagadás mellett harczolának. 
Győzött ez utóbbi. De mily áron ? Egyébiránt utólagosan 
megjegyzendő, hogy a schismaticusok maguk sem levén 
egy meggyőződésen a leöntéses keresztségnek érvénye 
felől, Bulgáriában, bizonyára hogy a kath. egyháztól 
való elpártolást enyhébb színben tüntessék fel, nem 
ujrakeresztelést hajtottak végre a kis Boris hercze-
gen, mint ezt a büszke és hatalmas Oroszország-
ban szokták tenni, de megalázták magukat egy ki-
csit és kegyesek voltak Boris keresztségét érvényesnek 
elismerni. Ennek következtében csak a bérmálás szent-
ségét adták fel neki, a keleti ritus értelmében pótlólag. 
De nem ebben rejlik az Isten, egyház és a gyermek 
lelke ellen elkövetett merénylet, hanem a gyermeknek 
lelkére az orosz egyház feje a czár által küldött kereszt-
apai helyettes által rámondott schismatikus hitvallás, 
mely a kath. egyháztól való elszakadást nem egy hae-
resissel tetézi. Ez történt Sophiában ; ebben rejlik Fer-
dinánd fejedelem tettének a rútsága. Isten kinek-kinek 
megfizet majd érdeme szerint. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 



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

Budapesten, márczius 11. 21, 

: Megjelenik e lap heten- Ë 
l ként kétszer : : 
: ßzerdan es szombaton. E 
\ Előfizetési dij: § 
: félévre helyben s posta- E 
Ê küldéssel 5 frt. Ê 
E Szerkesztő lakása : E 
E Budapest. E 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
: hova a lap szellemi E 
£ részét illető minden : 
\ küldemény czimzendő. : 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni 
: minden : 
i kir. postahivatalnál : : 
E Budapesten a szerkesz- E 
E tőnél, és Nagy Sándor E 
E könyvnyomdájában, E 
E IV., Papnövelde-utcza § 
E 8. sz. alatt, hova a \ 
E netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott E 
E levélben, intézendők. E 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Honszeretet. — Vaszary Kolos bibornok húsvéti főp. levele az esztergomi íomegye-
papságához. — A vallások világkongresszusa 1900-ra tervezve. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Tudomásul és válaszul. — 
K a l o c s a : Pár szó a kath. egyletekről, — N e w-Y o r k. Ujabb amerikai zarándoklat Rómába. — Ö r m é n y o r s z á g : — Levél az 

örményországi török vérengzésekről. — Katii. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Honszeretet. 

Hazát szeretni mily nemes. 
Szent és dicső dolog! 
Szivem örömtül ugy repes. 
Ha csak rá gondolok. 

Csodálatos egy érzelem ! 
Honnan vevé magát? 
Kisded koromtul él velem, 
S miként delej hat át. 

Ösztönszerű szokás talán? 
Baktéria, penész ? 
Csilló reve fűz oldalán? 
Nevelte tán az ész? 

Nem ugy, nem az! Isten keze 
Ültette a magot, 
Melyből kikelt; az öntöze 
Rá égi harmatot . 

Azért ez érzet a hazát 
Csak szentnek képzeli; 
Es e szent föld gyomát, gazát 
Ez okbul tépdeli. 

Azért e nagy világ terén. 
Nincs oly vidék, melyen 
Magam otthon s jól érzeném, 
Csupán szülőhelyem. 

Mégis e t i tkos szent erő 
Mily könnyen elfajul! 
Minő csapást idéz elő, 
Ha tévtanokba fúl ! 

Mi is korunkban a haza ? 
A föld, a nép, a párti 
Vagy rossz törvények halmaza, 
Miket igen-je gyárt? 

Vagy tán ama prytáneum 
î Képezne „szent" hazát, 

A mely soha bele nem un 
Hizlalni önhasát? 

Ki most a hon igaz fia? 
Ki szereti a hont? 
Tán az, ki mint haramia, 
Hitet, morált leront? 

Vagy az, ki mindig ajkain 
Hordozza szent nevét; 
S mégis mint uj gonosz Kain r 

Folyvást ellene vét? 

A szittya és kurucz vezér, 
A vak Bottyán vitéz? 
Ki káromol, iszik s beszél, 
S új Bábelt rakni kész? 

No rakja hát fel mihamar! 
De hol veszen követ? 
Hisz' ő csupán maltert kavar, 
S csupán meszet fövet. 

21 
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Mire halad, ha nincs alap? 
S az nincs ám neki; 
Mert az oltárkövet s falat 
Bolondul e lve t i . . . . 

Ezek-e hát a honfiak? 
Imádkozzál magyar: 
Hazád az ilyenek miat t 
Pusztulhat el hamar! 

Répássy János. 

Vaszary Kolos bibornok liusvéti főp. levele 
az esztergomi főmegye papságához. 

De confessione et commanione paschali. 

Quum primaevus Christifidelium, qui teste s. Seri-
ptura „perseverantes eraut in doctrina Apostolorum et 
communicatione fractionis panis et orationibus" (Act. Ap. 
II. 42.) charitatis refrigesceret^fervor atque labentibus sae-
culis Christo noruen dantes bina praecepta divina, quibus 
et sua confiteri peccata (Cone. Trid. sess. XXIV. c. 5.) 
et angeiico refici pane tenentur (Joann. VI. 54. — Luc. 
XXII. 17. - I. Cor. XI. 24. — Cone. Trid. sess. XIV. 
c. 5., seas. XXIII. c. 2.), débita haud amplius observarent j 
religionis sanctitate, imo aperte negligere ac spernere 
coepissent, Ecclesia sancta, mater numquam non amantis- , 
sima, quod sacris in paginis factum haud íuerat, sua ! 
pluries supplevit ac declaravit auctoritate, disertis statuens ; 
verbis, quibus illa impleri temporibus omnino vellet. j 
Primo quidem ter per hebdomadam, singulis deinde Do- j 
minicis, mox solemnioribus saltern testis ad sacram eos j 
mensam accedere debere declaravit, (Cap. XVI. et XIX. 
de cons. dist. 2.); démuni nimis indies imminuta fidelium 
pietate edicere coacta fuit, ut singulis saltern annis in 
paschate, omnes utriusque sexus fideles, cum ad annos 
discretions pervenerint sacrum Domini corpus recipere 
deberent in propria parochia, secus ab ecclesiae ingressu 
arcerentur et ecclesiastica carerent sepultura. (Can. XII-
de poenit. et remiss.) Celeberrimum hunc Concilii Late-
ran IV. canonem acceptavit suaque auctoritate confirma-
vit svnodus Tridentina (sess. XHI. can. 9, — sess. XIV. 
cap. 5. can. 8.), atque in universa ecclesia vim legis seu 
praecepti obtinet usque ad hodiernos dies. Hanc itaque 
pleno suo robore vigentem ecclesiae legem, parochi alii-
que curam animarum gerentes saepius tempore Quadra-
gesimae, praesertim autem Dominica II. et III . fidelibus 
i n memóriám revocent, prout districte praecipit tum Ri-
tuale Romanum (Tit. IV. cap. 3. de com. pasch.) et 
Rituale Strigon. fpag. 110.), tum Synodus dioec. Strigon. 
a. 1860. statuto 13. iniungens : „omnia haec Dominica II. 
Quadragesimae ex ambone denuncientur fidelibus conve-
niente cum cohortatione, observata charitate et prudentia 
jpastor ali." 

Quo vero praecepto ecclesiae de annua confessione 
et communione paschali fiat omnino satis, praesentibus 
omnes in partem sollicitudinis nostrae vocatos obtestamur 
et obsecramus, ut properante tempore huius praecepti, 

fideles sibi commissos ad illud alacriter implendum gravi 
simul atque suavi adhortatione urgeant, nec facile, nisi ex 
gravibus causis permittant, ut fideles extra suum ovile, 
quod est ecclesia parochialis, officio statisfaciant suo. Ni-
hilo tamen minus, non esse nimiopere rigorose urgendam 
confessionem et communionem in ecclesia propria nemo 
non videt; siquidem melius est ut fideles alibi confitean-
tur atque ad s. mensam accédant, quam ut illa penitus 
omittant. Caeterum ad quascunque anxietates et suscepti-
bilitates tollendas publice volumus doceri et inculcari in 
concionibus et catechesibus, satis quemque praecepto fa-
cere, cuicunque sacerdoti approbato confiteatur (Clemens 
VIII . 22. Dec. 1592. Lambertini, Instit. XVI. u. 7.); 
verum tamen valde optandum ut peracta alibi confessione 
Agnum paschalem domi suae sive in ecclesia parochiali 
cum caeteris fidelibus manducent. 

Quod autem superius Concilium Lateranense IV. 
diximus decrevisse, Eucharistiam esse sumendam im 
pascha, id tempus non uno paschatis die eszt circum-
scriptum, sed continetur in Hungaria ex usu antiquis-
simo integris duobus mensibus inde a Dominica III. 
Quadrag, usque ad Ascensionem Domini inclusive. 

Itaque sedulo invigilent animarum pastores, an 
omnes ipsorum fidei concrediti fideles paschali huic 
praecepto satisfaciant. Hunc in finem per se ipsos 
paschalia administrent sacramenta, quod primarium est 
parochi officium atque menti Matris Ecclesiae maxime 
congruum. Item iam dudum inductum servatumque morem, 
nempe impressas typis schedulas peractae confessionis 
testes, accedentibus ad s. synaxin distribuendi, passim in 
nonnullis regionibus obsoletum renovent ; haec siquidem 
consuetudo plures habet utilitatis rationes, ac in primis 
facilius parochus didnoscet, quos et quantos coelesti 
satiavit in mensa paschali pabulo. 

Si quos vero huius praecepti ecclesiastici violatores 
observaverit, pastoris affectu ac zelo in primis privatim 
eos admoneat, obsecret, increpet, ne tantis se velint 
privare beneficiis, tar tum que sibi afferre perniciem ac s. 
Ecclesiae. Matri amantissimae, quae animarum nonnisi 
bonum intendit, voluntati resistere. 

Nunc iam ad vos Ven. Fratres ! sermonem conver-
timus, qui sacramenti poenitentiae estis administri atque 
dispensatores mysteriorum Dei. Iudicis itaque doctoris et 
medici agentes in tribunal! sacro partes, ea omnia, quae 
ad munus rite explendum sunt necessaria quaeque hac 
ex parte didicistis, saepius per annum recolite, probatos 
ecclesiae auctores ac libros quoque recentiores materiam 
pertractantes sedula volvite manu, casus vero tum Apos-
tolicae Sedi, tum Nobis reservatos memoria tenete. 
Quotiescunque vero ad audiendas confessiones vocamini, 
alacri hilarique animo pergatis, nec unquam fastidio 
affecti videamini. Temporibus autem sacris, diebus prae-
sertim poenitentiae, etiam non vocati, in tribunali sacro 
exhaereatis, oviculas boni pastoris instar exspectantes in 
omni patientia et mansuetudine. Ministerium siquidem 
hoc caritatis ac sollicitudinis studio exequi debet; duo 
praesertim perniciosa extrema devitantes, nimium nempe 
rigorem ac nimioperam in absolvendo facilitatem, secun-
dum illud divi Gregorii monitum : „Sit amor, sed non 
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emolliens : sit zelus, sed non immoderate saeviens : sit 
pietas, sed non plus quam expediat, parcens." (Regal. 
Past. Cap. 6.) 

Si autem quocunque anni tempore sacerdos ad 
excipiendas fidelium confessiones paratum sine mora 
exhibere semet debeat, maxima sit eius promptitudo 
diebus illis, quibus mysteria nostrae redemptionis et 
memoria passionis recoluntur, maiori nempe hebdomada 
ae in primis triduo sacro mortis Domini, necnon tempore 
„cum pascha nostrum immolatus est Christus." Falsitate 
etenim laborans illa multorum sacerdotum opinio, quae 
feria VI. Parasceves prohibitas esse putat fidelium confes-
siones. sustineri minime potest, neque attendi debet (S. 
R. C. 17. Dec. 1875. Tricaricen.) ; quin imo optandum 
ut confessarii tota die in tribunali sacro sederent sicque 
fideles sepulcrum Domini maiori numero visitantes, ad 
sua peccata confitenda allicerent. Itaque non confessio, 
sed eommunio fidelium hac die secundum modernam \ 
disciplinant liturgicam est prohïbita, quae tarnen sabbato 
s. in Missa aut ea expleta licite peragitur. De quo 
fideles opportune edocendos esse volumus. 

Sacerdotali insigniti dignitate atque ad confessiones 
excipiendas adprobati, pergite Venerabiles Fratres ! na-
viter huic incumbere officio, — in quo omnes Christi 
ministri, qui apostolico claruere spiritu, nullo non tem-
pore insudarunt, — uberrimos ex eo in vinea Domini 
fructus collecturi et haud minorem a summo animarum 
Pastore Jesu Christo, mercedem eamque immortalem 
reportaturi. 

Spiritum nobis Dominus suae infundat charitatis, ut 
quos pastores atque fideles Sacramentis paschalibus mox 
satiaturus est, sua simul faciat pietate concordes. 

Datum Strigonii, 5, Mártii, 1896. 
Claudius 

Card. AEppus. 

A vallások világkongresszusa 1900-ra 
tervezve. 

Â vallási világkongresszus. 
(Annales chrétiennes, 14 Déc. 1895. No. 1253.) 

Itt közöljük szószerint azt a kevésbé szerény hangon 
irt levelet, melyet Charbonnel ur Paris érsekéhez intézett, 
s melyet a L'Eclair közölt. Ki világlik e levélből, hogy 
a tervezett kongresszus hivei, de első sorban maga Char-
bonnel ur a hit szempontjából mily szerfölött veszélyes 
talajra lépett, mert a hangoztatott állitások valamennyien 
bent vannak a Syllabus-ban. íme maga a levél: 

„Eminencziád ! 
E levelem kérés, könyörgés lesz. 
Alázatosan, de nem megalázkodóan szeretnék irni, 

azonban rögtön levelem elején kijelentem, hogy nem aka-
rok Eminencziád fölkent személye, ősz feje és tekintélye 
ellen fellázadni. Mint szabad ember s nem mint lázadó 
akarok cselekedni. 

Mintegy két hónappal ez előtt egy Párisban az 1900 
évben tartandó, vallási kongresszus eszméjét vetettem föl 
egy folyóiratban, hogy mindenki hozzászólhasson. Néhány 
hivatott férfiúnak, barátaimnak és magamnak is ugy tet-

szett, hogy általában nagynak és nemesnek fogják találni 
ez eszmémet, mely azt czélozza, hogy e századot, mely-
ben oly iszonyú vallási, tudományos és társadalmi czivó-
dások dühöngtek, a béke egy ünnepélyes nyilatkozatával 
zárjuk le, s hogy a közelgő század küszöbén az Evan-
gélium azon békét hozó tanáról tegyünk hitvallást, hogy 
mindnyájunk közös atyja az Isten s hogy mi egymásnak 
testvérei vagyunk. 

Egy napon a világ összes tájékáról egybeseregelné-
nek a különböző vallások hivei s mindnyájan ugyanezt a 
credo-1 tennék le: „Hiszek egy Istenben"; ugyanazt az 
imát rebegnék el mindnyájan: „Mi Atyánk, ki vagy a 
mennyekben." Igy leszállana hozzánk az a láthatatlan 
Egyház, hol egy lélekben egyesülnek mindazok, kik hisz-
nek s imádkoznak. S a hivők egyesülésének e fenséges 
látványából a gondolkodó világ azt a tanulságot vonná le, 
hogy manapság végtére minden szabad gondolat, őszinte 
meggyőződés sőt még a ki nem elégített kutatás is jogo-
san követelheti nem csak a türelmet, hanem a tiszteletet 
is, s hogy végre megvalósult az, a mitől oly sokáig fél-
tek, — a lelkiismeret szabadsága. 

A „vallási kongresszus" e jelentőségét s a benne 
rejlő mély bölcseleti tanulságot az egész sajtó igen szé-
pen megérezte. 

Azonban csalódásom annál nagyobb és fájdalmasabb 
volt, midőn megtudtam, hogy tervem a vallás szolgái 
közt rossz vért szült. A papság túlnyomó része előtt vál-
lalkozásom fölöslegesnek látszott s bizony, véleményük 
szerint, jobb lett volna, ha a csaknem állami hivatal-
nokká sülyedt papságot továbbra is meghagyom csöndes 
szendergésében „Mi keresztelünk, esketünk, temetünk ; 
hagyjanak békét a lelkiismeretek kibékitésével." Ez volt 
a tiltakozás általában, s a papság becsapta orrunk előtt 
az ajtót, hogy tétlensége továbbra is biztosítva legyen. 

Az értelmiség azonban várta és követelte a papság 
nyilatkozatát. E követelését tolakodásnak bélyegezték, — 
végre az újságok homályos és sejtelmes nyilatkozataikka 
azt a hírt terjesztették el, hogy a „vallási kongresszus8 

megbukott, — hogy megbukott, mert Eminencziád nem 
helyeselte. S ha azt kérdezték, miért? — erre nem volt 
felelet. Szóval tervem nem találkozott helyesléssel, — de 
ennek okait nem adták elő. 

Ez kétségkívül nagy baj volt. A kongresszus hívei 
eleinte fölzúdúltak, de később ismét vissza nyerték nyu-
galmukat és bizalmukat arra a gondolatra, hogy végtére-
is az „általános vallási kongresszus" nem lesz sem kizá-
rólag párisi, sem kizárólag franczia, s hogy az ilyen 
eszme az egész világot érdekli, Amerikát pl. éppúgy mint 
Francziaországot. Sőt még az esetben is, ha láttuk volna,, 
hogy Eminencziád magas és tiszteletreméltó személyisége 
meg hiusítja tervünket ; lelkiismeretünk megnyugvást 
talált volna abban, hogy cselekvéseimben egy Gibbons, s 
egy Ireland tanácsai vezéreltek s hogy az amerikai 
egyház e nagy és kiváló vezérei tervünket támogatják 
sőt védelmezik. 

Az ellenünk szervezett ellenállás sokkal félelme-
tesebb lett volna, ha puszta kijelentések helyett okok-
kal fegyverezte volna föl magát. Megtörtént végre ez is. 
Mindjárt a legfélelmetesebb dologgal kezdték: vájjon a> 
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"vallási kongresszus" eszméje nem ellenkezik-e a hit tel?" 
S széltében-hosszában eretnekséggel vádoltak. Hogyan, 
tehát Gibbons cardinális s az Egyesült-Államok az a tíz 
érseke, kik a new-yorki conferentián 1892-ben egyhangúlag 
elhatározták, hogy a katholikusok is részt vesznek a 
chicagói vallási kongresszuson, — tehát ezek mind eret-
nekek ? S eretnek az a hetven püspök, ki ezek példáját 
követte? Végtére is, lehetséges, — mert hát a keresz-
ténység ez ifjú apostolai, ott Amerikában, távol a vén 
Európától nem igen vizsgálgatják a eretnekség eseteit, 
hanem összes törekvéseinket arra fordítják, hogy a mo-
dern élettel érintkezve, a folytonos munka és küzdelmek 
közé egy kissé bevigyék a keresztény eszményt ; óh ezek 
nagyon jói tudják, hogv az igazi abban áll, ha nemes-
lelküek és könyörületesek vagyunk, — a mint erre az 
evangélium tanit. 

A „vallási kongresszus" — szólott tovább az ellen-
vetés — a türelem elvének dicsőítése. Annál jobb reánk 
nézve, — annyi bizonyos. Azonban a mi jó elvakultjaink 
s van köztük „mindenféle" épp ugy mint Pascal jezsuitái j 
között — erre azt felelik, hogy „minden igazság, de első 
sorban a vallási igazság türelmetlen, hogy a katholikus 
egyházat a türelmetlenség szelleme élteti." Ugy hiszem, 
Eminencziád, nem szükséges bebizonyítanom, hogy ilyes-
féle nyilatkozatok vallásos újságokban tényleg megjelentek. 
Sőt még igy is i r tak: „On e kongresszusával az Isten 
eszméjét akarja uj életre kelteni. Nos, ez eszme nem ér 
semmit, ha ez nem az igaz Isten eszméje. Az igaz Isten 
pedig az, kit mi hirdetünk." S ily elbizakodott, kegyetlen, 
embertelen, szívtelen nyilatkozatok a huszadik század 
küszöbén, a megváltó bölcselkedés száz éves uralma 
után ! Valóban csoda, hogy a megsértett lelkek egyszerre 
fel nem lázadtak ! De hiszen a goudolatot, mely él, csak 
a holt egyházak (les eglises mortes) vetik meg. A világ 
pedig tova halad, s nem törődik a holtak birodalmával. 

Ha a katholikus egyház helyeselné az ily elfogultak 
eljárását s ily alapon vonakodnék meghallani azon szá-
mos hivő óhaját, kik visszaemlékezve Chicagóra, várva-
várják egy „vallási kongresszus" áldásait, — mit szól-
hatnánk akkor az oly fajta bölcselőknek, kik ekként 
irnak : „A türelmetlenség élteti az egyházat, s ennek 
oka magában az egyházban van. Az egyház tehát csakis 
akkor élhet, ha elnyomni és lerontani törekszik minden 
egyebet, a mi nem ő ; az ő éltető eleme halál minden 
egyébb vallásra, gondolatra nézve, melyek azonban, 
minthogy a lelkiismeret szent jogánál fogva ugyancsak 
élni és védekezni akarnak, — szintén türelmetlenséget 
hirdetnek az egyházzal szemben, Tehát csakis az egy-
háznak nem szabad türelmetlennek lennie?" Ez Renonvier 
urnák és követőinek megdönthetetlen okoskodása. De 
vájjon ez okoskodásra nem vet-e homályt az a sok elő 
itélet, melylyel az „igazság jogainak" túlzó védői az 
egyház, következéskép a vallási eszme ellen eltelve 
vannak ? 

Nagyon jól tudom, hogy erre szőrszál-hasogatással 
és kitéréssel felelnek. „Türelmetlenség a tévely ellen, — 
de türelem a személyekkel szemben" — igy kiáltanak 
fel. Mily hitvány okoskodás, mely azonban az iskolában 
xősen ta r t ja magát. Hiszen a türelem kérdése nem 

valamely elvont, hanem kiválólag gyakorlati és társadalmi 
probléma, melyet nem lehet általánosságban megoldani ; 
a személyekkel mindig kell számolnunk. 

Az egész kérdés nem annyira az igazság és tévely, 
mint inkább a személyek körül forog, kik őszintén meg-
vannak győződve, hogy az igazság, vagy legalább is : 
egyik-másik igazság birtokában vannak. Türelmetlenség a 
tévelylyel szemben Î De hiszen a tévely ön-magában nem 
is létezik, mert tulajdonkép csakis hiánya az igazságnak-
A tévely csakis valamely személyben testesülhet meg. 
Mert végelemzésben e tévely valakinek gondolata, még 
pedig, hibás vagy tökéletlen gondolata. Üldözni a tévelyt, 
ez, — bármint csürjük-csavarjuk is a dolgot, mindig 
annyit jelentett^ fog jelenteni, mint üldözni a személyeket. 

Azonban egy még czifrább ellenvetés is felütötte 
fejét. Türelmesnek lenni, ez még hagyján. Hanem egy 
vallási kongresszus, melyen az egész világ vallásai parla-
menti egyenlőséggel volnának képviselve, — a türelem-
nél bizony jóval messzebb menne: szentesítené s a népben 
felkeltené azt a meggyőződést, mely a hit közönynek 
kedvez, hogy t. i. „mindegyik vallás jó," s hogy „egyik 
vallás annyit ér mint a másik." — Nos hát, Eminen-
cziád, itt az ideje, hogy mi, kik nem akarjuk az iga-
zolatlan és embertelen, dogmák mögé búvó önkényt 
eltűrni, — nyíltan megmondjuk véleményünket : — nem 
mindegyik vallás egyenlő jó, kétségkívül, de mindegyik-
ben van valami jó, t. i. a vallás, s mindegyik 
igazán vallásos lelkiismeretet értékessé tesz éppen őszin-
tesége, jóhiszeműsége : egyik vallás nem ér annyit, mint 
a másik, — kétség kívül, de egyik lelkiismeret ép annyit 
ér mint a másik, s egyiknek oly joga van mint a másik-
nak meggyőződésének tiszteletben tartását követelni. 

Ha a hit Isten legnagyobb ajándoka, akkor a „jó-
hiszeműség" az embernek legnagyobb érdeme, legszen-
tebb joga, melyet meg kell védenie. A vallás becse attól 
függ, hogy mily szolgálatot tesz az embernek, de kü-
lönösen, hogy az erkölcsöt mennyire támogatja. Mit ér a 
legszebb s a legfenségesebb vallás, ha nem székel a 
szivekben ? S vájjon melyik ember ér többet, az-e, ki 
bár egyszerűbb hite szerint él, avagy pedig az, ki lel-
kiismeretét nem hozza összhangba tökéletesebb hitével ? 
Folyton-folyvást hangoztatjuk, hogy a vallást az embe-
rekre való szempontból kell megítélni. Nem is annyira a 
vallásról van szó mint inkább vallásos emberekről, s nem 
credo-król és vallási igazságokról, hanem vallásos jó-
hiszemű lelkekről. S igy a felekezeteken és templomokon 
kivül egy magasabb törekvésű fenkölt érzésű és imád-
kozó egyesület képezi tulajdonkép az igaz „egyházat," 
mely megvalósítja a vallások fenséges békéjét, melyet 
bánatában és óhájaiban a hit vezérel, mely nyugtalan és 
kinzó gondolataiban és szenvedéseiben az ég felé fordul 
s ott keresi az Istent. 

Tehát, Eminencziád, valóban erőtlen érvek azok, 
melyeket a katholikus tétlenség felhasznál, hogy megme-
neküljön azon nemes munka terheitől, melyet az egész 
világ hő óhajtása reá róna. De ugy sejtem, hogy nem e 
felhozott okok döntöttek. 

Már egy százada, hogy a franczia egyház sanda 
szemmel és ellenséges indulattal nézi a kor legmélyebbre 
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ható mozgalmait ! Lammenais, Lacordaire és Montalembert, 
szavait is egyideig mennyi bántalom érte ! S midőn ma-
napság Angliában egy Manning, Amerikában egy Ireland 
s Rómában egy Leo akarják újból életre kelteni az elfe-
ledett evangéliumot, a tömegek Evangéliumát, s midőn 
e férfiak azt akarják, hogy az Egyház újból megjelenjék 
a gondolkodó arisztokráczia s a dolgozó néposztály kö-
reiben, az Egyház, miután sokáig a sekrestyéből és szen-
télyből ki nem lépett, elfeledte a gondolkozók és munká-
sok nyelvét. 

Csak keserves litániákat tud mondani az elhagyott, 
üres templomokban. Nagy ellentét fejlődött ki azok közt, 
kik csak az ajtatossági gyakorlatok után törték magukat, 
s azok között, kiknek egy kevés vallás is kellett volna, 
s ez utóbbiak keservesen csalódtak. Krisztust a puszta 
külsőségek megfosztották isteni jellegétől. És valóban, 
Tolstojtól le egészen a legújabb irókig, hány nagy szel-
lem, hány nemes sziv eseng az után, hogy Krisztus ismét 
az evangéliumban hirdetett Isten legyen ! 

S ha Egyházam beteljesítené oly sok lélek leghőbb 
vágyát, ha egy méltóságteljes gyülekezetben hajlandónak 
mutatkoznék az evangéliumhoz visszatérő kor szellemi és 
társadalmi életéhez közeledni, — az egész világ, kivétel 
nélkül áldaná e jótéteményért. De vájjon nem kellene-e 
előre látnom, hogy a közelmúlt tunya tétlensége a bizal-
matlanság és gyávaságban ismét fölelevenedik ? 

E tartózkodás és gyávaság önmagának lesz szé-
gyene. Az összes vallások és bölcseleti felfogások követői 
közt a „vallási kongresszus" eszméje pártolással kezd 
találkozni. Ha az egyház visszahúzódik és hallgatni fog, 
rá lehet mondani, hogy a lelkiismeret, az erkölcsi és tár-
sadalmi élet alapelvei ellen agyarkodik, mely elvekből az 
egész emberiség táplálkozik, s melyekről lemondani nem 
fog soha sem. 

Eminencziád nem helyesli a „vallási kongresszus" 
eszméjét. Róma helytelenítését is sürgeti, — a mint 
hirlik. 

Én tehát a legmélyebb hódolattal azt kérem, kö-
nyörgöm Eminencziádtól, hogy vegye figyelembe a jövőt, s 
hogy ismerje el, hogy a nemes lelküségnek néha igaza 
lehet a hatalommal szemben." 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, márcz. 10. Tudomásul és válaszul. — 
A berlini „Germania" Magyarország milléniumáról 

nem tud jobbat mondani, mint a mi a következő jelenté-
sében, illetve indítványában foglaltatik : 

„A magyar milléniumi ünnep tulajdonképpen a sza-
badkőművesek ünnepe is lesz, a mi a magyar viszonyokra 
jellemző. Májusban költözködik Magyarország simbolikus 
nagypáholya újonnan épült palotájába a Podmaniczky-
utczába Pesten és juniusban lesz a felavatási ünnepély, a 
melyre meghívták Magyarország és az egész világ szabad-
kőműveseit, a kik ott nagy számmal meg is fognak 
jelenni. Mindenünnen jelentettek be küldöttségeket, még 
Ausztráliából is. Az egyik kormánypárti lap i r j a : „A 
millénium ünnepségek sikerét bizonyára növelni fogja 
azon körülmény, hogy a vendégek sokasága látogatja 

meg a magyar szabadkőműveseket. A magyar szabadkő-
művesek különben nagy tevékenységet fejtenek ki a mil-
léniumi ünnep érdekében. Tudtára adják a külföldnek 
részletesen az ünnepségek programmját és a millénium 
jelentőségét. Néhány páholy kezdeményezése folytán a 
budapesti szabadkőművesek bizottságot alkotnak, mely a 
kiállítás tartama alatt állandó lesz." A szabadkőművesek 
a milléniumot győzelmüknek tekintik. A szabadkőműves-
ség igája alá hajtotta az államot, mely ezer éven át ke-
resztény volt. Kinek kedve van, a szabadkőművesek dicsőí-
téséhez hozzájárulni, az utazzék a nyáron Testre !" 

Minden esetre szomorú, hogy Magyarország a sza-
badkőművesség szájaize szerint alakult át a kulturharczos 
törvényekben foglalt u. n. reformok által. A mit tehát a 
„Germania" a szabadkőművesség uralmáról és fészkelődé-
séről beszél, szomorúan vesszük tudomásul. 

Ámde van a dolognak másik oldala is. Ha valaki, 
mi nagyon jól ismerjük a külföldi, kivált a német sajtót. 
Az, ha ok van reá, nemcsak kígyót békát örömest kiált 
Magyarországra, hanem rögtön előáll a németség ősi 
hagyományával is, és kikiáltja a pereat Hungáriát. 

Németek, katholikusok, ne menjetek Budapestre, a 
milléniumi ünnepségekben való részvevésre s a kiállítás 
megtekintésére, mert az a kiállítás, az az ünnep, a sza-
badkőművesek műve, ünnepe lesz mindenestül. 

Kedves urak, nos önök persze meglátják a mi szemünk-
ben a szálkát, és sietnek világgá kikiáltani ; a maguk 
szemében ülő gerendáról pedig nagy okosan és igazi 
német gründlichkeit-tal igyekeznek hallgatni. 

Hát az önök porosz-német császársága, az önök 
Sedan-ünnepei, és az önök német császári protekcziója alatt 
létesült római rablás és olasz királyság — nem szabadkőmű-
ves czélzatok, nem szabadkőműves aspirácziók szabadkő-
műves eszközökkel létre hozott teljesülései-e mind? Hát 
azért Németországban nincs egyéb csak szabadkőműves-
ség? Hát önök, tisztelt kath. centrum Németországban, 
mert szabadkőműves császárság, házasságjog stb. uralma 
alatt vannak, semmik ? Hát Magyarországban már nincs 
semmi, csak szabadkőművesség? 

Nos hát, ha igazság kell, hát megmondjuk nyíltan 
és egészen. Sajnos ugyan, de ugy van, hogy mi magyar-
országi katholikusok önökkel német katholikusokkal a 
szabadkőműves uralom tekintetében csak egálokká, de azokká 
lettünk. Előbb mi jobban álltunk. Ámde a szabadkő-
műves uralom miatt nincs egymásnak mit szemünkre vetni, 
mert mind a ketten érezzük nyakunkon annak hatalmát. 

Nem, nem a szabadkőművesség dicsőítéséhez, hanem 
ez ország keresztény katholikusságának jó szomszédi 
támogatásához való hozzájárulás végett csak hadd jöjje-
nek a föld minden katholikusai Budapestre a millénium 
alkalmából ! 

Ha a szabadkőművesség miatt kell kerülni Magyar-
országot : akkor kerülni kell Németországot is, és katho-
likus ember nem teheti be Rómába se a lábát, mert itt 
csakugyan szabadkőművesek uralkodnak. 

Qui bene distingvit, bene docet. 
Ezt súgja meg a berlini Germaniának az ő buda-

pesti összeköttetése ! ? ? 
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Kalocsa, márcz. 7. Pár szó a lcath. egyletekről. — 
Az itteni derék „Néplap'-ban a következő országosan 

megszívlelésre méltó buzdítás jelent meg : 
A kath. egyletekről közölt kimutatásból kitűnik, 

hogy a mi egyházmegyénk — Kalocsa — első helyen 
áll e tekintetben ; mert habár az esztergomi főegyház-
megyében többre rug is a kath. egyletek száma (52), 
tekintettel annak nagyobb terjedelmére és lélekszámára, 
aránylag több a kath. egylet a mi egyházmegyénkben (37), 
mint bármely másikban. A kath. köröket illetőleg pedig 
mindenképpen az első helyet foglaljuk el. (23) 

Ezen viszonylag kedvező eredmény főként annak 
köszönhető, hogy kegyelmes atyánk, Császka György 
érsek ur őexja, az ilyen üdvös egyletek állítását fő-
pásztori bölcs buzgalommal, sőt — mint számos példa 
mutatja — jelentékeny anyagi áldozatokkal is elősegíteni, 
gondozni mindig kész volt és bizonyára ezután is kész 
leend. De tanúskodnak eme egyletek az illető plébánosok 
lelkipásztori előrelátásáról és buzgalmáról is. 

Ennek daczára ne bizzuk el magunkat, hisz egyre-
másra csak minden harmadik községben (plébániában) van 
valami egyesület. 

Felette kívánatos, hogy a kath. egyletek minél gyor-
sabban s minél jobban terjedjenek. Ugyanis immár tagad-
hatatlan, hogy hazánkban a kereszténytelen szellem mind-
inkább terjed, fájdalom ! éppen a törvényhozásból kiindulva. 
Pedig a mindennapi tapasztalás és a történelem tanúsága 
szerint a vallástalan szellem megrontója az egyén, a csa-
lád, a társadalom igazi jóllétének. Véget kell tehát a 
vallástalan szellemnek vetni, s a keresztény elvek uralmát 
visszaállítani. Ezt főként a katholikusok tehetik meg, s 
kötelességük is ennélfogva megtenni ; mert az ország la-
kosságának a nagyobb felét teszik. Es ezt meg is fogják 
tenni, mihelyt a katholikusok önmaguk, vallásuk, hazájuk 
iránti kötelességeiknek tudatára jutnak. 

A kath. öntudat felébresztésére természetesen legal-
kalmasabb lenne az autonómia; talán éppen azért késlel-
teti azt a liberális kormány. Ennek hiányában kiváló 
szolgálatokat tehetnek, és példák bizonyítják, hogy tesznek 
is, a kath. egyletek. Ez igen természetes ; mert a rokon-
gondolkozásuak gyakran találkozván, egymást erősítgetik 
a kath. érzésben, hozzászoknak ahhoz, hogy gondolkozá-
sokat, cselekedeteiket, szóval életüket a keresztény elvek 
szerint irányozzák. Már most, ha kellő számban terjedné-
nek el a kath. egyletek, ha egyetlen község, egyetlen 
plébánia se lenne azok híjával, csakhamar általánossá 
lenne a polgárok között a keresztény életnézet is, érvé-
nyesülne minden téren s ennek folyományaként keresztény 
gondolkodású emberek jutnának a községek, törvényható-
ságok élére s a törvényhozás házába. 

Könnyen belátható ezekből, hogy a ker. kath. egy-
letek — bárha ki is van azokból a politika zárva és köz-
vetlen nem is foglalkoznak azzal — végeredményben 
mégis a legnagyobb mértékben és a legáldásosabban 
kihatnak a politikai életre is. 

Aki tehát azt akarja — és minden vallásos ember-
nek akarnia kell, kinek esze, szive helyén van — hogy a 
ker.- vallás boldogító szelleme hassa át a társadalom 
minden rétegét, minden intézményét: az keresztényi és 

hazafias kötelességének tartsa, tőle telhetőleg mindent 
elkövetni a ker. kath. egyletek terjesztésére. Mert csak 
igy lehet nevelni az Isten 4. parancsát tisztelő gyerme-
keket; a házasságot Isten akarata szerént szentségnek 
tartó s ezért egymás iránt hűséges, türelmes, szerető 
házastársakat ; a hazának minden áldozatra kész fiakat, 
lányokat ; egymáson segíteni kész felebarátokat ; jó 
cselédeket s jó gazdákat ; a törvénynek szívesen enge-
delmeskedő polgárokat — és a községeket, törvényha-
tóságokat, országot igazságosan s a polgárok iránti igazi 
atyai — mert keresztényi — jó indulattal kormányozni 
kész elöljárókat, tisztviselőket, minisztereket. 

Minden gondolkodó ember előtt világosan áll az, 
hogy minél inkább áthatja a társadalom minden rétegét 
a Jézus életében s tanításaiban, a szent evangéliumban 
nyilvánuló igazi ker. szellem, annál közelebb jutuok azon 
ker. eszményi állapothoz, melyet az imént röviden érin-
tettünk. 

Alakítsunk tehát mindenütt — minél számosabb 
ker. kath. egyleteket. 

New-York. Ujabb amerikai zárándoklat Rómába. — 
Szépen halad és már befejezettnek mondható a mi 

nemzeti zarándoklatunk szervezése, melynek czélja Európa 
szent helyeit s azok élén Rómát meglátogatni s ott hi-
tünket felfrissíteni. 

Már az 1894-iki év végén ment jelentés innen az 
„Osservatore Romano"-hoz ez ügyben. Akkor némelyek 
nem hitték ; most már tény az egész. E sorok irója már 
akkor tudta, hogy a püspöki karnak nagyon tetszett az 
amerikai nemzeti zarándoklat eszméje, mely Kroop úrtól 
származik New-Yorkból. Története pedig a következő. 
Kroop protestáns vallásban született és nevekedett, nőül 
azonban katholikus nőt vett. Neje az 1894-iki zarándok-
lattal Rómába kívánkozott menni. Férje, iránta való sze-
retetből ; és bizonyára isteni malasztnak nem minden ha-
tása nélkül csatlakozott nejével a zarándoklathoz s ott 
volt a Vatikánban is a pápa előtt, midőn ez az amerikai 
zarándokokat fogadta. XIII. Leo pápáoak Kroophoz is volt 
néhány szivből fakadó szava. Azt moadta neki : Hozzon 
ön másokat is Rómába s mindenesetre jöjjön el ön is! 

Ezek a megható kedvességgel mondott atyai szavak 
annyira lelkébe vésődtek Kroopnak és szivében oly nagy 
átalakulást hoztak létre, hogy néhány nap alatt az Isten 
malasztja teljes diadalt aratott ebben a tökéletességekben 
gazdag, példás életű emberben. Lourdesban azután meg-
érett a gondolata, hogy teljesen beolvasztja magát a ka-
tholikus hitbe. A bold. Szűzről, a szeplőtelenről hallott 
Lourdesban egy szent beszédet. Ennek kapcsán a szent 
Szűz bevezette őt a kath. egyház kebelébe. Kroop 
letette a hitvallást. 

Hálából megtéréseért és kötelességből a pápának 
tett ígérete folytán Kroop hazatérve egészen a második ameri-
kai nemzeti zarándoklat szervezésének szentelte magát, avval 
az eltökélt szándékkal, hogy állandóvá teszi az amerikaiak 
zarándoklását a pápához, s hogy minden évben fog A n e 
rikából zarándoklat megjelenni a Vatikánban. 

Európa népei bámulni és — lelkökben épülnj 
fognak. .. -, 
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Örményország. Levél az örményországi török vé-
rengzésekről. — 

Az „Annales Catholiques"-ben olvastuk a követ-
kezőket : 

A jerichó-i érsek, — Potron ur — a következő 
levelet és felhívást intézte hozánk : 

Páris, 1896. febr. 7-én. 
Igazgató Ur ! 

Csak azért nem nyilatkoztam egész mostanáig a 
legújabb örmény eseményekről, mivel pontos és megbíz-
ható adatokkal akartam rendelkezni. A ferencz-rendü 
atyák misszióiról ime, a következő értesítést kaptam : 

Marach-ban virágzó misszió-állomás volt, melyet 
szerzeteseink nagy áldozatkészsége teremtett meg. Fáj-
dalom, — manap már a halál árnyéka s a nyomor 
terjeng e vidék fölött. 

A zavargás október 25-én reggel vette kezdetét; 
az egész ügy egy muzulmán és keresztény közt fönforgó 
csekély pénz-kérdésből indult ki. A muzulmán, látva, 
hogy a keresztény nem hajlandó engedni, az egész várost 
azzal kiabálta tele, hogy a keresztények meg akarják 
ölni Mahomed tanítványait. Mindkét fél fegyvert fogott, 
— s néhány személy halálát lelte. A város kormányzója, 
a helyett, hogy a további vérengzés megakadályozására 
igyekezett volna a történteket meg tudni, — még fegy-
vereket osztatott ki a különböző városrészek törökéi 
között, a védelem ürügye alatt. 

Félelem és rettegés lepte meg erre a keresztényeket, 
kik nem merték elhagyni házuk kapuját sem. Ha vala-
melyikük mégis kinyitotta raktárát, a muzalmánok azonnal 
berontottak s elraboltak mindent, mi kezök ügyébe esett. 
Ez állapot egész nov. 2-ig tartott, a mikor Ferik pasa 
megérkezett. Másnap a város újból mészárlás színhelye 
volt, melyet Ferik katonái követtek el. A rend helyre-
állítása végett, a pasa egybehívta a különböző nemzetek 
főnökeit és vezérférfiait, hogy rábírja ezeket alattvalóik 
lecsillapítására. Gyalázatos hitszegés ! A keresztények a 
tőrt nem vették észre — és belékerültek; többen, a kik 
bíztak a tett ígéretekben, a hóhér kezei közé kerültek. 
A helyzet ekként egyre kritikusabb lett. Az általános 
mészárlás kitűzött ideje, nov. 18-án, reggeli 7 óra volt. 
A muzulmánok — katonák és nem katonák egyaránt — 
újból fegyvert ragadtak, az egész várost elárasztották, 
betörtek a keresztények házaiba s borzasztó öldöklést 
vittek véghez, legyilkolva kor- és nemkülönbség nélkül 
asszonyokat, gyermekeket. E vérfürdőnek csak az éjfél 
vetett véget. Másnap a hullákat lábaiknál összekötözve 
vonszolták az utczákon keresztül, ki az árkokba. 

A következő statisztika fogalmat nyújthat arról a 
csapásról, mely Marach keresztény lakosságát érte: 

Leöletett: 120 katholikus, 127 protestáns, 575 
örmény. A felgyújtott házak közül: 50 a katholikusoké, 
15 a protestánsoké, 95 az örményeké ; — A kirablottak 
közül pedig 330 a katholikusoké, 324 a protestánsoké és 
889 az örményeké. — Mindennapi élelmezésre rászorul: 
2600 katholikus, 1300 protestáns és 4000 örmény. 

Két örmény templom és egy protestáns iskola 
lángok martaléka lett. i 

A ferencz-rendü atyák telepei : Aintab, Jénizsé-Kálé, 

Donkaié, Mudzsuk-Dérési stb, teljesen elpusztultak, a 
templomok és kórházak elhamvadtak, s a szegény keresz-
tények vagy leölettek vagy elűzettek. 

Január elején egy szomorú csapat érkezett Marach-ba., 
azok, kik az októberi és novemberi vérengzésből meg-
szabadultak, számuk 400, özvegyek és kis árvák, a fel-
nőttek vagy megölettek, vagy pedig Zeitun-ba futot-
tak ; ó mily nyomorúságosak ! Salvator atya, rendünk 
tagja és Mudzsuk-Dérési lelkésze sz. Ferencz fiához 
méltó körülmények között öletett meg. Állomás-
helyén, 11 katholikussal együtt elfogták s a katonai 
parancsnok rendeletére egy török csapatnak híveivel 
együtt Marach-ba kellett őt vezetnie. Fél-uton 
Mahomet hívei felszólították a foglyokat, hogy tagadják 
meg Krisztust s legyenek a Próféta hivei; Salvator-atya 
buzdította híveit, — s ezek meg nem tántorodtak. A 
muzulmánok látva hitszilárdságukat s érezve, hogy czélt 
nem érnek, a híveket felkonczolták, és, hogy kudarczukat 
megboszulják a szegény szerzetest bajonett-szurásokkal 
ölték meg; azután pedig az összes hullákat megégették, 

Ez atya halála bebizonyította, hogy a mostani 
nemzedék örömmel követi az elődök példáját; s ismét 
egy mártyrral növekedett assisi szent Ferencz azon fiai-
nak száma, kik az Izlam országában vérökkel igyekeztek 
terjeszteni szent vallásunkat. 

Mint a ferencz-rendü hithirdetők francziaországi 
képviselője, bátorkodom honfitársaim áldozatkészségéhez 
fordulni, hogy segítsenek e sok szerencsétlen lelken és 
ellensúlyozzák e nagy csapásokat. A nyomor igen nagy 
s a keresztények, mindig szivesen segítik nyomorukban 
azokat, kik köztük éltek s kik őket a veszély óráiban 
el nem hagyták. 

Üdvözítőnk és szt. Ferencz különös áldással halmoz-
zák el szokat, kik áldozatot hoznak e sokat megpróbált 
ország részére, mely valóban méltó minden franczia szív 
vonzalmára. Előre is ezer köszönet! 

Alig szükséges megjegyeznem, hogy a hithirdető 
atyák ily körülmények között nem fognak különbséget 
tenni katholikus és chismatikus között, — mint szent Pál 
mondja, — mindenkit egyenlően fognak szeretni, s ez 
egyenlő szeretet esetleg sok juhot fog visszavezérelni az 
Ur aklába. 

Fogadja, Igazgató Ur, hálás köszönetem nyilvání-
tását. Potron István-Mária 

Jerichó érseke. 

A könyöradományok Potron úrhoz intézendők, la-
kik : Paris, 83, rue des Fourneaux. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
— A Sz.-István- Társídat Tudományos ós Irodalmi 

Osztálya 1896 ik évi márczius hó 12-én délután 41/, 
órakor osztály-gyűlést tart, melyre az osztály tagjait és 
az érdeklődő közönséget az elnökség nevében tiszteiette 
meghívja Hummer Nándor társulati titkár. Tárgysorozat 
1. Folyó ügyek. 2. Szalay Pál. A nemzetisegi elv a 
természet, a kinyilatkoztatás és a szentatyák által meg-
világítva. 
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IRODALOM. 
+ A kézművesipar múltja, jelene és jövő felvi-

rágzása. Irta dr Giesswein Sándor. Győr, 1896. 16-r. 
26. 1. 

Sok tanulság van benne. A budapesti kath. fő le-
gényegyesületben olvasta fel szerző. 

= Megjelent a Budapesti Kath. Kör 1895 év ér-
tesítője. Budapest, 1896. 8-r. 51 1. 

A tagok száma 955. A kör pénztári előirányzata 
1896-ra bevétel 8698 fr t 61 kr, kiadások ugyanannyi. 
Lévay Imre lelkének áldása kiséri e szép jelenü és nagy 
jövőjű nagy katholikus társadalmi intézményt. 

— Felhivás előfizetésre. Szülik József nem rég 
elhunyt költőnk Költeményeinek és Műfordításainak gyűj-
teményére előfizetést hirdetvén, aggodalommal telünk el: 
ismerik-e ezeresztendős hazánkban a szeretetnek, a ben-
sőséges mély érzelmeknek ezt a korán meghalt dalosát ? 
Akik ismerik, bizonyára meg is szerették őt, keresetlen 
hangú, egyszerű, de mindig szívhez férkőző dalaiért. 
Akik nem ismerik, hogyan szerethetnék még most ezt a 
szerény, félrehúzódó költőt ? De ha verseskönyvét elol-
vassák, megszeretik ők is, mert költőnknek minden dalán 
a szeretet tiszta cseppje ragyog. 

Nemcsak a költőt mentik meg hát az elfeledéstől 
azok a dalok, melyeknek javát váílogattuk össze ebbe a 
könyvbe, pályája kezdetétől szive utolsó dobbanásáig ; 
nemcsak a finom izlésü műfordítót ismertetik meg a művelt 
külföld irodalmából nyelvünkre áttett, alkotásai, hanem 
kedves olvasmány gyanánt szolgálnak mindazoknak, akik 
nem egetverő, nagyhangú, hanem őszinte, igaz érzésű 
embert keresnek a költőben. 

Szülik József Költeményei és Műfordításai, a költő 
arczképével és életrajzával, körülbelül 18—20 iven, f. évi 
ápríl hó 15-én fognak megjelenni. A könyvnek ugy nyom-
dai, mint egyéb technikai kiállítása ki fog elégíteni min-
den várakozást. Hogy azonban a nyomatandó példányok 
száma felől tájékozódhassunk, kérjük az előfizetési össze-
geket, vagy a megrendelésre vonatkozó jelentkezéseket, 
legalább márczius végéig Kleiner Lajos kanonok ur ne-
vére Kalocsára (Pest vármegye) küldeni. 

Fűzött példány ára 1 fr t 50 k r ; elegáns diszkötésüé 
2 f r t ; nyolcz előfizető után 1 példányt ingyen adunk. 
Növendékpapok a fűzött példányt 1 frt 20 kr, a kötöttet 
1 frt 60 krért kapják. Előfizetőknek a könyvet bérmente-
sen küldjük. 

Ujszász (Pest vármegye), 1896. február végén. 
Lévay Mihály. 

V E G Y E S E K . 
*** Magyar imádság búcsúval összekötve. Vaszary 

Kolos bibornok hgprimás esztergomi érsek ur az Ester-
házy Pál által szerkesztett „Emlékezzél meg oh dicső-
séges" (Memento o gloriosa) kezdetű imát, hogy híveink 
azt megkedveljék és mennél gyakrabban elmondják, a 
bibornokoknak adott felhatalmazás alapján a főegyház-

megye területén 100 napi, napjában egyszer nyerhető 
búcsúval gyarapította azok számára, kik azt bűnbánó 
lélekkel végzik. 

— A katholiczizmus hóditása Oxfordban. Sehol 
a világon oly mélyre ható vallásügyi változások nem 
várhatók jelenleg mint Angliában, a hol a visszatérések 
a kath. vallásra amúgy is napirenden vannak. A ki az 
Angolországban észlelhető vallásügyi áramlatokról hű ké-
pet óhajt nyerni, olvassa el Ragey atya „La crise reli-

• gieuse en Angleterre" czimü munkáját. A kath. egyházzal 
való visszaegyesülés gondolata annyira kedvelt és elter-
jedt már, hogy mult évi május 26-án Oxfordban 40 egye-
temi hallgató, kik a kereszténység visszaegyesüiéséről 
(Association for the Reunion of Christendom) nevezett 
egyesületnek tagjai, a Christ Church Collegben gyűlést 
tartottak XIII. Leo pápa egyesülésre felhivó levelének 
megvitatása tárgyában. Miféle szellem hatotta át a gyüle-
kezetet, mutatja az, hogy a gyűlést sz. Ágoston napjára 
hivták össze, kit nagy szent Gergely pápa küldött Angol-
országba, hogy ott a keresztény vallást meghonosítsa, 
megalapítsa. 

— Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár a 
mint lapunk ottani egyik munkatársának szíves tudósí-
tása mondja, többes példányaiból, melynek szétküldött 
nyomtatott katalógusáról mi is tettünk említést, már 
igen sokat adott el s a bevett összegből oly becses 
müveket szerez meg, melyeket egyesek magas áruk miatt 
nem igen vásárolhatnak meg. A könyvtár igyekszik 
különösen az esztergom-főegyházmegyei vonatkozasu mü-
veket megszerezni. Igy, nem rég megvette Begiomontanus 
ama müvét, melyet ez a hires tudós Esztergomban készített 
és Vitéz prímásnak ajánlott. Jelen örvendetes tudósításunk 
kapcsán van szerencsénk Magyarország papságát és 
könyvkedvelő müveit közönségét figyelmeztetni, hogy az 
esztergomi főegyházmegyei könyvtárban még sok becses 
többes példány kapható, bérmentve küldött katalógus 
szerint. Á vevő igen olcsón vehet, a könyvtár pedig a 
mit ezen az uton szerez, becsének emelésére fordítja.*) 

— Angolkisasszonyok G.-Szt.-Benedeken. A ga-
ramszentbenedeki apátság épületét az esztergomi káptalan 
átengedte az angolkisasszonyoknak, kik ott noviciátust 
fognak állítani 20—30 személyre. A restaurálási költsége-
ket a káptalan fizeti s a társulat köteles lesz a restaurált 
épületet fentartani és az épület használatáért a tulajdon-
jog elismerése czimén a káptalannak egy aranyat fizet 
évenkint. Mint hirlik, az angolkisasszonyok most a tavasz-
szal fogják az épületet elfoglalni. 

— Püspöki tanácskozmány Bécsben. Az osztrák 
püspökök értekezlete most hétfőn délben kezdette meg 
tanácskozásait az érseki palotában Schönborn herczeg-
érsek elnöklete alatt. A püspöki tanácskozások több 
napig fognak tartani. A konferenczia elnöke Schön-
born gróf bíboros, prágai herczeg-érsek, jegyzője Bauer 
brünni püspök. Többi tagjai a konferencziának eddig: 
Gruscha bíboros, bécsi herczegérsek, Sembratovitz bíboros 
lembergi érsek, Missia Jakab laibachi, Napotnik mar-
burgi és Schuster brünni püspökök. 

*) Katholikus laptársainkat kérjük e sorok szives átvételére. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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Budapesten, márczius 14. 22, 

: Megjelenik e lap heten- Ë 
E ként kétszer : : 
: szerdán es szombaton. I 
\ Előfizetési dij: l 
E félévre helyben s posta- E 

küldéssel 5 f r t . Ë 
Ê Szerkesztő lakása : E 
E Budapest. E 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
5 részét illető minden E 
E küldemény czimzendő. E 

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

Ë Előfizethetni E 
\ minden \ 
E kir. postahivatalnál : E 
E Budapesten a szerkesz- \ 
E tőnél, és Nagy Sándor E. 
E könyvnyomdájában, E 
E IY., Papnövelde-utcza Ê 
E 8. sz. alatt, hova a \ 
E netaláni reclamatiók is, \ 
E bérmentes nyitott : 
E levélben, intézendők. E 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

A kassai vértanuk szenttéavatásához. 
Az „Alkotmány ' egyik számában olvasom 

azon nagy örömhirt, bogy a nagymélt. magyar 
püspöki kar kegyeskedett most t a r to t t püspöki 
konferencziáján a kassai vértanuk beatifikácziója 
ügyét pártfogása alá venni. Hála Is ten! A szent 
vértanuk hathatós viszonos közbenjárása Isten-
nél legyen bö jutalmuk ezen lépésükért. Régen 
tartozik ezzel a magyar katholikus egyház Isten 
és az ő szentjein kivül a saját múlt ja és jövő-
jének. Zászlóbontás és színvallás lesz ez a kano-
nizáltatás és kanonizálás az eddigi mulasztás és 
közömbösség helyett, minek eredetét tán egy és 
ugyanazon forrásban kell keresnünk egyéb ba-
jainkkal, mert arról tudomásunk van, hogy ez a 
közömbösség Pázmány és korától fogva, át aközel-
mult időkön, teljes és általános nem vala. A 
minket minden szabadabb és megfelelőbb lépé-
sünkben zsibbasztó politikának vagyunk hajlan-
dók betudni ezt. Mig a honi protestánsság régi 
autonomiája talaján állva még az evvel rokon 
kérdésekben is amint bátrabban szólt, ugy jobban 
is érvényesült. 

Oly járásban vagyok i t t a Fel-Dunán, mely-
ben 2610 választó polgár közül csak 710 a ka-
tholikus, és oly parókiában, melyben 164 közül 
30 az ! S a protestantizmus i t t nemcsak ily 
enormis számára s ennek megfelelő bátorságra 
és vagyonra erős, hanem a saját felekezeti ügyei-
nek a szeretete által is! S tán dogmatizmusáért 
szereti vallását, melylyel szemben még utolsó 

h 

L 

rektorai is azzal korteskednek már boldog-bol-
dogtalan előtt a konfessziójuk mellett, hogy az 
— különösen a reformált k adásában — minden 
konfessziók közt „egyedül észszerűért;d, hogy 
„nincs dogmája"? Oh nem! Sok egyéni szabad-
ságán kivül leginkább azért szeretik e vallásu-
kat, mert annak egykori nagy üldöztetéséről beszél-
nek nekik szakadatlanul papjaik és politikusaik, 
könyveik és hírlapjaik ! . . . 

Ha némely i t teni kisebb-nagyobb protestáns 
földbirtokos nemes úriembereket, kikhez hasonló 
nevüek Sopron- és Yasmegyében szintén bőven 
vannak, megkérdezem: honnét származtatják ma-
gukat? Nem az ér intet t megyékből-e? (melyekben 
névrokonaik többnyire, de nem mind, katholi-
kusok), azt felelik: de igen! S ha kérdezem: 
tudják-e, mikor szakadtak ide? Oh igen, mond-
ják ők, „a vallásüldözés idején!" Ha kérdezem, 
mikor volt ez? Nem tudnak felelni, legfelebb 
Rákóczy-időt emlitenek, de azért az „üldözés" 
eszméje családi hagyomány, melytől mint szen-
vedett történeti igazságtól apa, fiu, unoka szé-
gyenlene elállani. 

Ho^y a honi protestánsok a honi katholiku-
soktól, sőt egyáltalán, annyira üldözve nem vol-
tak soha, hogy még életükkel is játszottak volna, 
s hogy ami üldözés érte is őket, az részben kö-
zös volt katholikus patriótáikéval s politikai 
munka volt; hogy tüzetesen a Rákóczy-féle for-
radalomban, mint mindenki tudja, nemcsak 
Rákóczy Ferencz maga, hanem legfőbb vezérei 
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is mind katholikusok, sőt buzgó katholikusok ; 
voltak, kik a protestánsok vallási nyomását is 
honi törvényeink értelmében gravameneik közé 
irták, s ezt loyalis főpapok, mint Széchenyi Pál 
kalocsai érsek és veszprémi adminisztrátor fel-
felé személyesen is tolmácsolták, — azt embe-
reim eddig éppen nem tudták, bámulva hallják, 
sőt rázzák hozzá a fejüket is ! No, a három bol-
dogult vértanú történetéből majd megtudnak 
többet is! Azt, hogy igenis, ha volt véres val-
lásüldőzés valaha hazánkban, abban a protestán-
sok mint cselekvő tényezők nem maradtak hátra, 
ha a hatalom csak pillanatra is a kezükben 
volt! Ellenben éppen a legkönnyebben előhozott 
Rákóczy-féle forradalomb n hajuk szála se gör-
bült meg a honi protestánsoknak velük és élü- j 
kön küzdő katholikus honfiaik részéről. Világos ! 
ez részben abból, hogy Sopronmegyében most is 
vannak lutheránusok, Vasban reformátusok, he-
lyenkint szép számmal; tehát vallásuk miatt nem, 
hanem legfelebb Bákőczy-pártiságukért kellett me-
nekülniük, vagy menekültek minden szükség nél-
kül csupa félelemből, mint tet ték többen ezt 
1848—49-ben, midőn nem egy szegény ember 
avval te t t érdemet Haynau előtt a „25 "-re, 
mert ijedtében nagyobb ok nélkül is — bujdo-
sott. Otthon senki se bántot ta volna őket! 

Ezt mind világosabban fogja látni a hig-
gadtabb protestáns a kassai vértanuk beatifiká-
cziója történetéből és annak fonalán. 

Elvesz az ő részén a dicső martvromság 
kizárólagos nimbusa, melyet a protestáns kezek-
ben levő lapok (p. a régi „V. U."), olvasó-köny-
vek, naptárak újra meg újra felmelegítenek — 
legalább ugy „évtizedenkint" — a gályarabságra 
ítélt (de megkegyelmezett) protestáns papok tör-
ténetében, mi Kolomich révén mindig a katholi-
czizmus nyakába lett varrva, s minek a magyar 
katholikus nép és középosztály mint erősen tar-
to t t és plauzibilissé te t t dolognak eddig majd 
semmit sem tudott protestáns részről ellenébe 
állítani ! 

Igy majd aztán elhiszi a szegény jó protes-
táus ember, kit mint a katholikost szintén leg-
jobban a hősi példa vonz, hogy az „első századi 
szent martyrok se hagyják magukat tőlük olyan 
„mir niksz, dir niksz* a katholikusok közbe- ! 
szólása nélkül lefoglaltatni. 

Facta loquantur! B—sz. 

Egy létében saját fiai által megtámadott 
katholikus főiskoláról. *) 

A pécsi püsp. joglyceum rendes tanárai a valllás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez 1895. évi julius 
havában benyújtott, a napi sajtóban közzétett, és nagy 
zajjal az egész országban szétküldött „Emlékirat a pécsi 
jogakadémiáról" szóló iratukban, alkalmasnak találták a 
jelen válságos és sok tekintetben az egyház és annak 
intézményei iránt kedvezőtlen időt felhasználni arra, hogy 
a pécsi püspöki lyceum ügyét ismertetés tárgyává tegyék, 
azon czélból — mint mondják, — hogy a püsp. lyceum 
jogi fakultása a jövőben mire tarthat számot, a fejlesz-
tésre-e vagy a pusztulásra ? 

Az intézet létjogosultsága kérdésénél vizsgálódásuk 
tárgyát a következő pontok képezik : 

1. van-e a pécsi püsp. joglyceumnak kultúrpolitikai 
jelentősége 1 

2. a pécsi püsp. joglyceum elegendőleg élet- és fej-
I lődésképes-e ? 

3. az általa jelenleg elérhető, vagy a jövőben vár-
ható kulturhaszon helyes arányban áll-e fenntartásához 
és fejlesztéséhez rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére 
bocsátandó anyagi eszközökkel ? és 

4. a pécsi püsp. joglyceum fejlesztése ki által és 
minő eszközökkel történjék és történhetik. 

Ezen kérdésekre egyenkint fogjuk röviden megtenni 
észrevételeinket. 

I. 

A pécsi püsp. joglyceum kultúrpolitikai jelentősége. 

Hogy Nagy Lajos király Pécsett egyetemet állított 
fel, melyet az ő kérelmére V. Orbán pápa 1367. évi 
szeptember hó 1-én Avignonban kelt bullájával megerő-
sí tet t ; s hogy ezen egyetem a mohácsi vész után 1543-ban 
megszűnvén, Pécsnek harmadfél századon át nem volt 
főiskolája, mig II. József a Mária Terézia által 1774-ben 
Győrött felállított kir. akadémiát 1785-ben Pécsre nem 
helyezte á t ; mely azonban már 1802-ben Győr városába 
ismét visszahelyeztetett ; ezek köztudomásu dolgok. 

Hogy a négyesi báró Szepesy Ignácz volt pécsi 
püspök által később alapitott s 1832/33 tanévtől kezdve 
két bölcsészeti és 1833/34 tői kezdve pedig két jogi tan-
folyammal is birt püspöki lyceum 1848-ig már földrajzi 
helyzeténél fogva is, Horvát-Slavon országokkal szemben 
fontos kultúrpolitikai missiót teljesített, amennyiben a 
nevezett országrészek intelligencziájának nagy része a 
pécsi püspöki joglyceumban kereste és találta meg ki-
képeztetését a bölcsészeti és a hazai jogtudományokban i 
azt tagadni nem lehet. 

Az 1865-ben újólag megnyitott püspöki joglyceum 
azonban, sajnos, a vonzóerőt a társországok ifjúságára 

*) Észrevételek a pécsi püspöki lyceum jogtanárainak em-
lékiratára. — Mikor Debreczen 2 milliós alapítványt készül hozzá-
adni a debreczeni református tud. egyetemre eddig begyült 
700,000 írthoz : akkor nekünk katholikusoknak legalább is az ősök 

j hagyományait kötelességünk körömszakadtig védeni és fenntartani. 
A jövő század legnagyobb katholikusa Magyarországban az lesz, 
a ki, a katholikus iskolaügy betetőzésére és biztosítására, a kath. 

I tud. egyetemi nevelés és tanítás ügyét sikerre vezeti. 
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már teljesen elvesztette ; téves ugyanis azon állítás, hogy 
évről-évre növekszik a társországokból a pécsi püspöki 
joglyceumot látogató hallgatók száma ; mert az emiitett 
évtől kezdve 1885-ig, tehát husz éven keresztül, alig 
egy-két hallgatója volt a püspöki joglyceumnak Horvát-
Slavonországokból ; az utolsó tiz év alatt pedig egyetlen 
egy sem ; mert azt az egy pécsi születésü magyar ifjút, 
kinek atyja néhány év óta Zágrábban visel államhivatalt, 
a horvát nemzetiségűek közé számítani nem lehet Fiú-
méból sem oly nagyon özönlik az ifjúság a pécsi püspöki 
joglyceumra. Az igazság az, hogy 1888-89. tanévtől 
kezdve összesen öt fiumei hallgatója volt a püsp. jog-
lyceumnak ; ezek is a harmadik évre már a bpesti 
egyetemre távoztak. 

Azonban, habár a püspöki joglyceum ujabb időben 
a változott viszonyoknál fogva vonzóerejét a társországok 
ifjúságára elvesztette is; azért azt, hogy annak mint a 
dunántuli kerület egyetlen főiskolájának hazánkra nézve 
kulturhivatása van, kétségbevonni nem lehet; ennélfogva 
annak fenntartása nemcsak Pécs városa és környékére 
nézve kívánatos, hanem hazai szempontból is szükséges. 

II. 
A pécsi püspöki joglyceum élet- és fejlődésképessége. 

Miután az emlékirat szerint is valamely intézmény 
élet- és fejlődésképessége nagyrészben attól függ, hogy 
ki által, mily intentióból, minő czélra és minő szervezet-
tel hozatott létre ; azért nézzük, hogy ki mily czélból 
alapította a pécsi püspöki lyceumot, mily vagyonból 
történt az alapitás ; nézzük továbbá mily phasisokon 
ment keresztül Szepesy lyceuma az ő halála után egész-
a mai napig; s mindezekből vonjuk le a püspöki lyceum 
jogi természetét ; hogy lássuk mily téves utakon járnak 
a „pécsi jogakadémia" nyilv. rendes tanárai. 

Â) Á pécsi püspöki lyceum alapitása és tovább 
fejlődésének története. 

I. Alapításától kezdve 1848-ig. 
Azon legfelsőbb intézkedés, melynélfogva a kir-

akadémia 1802-ben Pécsről Győr városába áthelyeztetni 
rendeltetett, nagy elkeseredést keltett nemcsak Pécs 
városában és az egész vidéken, mely ennek folytán gyer-
mekeit, hogy felsőbb tanulmányaikat végezhessék, távol 
eső főiskolákra volt kénytelen küldeni ; de kiváltképpen 
nehezére esett ezen intézkedés a pécsi egyházmegyének» 
mely bölcsészeti tanfolyam nem létében a papnevelés 
nagy hátrányára növendékeit az előkészitő bölcsészeti 
tanfolyamban ezentúl nem részesíthette. 

A püspöki szék üresedésben lévén, a káptalan, a 
város, annak vidéke, és az egyházmegye érdekeinek meg-
óvása végett 1802-ben felségfolyamodásilag kérelmezte, 
hogy a Győr városába átvitetni rendelt királyi akadémia 
Pécsett továbbra is meghagyatnék, vagy legalább Pécsett 
a tanulmányi alap terhére bölcsészeti tanfolyam nyit-
tatnék. 

Ezen kérelem azonban az 1802. évi 5129. számú 
udvari rendelet tanúsága szerint figyelembe nem véte-
tett ; az azonban megengedtetett, hogy csupán növendék 

-iisüi - ubiwj.') fisáéi i&Jim teàeiàa» isoik a nil • ai b nom aadèi 1 

0 1802 sub aulico 4197. 

papok részére az akkori váczi és nyitrai mintájára magán-
jellegű bölcsészeti tanfolyam nyittathassák. 

Pécs városa tehát, jóllehet, hogy nagy vidéknek 
képezi kulturális központját, s azonkívül Horvát-Slavon-
országnak közelsége miatt, itt egy főiskolának magyar 
nemzetiségi szempontból is igen szép feladata és fontos 
missiója lett volna, elvesztette főiskoláját. 

Midőn tehát boldogult négyesi báró Szepesy Ignácz 
a pécsi püspöki széket 1828-ban elfoglalta, Pécsett csak 
egy hat osztályú gymnásiumot talált ; ennélfogva őt az 
egyházmegyének fentemiitett szükséglete arra birta, hogy 
mielőbb egy oly intézetnek vesse meg alapját, melyben 
az egyházmegye papnövendékei a bölcsészeti tanulmá-
nyokban kiképeztetést nyerjenek. 

Azért már 1828-9-ki tanévben növendékpapjai szá-
mára a káptalannal egyetértve, egy magánjellegű böl-
csészeti tanfolyamot nyitott ; melynek megerősítését 1828* 
november hó 16-án 1188. sz. a. kelt iratában felsőbb 
helyen azon indokolással kérte, hogy egy ilynemű bölcsészeti 
tanfolyamnak a növendékpapok részére való felállítását 
ő felsége 1802. január 3-án 13493. sz. a kelt és a pécsi 
káptalnhoz intézett kegyelmes leiratában már megengedte. 

A megerősítés a magánjellegű bölcsészeti tanfo-
lyamra legfelsőbb helyen megadatván, Szepesy azt a 
szülők kérelmezése és a helytartótanácsnak is felszólí-
tására csakhamar a világi tanulóknak is megnyitotta ; 
ugy, hogy 1832/33-ik tanévben a püspöki bölcsészeti 
két évi tanfolyamot már 166 tanuló látogatta. 

Pécs városa, Baranyamegye és a szomszédmegyék 
látván a nagylelkű főpásztornak áldozatkészségét, több 
alkalommal, kérelemmel járultak hozzá2); sőt felsőbb 
helyről is feszólittatott, hogy a bölcsészetihez jogi tan-
folyamot is alapítson. 

Az áldozatkész püspök ezen kérelem- es felszólí-
tásnak engedve, miután 1833. julius hó 11-én a legfel 
sőbb jóváhagyást megnyerte, az 1833/34-ki tanévben a 
jogi tanfolyamot is megnyitotta. 

Szepesy a bölcsészeti tanfolyamot kezdetben ideig-
lenesen a theologiai tanfolyam mellett a jelenlegi pap-
nevelde helyiségeiben helyezte el ; onnan később az 
1830-ban százezer forint költséggel épített, jelenleg is 
fenálló püspöki könyvtár-épületbe tette át ; ezen épület 
azonban az intézet czéljaira csakhamar szűknek bizonyult, 
azért megvette 30000 frton azon terjedelmes, de teljesen 
elhagyatott épületet, melyet remete Szent-Pál rendje a 
fő-utczában emelt, s a mely a rend megszüntetése után 
a vallásalap, utóbb pedig Baranyamegye birtokába ju-
tott ; s ; azt rövid idő alatt több mint 40000 frtuyi 
költséggel átalakította. A bölcsészeti- és jogi tanfolyamot 
1833 ban ezen épületbe tette át, a theologiai előadások 
számára pedig az általa emelt püspöki könyvtár-épületben 
jelelt helyet; ezen épületben helyezte el a püspöki 
könyvtárt is, melyre nézve ugy intézkedett, hogy az a 
közönség részére folyton nyitva legyen. 

Az igy nagy anyagi áldozattal megalapított és 
minden szükséges eszközökkel ellátott intézetnek az 

2) Szepesynek a káptalannál is letett „Memoriae commen-
datur" czimü 1830. szeptemberben kelt első alapitó levele. 
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alapító: „pécsi püspöki lyceum"3) nevet adott, s az 
intézett pecsétjére a következő felírást rendelte vésetni 
„ Sigillum Quinque-Ecclesiensis Episcopalis Lycei Anno 
1830. eredi.' 

Hogy Szepesy a megalapított püsp. lyceumnak a 
nyilvánosságot biztosítsa, s minden jövőben netán kelet-
kezhető bajok, vagy ellenséges áramlatok ellen megvédje, 
1835. augusztus hó 8-ról szóló alapító oklevelét meg-
erősítés végett ő felségéhez felterjesztette; ki azt ugyan-
azon év és hó 27-ről kelt diplomájában minden változ-
tatás nélkül tehát szórói-szóra jóváhagyta, megerősítette.5) 

Az egyházmegye a legnagyobb hálával fogadta 
Szepesy alapítványát ; Pécs városa pedig nemcsak szóval, 
hanem tettel is kifejezte mélyen érzett háláját a nagy 
alapító iránt, midőn annak arczképét közgyűlési hatá-
rozattal tanácskozási termében ünnepélyesen kifüggesztette ; 
a hála a halhatatlan nevü püspök iránt él még az utódok 
keblében is, a mit eléggé bizonyít az, hogy Pécs város 
közönsége 1893-ik évben, a felejthetetlen jótevő püspök-
nek emlékét érczszoborban örökítette meg : sőt még az 
ország is lerótta háláját a nagy alapító iránt az által, 
hogy az 1836-iki országgyűlésen a pécsi püspöki lyceu-
mot hazai törvényeink közé beczikkelyezte. Az ide-
vonatkozó XXIV. t.-cz. szavai következők : Hálaérzéssel 
fogadják az ország rendei négyesi B. Szepesy Ignácz 
pécsi püspöknek a közjó előmozdításában bizonyított 
munkás tevekenységét, melynélfogva Pécs városában 
tulajdon költségein bölcselkedést és törvény-tanító inté-
zetet állított fel ; mely jeles és követésre méltó alapít-
ványt ő felsége kegyelmes megegyezésével örök emlékül 
törvénybe iktatják." 

Fontos kérdés, hogy : a) miből áll a pécsi püspöki 
lyceumi alapítvány és mily vagyonból történt az ala-
pítás ; b) mily czélból, és minő szervezettel alapította 
Szepesy a lyceumot. 

a) Az ő felsége által megerősített alapító levél 
szerint a lyceumi alapítvány vagyonát képezi: 

1. a fő- vagy a király-utczában levő lyceumi épület 
és templom. 

2. a lyceum-utcza és nepomuk-utcza sarkán levő 
könyvnyomdaépület a felszereléssel együtt ; az első fel-
szerelés 16000 frtba került. 

3. a Szepesy-utczában levő püspöki könyvtár-
épület. 

4. a lyceum állandó alapjául letett 100500 pengő 
forint. 

Idejárult később azon összeg, melyet az alapitó 
végrendeletében a lyceumot tevén örökösévé, annak 
hagyott. 6) 

3) Az alapitási okmány 1. pontja ; és „Memoriae commen-
datur" 1. pontja. 

4) Ugyanott 14. pont. 
*) Lásd a diploma bevezetését és végét. 
6) Alapitó levél 6-ik pontja : „Quia mihi integrum est reli-

quendarum facultatum (subtractis subtrahendis) partem tertiam cui 
placet addicere hujus portionis haeredem instituo Quinqueeccle-
siense episcopale lyceum" és a végrendelet 14-ik pontja : „Reli-
qua mansura pecunia tota . . . pro supplemento fundationis cedet 
Quinque-Ecclesiensi Episcopali Lyceo ect." ; a mely összeg mintegy 
27000 frtot tett ki. 

Ezt a fejedelmi bőkezűségre valló alapítványt Sze-
pesy mint ő maga alapitó levelében7) és egyéb irataiban 
mondja : saját költségén a pécsi püspökségnek évenkint be-
folyt és őt illető jövedelmeiből tette. 

Eszerint tehát : a pécsi püspöki hjceum egyházi va-
gyonból létesített katholikus alapítvány. 

b) A gondos főpásztornak az általa felállított fő-
iskola körül egyik czélja oda irányult, hogy ezen intézet 
Pécs városának és vidékének három évtizeden keresztül 
oly nehezen nélkülözött szükségét pótolja és ekkép a 
nagyközönségnek hasznára legyen ; a másik és pedig fő-
czélja az volt, hogy a pécsi egyházmegye papsága részére 
teremtsen egy oly tudománycsarnokot, a hol papsága, a 
világi tudományokkal is foglalkozván, az egyházi pályán 
mindenkor igen kívánatos bővebb ismeretekre és tágabb-
körü műveltségre szert tehessen, s ily módon egyházme-
gyéje papságának műveltségi színvonala emelkedjék. 

A buzgó alapitónak ezen egyik főbb czélja nemcsak 
abból tetszik ki, hogy megkívánta a mi tényleg meg is 
történt, hogy növendékpapjai theologiai és bölcsészeti 
tanfolyamon kivül még a jogtudományokat is hallgassák ; 
hanem leghatározottabban kitűnik főképp abból, hogy 
nemcsak a bölcsészeti, hanem még jogi tanárokul is — 
egy tanszéket kivéve — kizárólag pécsegyházmegyei pa-
pokat kivánt alkalmazui ; 8 ) azért 1830. márczius hó 30-án 
kibocsátott körlevelében9) felhívja a megyei papságát, 
hogy a legközelebb megnyitandó lyceumhoz az arra ké-
pesek, jog- és bölcsészet-tanárokul jelentkezzenek. 

Hogy azonban oly vidéken, mely akadémiájától meg-
fosztatott, az egyházmegyében ily fontos feladatokra al-
kalmas férfiak elég számmal akkor nem találkozhattak, az 
meglepő nem lehet. 

S igy történt, hogy miután egyházmegyéje papságá-
ból a hirdetett jog- és bölcsészeti tanszékekre elégséges 
számú egyének nem jelentkeztek, az alapitó a zirczi 
apáthoz fordult oly czélból, hogy a hiányzó egyé' 
neket a cziszterczi rendből szerezze meg. Mely körül-
ménynél fogva eredeti szándékát a zirczi apáttal tör-
tént egyezség folytán oda módosította, hogy a bölcsészeti 
tanfolyam négy tanárát, úgyszintén a politikai tudomá-
nyok tanárát, mindenkor az egyházmegyei áldozárok sorá-
ból, a jus patrium tanárát — az egyedüli világi tanárt — 
a világiak közül a pécsi püspök ; a lyceum többi négy 
tanárát pedig a zirczi apát a lyceumi alap terhére 
a cziszterczi rendűek közül nevezendi. Világosan megje-
gyezvén egyébiránt alapitó levelének 7. pontjában, hogyha 
valamikor a zirczi apát ebbeli jogáról lemondana, lü) 
akkor a négy cziszterczi rendű tanár helyett is a pécs-
egyházmegyei papságból fognak a püspök, vagy széküre-

7) 1-ső, 2-ik és 5-ik pont. 
8) „Memoriae ect." 7. és 8-ik pont ; — az alapító levél 6. és 

7-ik pontja. 
9) Ezen körlevélben a többi között ezeket mondja: „Com-

pluribus gravibus de causis vehementer opto : ut singulas cathedras 
Quinque-Ecclesiensis Dioecesis sacerdotes primi conscendant, et in 
posterum constanter cum honore felicique patriae juventutis in 
scientiis ac bonis moribus progressu teneant." 

10) Vagy mint a „Memoriae commendatur" okirat 10-ik pont-
jában mondja : ha a zirczi apátság — mitől Isten őrizzen — meg-
szüntettetnék. 
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sedés esetén a káptalani helyettes által a tanárok kine-
veztetni. 

Mindezekből világos, hogy az alapitó püspöknek, mi-
dőn ezen intézetben a tanszékeket papsága számára tar-
totta fenn, azon főpásztorhoz illő czélt lebegett szemei 
előtt, hogy papságában a tudományszomjat éleszsze, és 
hogy általuk épp oly vallásos, mint tudományos és haza-
fias oktatást nyervén a lyceumot felkereső ifjúság, abból 
tudományosan képzett, hithez ragaszkodó és honfiuilag 
érző nemzedék, becsületes hivatalnoki és ügyvédi kar 
kerüljön ki. 

Az alapitó maga határozta meg alapitó levelének 
9-ik pontjában azt, hogy milyen legyen lyceumában a 
tanrendszer és az iskolai fegyelem ; ő határozta meg a 
lyceum ban a facultások u ) és a tanárok számát azok 
fizetéseit12) ; ő határozta meg mint imént láttuk, hogy 
kinek van joga a tanárokat kinevezni; végre kijelenti, 
hogy a lyceum igazgatója mindig maga a pécsi megyés 
püspök, széküresedés esetén pedig a káptalani helyettes ;13) 
ezeknek mint igazgatóknak helyettese az általunk a 
a pécsi székeskáptalan tagjai közül kinevezett Pro-Direc-
tor,14) kinek mind az intézet igazgatása, mind az ala-
pítványi vagyon kezelése körül pontosan megszabja 
hatáskörét. 

Ez azon szervezet, melyet Szepesy az általa alapi-
tott lyceumnak adott, s a mely legfelsőbb helyen is de 
verho ad verbum megerősíttetett. 

Az ily módon alapított és szervezett püspöki lyceum 
sértetlenül fennállott egész 1848-ig. 

A jogi tanfolyam az 1848/9-ki, a bölcsészeti pedig 
1851/2-iki tanévre bizonytalan időre be lett szüntetve. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TÜBOSITASÖK. 

Budapest, márcz. 14. Inditvány a milléniumi kiál-
litás és ünnepségek alkalmából Budapestre ránduló papság 
ügyében. — 

Igen tisztelt, kedves kézből a következő figyelemre 
méltó sorokat kaptuk : 

Hazánk ezer éves ünneplése ez évi május hónapban 
kezdődik, és októberig fog tartani. Ez idő alatt sokan 
fognak paptársaink közül Budapestre utazni, s ott napo-
kat, tán heteket is tölteni. Lesznek tudom ezek közül 
többen, kik ottan tartózkodásuk alatt legszebb papi tény-
kedésüket, t. i. a sz. misét is nem egyszer óhajtanák tel-
jesíteni a főváros templomaiban. Szabadjon ez ügyben 

n) A „Memoriae ect." 1. pontjában ezeket mondja: „Novae 
amplae et commodae aedes pro stabili sede Facultati Theologicae 
Juridicae et Pliilosophicae addicuntur nomen habiturae Episcopalis 
Lycey Qjuinque-Ecclesiensis.í'm Az 5-ik pontban emliti, bogy a 
theologiai tanárok állandó fizetéseiket a pécsi'papnöveldétől nyerik. 

5. és 7-ik pont. 
13) A „Memoriae ect." 9. pontban azt mondja : „Pro-Director 

qui lyceum diriget. - . . Quinque-Ecclesiensi Episcopo qua Directori, 
terminato quovis semestri de progressu juventutis relationem 
praestabit" ; a 10-ik pontban pedig igy szól : „Director Lycei 
semper erit Episcopus . . . sede vacante Directoris munere fungetur 
Vicarius Generalis Capitularis 

u ) „Memoriae ect." 9-ik ; az alapitó levél 8-ik pontja. 

már most feltenni azon kérdést, minő bizonyitványnyal 
legyenek a fővárosba utazó papok ellátva misézés czél-
jából ? 

Tudom, hogy a fővárosnak némely templomában nem 
szoktak ily bizonyítványt kérni az ott misézni óhajtó pa-
poktól ; de azt is tudom, hogy némelyikben meg nagyon 
is szigorúan megkövetelik ezt. 

Az eddig érvényben levő egyházi szabványok szerint 
minden idegen pap tartozik magával vinni ily czélból 
egyházi hatóságának külön e czélból kiállított ajánló 
levelét ; melyet láttamoztatni kell azon helynek egyházi 
hatósága által, hol misézni óhajt ; tehát jelen esetben a 
Budapesten székelő érseki helynök által. De még ezenki-
vül az is megkívántatik, hogy e bizonyítvány bemutatva 
legyen azon templom igazgatójánál, melyben az idegen 
pap misézni akar ; ezen igazgató pedig nem a sekrestyés, 
a mi önként érthető ; hanem első sorban az illető plébá-
nos (vagy szerzeti házfőnök), kinél az idegen papnak 
amúgy is illik magát bemutatni. 

Vannak, kik az ujabb keletű egyházhatósági enge-
dély helyet elégnek tartják akár a papi felszentelésről 
szóló püspöki bizonyítványt, akár a régibb keletű ajánló 
levelet ; de ez ellen azon alapos kifogást lehet tenni, hogy 
könnyen megtörténhetik, miszerint az ilynemű bizonyít-
vány kiállítása óta az illető pap valami vétség miatt fel 
is lett függesztve a papi ténykedések gyakorlásától. 

Némely külföldi egyházmegyében a kerületi esperes 
is megadhatja rövid időre (két hét) a misézési engedélyt 
idegen papoknak a kellő bizonyítvány alapján. 

Melyike a fenti módozatoknak fog alkalmaztatni 
a milléniumi időben hazánk fővárosába utazó papokra 
nézve, azt a ft. püspöki kar, illetve Budapest főpásztora 
a hgprimás, esetleg az 5 felhatalmazásával a Vicarius 
van hivatva megállapítani ;de az egyöntetű eljárás végett igen 
óhajtandó volna, ha a Budapesten székelő érseki helynök ezt 
megbeszélve a biboros hgprimással, az igy elfogadott mó-
dozatot idejében tudatni méltóztatnának hazánk papjaival 
lapok, vagy püspöki körlevelek utján, hogy ezek ez 
ügyben előre is tájékozva legyenek. Viszont a budapesti 
templomokra nézve is megtétetnének a szükséges intéz-
kedések azoknak délelőtt nyilvántartására, kellő számú 
ministransok berendelesére stb. nézve. 

Önként értetődik, hogy a Budapesten miséző idegen 
papok tartoznak megtartani a S. R. C. legújabb (9. 
Decz. 1895.) rendeletét de missa in aliéna Ecclesia 
celebranda. 

Arról ugy hiszem gondoskodás fog történi, hogy minden 
templom sekrestyéjében jól ólvashatólag kitétessék ugy 
az oratio imperata, mint a nomen antistitis (pro canone 
missae) ; s mivel a jelenlegi hgprimás szerzetes rendű, 
annak akár szerzetneve «mlithető, de tanácsosabb igazi 
keresztnevét említeni a canonban. 

Legyen szabad e sorokkal az intéző körök figyelmét 
felhívni a fenti ügyre. És a megtörtént elhatározásról 
tán e lapok ft. szerkesztője annak idején lesz szíves 
tudósitást hozni. Különben szoljának e tárgyhoz többen. 

Egy falusi plébános. 
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Nagyvárad, márcz. 10. Fakultativ polgári házasság 
Németországban. — 

A Tisza-aera közelgő végét nevével jósló „Tiszán-
t ú l é b a n ez a kiváló közérdekű czikkely jelent meg: 

Volt alkalmunk már ismételten rámutatni arra az 
igenis érthető körülményre, hogy az u j egyházpolitikai 
törvények legtöbbet ártanak a protestánsoknak. Egyes 
protestáns vidékeken az egybekelteknek 2°/0-ja sem veszi 
igénybe az egyházi áldást. Es éppen azért a positiv hitű 
protestánsok körében ugyancsak terjed a revízióra irá-
nyuló mozgalom. 

A tulnyomólag protestáns Németországban pedig 
maguk a protestánsok indították meg a reviziót. 1875-ben 
boldogitották a nagy német birodalmat a kötelező pol-
gári házasság kétes becsű „áldásaival." Egy év múlva 
már megdöbbenve tapasztalták a protestáns pásztorok? 
hogy hiveik nem áldatják meg egyházilag irigyüket, 
gyermekeiket pedig nem kereszteltetik meg. Berlinben 
80,000 gyermek nincs megkeresztelve, — közülök 96% 
protestáns lenne. 

Négy év múlva már 600 protestáns lelkész kérte a 
birodalmi gyűlést a kötelező polgári házassági törvény 
módosítására. Kérelmük eredmény nélkül maradt ; — akkor 
még a centrum nem foglalhatta el döntő positióját. 

Most ugyancsak a protestánsok indították meg az 
akcziót, melynek sikere ezúttal nem maradhat el, ha a 
centrum is támogatni fogja. 

Az evangélikusok fő egyháztanácsa már régebben 
adott be memorandumot e tárgyban a kultuszminiszté-
riumba. A miniszter meg is inditotta ennek alapján a 
tárgyalásokat. 

Ennek eredménye az a javaslat, melyet a birodalmi 
gyűlés protestáns-konzervativ pártja a mult szombaton 
terjesztett elő. Ez az inditvány szószerint a következőleg 
hangzik : 

„Határozza el a bizottság, hogy: 1. az 1299. §. után 
a következő három paragrafust vegyék be az uj polgári 
törvénykönyvbe : 1299. a) A házasság a lelkész előtt az 
egyházi esketés formájában vagy az anyakönyvvezető előtt 
köttetik meg; az utóbbi esetben az 1300. és 1305. §. ha-
tározata szerint. — 1299. b.) §. Az egyházi esketést csak 
egy az állam által elismert vallásfelekezet lelkésze végez-
heti. Az esketés csak akkor történhetik, ha egy az 1303. 
§. szerint illetékes anyakönyvvezető bizonyítványt állit ki 
arról, hogy házassági akadály nem forog fenn. A bizo-
nyítványnak tartalmaznia kell azon adatokat is a jegye-
sekről, melyeket a polgári házasság előír. Ez érvényessé-
gét elveszti, ha az esketés a bizonyítvány kiállítása után 
7 nap alatt nem történik meg. 1299. §. A házasság kö-
tése az egyházi esketés formájában ugy történik, hogy a 
jegyesek a lelkész előtt legalább két tanú jelenlétében 
személyesen és együttesen megjelenve kijelentik, hogy 
házasságra akarnak lépni egymással és a lelkész erre a 
házasságot megkötöttnek nyilvánítja. 

A kijelentések nem történhetnek feltétel, vagy 
idő kikötése mellett. 

A lelkésznek a házasság megkötése után rögtön ok-
iratot kell kiállítania és ezt a házastársak aláírásával hi-
telesítetni és saját aláírásával ellátva azon anyakönyvve-

zetőnek küldeni, a ki a bizonyítványt kiállította. Az anya-
könyvvezető beírja a megkötött házasságot a házassági 
jegyzőkönyvbe. A javaslat többi része intézkedik azon 
paragrafusok megváltoztatásáról, melyek ezen javaslattal 
ellentétben állanak és azon büntetésekről, melyeket az 
ezen javaslat ellen vetőkre akar kiszabatni." 

Nálunk Magyarországon nem régiben egyik evangé-
likus főesperes azt adta utasításul a lelkészeknek, hogy 
ezentúl nem kell az egyházban összeadni a feleket, hanem 
csak áldást kell adni rájuk. A lelkészek közül többen fel-
zúdultak az agenda ilyen megváltoztatása ellen. A német 
protestánsokban ugy látszik több a positiv hit, mert ezek 
határozottan kívánják a lelkész előtt a házasságkötési 
szándék nyilvánítását. 

Németországból ültették át hozzánk az újkori po-
gányságnak e gyönyörűséges hajtását: ne resteljék hát 
annak példájára kigyomlálni a magyar törvényhozás kert-
jéből. *) 

T Á R C Z A . 
Szent József, 

az egyház mennyei pártfogója és védője. 
„Mit jelentsen az állom, mit láttál ? 

Talán, hogy én és anyád és testvéreid 
is földig hajolunk-e meg előtted ?" 
I. Moz. 37, 10. 

Álmában látomása volt Józsefnek, az ős patriarkának, 
még ifjú korában, mit el is beszéle testvéreinek. „Lát-
tam — úgymond — álmomban, mintha a nap és hold 
és tizenegy csillag előttem magát a földig meghajtotta 
volna." Mit hallván atyja, megfeddé őt e beszédekért, 
melyek miatt különösen testvérei igen felingerültek 
ellene, s azért megrovólag mondá: „Mit jelentsen ez 
álom, mit láttál ? Talán, hogy én, és anyád, és testvéreid 
földig hajolunk-e meg előtted?" — Es csakugjan igy 
történt. Megrótta fiát, de feddő szavai az állomnak er-
telmét adják és látnokilag sejdittetik a jövő eseménye-

I ket, melyek — mint tudjuk — e jelzések szerint hiven 
! bekövetkeztek nem is nagy sokára Egyptomban. 

Ámde mindaz, ami ez időben történt, csak árnyék 
volt, amit az igaz valóság, Krisztus vetett előre. Zsid. 
10, I. csak jelképekben történtek őnekik azok, I. Cor. 
10, 11. és mint ujjak mutattak a jövő eseményekre, 
melyeknek központja Jézus a megváltás müveivel, az 
ölelkező két szövetség személyeivel, és az uj testamentum 
intézményeivel. 

Itt találjuk megvalósulva a pátriárkák korából 
! föntebb vázolt álomképet igaz valóságában, itt teljesült 
; a látomás sokkal inkább, mint Jákob családjában. 

Itt, az uj szövetség elején hajol meg a nap hold és 
; csillagok egy ferfiu, sz. József előtt. 

*) Érdekes j eene t volt a képviselőházban az, midőn Szilágyi 
igazságügyminiszter az ő kötelező polgári házasságának jogáról pró-
fétai pózzal azt mondotta : Magyarországon — örök törvény lesz 
ez ! Még érdekesebb lesz az a jelenet, midőn a magyar törvényho-
zás kimondja Szilágyi kötelező polgári házassága fölött is, hogy — 
ezen a földön minden emberi igyekezet mulandó, csak, a mi az 
Istenre irányul, az a maradandó. 
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Az igazság napja, Jézus Krisztus, tiszteli sz. Jó-
zsefet gyermeki kegyelettel, hódol neki fiúi engedelmes, 
séggel, teljesiti inkább mint bárki más azt a parancsot-
mit Isten irt a gyermekek elé a szülők iránt való tisz-
teletből, ugy hogy minden kifogás nélkül mondja róla 
az evang. : erat subditus illis. 

A hold a naptól nyeri fényét, a bold. Szűz az Ur 
Jézustól veszi dicsőségét, és ő, akit ezért a bold jelképez, 
tiszteli sz. Józsefet mint szende jegyes az ő hitvesét, 
mert kétségkívül teljesité a törvényt, mit az Ur sz. 
Pállal hirdettet Ephes. 5, 22. : Mulieres viris suis sub-
ditae sint, et uxor timeat virum suum. 

Az Ur szentjei, kiket csillagokhoz hasonlít a sz. 
írás, a nap és hold példája után az egész föld kerekségén 
mindenkor tisztelték sz. Józsefet. 

Nem mondhatom most el, hogy mikép fejlődött 
fokonkint az egyházban sz. József tisztelete. Csak azt 
emlitem, hogy midőn az egyház ellen valló támadások 
ujabb időben mind hevesebbek lettek, a népek bizalma 
átalán sz. József felé fordult. Mind hangosabb lett az 
óhaj, hogy sz. Józsefhez menjünk, az ő közbenjárása 
utján esedezzünk segítségért a viszontagságok napjaiban. 
Ot rendelte Isten ótalmul a sz. család részére, ő legyen 
védelme most is az Ur népének. Es a vaticani zsinat 
alkalmával kérvény jött ez ügyben IX. Piushoz bibor-
nokok, püspökök, papok és a hivők közöl számtalanok-
tól aláirva, s azt kivánják, hogy jelentse ki a pápa sz. 
Józsefet az egyház Védőszentjének. 1870-ben a szeplő-
telen fogantatás ünnepén az egyház feje IX. Pius, ün-
nepélyesen sz. Józsefet az egyház határozott védőszent-
jének választotta s elrendelte, hogy eszerint tiszteljük. 

A gyengéd tisztelet, a gyermeki bizalom oly meg-
nyilatkozata ez, melyhez hasonlót sz. Mária után nem 
találunk a szentek tiszteletének történetében. Nem egy-
szerűen oltárára kéri a hivő sziv sz. Józsefet, hanem 
tovább megy, különösen védnökül választja, kiváló módon 
tiszteli s ótalma alá menekszik nem is egy vidék, hanem 
az összegyház fordul feléje és tiszteli védőszentje gyanánt. 

Ha ezek után kérdem, honnét e kiváló figyelem 
épp sz. József i ránt? Kimagasló dicsőségét miből ma-
gyarázzuk meg ? Könnyű a felelet s nagyon is közel 
fekvő. Az egyház feje XIII. Leo tanit meg minket erre. 
Az 1889. aug. 15-iki encyclica sz. Józsefről szóló tannak 
rövid összefoglalatja. 

Nem a természeti rendben keressük az okot a 
szentek tiszteletére. A kegyelem országába tekintünk, s a 
szerint mérlegeljük, kinek-kinek nagyságát, hogy azután 
megfelelőleg tiszteljük. 

Az igazság napja, Jézus Krisztus, a központ, mely 
körül minden csoportosul, s a honnét a dicsőség fénye 
szétárad. Ama viszony melylyel Krisztus iránt valaki 
elfoglal, s ennek megfelelően, a kegyelmek bősége, 
melyben részesül, adja meg a mértéket a méltósághoz és 
a tisztelethez az Ur országában. 

Sz. Péter (IL 1, 1.) és sz. Pál (Rom. 1, 1.) apos-
tolok abban találják tekintélyük jogczimét, mert ők a 
mi Urunk Jézus Krisztusnak szolgái. A bold. Szűz Má-
riának koronáját minden szentek fölött az adja meg, 
mert Istennek anyja. 

Már pedig az Ur szolgái közöl nem ált senki sem 
oly közeli benső viszonyban Krisztushoz, és az egek 
királynéjához Máriához, mint sz. József. Egyedül ő az, 
kire Isten a családatyai gondokat bizta. egyedül ő az, 
kit a családatyai tekintély Jézus és Mária iránt megillet. 

A názárethi Jézus atyjának tartották. Mária pedig 
őt annak nevezi. Nem a természeten alapszik ugyan e 
viszony, de az sem kielégítő válasz, hogy ő Jézusnak 
egyszerűen nevelő atyja, mintha a gyermeket elfogadta 
volna. 0 igazi férje Máriának, ki a házasság fönnálása 
alatt a sz. Lélektől méhébe fogadá, és e világra szülte 
sz. Fiát. Nem a házasságon kivül lett gyermeket foga-
dott el, hogy fölnevelve atyja legyen, hanem született 
neki, a férjnek, Krisztus; a kegyelemerejéből adatott 
neki a gyermek nem a természet utján, hanem még föl-
ségesebb módon, a természet közbejötte nélkül a sz. 
Lélek erejéből. Atyává lett nem a test szerint, de nem 
is azért, mert elfogadta a gyermeket, hanem Isten közre-
működéséből, ki megáldotta őt házasságában gyermekkel 
és természetfölötti módon született neki Krisztus, kinek 
ő Isten kegyelmi intézkedéséből atyjává lett. Gyermeke 
lett, de nem tőle származott, a szűz házastárstól született 
mennyei módon, Isten müve által. 

Ki mondaná, hogy Isten e közvetlen működése 
által széttépte ama kapcsot, melyet a természet füz a 
családtagok között, és a melyeket Isten a sinai hegy 
kőtábláira vésett, régi és ujabb hírnökei által sürgetet t? 

A kegyelem nem ront, hanem megszentel és töké-
letesebbé tesz. Krisztus a törvényt nem bontotta föl, 
hanem inkább tökélyetessé tette, malasztjával még in-
kább tökélyetesitette, megerősítette s megszentelte. Nem 
a kőtáblába véste, hanem beírta a szivekbe, s ugy mű-
ködik malasztjával, hogy teljesüljön parancsa. 

így aztán eme viszonyból kifolyólag, mit a ke-
gyelem létesített a sz. családban, önkényt következnek 
sz. Józsefnek atyai kötelmei és jogai Jézus, az Isten fia 
iránt, és méltó, hogy ugy szólitsák mint maga Mária 
mondja : Ego et pater tuus dolentes quaerebamus te. S  
viszont Jézus mintegy természetszerűleg jogokat nyer 
vele szemben, s kötelmei vannak iránta, aminthogy 
csakugyan subditus erat illi et putabatur filius Joseph. 

Oly benső viszony az, s oly előjogok származnak 
abból, aminők nem illetnek meg senkit sem; nem a 
szeretett tanítvány, ki az Ur ölén pihent, és nem azt 
sem, kiről maga Krisztus mondja Luk. 7, 28 : Major 
inter natos mulierum propheta Joanne Baptista nemo 
est. Azért mondja sz. atyánk, XIII. Leo : Augustissima 
dignitate eminet inter omnes. 

Épp igy ama kapocsnál fogva, mely sz. Józsefet a 
házassági frigy folytán a bold. Szűzhöz emeli, részesül 
ama jogokban és méltóságban, melyek e frigyből önkényt 
folynak. Mert — amint szépen mondja a fönt emiitett 
pápai encyclica — „quia intercessit Josepho cum Virgine 
maritale vinculum, ad illám praestantissimam dignitatem, 
qua naturis creatis omnibus longissime Deipara antecellit, 
non est dubium, quin accesserit ipse, ut nemo magis. 
Est enim cojugium societas necessitudoque omnium 
maxima, quae natura sua adjunctam habet bonorum 
unius cum altero comunicationem. Quocirca si sponsum 



182 RELIGIO. 

Virgini Deus Josephum dédit, dédit profecto non modo 
vitae socium, virginitatis testem, tutorem honestatis, sed 
etiam excelsae dignitatis ejus ipso conjugali foedere 
participem." 

Azért hát méltán tiszteli az egyház sz. Józsefet e 
kiváltságos állásának, s méltóságának megfelelően, kiváló 
módon. Amint a bold. Szűz minden teremtett lényt mesz-
sze fölülmúl méltóságban, dicsőségben, s azért őt minden 
szentek fölött tiszteljük és segitségül hivjuk ; épp ugy 
sz. Józsefet is kiváló tisztelet illeti meg Krisztus országá-
ban. Innen van, hogy mint a bold. Szűz iránt való 
tiszteletet hyperdúlia-nak nevezzük, sz. József iránt való 
különös tiszteletünk kifejezésére „summa dulia" vagy 
„protodulia" szót óhajtják használni sokan az egyházban. 

E méltóság, melyet sz. József elfoglal a sz. család-
ban, hozzánk is különös kegyeleti viszonyba hozza őt. 
Atyja ő Jézusnak a mi testvérünknek, férje Máriának, a 
mi anyánknak, és igy hozzánk is mintegy atyai viszonyba 
1 ép, és e névre lesz méltóvá. Mi pedig gyermekded ke-
gyelettel tartozunk neki, s fiúi bizalommal fordulhatunk 
hozzá. Ugy hogy többé nem csak a kimagasló dicsőség 
kötelez iránta tiszteletre, hanem egy benső kegyeletes 
viszony is hozzá fűzi sziveinket. 

Igy valósul meg az ó-szövetségi látomás a mi 
szentünkben s teljesül, amit sz. Pál apostol mond : 
umbra erat lex futurorum bonum. 

Ezért is szent előttünk az ő emléke, kiirthatlan 
sziveinkből tisztelete, s törhetetlen bizalommal vagyunk 
iránta, ut lamentis filiorum exoratus „Ecclesiam s. Dei 
ab hostilibus insidiis et ab omni adversitate defendat 
nosque singulos perpetuo tegat patrocinio, ut sancte 
vivere, pie emori, sempiternamque in coelis beatitudinem 
assequi possimus. A M. I. és E. T. É. 

IRODALOM. 
#** Munkabér é s sztrájk. Irta és a budapesti 

országos központi kath. legény-egyletben 1896. febr. 9-én 
felolvasta dr Vucskics Gyula nagyváradi theol. tanár. 
Nagyvárad 1896. 16-r. 37 1. ü r a 15 'kr . 

Méltóan sorakozik a budapesti országos katholikus 
legényegyesületben a magyar squinói Társaság által 
szervezett felolvasások ez évi, első cyklusának hasonló 
tárgyú felolvasásaihoz. 

— Felhivás előfizetésre ! Évszázadokkal ezelőtt a ke-
reszténységnek csak egyes hitágazatait tették vitás kérdé-
sekké; ma már alapjaiban támadják meg a keresztény 
hitet. Azért a vallási téren napjainkban nincs fontosabb 
kérdés, mint a hit alapjainak kérdése. Fényesen bizonyítja 
ezt azon irodalmi jelenség, hogy a jelenlegi angol minisz-
térium egyik kiváló tagja, Arthur James Balfour, politi-
kus létére is beáll vallási írónak, s 1895-ben a keresztény 
hit alapjairól s a hit és tudomány között levő viszonyról 
szóló könyvet ad ki. 

A keresztény hit alapjairól, alapforrásairól, továbbá 
a hit és tudomány között levő viszonyról tárgyal azon 
pályamunka is, melyet a budapesti királyi magyar tudo-
mány-egyetem hittudományi kara a bírálat szerint mint 
..irodalmi színvonalon álló" és „absolut becsű munkát" a 
Horváth-féle jutalommal tüntetett ki. 

A fontos kérdés tárgyalása elég kimeritő, előadása 
pedig tudományos tárgya mellett is könnyen érthető és 
világos, ugy, hogy a pályamunka a kereszténység iránt 
érdeklődő világi olvasó közönségre nézve is élvezhető és 
tanulságos olvasmányt képez. 

A 30 ivre terjedő és szép kiállítású könyv május 
elejére fog megjelenni ezen czimen : 

A keresztény bit alapforrásai. 
A könyv ára terjedelméhez és diszes kiállításához 

mérten olcsó, 2 frt. növendék-papoknak 1 frt 50 kr. 
A megrendelést levelező-lapon kérem ezen czim 

alat t : főtiszt. Szentes Anzelm urnák, Zircz. (Veszprém-
megye). 

A könyv árát csak megjelenése után kérem utalvá-
nyon megküldeni. Növendék-papoknál ajánlatos azon el-
járást követni, hogy valamelyik idősebb növendék a többi 
nevében kötelezettséget vállal a fizetésre nézve, ezt leve-
lezőlapon velem tudatja s a példányok után járó összeget 
csak az iskolai év végén küldi meg. 

A jelentkezést minél előbb kérem, mert a könyv 
nyomatására nézve fontos dolog tudni, hogy hány pél-
dány van megrerdelve. 

Zir:z, 1896. márczius 1. 
Szentes Anzelm, 

cziszt. r. áldozó-pap^ apáti titkár. 

V E G Y E S E K . 
= A budapesti központi oltár-egyesület szerdán 

délután 3 órakor nyitotta meg ünnepélyesen a hazai 
szegény templomok fölszerelésére szánt egyházi szerek 
kiállítását. Az angolkisasszonyok zárdájának első emeleti 
dísztermét, a hol a különféle szebbnél-szebb egyházi szerek 
vannak elhelyezve, már jóval három óra előtt zsúfolásig 

í megtöltötték az egyesület tagjai, az egyesület fáradha-
tatlan elnöknője, özvegy Cziráky Jánosné grófnő vezetése 
mellett várva Vaszary Kolos bíboros herczegprimás érke-
zését. A főpásztort az intézet növendékeinek éneke fogadta, 
a kihez aztán Kánter Károly, az egyesület egyházi veze-
tője intézett szép beszédet, kérve őt, hogy a kiállított tár-
gyakat és a jelenlevőket is megáldani kegyeskedjék. A 
herczegprimás rövid beszéddel felelt. Meghatva áll — úgy-
mond — e helyen és Isten áldását kéri mindazokra, a kik 
a szent ügy érdekében bármi csekélyet is tettek. A földi 
királyok trónja magasabb helyen áll, hogy jelképezze a 
hatalmat ; az égi király trónusa az oltár : s a mig amott 
a parancsnak hódolnak az alattvalók, itt a szeretet hódítja 
meg a sziveket. Köszönetét fejezi ki az egyesület elnök-
nőjének, a választmánynak és az összes tagoknak. A szer-
tartás végeztével ő eminentiája körüljárt a teremben s 
miután többeket megszólított, a jelenlévők éljenzése között 
távozott. 

— A íiiilléiiium Győrben. A győri róm. kath. elemi 
népiskolák ifjúsága hálaadó istentisztelettel és dísz-ünnep-
pel fogja megülni a milléniumot május hóban. Az ünnep-

! ség programmját Mohi Antal apát-plebános elnöklete alatt 
egy bizottság állítja össze. 

— A lengyel katholikus nagygyűlést junius 22 , 
23. és 24-én tartják meg. A bizottság ezt az időt külö-
nösen alkalmasnak véli, miután a ruthéneknek, kik ugyan-
ekkor tartják a görög-katholikus egyház Rómával való 
uniójának háromszázados jubileumát, alkalmuk lesz men-
től számosabban megjelenni. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Magyarország katholikus marad. — Egy létében saját fiai által megtámadott kath. 
főiskoláról. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Ausztria-Magyarország államiságának kereszténynyé tevéséhez programm. — 
B u d a p e s t : Katholikus tanítók kongresszusa. — V á c z : Fejedelmi alapítvány. — Kath. Egyesületi Elet. A millénium megünneplése 

az Egri Egyházm. Irodalmi Egyesület részéről. — Irodalom. — Vegyesek. 

Magyarország katholikus marad. 
Elmélkedjünk ismételten e nagyjelentőségű 

szavak fölött, melyek egy ünnepélyes alkalom-
mal ő szentsé.e ajkairól elhangzottak. 

Magyarország katholikus marad. A potiori 
fit denominatio. Magyarország sohasem fog meg-
barátkozni az uj renddel, a házasságjog uj 
rendszerével. S ezt bátran lehet elmondani nem 
csupán a katholikusokra, de a hazában létező 
hitfelekezetekre nézve is, amennyiben az u. n. 
polgári házasság nem csak a katholiknsoknak, 
de még a tisztességes protestánsnak, sőt 
zsidónak sem kell. A katholikus anyaszentegyház 
pedig csakis türi, mert kénytelen vele, társa-
dalmi zavarok, családi bonyodalmak és károso-
dások miatt, az u. n. polgári házasságot. De nem 
ismerheti el és nem is fogja elismerni soha, 
hogy a modern polgári párosodás valóságos há-
zasság in thesi. E reményét és bizalmát fejezte 
ki szentséges atyánk, midőn a hazánkban legkö-
zelebb történteket tekintetbe véve, nyugodt lé-
lekkel mondá: Magyarország katholikus m rad. 
Ez annyit tesz s vele azt akarta kijelenteni 
szentséges atyánk, ránk, kath. magyarokra vonat-
kozólag is, hogy mi sem fogjuk soha a polgári 
párosodásnak házassági érvényét, se nem egyedül 
a krisztusi házasságot megillető szentségi jelle-
gét elismerni. Ez minden katholikus embernek 
dogmatikus hite s kell is, hogy az legyen ha a 
szó valódi értelmében jó katholikus lenni akar. 

Ugyanis mit tesz katholikusnak lenni1? Ka-
tholikusnak lenni, hogy röviden fejezzem ki ma-
gamat, annyit tesz, mint: sentire cum Ecclesia; 
egyérzelmünek lenni az anyaszentegyházzal. A 
kérdés tehát az, tárgyunkra, az u. n. polgári há-
zasságra vonatkozólag: megegyeztethető-e az u. n. 
polgári házasság a Krisztus által szerzett házas-
sággal keresztények közti Van-e pactumnak, 
megegyezésnek helye a kath. anyaszentegyház 
és a polgári hatóság közt az u. n. polg. házas-
ságnak bármelyik válfaja és alakjára nézve? 

Hogy e kérdésre határozott feleletet adhas-
sunk, előbb tisztába kell jönnünk azzal, van-e az 
államnak, vagyis a polgári hatóságnak a keresz-
tény házasság ra, a házasság szentségére volta-
képpen joga, és ha van, meddig terjed az állam-
nak, vagy polgári hatóságnak eme jogköre? 

Hogy az államnak s a polgári hatóságnak 
a házasságra vonatkozólag némi jogai vannak és 
hogy az államnak s a polg. hatóságnak azon 
jogait az anyaszentegyház is tekintetbe veszi, azt 
nem tagadjuk. Csak az kérdés tehát még, minők 
és meddig terjednek azok a jogok. 

Jogi axióma, hogy mindennemű tényező 
csakis saját körében igényelhet magának és gya-
korolhat jogokat érvényesen. Körén kivül köve-
telni vagy gyakorolni jogokat nem egyéb usur-
patiónál, bitorlásnál. 

Lássuk tehát meddig terjedhetnek az állam-
nak, a polg. hatóságnak, a házasságra vonatko-
zólag jogai. 

23 
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Jellemző, hogy a házasságot a világtörténe-
lem tanusága szerint még a pogány, sőt magok 
a vad emberek sem tekintették soha tisztán kö-
zönséges emberi, polgári, profán cselekménynek, 
de valamivel fensőbb jellegű ténykedésnek. Ez 
általános emberi érzet legtökéletesebb s legma-
i asztosabb kifejezést nyer a keresztényben s 
főleg a ker. kath. anyaszentegyházban. 

Azonban a ker. kath. anyaszentegyház sem 
vonja kétségbe a világi államnak a házasságra 
vonatkozólag némi jogait. Ilyenek a hozomány, 
a tulajdonjog, az örökösödés stb. kérdései, szóval 
a házassági viszonyból származó összes vagyon-
jogi következmények. Ámde eme jogok és kér-
dések természetöknél fogva nem tartoznak a há-
zasság lényegéhez, magához a házassághoz szoros 
értelemben. Mert lehetnek és vannak házasságok 
hozomány, birtok, öröklés, sőt örökösök, magza-
tok nélkül is. E mozzanatok pedig nem képez-
vén a házasságnak lényegét, világos, hogy az 
államnak a házasság lényegét illetőleg semmi 
joga nincs. A házasságkötés két szivnek teljesen 
szabad, független cselekménye. Már pedig: de 
internis non judicat praetor. A házassági tény-
ről vehet ugyan tudomást az állam, de magát 
a frigykötést nem tulaj donithatja magának, 
nem bitorolhatja. Már ebben a tekintetben 
«okkal méltányosabb, igazságosabb, jogtisztelőbb, 
vagy, ha ugy tetszik, a szó legnemesebb s igazi 
•értelmében szabadelvű az anyaszentegyház, mely 
habár a hat szentség kiszolgáltatója gyanánt a 
katholikus lelkipásztort, a fölszentelt papot 
állítja, a házasság szentségére vonatkozólag 
annyira tiszteli a cselekménynek magasztosságát 
•és teljes függetlenségét, korlátlanságát, hogy e 
szentség kiszolgáltatóinak magokat a házas-
feleket tartja. 

Igaz ugyan, hogy az állam is a szabadság 
•elve szerint vél eljárni és cselekedni, midőn az 
•u. n. polgári házassági egybekötéssel a házas-
sági kapcsolatot olyatén feleknek is teszi lehe-
tővé, akiknek az anyaszentegyház azt meg nem 
engedhetőnek tartja. Ilyenek a rokonság és a 
•cultus disparitas esetei. Ámde midőn az anya-
szentegyház a rokonság akadályait veszi tekin-
tetbe: nemcsak az emberiség közérzetét tartja 
kellő tiszteletben, de éppen az emberi társa-
dalom érdekében jár el azzal, hogy a családi és 
társadalmi kapcsokat az emberiség körében 
kiterjeszti, mig ellenben az állam a maga rosz-

szul felfogott szabadelvüségével nem csak hogy 
sérti a katholiczizmus és a hitfelekezetek vallá-
sos közérzületét egy-két exlex kedveért, hanem 
a házasság felbonthatóságával még azokat a 
kapcsokat is megbolygatja és tépi szét, melyek 
ama feleket eddig családjokhoz és hitrokonaik-
hoz csatolák. 

Vegyük fel in concreto a dolgot. A kath. 
anyaszentegyház nem helyesli ugyan a kath. 
félnek protestáns féllel való házassági egybe-
kelését. De azért éppen lehetetlenné nem teszi, 
pedig sokkal tisztességesebb módon, mint azt a 
polgári párosítással teszi az állam. Hitetlennel, 
nem keresztelttel katholikusnak házasságra lépni 
határozottan tiltja az anyaszentegyház. Midőn 
pedig az állam keresztényt, vagy katholikust 
zsidóval egybe ad (!): nem csak mindkét hit-
vallásuaknak vallásos érzetét mélyen sérti, de 
ama gyenge kötelék fejében, melyet az állam a 
két exlex fél között szőtt, egyúttal szétszagatta 
ama sokkal erősebb és szentebb kapcsokat, 
melyek mindkét félt hitsorsosaikhoz ezelőtt 
fűzték. Ugy hiszem, egyik sem áll az államnak 

! józanul felfogott érdekében. 
A vagyonjogi kérdésekbe való jogos be-

avatkozáson kivül van ugyan az államnak 
még egyébb joga is a házasságra vonatkozólag, 
t. i. bizonyos házassági tilalmakat felállíthatni, 
melyeket az állam alattvalói tekintetbe venni 
kötelesek, s a melyeket a kath. anyaszentegy-
ház is tekintetbe vesz, a kath. lelkipásztorok 
pedig büntetés terhe alatt ahoz alkalmazkodni 
köteleztetnek. De mivelhogy az államnak enemü 
jogai csakis tilalmak, vagyis a ker. házasságnak 
csakis tiltó és nem bontó, semmisítő akadályai: 
ebből kitetszik, hogy ez oldalról sincsen az 
államnak a házasság mivoltához, lényegéhez 
joga. Valamint a világi patronatusnak nincsen 
joga in sacra, hanem csak circa sacra, ugy az 
államnak a házasságra vonatkozólag sincsen 
semmi legkisebb joga in mcitrimonium, hanem 
csakis circa matrimonium. 

A házasságot kétféleképpen lehet tekinteni. 
Először a házasságot magát, annak lényegét, 
másodszor a házasság következményeit, füg-
gelékeit. 

A házasság maga, annak lényege mindig és 
mindenütt vallásos természetűnek tartaték. A 
házasság világi vonatkozású következményei 

i azonban a polgári életbe mennek át. 
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A keresztény katholikus házasság lényegé-
nek ügye (causae matrimoniales) mint kiválóan 
lelki ügy az anyaszentegyház törvényhatósági 
jogkörébe tartozik. Ellenben a házasság világi 
vonatkozású következményei, függelékei: a pol-
gári és állami törvényhatóság jogkörébe valók. 
Ez utóbbira nézve példát adott maga az Üdvözitő, 
midőn egy valaki a seregből hozzája közeiedék 
azon kivánsággal: mondaná meg az atyafiának, 
ossza meg vele az örökséget. Mire az Üdvözitő 
azt mondá: Ember, ki rendelt engem biróvá 
vagy osztozóvá közöttetek? (Luk. 12, 13, 14.) 

Az előbbire vonatkozólag pedig, hogy t. i. 
a lényegileg házassági ügyek az egyház jog-
körébe tartoznak, az üdvözitő Jézus és az 
apostolok tanitása nyomán a Krisztus által 
alapított és feljogosított tévmentes anyaszent-
egyház — ünnepélyes és csalhatatlan nyilat-
kozatával jelenté ki a trienti zsinat alkalmával 
a XII. kánonban: „Siquis dixerit, causas matri-
moniales non spectare ad judices ecclesiasticos: 
anathema sít/ Aki azt mondja, hogy a szorosan 
vett házassági ügyek nem tartoznak az egyházi 
joghatóság körébe, az kiközösitve legyen az 
anyaszentegyház kebeléből. 

Már pedig az állam és a törvényhozás 
Magyarországon nem csak egyszerűen mondja, 
hogy a szorosan vett házassági ügyek nem tar-
toznak az egyházi joghatóság körébe, amiért 
már kiközösítést érdemel; de határozottan 
állítja is azt, sőt a kiválóan házas-ági ügyek 
elintézését tényleg saját világi joghatósága körébe 
vovja és e jogot bitorolja is. 

A trienti zsinat idézett határozata nem 
egyedül a házasságválási peres ügyekre vonat-
kozik, hanem átkarolja a szorosan vett házasság-
jog egész szabályozását és teljes ügykörét. Ki-
tetszik ez a dogmatikai tévelyek Syllabus-ának 
73. pontjából is, melyben tévesnek, hibásnak 
mondatik ki korunknak és nevezeteden a mi 
törvényhozásunknak is az a véleménye, mintha 
merőben polgári szerződés erejénél fogva igazi-
nak nevezhető házasság keresztények közt való-
sulhatna. „Vi contractus mere civilis potest 
inter christianos constare veri nominis matri-
monium." Ez az állítás a Syllabusban perstrin-
gált egyik tévely, 

Itt és ez a botránykő, lapis oífensionis et 
petra scandali, amelybe a ki belebotlik és 
beleütközik, az megsérül, akire pedig az rá 

esik azt összezúzza. „Azért mondom nektek, 
— mondja maga az Üdvözitő — amiért ti> 
oktalan gonosz, épitők, e szegletkövet megve-
tettétek, elvétetik tőletek az Isten országa és 
oly nemzetnek adatik, mely gyümölcsét meg-
termi." (Máté 21. 42—44.) — Ne sújtsd, Uram, 
e rettentő átokkal a nemzeteket és kiválóan 
ne a mi nemzetünket, mely nem bűnös még 
egészen Térítsd meg a tévedőket, vedd ki az 
országlást egyelőre azok kezéből, akik a te 
népedet félrevezetni, tévedésbe ejteni, Tőled 
elidegeníteni törekednek; és add azoknak a 
kezébe, akik félik a Te szent Nevedet és a 
haza és nemzet javára a keresztény erkölcsös-
ségnek gyümölcseit fogják teremni! 

Ily érzelem, ily meggyőződés mellett: in 
eodem sensu et in eadem doctrina „Magyar-
ország katolikus marad" és fenmarad ! 

Zelestyei. 

Egy létében saját fiai által megtámadott 
katholikus főiskoláról. 

2. 1848-tól egész 1865-ig. 

Az 1848/9-ik évre következett absolut kormányzási 
időben, uj tanrendszer léptetetvén életbe, mely csak 4 és 
8 03ztályu gymnasiumokat, de a régiekhez hasonló 2 
éves nyilvánossági joggal felruházott bölcsészeti tanfo-
lyamokat nem ismert; a bécsi es. kir. kormány és Sci-
tovszky herczegprimás mint akkor egyúttal még pécsi 
püspök között tárgyalások folytak az i ránt : mikép volna 
lehetséges a Szepesy-féle alapítványt az alapitó szán-
dékának lehetőleg szentül tartása mellett az előirt u j 
tanrendszerrel összhangzatba hozni, illetőleg annak ke-
retébe beilleszteni. Miután e szándék egyrész kivihetet-
lennek bizonyult, másrészt pedig Pécs városát már-már 
azon veszély fenyegette, hogy korábbi felső iskolája 
helyett kénytelen leendett egy 4 osztályú kisgymnásium-
mal beérni: ezen tekintetből a püspök egy, ezen ügyben 
kiküldött bizottságnak és a káptalannak meghallgatása 
után belenyugodctt a körülmények változtáig abba, hogy 
a lyceum bölcsészeti osztályai tanáraikkal együtt a 

! felállítandó 8 osztályú főgymnáziumba olvadjanak bele 
I és ebben az egyházmegyei papok a czisterczi rendüekkel 
! jövőben ugy tanítsanak közösen, mikép azelőtt a püspöki 

lyceumon, aránylagos fizetéseiket a lyceumi alapból 
élvezendők. Ezen megállapodás szerint lett lehetségessé, 
és nyílt meg 1851/2. tanévben Pécsnek 8 osztályú 
főgymnáziuma. 

Az imént emiitett tárgyalások folyamában ugyan 
I Scitovszky prímás és püspök nem mulasztotta el oda 
[ hatni, hogy legalább az 1850. október 4-én kelt kor-

mányi rendszabály értelmében berendezendő két évi 
tanfolyamu jogtanoda, amilyen azon időben Pozsonyban, 
Kassán és Nagyváradon fenállott, hasonlókép Pécsett is 

25* 
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továbbra fenbagyassék, mi iránt Pécs városa is élénken 
érdeklődött; de mivel a lyceumi alap jövedelmei erre 
elégtelennek találtattak, a város 1851. febr. 21-én tar- ; 
tott közgyűlésén 561. sz. alatt hozott azon határozatának 
pedig, bogy a mennyiben a Szepesy-féle alap jövedelme, 
a visszaállítandó jogi tanfolyam költségeinek fedezésére 
elegendő nem volna, a hiányt közadókból fedezendi, a 
kormány részéről he ly nem adatot t ; a jogtanoda létre 
nem jöhetett és az egész absolut kormányzás alatt többé 
meg sem nyittatott. 

Ezen állapot állott fenn körülbelül 1860. évig 
mely időtől kezdve, főleg midőn az 1848. után beszün-
tetett felekezeti jogakadémiák egymásután megnyittattak, 
mind sűrűbben hangzott fel az óhaj, hogy a jogi osz-
tályok az alapító szándékának megfelelően minélelőbb 
ismét megnyittassanak. A város, mely a jogfi tanfolyamok 
megnyitása miatt első sorban volt érdekelve, tette meg 
ezen érdemben az első lépést, midőn 1863. evi jul. 12-én 
tartott közgyűléséből indokolt feliratban kérte a m. kir. 
helytartótanácstól a beszüntetett jogi tanfolyamok vissza 
állítását ; azon évi szept. 20-án tartott közgyűléséből 
pedig azon kérelemmel járult a megyés püspökhöz, mint 
akinek felügyelete és kezelése alatt áll a Szepesy-alapitvány, 
hogy annak vagyoni állapotát, a megnyitandó jogi tan-
folyamok leendő szervezetének tervét, a személyzet 
kimutatását és a tanári helyek betöltése körüli feltételek 
javaslatát a közgyűléssel közölni, és a városnak a jogi 
tanfolyamok megnyitására vonatkozó óhajának teljesítését 
hathatós közbenjárásával felsőbb helyen kieszközölni 
szíveskednék. 

Igv került a megnyitandó joglyceum ügye a megyés 
püspökhöz mint ezen kath. alapítványnak, az egyház-
megyében felügyelője, és kezelőjéhez, a kihez mint a 
nagylelkű alapító utódjához, az ügy rendezése az ala-
pítványi oklevélben részére ^biztosított jognál fogva tu-
lajdonképpen tartozott. 

A város közgyűlésének átirata és a mindinkább 
terjedő közvéleménynek hatása alatt kezdette boldogult 
Girk György püspök megtenni a lépéseket arra, hogy a 
jogi osztályok ismét megnyittassanak. Ezek megnyitása 
azonban annyira igénybe vette az alapítvány egész jö-
vedelmét, hogy a czélt elérni csak a főgymnásiumban 
az egyházmegyei papok által elfoglalt hat tanszék fel-
áldozásával lehetett. 

Hogy tehát a püspök a hajdan virágzó, de a 48-iki 
események által felfüggesztett jogi tanfolyamok meg-
nyitását lehetővé tegye és azáltal Pécs városa és vidé-
kének élénk óhaját teljesítse, 1863. ápril hó 29-én a 
a zirczi czisterczi renddel egy szerződést kötött, mely 
szerint Rezsutsek Antal zirczi apát az egész nyolcz 
osztályú főgymnasiumot, az évenkint viselendő költsé-
gekkel együtt, a cziszterczita rend nevében átvette: a 
czisterczita rend felmentetett azon kötelezettség alól, 
hogy az alapító levél értelmében a jogi osztályokba két 
tanárt állítson. A zirczi apát kötelezte magát arra, hogy 
a katonai kórház czéljaira lefoglalt, de most visszaadandó 
gymnasium épületet minélelőbb helyreállíttatja és ki-
bővitteti, ugy hogy az épületben legkésőbb az 1865/6-iki 

tanévben már a gymnasiumi 8 osztály és a rend tagjai 
elhelyezhetők legyenek. 

A szerződés megkötése után Girk György püspök 
azonnal megtette a szükséges lépéseket a m. kir. hely-
tartótanácsnál arra, hogy a püspöki lyceumnak jogi 
osztályai az ujabb igényeknek megfelelően visszaállíttas-
sanak. 

A püspök felirata folytán a helytartótanács 1864. 
ápr. 24-én 33605. sz. a. kelt leiratában felkérte a püs-
pököt, hogy a lyceumi alap állásáról, az eddig történt 
kimutatásnál egv pontosabb, a jövedelmek, és a jogly-
ceumnak megnyitása esetében leendő kiadásoknak egy 
terjedelmesebb kimutatását terjeszsze fel ; egyúttal nyi-
latkozzék arra nézve : vájjon tandíj szándékoltatik-e 
igénybe vétetni és mennyi, mily rendeltetéssel ? 

A püspök erre 1864. május 1-én 1007. sz. a. az 
alap állásáról, a leendő bevételek és kiadásokról, egy 
terjedelmes kimutatást terjesztett fel s minthogy a ki-
adások f'ödözésére évenkint 374 frt 49 kr. hiányzott, 
ezen hiány pótlására különféle módozatokat emlit, a 
többi között a befolyandó tandíjnak az alaphoz való 
csatolását is, ezeket irván : ,Ö tandij a bevételekbe be-
számítva nincsen, melyet oly mérvben, mint az más jog-
akadémiáknál törvényes szokásban van, szintén igéuybe 
venni óhajtok és vétetni kérek; ezen díjból bizonyosan 
többet lehet pótolni, mint a kimutatott hiány követel, sőt 
még a követelési cdlapotot szaporítja is." 

Miután pedig a helytartótanácsnak a megnyitandó 
joglyceum biztosítására és a tanárok leendő nyugdíja-
zására nézve még mindig aggodalmai voltak ; ezek el-
oszlatása czéljából Pécs városa 1864. évi julius 10-én 
megujitá a már 1851-ben tett azon határozatát, hogy az 
évenkint előforduló hiány pótlásához hozzájárul ; a nyug-
dijalap megvetése czélfából pedig a város közönségét 
adakozásra fogja felszólítani.1) 

A püspök ezen felterjesztésére a helytartótanács 
újra leirt, melynek folytán a püspök 1865. febr. 7-én 
összehívta az alapító levél 10-ik pontjában megnevezett 
gazdasági bizottságot, mely tárgyalás alá vévén az 1864. 
junius 24-én 38906. sz. a. és az 1865. jan. 22-én .103422 
sz. a. kelt helytartósági leiratokat; tanácskozmányának 
eredményét a főkormányszékhez felterjesztette, melyben 
kimondja, hogy a megnyitandó joglyceumot a többi 
jogakadémiák mintájára három évi tanfolyamban hat 
tanárral kívánja szervezni; megállapítva a prodirector és 
a tanárok évi fizetéseit, felsorolja a megnyitandó jogly-
ceumnál előforduló egyébb kiadásokat; de fentartja a 
lyceumi alap részére a hallgatók által fizetendő tandíja-
kat, melyekre nézve az 5-ik pontban ezeket mondja: „a 
jogakadémiákat szabályzó rendeletek értelmében, külö-
nösen a 39 ik §. szerint, minden nyilván vagy magán-
joghallgató félévenkint tandij fejében 8 frtot fog fizetni, 
mely tandíj az alap növelésére fog fordíttatni11 az a) 
pontban pedig: „a tandij az alapot tetemesen fogja 
emelni ;u végre az 1864. jun. 24-iki leiratban emlitett-
nyugdijra megjegyzi, hogy jelenleg gyűjtés van fo-
lyamatban és arra már 5200 frt gyűjtetett össze. 

1864. 1448/4029. 



RELIGIO. 187 

Ezen felterjesztésre érkezett le a magy. bir. hely-
tartótanácsnak 1865-ik évben augusztus hó 25-én 65415. 
sz. a. kelt és a pécsi püspökhöz intézett leirata, melyben 
tudat ja : „hogy ő császári és apostoli királyi felsége 
ugyanazon évi aug. 2-án kelt legfelsőbb határozmányával 
a pécsi joglyceum isméti megnyitását, annak nyilvános-
sági jelleggel és közérvényti bizonyítványok kiállítására 
való joggal engedélyezte azon feltétel alatt, hogy a 
magyarországi fogakadémiák iránt 1850. évi szeptember 
hó 29-én kelt legfelsőbb elhatározás, valamint az e 
tárgyban már előbb kibocsátott, vagy még ezentúl ki-
bocsátandó rendeletek határozatai ezen tanintézetre nézve 
is kötelező erővel bírjanak, és hogy különösen az igaz-
gató és tanárok kinevezése mindenkor a nagymélt. m. 
kir. udvari cancellaria jóváhagyásának fentartassék." 

0 felségének ezen legmagasabb elhatározásához a 
helytartótanács különféle utasításokat ad ; a többi között 
felhívja a püspököt, hogy a joglyceum részére egy igaz-
gatót nevezzen s a betöltendő két tanári állásra pályá-
zatot hirdessen. 

A főkormányszéknek arra nézve, hogy a lyceumi 
alap később a kiadásokat födözni fogja-e némi aggályai 
voltak, de ezek eloszlottak azon reménye által, hogy a 
lyceumi alap szaporodni fog főleg az által: hogy a tan-
folyam megkezdésével ujabb jövedelmi forrás fog nyitni az 
évenlcint befolyt tanpénzek által, melyek összege a jog-
akadémiai szervezethez képest évenlcint 16 frt (akkor 
annyi volt), a beiratási dijak évi 2 forint és a könyvtár 
használataért is szedhető dijak szintén 2 frt, melyeket a 
joglyceumnak, a mentességi szabályoknak különben éppen-
tartása mellett annyival kevésbé lehet igénybe nem vennie, 
minél bizonyosabb az, hogy a tanárok tiz-husz évi fizetési 
járulékai valamint a netalán később felmerülhető nyug-
díjazási igények biztosításáról már jó idején gondos-
kodni kell." 

íme tehát a visszaállitási okmány a püspök és a 
gazdasági tanács felterjesztéseiben kifejezett óhajhoz 
képest a befolyt évi tandijat egész összegében a lyceumi 
alaphoz, annak növelésére kivánja évenkint csatoltatni. 

Megemlíti a leirat azt is, hogy a városi közönségtől, 
melyre az újból megnyitandó tanintézet anyagi tekin-
tetben jótékony hatással leend, a már tett ajánlata 
folytán a joglyceum részére határozott évi segélyösszeg 
remélhető. 

Erre a tanári pályázat kihirdetvén, a rendkívüli 
tanárok a visszaállitási okmányban meghatározott 750 
frtnyi fizetéssel kineveztettek, és a joglyceum első évi 
tanfolyama 1865. évi október hónapban Girk György 
pécsi püspök és nagyszámú előkelő közönség jelenlétében, 
a lyceumi templomban tartott „Veni Sancte* után ün-
nepélyesen megnyittatott és a közhasználatra adatott. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 17. Ausztria-Magyarország állami-

ságának kereszténynyé tevéséhez programm. — 
Ez a teljes neve annak a beszédnek, melyet Magyar-

ország katholikusainak a politikában világi vezére, Zichy ' 

Nándor gr., a sz. Mihály-egyesület ezidei bécsi közgyűlé-
sén szerdán este mondott. Közöljük az exordiumon kivül 
az egészet. Zichy Nándor gróf a magyar kereszténységnek 
a katholikusok legjobbjai által vivott önvédelmi és vissza-
vívó harczot európai fontossiágra és magasságra kezdi 
emelni. 0 felsége kettős jelszava tudvalevőleg így szól ; 
„Viribus unitis", és „bizalmam az ősi erénybe". Az ura-
lomra jutott kereszténytelen, pogány liberálizmus tönkre 
tette mind a két fejedelmi jelszó erejét. Az ősi erényeket 
megtámadták maguk a liberálizmus által felerőszakolt 
törvények, s a népek s népfajok, a társadalmi rendek és 
osztályok soha bomlottabb erővel nem törtek egymás 
ellen, mint napjainkban. A dynastiának és a monarchia 
két államának végső ideje, hogy a ker. vallás békitő és 
egyesítő elveihez térjenek vissza. Vissza áz Isten akara-
tához ! Ez Zichy N. szózatának a veleje, melyben sok 
igazság rejlik. Halljuk saját szavait : 

Engedjék meg önök, hogy egy pillantást vessek az 
időre, melyben bennünket az isteni Gondviselés élni enged. 
Végzetteljes, nehéz, de szép idő ez ; mert minél erősebb 
a megpróbáltatás, annál nagyobbszerüen, annál magasz-
tosabban lép előtérbe Krisztus egyháza, a kereszténység. 
Két egymásután következő nagy zsinat ifjitotta és újította 
meg a hitet az összes keresztényekben ; az egyik szűz 
Mária szeplőtlen fogantatásának, a másik a szent atya 
csalhatatlanságának kihirdetésével. Az igazság nem uj, a 
méljebb, bensőbb, meg nem zavart érzelem az uj, az az 
érzelem, mely ezt az évszázadot küzdelmeiben erősiti, el-
határozásaiban vezeti és képessé teszi, hogy az eléje ki-
tűzött uton annál nagyobb biztonsággal haladhasson előre. 
— Az évszázad azonban nehéz, mert a bűnös emberiség-
ben újból és újból felébred az Ádám, mert a keresztény-
ség bennünk még mindig nem elég erős, még mindig 
nem jutott eléggé kifejezésre. Az önfelmagasztalás, az a 
gondolat, hogy valaki Istenhez hasonló, vagy vele egyenlő : 
ez a bűn. Ebből erednek mindazok a hibák, mindazok a 
tévútra vezető nézetek, azok az alapelvek, melyeket a 
modern liberálizmus magába egyesit; ebből ered az em-
beri ismeret és akarat teljes uralmának gondolata, mely 
függetleníti magát Isten akaratától és vezetésétől ; ebből 
ered az egoizmus, a kapzsiság, a kincs és élvvágy ; ebből 
ered a görcsös kapaszkodás az uralomhoz, melyet egyik 
nemzet a másik felett akar gyakorolni, ebből az örök 
igazság és igazságosság s az egész emberiséget egyesíteni 
hivatott felebaráti szeretet kevésre becsülése ; ebből ered 
azon előítéletekkel teljes hit, hogy az emberiség maga az 
igazság. Az igazság, független az emberek naponként 
változó véleményeitől független a mesterkélt módon 
fentartott, illetve létrehozott s nagy garral dicsért par-
lamenti többségektől ; szívesen hangoztatott kifogás, ha 
azt mondhatja valaki : Meg kell hajlanom az évszázad 
nézetei előtt, el kell fogadnom az emberiség határoza-
tait, mert a mit az emberiség mond, az az igazság. Az 
igazság : Isten törvénye, az igazságot kell, hogy lelki-
ismeretünk ismerje fel s mi kötelesek vagyunk annak 
szavát követni, bárhova állítson is minket az életben 
Isten akarata. Megerősödve a hit s a viszonyokra vetett 
tiszta tekintetünk által, vájjon mi a mi keresztényi 
kötelességünk? Ez nagyon egyszerű: komoly küzdelem s 
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iparkodás, alázatosság, szeretet és engedelmesség után, 
engedelmesség Isten törvényével szemben, engedelmesség 
az egyháznak fejével, Isten földi helyettesével szemben s 
iparkodás az egyház parancsainak és a hitigazságoknak 
méltó betöltésére. Ezen a vezető szálon nem tévedhetünk 
el, igy sohasem hal ki szivünkben felebarátaink iránt a 
szeretet, igy más vallás, más faj, más nemzet tagjait 
is egyenlő szeretettel öleljük keblünkre ; sajnálni fogjuk 
ugyan őket tévedéseikért, de tudni fogjuk, hogy mind-
nyájan testvérek vagyunk, hogy Isten az ő számukra is 
Isten, hogy Megváltónk nemcsak értünk, hanem az egész 
emberiségért szenvedte a kereszthalált. (Élénk tetszés 
és taps.) 

Ha a kereszténység minden keresztényben tisztán 
kifejezésre jutna, ha ugy kifejlődnék, mint az évszázadok 
során történt s ha odáig eljutna, hogy valamennyien 
keresztényileg gondolkozzunk és cselekedjünk ; ugy nem 
lenne más vezércsillagra szükség. Igy azonban minden 
nap az életben más és más kötelességeket szab elénk-
Nem csak magunknak otthonunkban, lelkiismeretünkben 
kell keresztényeknek lennünk, nem csak családi életünk-
ben kell valódi keresztény családatyáknak lennünk, ha-
nem a társas életben, az államban is kifejezésre keli 
juttatnunk keresztény meggyőződésünket, még pedig 
férfiasan és bátran. (Élénk tetszés és taps.) 

És épp azért, mivel a valódi hit, mert az elha-
tározottság, a hitért sorompóba lépni nem mindig s 
nem mindenkiben él eléggé, ezért szükséges oly térre 
lépni, mely tulajdonkép nem egészen felel meg a 
kereszténység tanainak, a keresztény párttevékenység 
terére. Ez a tér nem éppen örvendetes, hanem olyan, 
mely a legtöbb küzdelemmel, harczczal és szenvedéssel 
van összekötve s mi itt inkább mint máshol ki vagyunk 
téve a veszélynek, hogy tévútra kerülünk. Csak egy 
reménység marad számunkra s ez az, hogy a keresz-
ténység tanain kivül Isten segítsége is mellettünk áll és 
vezet bennünket. Tekintsünk azonban vissza ezen párt-
dolgoktól — s itt egy harmadik térre léptünk — tekint-
sünk vissza a történelembe, ugy azt a nagy tanúságot 
nyerjük belőle, melyet a pápaságnak a kereszténységben 
való folytonos állhatatossága s felséges uralkodóházunk 
szilárdsága elénk t á r ; az egyházban a pápa, az államban 
a császár ; s ebből a császárból, nekünk magyaroknak, 
kiknek csak királyunk van szintén meg van a magunk 
része. (Élénk tetszés és taps.) 

A történelem egészen más tanúságokat állit elénk, 
mint a naponta változó pártalakulások, a történelem 
megtanít bennünket, hogy mi a monarchia keresztényei, 
az uralkodóházzal belsőleg egyesülve vagyunk, hogy az 
a fenséges keresztény uralkodó ház, évszázadokon keresz-
tül küzdött a kereszténységért. Bennünket magyar 
katholikusokat arra tanit a történelem, hogy mi ezért a 
fenséges uralkodó házért mindig bátran sikra szálltunk ; 
azt a tanúságot nyerjük belőle, hogy egynek keli érezni 
magunkat a Lajtán inneni katholikusokkal, hogy mi 
elválaszthatlanul ugyanazon az uton, ugyanazon kell, 
hogy haladjunk és küzdjünk s ugyanazzal a hűséggel 
viseltessünk a dinasztia iránt és hogy az a nagy, úgy-
szólván emberfeletti, hatalom, mely a keresztény katho-

likus lelkek annyi sok millióiban letéve fekszik, ez az 
egyesítő kapocs a katholikusok közt, képezi monarchiánk 
legerősebb és legbiztosabb alapját és támaszát. (Zajos, 
szűnni nem akaró tetszés és taps.) Jelenlevő és összes 
keresztény testvéreinket biztosithatom arról, hogy ez a 
hatalmas érzés a magyar katholikusokban éppen oly 
szilárdul él és megvan, mint itt a Lajtán inneni szere-
tett katholikus testvéreinkben, kik akár megjelentek 
ebben a teremben, akár azon kivül a fővárosban és az 
egész monarchiában vannak. 

Igen, a mily őszintén és mélyen tiszteljük mi a 
szent atyát, Krisztus földi helytartóját, a mily szeretettel 
és engedelmességgel viseltetünk iránta, épp oly őszintén 
ragaszkodunk a dinasztiához, épp oly erősen bízunk a 
császárban és koronás királyban és nem szűnünk meg az 
egyház és hitünk érdekeiért folytatott harczban rendü-
letlenül bízni abban a szilárd támaszban, mely évszá-
zadokon át legbiztosabb védője volt a katholiczizmusnak 
ugy Ausztriában, mint Magyarországban s mely hivatva 
van az európai világot érdeklő keresztény nagy kérdé-
sekben a vezérlő és kormányzó szerepre. (Tetszés 
és taps.) 

Engedjék meg önök, hogy magammal vihessem 
hazámba azt a meggyőződést, hogy a mi magyarországi 
küzdelmünk, a mi keresztény érzelmeink és hitünk a 
Lajtán innen is ugyanazzal a bensőséggel, ugyan-
azzal a nagy lelkesedéssel legyenek végigküzdve és 
átérezve, mint nálunk. (Tetszés és taps.) A kérdé-
sek, melyek bennünket ma érdekelnek, holnap oly 
kérdésekké válhatnak, melyek önöket illetik. A mi 
győzelmünk feleslegessé teszi az önök küzdelmét, a mi 
vereségünk az önök győzelme által kell hogy jóvá-
tétessék. (Tetszés és taps.) 

És ezzel elmondottam, a mi mondani valóm volt 
és hálát adok Istennek, hogy alkalmat adott, miszerint 
ezen diszes társaságban elmondhattam azt, a mi szive-
men fekszik ; hálát adok Istennek, hogy megengedte, 
miszerint körükben ily meleg érzést tanúsítanak irá-
nyomban. (Élénk, hosszantartó tetszés és taps.) 

Budapest, márcz. 16. Katholikus tanítók kongresz-
szusa. — 

A katholikus tanitók millénáris országos nagygyülé-
nek előkészitő bizottsága tegnap délután üiést tartott a 
központi papnevelő intézet dísztermében. A nagyszámmal 
megjelent bizottsági tagokat dr Komlós>y Ferencz eszter-
gomi kanonok üdvözölte és felolvasta a legutóbb tartott 

I püspöki konferencziának a kongresszusra vouatkozó hatá-
rozatát, a mely az előkészitő bizottságba a maga részéről 
elnökül báró Hornig veszprémi püspököt, alelnökökkül 

; pedig dr Komlóssy Ferencz kanonok, főegyházmegyei 
i tanfelügyelőt és Palotay Ferencz veszprémi kanonokot 

küldte ki. Erre dr Kisfaludy vezetése alatt küldöttség 
ment báró Hornigért, a ki Palotay Ferencz kanonok ki-

I séretében jelent meg az ülésen. Dr Komlóssy üdvözlő 
szavai után báró Hornig Károly elfoglalta az elnöki szé-
ket s megköszönve a szívélyes óvácziót, kifejtette a püs-
pöki kar álláspontját a kongresszus elveire nézve s azutáns 
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megnyitotta az értekezletet. A jegyzőkönyv vezetésére dr 
Veszely Ödönt kérte fel. 

Ezután a kongresszus napirendjét állapították meg, 
a mely az iskola és a család közreműködését a vallásos 
és hazafias nevelés ápolásában, a katholikus iskolák tör-
ténetét s a katholikus iskolák fentartását hazafias szem-
pontból, a püspöki tanterv revízióját, különös tekintettel 
a didaktikára, az iskolai könyvtárak fejlesztését, a tanító-
képző intézetek jogi alapját a modern fejlődéssel szemben, 
a leánynevelés fontosságát és fejlesztését, a katholikus 
tanitó-egyesületek organizáczióját, a katholikus kántorta-
nítók nyugdijsérelmeit, a katholikus országos segélyalap 
és a tanitók árvaházának ügyét stb. öleli fel. 

Áz értekezlet ezután világi elnököknek megválasz-
totta Mócsy Antal kalocsai képzőintézeti igazgatót, Ember 
Károly fővárosi képzőintézeti tanárt és Dreissiger Ferencz 
adai főtanitót. Megválasztották ezeken kivül az állandó 
végrehajtó bizottság 24 és a rendezőbizottság 20 tagját. 
Megállapították a kongresszus idejét. A nagygyűlés ez évi 
julius 7., 8. és 9-én lesz. Dr Komlóssy bejelentette a ka-
tholikus tanitók milléniumi zászlójának terveit. A zászló 
1000 forintba kerül, ebből 400 forint gyűlt már egybe. 
A hiányzó összeget Hornig püspök fedezi a sajátjából. A 
zászlót Yaszary Kolos bíboros érsek, hgprimás szenteli 
föl az ezredéves ünnep emlékére és a budapesti egyetemi 
templomban helyezik el. A milléniumnak a katholikus 
iskolákban való megünneplése került ezután tárgyalás alá. 
Dr Komlóssy kész tervezetet adott a bizottság elé, az ün-
nep leírására, a történelmi felolvasások tartalmára, a sza-
valatokra, alkalmi ódákra stb. nézve. Javaslatát a bizott-
ság némi módosítással el is fogadta. Elhatározták ezután, 
hogy az ünnep emlékére minden katholikus iskolával be-
szereztetik a király és a pápa arczképét s emlékpénzeket 
veretnek. Az emlékérem felirata ez lesz: „Szent István 
király és Magyarország Nagyasszonya könyörögjetek éret-
tünk. 896—1896." Ez a felirat ékesíti a katholikus tani-
tók millénáris zászlaját is. 

Végül elhatározták, hogy küldöttség utján tiszteleg-
nek Vaszary Kolos bíboros érsek hgprimásnál és Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatási miniszternél. A hgprimásnak 
jelentést tesznek az értekezletről, a minisztert pedig föl-
kérik a kongresszus támogatására. A küldöttség tagjai : 
báró Hornig Károly, Palotay Ferencz, dr Komlóssy Fe-
rencz, Ember Károly, Veszely Ödön, Göndös János, Zel-
liger Arnold, Ujlaky István, Gerely József és Bertalan 
Vincze. 

Az elnökség a bizottság határozatait kinyomatja és 
hozzájárulás végett az összes püspököknek megküldi. 

Vácz, márczius 16. Fejedelmi alapítvány. — 
Vácz város törvényhatósági közgyűlése ma lelkes 

ováczióval, szívből jövő ünnepléssel köszönte meg Schuszter 
Konstantin püspöknek ritka áldozatkészségét, hogy száz-
ezer forintos alapítványt tett a millénium alkalmából 
jótékony czélra, a szenvedő emberek nyomorúságának, 
szegénységének enyhítésére. A város tegnapi közgyűlésén 
mutatta be Gajáry Géza polgármester a nemeslelkü főpap 
alapitóleveiét, mely lényeges részeiben szószerint igy 
hangzik : 

„Alapítólevél. 
A mióta az imádandó isteni gondviselés végtelen ir-

galmasságából ezen ősrégi püspöki széket elfoglalva tartom, 
apostoli hivatásom mellett, melylyel a gondjaimra bizott 
lelki nyáj üdvét szakadatlanul munkálni kedves kötelessé-
gemnek ismerem az Apostol ama intelme szerint: „Te 
pedig vigyázz mindenben, fáradozz, az evangelista munká-
ját cselekedd, szolgálatodat teljesítsd", — mindamellett 
atyai szeretetemből eredő eme szorgos gondoskodásom 
közepette megjelentek lelki szemeim előtt az inség és 
nyomor ama szívszorító jelenségei, a melyek a város leg-
alsóbb néposztályainak szánandó helyzete körül észlelhe-
tők, a miatt, hogy betegségükben avagy sokszor önhibá-
jukon kivül következő végelszegényedésük esetében, 
alkalmas menedékhely s a szükséges gondozás és gyámo-
litás hiányában a nyomor és gonoszul elveszés veszélyének 
vannak kitéve. 

Örömmel használom fel azért az alkalmat, hogy 
akkor, a midőn a nemzet apostoli királyunkkal egyesülve 
diadal-ünnepeket rendez s buzgó szívvel ad hálát a gond-
viselésnek, hogy hazánkat ezer éven át jólétben és bol-
dogságban megtartotta megemlékezve az Ur ama szavai-
ról : „Te rád van bízva a szegény, a beteg és elhagyatott 
szegénynek te leszesz gyámolitója," hálatelt szívvel rój-
jam le az Istentől rám rótt eme legszentebb kötelesség 
teljesítését, mivégből az isteni gondviselés iránti hálám 
jeléül és püspöki székvárosom lakosai iránt, való atyai 
szeretetemhez s tehetségemhez mért kiváló gondoskodásom 
bizonyítékául „Milléniumi Emlék" gyanánt mai napon 
százezer (100,000) forintot tettem le főtisztelendő kápta-
talanomnál oly rendelkezéssel, hogy ezen összeg Vácz 
városa javára gyümölcsözőleg kezeltessék, s fele része, 
azaz ötvenezer (50,000) forint a városi kórház, a másik 
fele része pedig tehát szintén ötvenezer forint a szegények 
házának képezze örökös alapját s abból nem- és vallás-
különbség nélkül annyi beteg és szegény nyerjen befoga-
dást, mindennemű ellátást és gondozást, amennyit a város 
viszonyai rendes körülmények között igényelni fognak." 

A közgyűlés hosszantartó éljenzéssel, tapssal fogadta 
az alapítólevél felolvasását, a ma tartott folytatólagos 
közgyűlés pedig csupán azzal foglalkozott, hogy mikép-
pen fejezze ki háláját és ragaszkodását a város püspöke 
irányában. Egyhangúlag nagy lelkesedéssel a követke-
zőket határozta a közgyűlés : 

1. A városház-tért a püspök emlékére Konstantin-
térnek nevezik el. 

2. A kórházat és a szegényházat még a millénium 
esztendejében felépitik s a következő feliratú emlék táblát 
helyezik az épületekre : 

Konstantin-kórház 
és 

szegények háza. 
Milléniumi emlék. 

1896. 

3. A Konstantin-téren szobrot emelnek a város 
jóttevő püspökének, a tér parkírozását legközelebb kez-
dik meg. 

4. Az alapító levelet és a közgyűlés ezen határo-
zatait diszkiadásu emlékkönyvben ismertetik a város 
közönségével. 

Ez indítványok elfogadása után Gajáry polgár-
mester szólalt föl. Tudja mindenki — ezek voltak szava 
— hogy a város áldott főpapja nem szereti a czere-
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móniát, hanem a természetes egyszerűségnek és őszinte-
ségnek barátja. 

Fejezze ki tehát a közgyűlés háláját egyszerűen, 
de impozáns módon, hogy a teremből a képviselők 
testületileg átvonulnak a püspöki rezidencziába, hogy 
ott megköszönjék a főpapnak nagy adományát. 

Éljenzés, taps volt erre ismét a felelet s a köz-
gyűlés összes tagjai, számszerint mintegy hetven városi 
képviselő a polgármester élén a püspök palotájába 
vonult át. Schuster Konstantin püspök előtt Gajáry 
Géza polgármester tolmácsolta a város közönségének 
érzelmeit, melylyel ujabb nagylelkűségéről tanúskodó 
alapítványát fogadták. A püspök meghatottan, elérzé-
kenyülve válaszolt, köszönetét fejezte ki '-f*- nTÍp ünnep-
lésért. Kiemelte, hogy csak apostoli hivatását, köteles-
ségét teljesiti, midőn szive szándékát követve, segit ott, 
ahol segíthet. Aztán megszólította az egyes képviselőket 
és látható örömmel beszélgetett velük a tervezett, s 
jótékonysága segítségével immár biztosított humánus 
intézményekről. 

A város polgárságára rendkívül felemelő hatást 
gyakorolt a püspök alapítványának hire. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A millénium megünneplése 

az Egri Egyházm. Irodalmi Egyesület részéről. 

Az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület vá-
lasztmánya f. hó 12-ikén Párvy Sándor dr elnök lakásán 
ülést tartott. Jelen voltak : Párvy Sándor dr elnök, 
Gsekó Gábor alelnök, Foltin János, Zsasskovszky József, 
Klampaczky Alafos, Böhm János dr. Kerekes Arvéd dr, 
Török Kálmán, Huttkay Lipót bizottsági tagok és Ri-
dárcsik Imre jegyző-titkár. 

A folyó ügyek tárgyalásától eltekintve, kimagaslóan 
megvitatandó fő-tétel volt : a millénium megünneplésének 
kérdése az Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület részé-
ről, melynek határozmányai e részben a következők. 

I. Az egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület a 
honfoglalás emlékét megünnepli, még pedig a közön-
séget bevonó legtágabb keretben. 

II. Az ünnep határideje folyó esztendő augusztus 
havának második fele. 

III. Színhelye : az egyházmeoyének Eger városához 
közel eső és a honfoglalás idejéből történetileg ismert 
egyik pontja. 

IV. Hozzávetőleges tárgysor : 
a) Elnöki megnyitó. 
b) Az ünnepély szellemének megfelelő fölolvasá-

sok ; jelesül 1. „Őseink honfoglaló útja az egri egyhm. 
területén." ír ja és felolvassa Foltin János, prépost-ka-
nonok, Eger város plébánosa. 2. A katholikus egyháziak 
vonatkozása a magyar egyetemes nemzeti irodalomhoz. 
Huttkay Lipóttól. 

c) Alkalmi költemény, Párvy Sándor dr-tól, sza-
valja Török Kálmán. 

d) Alkalmi dalok, zenedarabok. 
Megjegyzendő, hogy az itt faj szerint csoportosított 

pontok kellő esztétikai elhelyezést nyernek. 

IRODALOM. 
= A lelki tükör vagyis Kalauz a lelkiismeret meg-

vizsgálásához, segélyül szolgál a híveknek a penitentia-
tartás szentségének elvégzésében, főképpen a lelkiismeret 
megvizsgálásában. Hivek kezébe való ajtatossági mű. köz-
beszőtt intelmekkel. A szent gyónásra való előkészítésnél 
kitűnő szolgálatot tesz, convertálásnál nélkülözhetetlen, az 
első gyónók előkészítésénél röviden czélboz vezető, sokak-
nak rosszul gyónását van hivatva megjavítani, főképpen 
az ifjúság kezébe való. 

Irta : Haugg Leo ; kapható Reizer János katholikus 
könyvkiadóhivatalában. Ára 10 kr. 

V E G Y E S E K . 
— Magyar püspök Rómában. XIII. Leo pápa f. hó 

13-án fogadta külön kihallgatáson dr Firczák Gyula mun-
kácsi püspök urat, ki útban van haza felé. 

— Vaszary Kolos bibornok bgprimás a keszthelyi 
gothikus templom helyreállítási költségeire 5000 forintot 
adományozott. 

— Ajándék a kassai dómnak. Schuster Konstantin 
váczi püspök ur a kassai dómnak sz. József tiszteletére 
egy oltárt keszittett carrarai márványból. A műkincs 
10,000 frtba* fog kerülni. 

— Az olaszverő ethiopsok keresztények. 320-ban 
szentelte fel püspökké sz. Athanáz alexrandiai patriarka 
sz. Frumentinst Aethiopia első püspökévé. Athiopia 
prímása abuna (atyánk) neret visel, s püspöki szentelést 
régi szokás szerint az alexandriai kopt pátriárkától 
szokott kapni. Most, hogy XIII. Leo az egyesült vagyis 
katholikus kopt patriarkátust visszaállitotta, Aethiopia 
uniója is közelebb jött a megvalósuláshoz. 

— Szent István lovag szobrára 300,000 frt van 
felvéve abban a költségvetésben, melyet Bánffy miniszter-
elnök terjeszt elő a milléniumi emlékek költségeinek elő-
irányzatában. 

— Nyitraegyházmegyei hirek Segédlelkészi minő-
ségben áthelyeztettek : Krasznyánszky János Valaszka-
Beláról Nagy-Divinára, Szpíiszta István Kasszáról Valaszka-
Belára. 

— A szent Collegium halottja. Mauri Egyed 
bibornok, a dömés rendből, ferrarai érsek meghalt 
Szül. 1828-ban Montefiasconeban, Rietii püspökké 1871-
ben praeconisálta, bibornokká 1894. május 18 án creálta 
XIII. Leo pápa. R. i. p. 

— Az Analecta Ecclesiastica czimü római okmány-
gyűjtő folyóirat legújabb februári füzetében a többi közt 
következő nevezetesebb okmányok foglaltatnak : a) a fran-
cziáknak Klódvig király megtérését ünneplő XIV. contenna-
riuma alkalmából adott jubileumról, b) a paduai hit-
tudományi kar visszaállításáról, c) az Oroszországgal 
1882 ben kötött egyezményről (conventio.) stb. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Munkácsy Mihályhoz. — Egy létében saját fiai által megtámadott kath. főiskoláról — 
Egyházi Tudósítások. L o n d o n : A vallási átalakulás Angolországban. — R ó m a : A pápai koronázás évfordulóján mondott 

bibornoki és pápai beszédek. — Kath. Egyesületi Élet. — Vegyesek. 

Munkácsy Mihályhoz. 
(Az „Ecce Homo" alkalmából.) 

Főrangú müvészfia ősi hazánknak, 
Ihlett örökössé a mennyei lángnak, 
lm üdvözöl e kicsiny ének! 
Páratlanul állsz. Hol a hős, hol a nagy, 
Más, mint te, ki Jézus apostola vagy, 
Üj fényt ecsetelve nevének? 

Vallják ma is Öt szineid csodamódon, 
Álmélkodik a tömeg Ecce Hornodon. 

S méltán: remek az, zseniális. 
Az volt a „Beteljesedett" ; az előbb 
A másik, a scéna „Pilátus előtt"... 
S híred leve pyramidális. 

Szent kép: egy evangeliom valamennyi! 
És többre lehet mai nap vele menni, 
Mint könyvbeli, hirlapi czikkel ; 
S mig szó (van eset) csak a fülbe dörög, 
Te szinekkel a szíveket összetöröd, 
S könytelt szemeket föd a czvikker. 

Ám én azokon nem a külremeket s szint 
Bámulgatom annyira és szeretem, mint 
Inkább a merész, nemes izlést, 
Mely most, a midőn frivol és nuturál 

Gúnyt szórva a szentre, szivet szaturál — 
Ily tárgyn sugall neked ihlést. 

Mert átkos iránynak igy állani ellen, 
Ilyet csakis az tehet ám, aki jellem, 

S nem nézi a f i n de sziékelt. 

Ah, mily gyönyör az, ma midőn a világ 
Krisztusra lövelli haragja nyilát — 
Láthatni kevéske kivételt! 

Könnyű lehetett Rafael idejében, 
Rómában, a szent atya környezetében 
Szentes motivumra hevülni; 
Ám ott, hol a bűnt szüli egy Babilon, 
Járdalni az isteni színvonalon.. . . 
Ezt, ezt tudom én ma becsülni ! 
S e színvonal ott a te harczi tered, 
Mint szent Miha'êl Lucifert levered: 
Lándsád, ecseted tovaűzi. 

És mily különös dolog ez: haza hozzák 
Szent Ecce Homód Budapestre, mihozzánk, 
Kik tartjuk az ezredik évet! 
Igy, bár a Tanács tagad itt czudarúl, 
Te vallani fogsz: „Íme Krisztus az Ur ! 

Jertek csak imádni ti népek!" 

Oh valljad s ezt fia ősi hazánknak, 
Ihlett örökössé a mennyei lángnak; 
Légy szent ecseteddel apostol! 
Krisztus szive menti meg ezt a hazát, 
Ő képezi népe dicső vigaszát — 
Igy nem veri isteni ostor! 

Répássy János. 
24 
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Egy létében saját fiai által megtámadott 
katholikus főiskoláról. 

3. 1865-től a mai napig. 

Azon időben, midőn a püspöki joglyceum meg-
nyittatott a jogi tanintézetek 3 osztályból állottak, 
melyekben 6 tanár működött, kik mellett egy segéd-
tanár volt alkalmazva. Igy volt ez Pécsett is. 

Alig bogy a joglyceum megnyittatott, már 1867-
ben a rendkivüli tanárok fizetése 750 írtról 900 frtra 
emeltetett; a rendes tanárok fizetése 1000 forint volt. 

Tandijosztalékban a tanárok nem részesültek ; csak 
az 1868-ban kinevezett két rendes tanár kapott a be-
folyt tanpénzekböl 50—50 frtot. 

1870 körül a rendes tanárok fizetése 1200 frtra, 
lakbérilletményük pedig 200 frtra emeltetett ; sőt a 
tandijak is 5°/0 lék levonásával a visszaállitási oklevél 
világos rendelkezése ellenére közöttük egészen feloszlatott; 
mi ha nem történik, a lyceumi alap a mai napig 60— 
70000 írttal növekedett volna. 

A püspök és a gazdasági tanács előre látta azt, 
hogy ha a tanárok fizetése a kor kívánalmaihoz képest 
folyton emeltetik, a lyceumi alap nem íog elég jöve-
delmet nyújtani arra, hogy a szükséglet födöztessék ; 
azért jövedelmi forrásokról kezdett gondoskodni; e czél-
ból egyrészről Pécs városához fordalt, másrészről a 
zirczi apátot kereste meg, hogy az 1863-ik évben kötött 
szerződésben a rend részére biztosított évi 1680 írtról 
mondana le. 

A város közgyűlése 1873. 470/10826. sz. a. hozott 
határozatával a tanárok fizetésének emeléséhez évi 
870 frtot szavazott meg ; a zirczi apát pedig ugyanazon 
czélra a rendet illető évi 1680 frtról lemondott. Igy 
lehetővé vált, hogy a jogtanárok fizetése ismét emel-
tessék; ekkor a rendes tanárok fizetése 1500 írtban 
100 írtos ötödéves emelkedéssel, a rendkívülieké 1200 
írtban, a helyetteseké 1000 frban és megfelelő lak-
béráltalányban lett megállapítva. 

1874-ben ő felségének május hó 4-ről kelt jóvá-
hagyásával egy miniszteri leirattal 1874/5. tanévtől 
kezdve a kir. jogakadémiák, valamint a pécsi püspöki 
joglyceum is a budapesti tudomány-egyetem jogi karával 
egyenjogú karokká emeltettek ; mely rendelet egyúttal 
megszünteti a segédtanári intézményt, a jogtanárok számát 
6-ról 8-ra emeli fel. 

Az uj szervezet leendő életbeléptetését Trefort mi-
niszter 1874. máj. 19-én 12917. sz. a. kelt leiratában 
közli Kovács Zsigmond akkori püspökkel azon czélból, 
hogy még két tanerő alkalmazásáról és egy tanterem 
előállítása és felszereléséről gondoskodnék. 

Ezen uj szervezet folytán, noha a költségvetés 
akképp lett megállapítva, hogy a 6 idősb rendes tanár 
1500 frtot kapjon, a két if jabb rendes tauár fizetése 
pedig csak 1200 frt legyen, a lyceum bevételeihez képest 
3143 fr t 60 kr. hiány mutatkozott. Ezen évi hiánynak 
sajátjából való pótlását Kovács Zsigmond, mint az intézet 
pártfogója, az ő püspöksége idejére nagylelkűen magára 
vállalta ; a mely évi hiányt az egyházmegye jelenlegi 

főpásztora, annélkül, liogy erre kötelezve volna, szintén 
ugyanazon nagylelkűséggel állandóan, tehát ma is saját-
jából pótolja, sőt a tanügy iránti nagylelkűsége annyira 
ment. hogy egyes rendkivüli tanároknak, kiket csak 
1200 frt évi fizetés illetett, éveken keresztül 1500 frtot, 
tehát csak a rendes tanárokat megillető évi fizetést 
juttatott . 

Trefort volt miniszter, a ki mint tudva van a fele-
kezeti jogtanodáknak nem volt barátja, 1880-ban felhívta 
azok fentartóit : nem volnának-e hajlandók a főhatóságuk 
alatt levő jogtanodákat beszüntetni és az alapítványi tő-
kéket más czélokra forditani ; julius hó 8-án 921. ein. sz. 
a. kelt leiratában felhívta a pécsi püspököt is, hogy : 
„méltóztassék az iránt nyilatkozni, hajlandó volna-e a 
főhatósága alatt álló pécsi püspöki joglyceumot vagy egy-
szerűen megszüntetni, s az addig arra fordított költségeket 
a hatósága alatti másnemű és szükségesebb tanintézetek 
virágzóbb állapotba helyezésére fordítani, vagy esetleg más 
hasonló irányú valamelyik kir. jogakadémiával jog- és 
államtudományi karrá olvasztva össze, ez által egyfelől a 
túlságos számú és felesleges jogakadémiák kevesbitéséhez, 
másfelől a jövőre is fentartandólc tudományos színvonala 
emeléséhez maga részéről hozzájárulni 

Trefort miniszter ezen leiratának azonban Pécsett 
nem lett eredménye; mert a pécsi püspöki joglyceum 
nem lett beszüntetve, de a lyceumi alap sem lett a mi-
niszter rendelkezése alá bocsátva. 

Ezen utóbbi pontra nézve különben meg kell jegyez-
nünk azt, hogy a pécsi püspöknek a lyceumi alapot álla-
mi rendelkezés alá bocsátani nincsen joga ; mert a lyceumi 
alapítvány nem a püspöké, hanem az egyházé ; a pécsi 
püspöki lyceumot ugyanis egy nagylelkű püspök alapí-
totta, s pedig mint alapító levelében mondja, a pécsi püs-
pökségnek öt illető jövedelmeiből, tehát egyházi vagyonból. 
A Szepesy-alapitvány eszerint kath. egyházi alapítvány, 
melyet állami rendelkezés alá a püspök nem bocsáthat ; 
a püspöknek az alapító levél szerint van felügyeleti joga ; 
de nincsen joga arra, hogy az alapítvány természetének 
megváltoztatásával oly intézkedést tegyen, mely által az, 
eredeti kath. egyházi jellegétől megfosztatnék; ily intéz-
kedésre az egyházi vagyon másik őrének a káptalannak a 
meghallgatása és beleegyezése is szükségeltetnék ; a pécsi 
káptalan pedig soha sem adná beleegyezését arra, hogy 
egy kath. egyházi alapítványról lemondjon és azt az állam 
rendelkezése alá bocsássa. 

A tanári emlékirat megemlíti azon sajnos eseményt 
is, mely 1881-ben egy miniszteri biztos kiküldetésével 
összekötött fegyelmi vizsgálatot és eljárást vont maga 
után ; de elhallgatja annak legközelebbi okát. Ezen sajnos 
esemény az egyik tanár indokolatlan és tapintatlan eljá-
rása folytán indult meg; a botrányok azután egymásután 
következtek, melyek híre betöltötte az egész országot, s 
a melyek egyik következménye az lett, hogy a következő 
tanévben 34-re szállott le a joghallgatók száma. 

A miniszteri biztos által megejtett vizsgálat oly dol-
gokat hozott felszínre, melyek csaknem az intézet bezá-
rására vezettek. Nehogy ezen botrányok ismétlődjenek és 
hogy az intézetnél teljesen meglazult fegyelem helyreállít-
tassák : de különösen a tanári karhoz intézett és egy mi-
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niszteri biztos által az igazgató és tanárok előtt publikált 
s emlékül az intézet levéltárában őrizetre letett miniszteri 
leirat tartalma indította a püspököt, kinek főhatósága 
alatt áll a püsp. lyceum arra, hogy 1881. julius hó 1-én 
kiadjon egy szabályzatot; és ezen szabályzat alá írta, rem 
a haragvó, mint az emlékirat irói mondják, hanem a fe-
gyelmi vizsgálat alatt felvett jegyzőkönyvekből az inté-
zetnél letezett rendetlenségről, az előfordult botrányokról 
és a fegyelem teljes felbomlásáról tudomást nyert, es az 
intézet jövője miatt aggódó miniszter ezen szavat : jóvá-
hagyom: Trefort. 

Ezen szabályzat különben, mint az emlékirat aláirói 
mondják, jórészben megszűnt; azt mondhatták volna jó 
rész nem is volt soha alkalmazásban. 

A fentebb előadottakból láttuk, hogy a püspöki jog-
l jceum tanárainak fizetései a kor kívánalmaihoz képest 
folyton emeltettek. 

Midőn gr. Csáky Albin volt vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, 1892. decz. 1-én 54422. sz. a. kelt ren-
delettel a királyi jogakadémiák tanárainak fizetését fel-
emelte, a püspöki lyceum tanárai is folyamodtak a 
püspökhöz, mint kegyúrhoz, hogy ők is a kir. jogaka-
démiák tanáraival egyenlő fizetésben részesittessenek ; a 
püspök a jogiyceum igazgatója által egy tanári tanácskoz-
mányon adatta a tanároknak tudtul, hogy kérelmüket, 
mivel a jövedelmi források teljesen kimerültek, nem 
teljesitheti. 

Midőn erre a tanárok panaszukat, melyben bár 
burkoltan, a püspöki lyceum kath. jellege ellen kezdettek 
fellépni, és államsegélyt óhajtottak maguknak kieszkö-
zölni, a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz kí-
vánták a püspök által felterjesztetni ; a püspök 1894. 
nov. 9-én Arcoban kelt levelében tudatta a tanári 
karral, hogy kérvényüknek felsőbb helyre juttatására 
vállalkoznia nem lehet. 

Erre adták ki, 1895. julius havában nyomtatásban 
a miniszterelnök és a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez beterjesztett emlékiratukat, melyben az egész 
ország szine előtt fellépnek a pécsi püspök ellen és 
több adatnak helytelen és irányzatos magyarázásával azt 
akarják a nagy közönséggel elhitetni, hogy az őket 
jogosan megillető fizetéseikben megrövidíttetnek s any-
nyira mennek, hogy Szepesy-alapítványának még kath. 
jellegét is megtagadják és azt az állam által confiscál-
tatni akarják. 

Lássuk, azért van-e joguk a tanároknak arra, hogy 
oly követelőleg lépjenek fel, amint azt az emlékiratban 
teszik s hogy egyáltalán köteles-e a püspöki jogiyceum 
nekik azon fizetéseket kiszolgáltatni, melyekkel ma a kir. 
jogakadémiák tanárai bírnak? 

A püspöki jogiyceum rendes tanárai, midőn fize-
téseiknek a kir. jogakadémiai tanárok fizetésével való 
egyenlősítését követelik, a püspöki lyceum alapitó leve-
lére és az 1865-iki visszaállító okmányra hivatkoznak; 
azonban ezek egyikéből sem lehet követeléseik jogosidtságát 
bebizonyítani ; sőt ellenkezőleg, ezen okmányok határozottan 
ellenük szólanak. 

A ki az alapitó levelet figyelemmel és elfogulatlanul 

elolvassa, meggyőződhetik arról, hogy a kir. legfelsőbb 
akarat a lyceumi jogtanárok fizetése és javadalmazásának 
meghatározását az alapitónak engedte át s ezt minden 
időre az alapitó utódja szabad intézkedésének tartja fenn. 

Szepesy ugyanis alapitó levelének 5-ik pontjában 
maga határozta meg a lyceumnál működő igazgató és 
tanárok fizetését s pedig tekintet nélkül arra, hogy a kir. 
akadémiáknál alkalmazott tanárok milyen fizetéssel birnak. 
0 felsége az alapitó levelet egész terjedelmében, tehát 
Szepesynek abban levő minden intézkedését s igy az 
5-ik pontot is — mint mondja — örök időkre válto-
zatlanul elfogadja, megerősíti ;*) a záradékban egyedül 
azon intézkedéseket tartotta fenn, melyek akkor in re 
literaria, tehát a legfelsőbb iskolai tanulmányokra nézve 
kir. intézkedéssel fennállottak, vagy a jövőben kir. 
intézkedéssel fognak behozatni. Hogy ő felsége in re 
literaria alatt csakis a szorosan vett tanulmányi rend-
szert értette, nem pedig a tanárok javadalmazását is; ez 
abból világos, hogy az alapitó levél 5 ik pontját, mely-
ben Szepesy a tanárok javadalmazására nézve intézkedik, 
minden változtatás nélkül elfogadta, megerősítette : a 
tanárok fizetése és javadalmazása körül a legfelsőbb 
kir. akarat külön nem intézkedik, sem pedig arra nézve 
későbbi időkre vonatkozó jogot magának fenn nem tartott ; 
következőleg a pécsi püspöki lyceumnál a tanárok fize-
tésének rendezése tisztán az alapítványnak magánügye. 

0 telségének a püspöki jogiyceum újbóli megnyi-
tására vonatkozó legfelsőbb elhatározását a kir hely-
tartótanács 1865. évi augusztus hó 25-én 65415. sz. alatt, 
mint már fentebb jeleztük, következő szavakban hozta a 
pécsi püspöknek örvendetes tudomásul : „ 0 császári és 
apostoli kir. felsége f . é. augusztus hó 2-án kélt legfelsőbb 
határozmányával a pécsi jogiyceum isméti megnyitását, 
annak nyilvánossági jelleggel és közérvényü bizonyítványok 
kiállítására joggal azon feltétel alatt legkegyelmesebben 
engedélyezni méltóztatott, hogy a magyarországi jogaka-
démiák iránt 1850. évi szeptember hó 29-én kelt legfelsőbb 
elhatározás, valamint az e tárgyban már azelőtt kibo-
csátott és jelenleg is érvényes, vagy még ezentúl kibo-
csátandó rendeletek határozatai, ezen tanintézetre nézve is 
kötelező erővél bírjanak és hogy különösen az igazgató és 
tanárok kinevezése mindenkor a nm. m. királyi udvari 
cancellária jóváhagyásának fenntartassék 

Hogy a legfelsőbb határozmánybau foglalt ezen 
szavak : „a magyarországi jogakadémiák iránt 1850. évi 
szept. 29-én kelt legfelsőbb elhatározás, valamint az e 
tárgyban már kibocsátott és jelenleg is érvényes, vagy 
még azontúl kibocsátandó rendeletek határozatai ezen 

Nos itaque pro solita, atque paterna qua erga pias 
fundationes ferimur cura. . . episcopi Quinqueecclesiensis Ignatii 
liberi barónis Szepesy de Négyes munificas fundationales l i t e ras . . . 
praesentibus literis nostris privilegialibus de verbo ad verbum sine 
diminutione et augmento, quoad omnes • earumdem concinentias et 
clausulas conditinonesque et articulos ratas, egratas, et acceptas 
hábentes praedeclarata autboritate nostra caesareo regia benigne 
acceptavimus, raboravivus, approbavimus ratificavimus ac pro 
crebrius fato lyceo Quinqueecclesiensi modo praevie fundato in 
perpetuum valitura clementor confirmavimus . . . salvis tameu et 
praeexistentibus, et quas in futurum defigere Nobi« visum foret 
in re literaria altissimis dispositionibus Nostris." 

24* 

: 
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tanintézetre nézve is kötelező erővel birjanak, „ismét 
csakis a szorosan vett tanulmányi rendszerre, nem pedig 
a tanári fizetésekre is vonatkoznak ; kitűnik onnan, bogy 
az alapitó levél 5 ik pontját, mely a fizetésekre vonat 
kőzik érintetlenül hagyja, s igy a tanári fizetések meg-
szabását továbbra is az alapitó utódjának tartja fenn. 

Hogy a tanárok fizetésének meghatározása a püs-
pöki joglyceum főhatóságának autonom-joga, az kitetszik 
ugyancsak ő felségének most idézett 1850. szept. 29-én 
kelt legfelsőbb elhatározásából még különös is. 0 felsége 
ugyanis ebben a kir. jogakadémiákat szervezi ; egyedül a 
6-ik §-ban intézkedik azon püspöki és evangélikus taninté-
zetekről, melyekben a jog- és államtudományok taníttat-
nak ; és ezekre nézve kimondja, hogy nyilvánossági 
jogot csak akkor nyernek, és államérvényes bizonyítvá-
nyokat csak akkor adhatnak ki, ha bennök a tanulmányok 
a kir. jogakadémiákra nézve megszabott szabályokhoz lesz-
nek alkalmazva, és a kijelölt tanulmányi tárgyak a kitű-
zött terjedelemben adatnak elő; továbbá kívánja, hogy a 
bennök működő tanárok tudományos képzettségük felől 
elegendő kezességet nyújtó eljárás után neveztessenek ki. i 
0 felsége tehát a püspöki joglyceumra vonatkozó 6-ik 
§-ban intézkedik a tanulmányi rendszerre nézve vagyis — 
in re literaria, — megszabja a tanárok qualificatióját ; de 
hogy mennyi legyen a tanárok évi fizetése, különösen, 
hoyy ők a kir. jogakadémiai tanárokkal mindig egyenlő 
fizetést nyerjenek, arról a kir. legfelsőbb elhatározásban 
egy szó sincsen; sőt ellenkezőleg határozottan kimondja, 
hogy különben a püspöki joglyceumok és protestáns jog-
akadémiák önállóságukban sértetlenül megmaradnak, vagy 
hogy a tanulmányi rendszert kivéve, minden egyéb 
ügyeikben szabadon rendelkezhetnek ; s igy a tanárok 
fizetéseit is a körülményekhez képest ők maguk szabhat-
ják meg. 

A kir. helytartótanács azon leiratában, melylyel a 
legfelsőbb elhatározást a püspökkel közli, megjegyzi ugyan-
hogv a lyceumi tanári fizetések a kir. jogakadémiai taná-
rokra nézve meghatározott összegekben lesznek megálla-
pitandók ; de a kir. helytartótanácsnak ezen megjegyzése 
nem rontja le ő felségének az 1850. évi szept. 29-én kelt I 
legfelsőbb elhatározása 6 ik §-ában foglalt azon intézke, 
dését, melynélfogva a joglyceumok önállóságát sértetlennek 
ismeri el, és ebből folyólag meghagyja nekik azon jogot, 
hogy a tanárok fizetéseit anyagi körülményeikhez képest 
maguk határozhatják meg; sem pedig az ő felsége által 
1835. aug. 27-én megerősített alapitó levél tartalmának 
és különösen annak 5-ik pontjában foglalt azon jognak, 
hogy az alapitó határozta meg, a jövőben pedig annak 
utódja állapítja meg a tanári fizetéseket, nem derogál. 

Különben maga a kir. helytartótanács is, mely ha-
bár megjegyzi, hogy a joglyceumi tanári fizetések a kir. 
iogakadémiákra meghatározott összegekben állapitandók 
meg; tényleg mégis a lyceumi alap jövedelmeihez képest 
kívánja a pécsi püspöki joglyceumon a tanári fizetéseket 
kiszolgáltatni ; ami kitűnik a leiratban foglalt minden in-
tézkedésből, jelesen pedig a következőkből : 

1. A joglyceum megnyitását megelőző tárgyalások 
alatt 1864-ben 38906. sz. a. kelt leiratában a tanári fize-
tések megállapítására nézve ezeket mondja: „a körülmé-

nyek figyelembe vételével a kir. jogakadémiák költségvetésé-
hez képest leszcdlitéisok eszközölhetők." Vagvis nem szüksé-
ges, hogy a püsp. joglyceum tanárainak fizetése akkora 
legyen, mint a milyennel a kir. jogakadémiák tanárai 
birnak. 

2. A helytartótanács már a megnyitás alkalmával 
tényleg különbséget tesz a kir. akadémiák és a megnyi-
tandó pécsi püspöki joglyceum tanár ainak fizetései között, 
mert midőn a lyceum gazdasági tanácsa, az 1865. év 
február hó 7 én, a püspök elnöklete alatt tartott ülésben 
a megnyitandó joglyceumhoz kinevezendő rendkívüli taná-
rok részére évi 900 frt, a tanársegéd részére 500 fr t fize-
tést állapított meg; ezen összeget ő felsége megnyitási 
engedélyét közlő leiratában : „a fennforgó helyi viszonyokra 
és az alapnak álláséira való méltó tekintettel" leszállította ; 
és a kinevezendő rendkívüli tanárok fizetését csak 750 
frtban, tehát 150 frttal ; a tanársegéd fizetését pedig csak 400 
frtban, vagyis 100 frttal kevesebben állapította meg, minta 
mely fizetéssel a kir. akadémiák rendkívüli tanárai éstanár-
segédei birtok; és e szerint kívánja a betöltendő tanszékre 
a pályázatot is kihirdetni ; és a pályázat tényleg igy is 
volt kihirdetve. 

íme tehát már kezdetben eltérés volt és pedig 
a kir. helytartótanácsnak határozott intézkedése folytán, 
a kir. jogakadémiák és a pécsi püspöki joglyceum taná 
rainak fizetése között. 

A kir. főkormányszék leiratának ezen intézkedé-
sében egy nagy elv van kimondva t. i. az, hogy a pécsi 
püspöki joglyceumi tanárok fizetéseinek megállapításánál 
mindig a fennforgó helyi viszonyok és főleg az alap cilléisa 
veendő figyelembe. Es hogy csakis az alapok állásának 
terjedelméig lehet szó a tanári fizetések megállapításánál, 
kitűnik onnan is, hogy a kir. főkormányszék nem tett 
semmi külön intézkedést arra nézve, hogy az alap 
elégtelensége esetén a szükségletek honnan, vagy ki 
által födöztessenek ; pedig tisztában lehetett avval, hogy 
idővel a kir. akadémiákon a tanári fizetések a kor kí-
vánalmaihoz képest emeltetni fognak, és jól tudta a 

I püspök felterjesztéseiből azt, hogy mekkora a lyceum 
alapja, mennyi annak évi jövedelme és igy előre látta, 
hogy a jövőben esetleg történendő nagyobb fizetés-
emeléseket az alap jövedelmei födözni nem lesznek ké-
pesek ; azért tehát elvképp mondja ki, hogy a fizetések 
megállapításánál a lyceumi alap állása veendő méltó 
figyelembe, és ezért már kezdetben a pécsi tanárok 
fizetését kisebb összegekben állapította meg, mint a mi-
lyennel a kir. jogakadémiai tanárok birtak. Továbbá : 

3. Mig a kir. akadémiákon a tanpénzek a rendes és 
rendkívüli tanárok osztalékát képezik, addig evvel ellen-
tétben a kir. főkormányszék hivatolt leiratában elrendeli : 
hogy a pécsi püspöki joglyceumon a befolyt tandijak uj 
jövedelmi forráskép évenkint a lyceumi alaphoz csatol-
tassanak. 

Miután a főkormányszék ezen rendeletének ellenére 
az évenkint befolyt tandijak 5 % levonással a joglyceum 
rendes és rendkívüli tanárai között felosztattak; világos, 
hogy a tandijak ezen felosztása eddig helytelenül történt 
és további intézkedésig ezentúl is helytelenül fog történni. 
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Van ugyan egy későbbi miniszteri intézkedés, mely 
szerint a kir. jogakadémiai tanárok a tandijat maguk 
között megoszthatják, de az intézkedés a felekezeti jog-
tanodákra nem vonatkozik, különösen pedig nem a pécsi 
püspöki joglyceumra, mert Girk György pécsi püspök, 
az 1864-ik évi tárgyalások alkalmával azon határozott 
kikötéssel kérte a joglyceum újbóli megnyitását, hogy 
az évenkint befolyandó tandijak a lyceumi alaphoz 
csatoltassanak; a kir. helytartótanács 1865. évi aug-
25-én kelt leiratában csakugyan elrendelte, hogy a be-
folyt tandijak állandóan a lyceumi alaphoz csatoltassanak-

A tandijak tehát Pécsett a lyceumi alapot, nem 
pedig a tanárokat illetik. 

Hogy az ezen pontokban előadott módon értendő a 
kir. főkormányszéknek a legfelsőbb elhatározást tudtul 
adó leiratában foglalt megjegyzése, bizonyítja Trefort volt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter is az által, hogy az 
1881. jul. 1-én kelt szabályzat ezen pontját : „a tanárok 
évi dija az alapítványi tőkének ereje által szabályoztatik, 
minden tekintet nélkül a más jogakadémiáknál szabá-
lyozott évi dijmennyiségre nézve" jóváhagyta. 

A kir. főkormányszék leiratában foglalt ezen intéz-
kedések tehát nem a tanárok követeléseinek jogosságát, 
hanem a lyceumi főhatóságnak a tanári fizetésekre 
vonatkozó szabad rendelkezési jogát bizonyítják. 

A 60 as években visszaállított valamennyi jogtanoda 
ő felsége által ugyanazon feltételek mellett állíttatott 
vissza, mint a pécsi püspöki joglyceum ; a többi között 
az egri érseki joglyceumnak újbóli megnyitása az 1862. 
évi aug. 18-án 49783. sz. a kelt leirat szerint ő felsége 
által azon feltétellel engedélyeztetett, hogy : a magyar-
országi jogakadémiák iránt az 1850. évi sz. Mihály hó 
29-ik napján kelt legfelsőbb elhatározás, valamint az e 
tárgyban már azelőtt kibocsátott és jelenleg is érvényes, 
vagy még ezentúl kibocsátandó rendeletek határozatai 
ezen tanintézetre nézve is kötelező erővel bírjanak stb." 
szórói-szóra azon szavak, melyekkel ő felsége a pécsi 
püspöki joglyceum megnyitását 1865-ben megengedte. 
S vájjon jutott-e az egri érseki joglyceum, vagy a 
protestáns jogakadémiák tanárainak ezen rájuk is teljes 
mértékben alkalmazható legfelsőbb határozmányra hivat-
kozva, a jogi tanintézeteket fenntartó felekezeti főha-
tóságoktól követelni azt, hogy nekik is oly fizetések 
adassanak, mint a kir. jogakadémiák tanárainak; s ha a 
fenntartó hatóságok kérelmeiket nem teljesítették volna, 
vájjon váddal léptek volna-e fel az ország szine előtt és 
a minisztériumokban ezen főbatóságaik ellen? pedig 
egyes felekezeti jogtanodák tanárai sokkal szerényebb 
dotatióval bírnak, mint a pécsi püspöki joglyceum 
tanárai.1) 

A világon mindenütt, s igy hazánkban is meg van 
a felekezeteknek azon autonom joguk, hogy az általuk 
alapított és fentartott tanintézetekben a tanulmányi 
rendszerre vonatkozó állami törvények és rendeleteknek 

') Mig egyik felekezeti jogakadémiánál a rendes tanárok 
törzsfizetése 1200 frt, 200 fr t lakbér, 60 f r t ötödéves korpótlék; 
a másiknál a rendes tanár évi egész javadalmazása 1650 frt, a 
rendkivüli tanároké 300 f r t ; addig nálunk egyes rendes tanár 
évi. javadalmazása 2500—2600 frt. 

figyelemmel tartása mellett, a tanárok fizetéseit a szerint, 
amint körülményeik engedik, maguk határozzák meg; 
ez a jog a püspöki joglyceum főhatóságát is elvitáz-
hatlanul megilleti. 

Nincsen tehát a püspöki lyceum jogtanárainak jo-
guk követelni azt, hogy fizetéseik a kir. jogakadémiák 
tanárainak fizetésével egyenlősitessék. 

Evvel nem azt akarjuk mondani, hogy a tanárok 
anyagi helyzetén, ha csak lehetséges, ne segittessék ; 
hisszük is, hogy a kegyúr fog végre is eszközt és módot 
találni arra. hogy anyagi helyzetükön némileg segítve 
legyen. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
London, márcz. 15. A vallási átalakulás Angolor-

szágban. *) — 
Tartozásban vagyok egy munka megjelentének jel-

zésével, melyről azóta az egész világ beszél, habár csak 
néhány hét előtt látott napvilágot. A benne felölelt tárgy 
kivételes fontossága és nagy időszerűsége senki figyelmét 
sem kerülheti ki. A mi e munka érdemét illeti, nem 
tehetünk jobbat, mint ha csatlakozunk a legilletékesebbek 
egyikének, Vaughan bibornok, westminsteri érsek urnák 
ítéletéhez, mely a következő levélben foglaltatik : 

Westminster, 1896. jan. 19. 

Kedves Atyám ! 

Nagy örömemre szolgál tudnom, hogy akadt végre 
valaki, a ki egész nagyságában kiemelte az Angolország 
megtéréseért való imádkozás szükségét, kiemelte mélysé-
ges meggyőződéssel arról, hogy ez az eszköz a fő az 
eszközök közt, melyek ama czél megvalósitására rendel-
kezésünkre állnak. Beszédemben, melyet néhány év előtt 
mondottam „Angolország megtéréséről ima által", s me-
lyet most önnek megküldök, meg fogja ön találni, hogy 
volt az én gondolatom ebben a dologban. A szent atya 
levele ad Anglos teljesen igazolta felfogásomat, vagyis 
inkább a keresztről nevezett szent Pálét, Spencer Ignáczét, 
Wiseman bibornokét: azt, hogy a mi fegyverünk az imád-
ság. A lelkek megtérése mindenek fölött az isteni malaszt 
müve: az okoskodások, vitatkozások, rábeszélések ereje 
mind emberi, gyenge eszköz, s magukban teljesen elégte-
lenek a megtérítésre. Ellenben az ima, az meghatja ma-
gának az Istennek is a szivét. „Dextera Domini fecit vir-
tutem, dextera Domini exaltavit me.a 

Az Ad Anglos szóló pápai levél hatása alatt én egy 
bizottságot szerveztem, a melynek czélja azt az imát, mely 
a pápai levélhez van csatolva, szétküldeni az egész világ 
papságának és szerzetes rendeinek, hogy szakadatlanul 
imádkozzanak Angolország megtéréseért. A mult évben, 
midőn Párisban voltam, a párisi biboros érsekkel, a poi-
tiersi püspökkel és másokkal megegyeztem az eljárásra 
nézve, melyet követni fognak. Sajnos, számtalan sürgős 

*) La crise religieuse en Angleterre. Par le père Bagey, ma-
riste, précédée d'une lettre de S. Eminence le Cardinal 7aughan 
archevêque de Westminster, 1. vol. in — 12 de VLII — 304 pages. 

' Paris, Lecoffre. 
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ügy késedelmet okozott, mely máig tart. Talán az isteni 
gondviselés intézkedett igy, hogy az alatt az ön műve 
megjelenhessen. Most már a lelkek teljesen elő lesznek 
készítve felhivásom követésére. 

Én az ön közreműködését, kedves atyám, mondha-
tom, hogy igen szivesen fogadom. Ön nagyon jól ismeri 
Angolországot és igy róla saját tapasztalásából beszélhet. 
Rendkívül nagyra becsülöm felvilágosult buzgóságát. Nagy 
a reményem, hogy önnek sikerülni fog Francziaországban 
és a világon az Angolország megtéréseért való imádko-
zást ugy feltüntetni, hogy abba mindenki kiválóan hatá-
sos szent cselekedetet lásson. 

Nincs semmi bizalmam a tömeges megtérés jóslatába. 
Oly nép, mint az angol, nem ilyen uton várható conver-
sióra. Egy-egy konvertitának sok oktatásra van szüksége, 
hogy megtérése mélyen gyökerező legyen ; tömeges meg-
térés tömeges összekavarodással végződhetnék. Hanem a lel-
kek megtérését egyenkint — ugy a mint a világba lép-
nek s a világból Isten Ítélete elé kerülnek egyeukint, — 
várom az imádságból s a bold. Szűzhöz való könyör-
géstől. 

A régi britt egyház idejében Nagy-Britannia püs-
pökei segítségért küldtek Galliába az eretnekség beözön-
lése ellen. Szent Ágostonunk idejében Francziaország 
segítségére sietett Angolország csecsemő egyházának. Az 
önök autuni püspöke egy 599-ben nagy szent Gergely 
pápától kapott szabadalom alapján hord palliumot, azért 
a támogatásért, melyben sz. Ágostont és társait szász 
őseink megtérítésében részesítette. Nekünk lehetetlen 
felednünk azt, hogy az Angolországban folyó vallási moz-
galom eredetét és megindulását nagyrészt az ajtatosság, 
önzetlenség és hit ama csodálatos példáinak lehet kö-
szönni, melyeket az országunkba menekült francziák a 
mult század végén itt adtak. Es most az ön közvetítésé-
vel, én Francziaország egyházához egy kérést (appel) inté-
zek : jöjjön újból segítségünkre s szervezett állhatato8 

imádkozás által nyissa meg számunkra az egek csatornáit 
s harmatoztasson az égből számunkra annyi isteni és ha-
tásos malasztot, hogy Angolország visszatérhessen szent 
Péter hajójába. 

Áldja meg önt Isten minden áldásával, kedves 
atyám ; én pedig maradok az ön hűséges hálás szolgája. 

Vciughan Herbert bibornok, 
westminsteri érsek. 

Róma. A pápai koronázás évfordulóján mondott bí-
bornoki és pápai beszédek. — 

F. hó 2-án Monaco La Valletta bibornok, a szent 
Collegium dékánja, a következő beszéddel üdvözölte a 
szent atyát : 

Szentséges Atya ! 
Dicsőséges pápaságának 18 -ik évében egy uj fényes 

drágakővel gazdagodott az ön pápai tiarája, és a bíbor-
noki testület örömmel tanúskodik erről az én szavaimmal, 
üdvözletül és jókivánatul a 19 ik év megkezdésére. 

Es ez a drágakő nem egyéb mint az, hogy szentsé-
ged visszaállította a hierarchiai szervezetet és magát a 
patriarkátust is a nemes kopt, vagyis egyiptomi nemzet 
katholikus hivei számára, a mely nemzet a régi időkben 

oly hires volt s kereszténynyé levén tudományban és er-
kölcsi tökéletességekben néhány századig virágzott, azután 
pedig nagyrészt a legveszedelmesebb tévedésekbe s a 
szakadárságba keveredett. 

A flórenczi zsinaton ez a nemzet is visszatért a gö-
rögökkel és örményekkel a római szent székhez ; hanem 
ennek a szent uniónak hatásait az események mintegy 
megkötözték, ugy hogy ez a nép huzamosabb ideig katho-
likus egyhúzi kormányzás nélkül szűkölködött. 

Szentséges atya, Isten önnek tartotta fenn, hogy 
apostoli törekvéseit koronázva lássa az által is, hogy a 
katholikus koptokhoz egy püspöki méltóságban levő apos-
toli helynököt küldött, ezután pedig hogy fogadhatta en-
nek a nemzetnek fényes küldöttségét, a végett, hogy 
szentségedtől nemzetök számára katholikus hierarchiát 
kérjen patriarkával, ugy a mint ez a keleti szertartáson 
levő különféle nemzeteknél szokásban van. Szentséged ke-
gyesen megadott mindent, a mit kértek. Es a dolog, 
Isten segitségével, jól fog indulni, a mint szentséged mél-
tán Ígérheti, a szeretet, hála és engedelmesség megerősí-
tésére abban a nemzetben a római szentszék iránt, a mely-
től annyi jót kaptak, és a ragaszkodás megerősítésére a 
katholikus igazságokhoz. És ez a példa hatással fog lenni 
a dissidensekre is, a kik látni fogják, hogy mily nagy 
jótétemény az egymással és az apostoli szentszékkel való 
egyetértés. 

Azért is, szentséges atya, a bibornokok szent Colle-
giuma hálákat ad Istennek, a ki önnek annyi jót sugall, 
és e fölött önnel együtt magának is congratulál és önhöz 
csatlakozva imádkozik, hogy mindez, és az ön többi ha. 
sonló gondjai harminczszorosan, hatvanszorosan, százszo-
rosan gyümölcsözzenek, kérve Istent, hogy önt a szellem 
üdeségében és a test egészségében megtartsa, s más még 
nagyobb jótéteményekkel gazdagitsa. 

A pápa válasza ez volt : *) 
A legforróbb hálával emeljük szivünket Istenhez, 

a ki oly kegyesen őrködik napjaink felett ; és az ő 
imádandó akaratára bizzuk a jó kivánatokat, melyekkel 
a szent Collegium szeretettel teljesen adózik a mi fenn-
maradásunknak. Megvallva az igazat, az évek súlya és a 
pápaság hosszadalmas fáradalmai az örök nyugalom 
óhajtására indítanak bennünket; az ég segitségével azon-
ban kedvünk van ismételni a „non recuso laborem"-et, 
hogyha a mi munkánk valamiben még Isten dicsőségére 
és az egyház javára nézve alkalmatos lehet. 

Egyébiránt ön, — bibornok ur, igen jól emiitette 
a kopt katholikusok körében visszaállított hierarchiát, 
melyet nemrég dekretáltunk. A koptok forró és ismételt 
kérésére, mi kötelességünknek tartottuk megadni a 
kérést, tekintettel nemcsak az alexandriai patriarkális 
egyház kiváló emlékezetére és annak a római egyházhoz 
való ragaszkodására, hanem különösen azért is, mert a 
régi hitet Egyptom egyes vidékein szemlátomást látjuk 
uj életre ébredni. Már az első gondok, melyeket erre a 

*) Egy-egy ily pápai válasz — magasröptű beszámolás a 
pápa szándékairól és kormányzásairól s az egyháztörténelemnek 
legauthenticusabb forrása Ez az itteni, mondani sem kell, e tekin-
tetben a legnevezetesebbek egyike. A szerk. 
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nemzetre fordítottunk és az a külön levél, melylyel 
utóbb hozzá fordultunk, Isten segítségével, igen kedvező 
fogadtatásban részesültek : minek tanúbizonyságai a 
minden renden levők egymást követő hálás nyilatkozatai 
az apostoti szent szék iránt. Ily kedvező előjelek után 
legújabb Constitutiónk hire nem csekélyebb megelé-
gedést keltett az egyesült koptokban, mint kellemes 
felbuzdulást a dissidensekben ; a kik közöl egy nem 
csekély rész szívesen ráállott a mi meghívásunkra és 
most örömében úszik, hogy visszatért az igaz egyház 
kebelébe. Most a közös nagy örömhöz járul magának az 
egyházi kormányzás visszaállításának tényleges megin-
dulása; mert hiszen a legközelebbi napokban már a 
herraopolisi és tébai püspöki székek, közép és felső 
Egyiptomban, oly hosszú ideig tartott özvegység után, 
üdvözölni fogják uj püspökeiket, kiket szent Péter 
utódja fog nekik újonnan küldeni. 

A siker e becses zsengéi növelik bátorságunkat az 
iránt, hogy más, viszály által szerencsétlenül feldúlt nép-
családok javára irányuló szándékaink kivitelében minden 
lehetőt megtegyünk. Mert valamennyiökre, valamint kele-
ten ugy nyugaton, kiárad gondolatunk és szivünk érzése 
a béke szent víziójában. Krisztus Urunk, a mi Üdvözí-
tőnk, a ki előtt az emberi üdvösségre legalkalmasabb idők 
és pillanatok jól számításba vannak véve, ő maga fokozza 
buzgóságunkat : Caritas Christi urget nos. 0 az, a jó 
Pásztor, a pásztorok fejedelme, kit lángoló szeretettel kí-
vánunk utánozni, minden lehetőt megtéve arra, hogy sze-
retetének végrendeletét a hivek iránt (a hitegységről) 
siker koronázza (abbia effetto.) Előttünk lebegnek és buz-
dítanak amaz elődeink példái is, kik erre az igyekezetre 
kiváló [gondot forditának: III. Incze, IV. Eugén, III» 
Gyula, a három Gergely X. XIII. és XV., VIII. Orbán és 
mások, kik ebben az ügyben szintén gazdagon érdemesül-
tek. Habár nekünk, bibornok ur, nem lesz megadva, hogy 
meglássuk a gyümölcsök ama bőségét, melyről ön szólott, 
mindazonáltal él bennünk az erős remény, hogy nem 
messze korban, a mint már ezt más alkalommal is mon-
dottuk, megvalósulásba lépend a jóslat, sikerre vezéreltetve 
az emberi eseményeken keresztül maga az Isten által. 
Mi reánk nézve nem csekély rész a/, hogy felébreszt-
hettük és szeretettel ápolhattuk az óhajtott egyetértés 
veteményét (il seme della sospirata concordia.) Nem 
is fogunk megszűnni lelkesíteni mindenkit, a kinek igazi 
szeretet (zelo) ég a szivében Krisztus országa iránt» 
hogy működjék velünk közre, különösen az imádság 
hatalmas eszközével. Mily szégyen is lenne az, hogyha az 
ily becses vetemény kárt és szégyent vallana épp azok 
által, kiket az isteni jóság a katholikus egység fészkében 
helyezett el ! És mégis épp e napokban történt, hajh, 
egy siralmas esemény a mi szomorúságunkra, annak a 
részéről, a ki meghazudtolva az evangelium ünnepélyes 
szavát Quam dabit homo commutationem pro anima sua 
(Mit fog az ember cserébe adhatni lelke üdvességeért ?) 
szánalmas kincskidobást tett élete hajójából a viharos 
tengerbe (fece miserando gettó) nemcsak saját, de ár-
tatlan kis fiának lelkére nézve is, elébe helyezvén az 
emberi politika tekinteteit a keresztény lelkiismeret méltó-
ságának és az Istenre való legszentebb tekinteteknek. Ah 

vajha a mennyei Atya, szivüuk mélyéből könyörgünk 
hozzá, végtelen irgalmából világosítsa meg és üdvössé-
gökre vezesse vissza a tévelygőket; s ne engedje meg, 
hogy ez a fölöttébb szomorú példa megzavarja és meg-
akadályozza azt a szent müvet, melyet az ő országának e 
földön terjesztésére nézve melengetünk. 

Köszönetet mondva a szent Collegiumnak szeretettel 
teljes jó kivánataiért, részünkről minden tagjára minden 
kívánható jót esdünk le. Záloga legyen ennek apostoli 
áldásunk, melyet reá, valamint az itt jelenlevő püspökökre 
és főpapokra teljes szivből adunk. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Szt-István-Társulat igazgató-választmányának ülése. 

1896. márczius hó 19-én. 

Az igazgató-választmány Gróf Zichy Nándor és 
dr Kisfaludy A. Béla elnöklete alatt ülést tartott, 
melyen a tagok szép számmal voltak jelen. Az ülés főbb 
tárgyai a következők : 

Az elnökség a biboros-herczegprimás ő emja meg-
hallgatása után előterjesztést tesz a folyó évi nagy gyűlés 
napjáról és tárgysorozatáról. Az április hó 16-án tar-
tandó nagygyűlésen ő Eminentiája fog elnökölni és beszé-
det tartani. 

Elnöki előterjesztésre elhatározza a választmány, 
hogy a nm. püspöki kar tagjainak mellénáris pásztor-
leveleit — a jelen és a jövendő nemzedékek okulására 
és buzdítására — az ő kikérendő beleegyezésükkel egybe 
gyűjtve kiadja. 

Az igazgató előterjesztésére elhatározta a választ-
mány, hogy a remek illusztrácziókkal ellátott Sccberg-féle 
„Egyptomi József" czimü kis negyedrétü ifjúsági müvet 
újból kiadja. 

A választmány elhatározza, hogy Kruzslitz István 
s A mértékletes, csendes és boldog élet főszabalyai" czimü 
népies kiadványát megveszi és áruba bocsájtja. 

Az ügynökségnél hátralékban levők egy részére 
nézve ugy intézkedik a választmány, hogy az igazgatóság 
által fizetésre fölszólittassanak ; akik pedig már ily föl-
szólítást kaptak azoktól per utján hajtassék be a tarto-
zás, — kivéve oly eseteket, melyekben a körülmények 
elnézést parancsolnak. 

Titkár jelenté, hogy a f. é. január 1-től a társulatba 
235 uj tag lépett be, — jelenté, hogy néh. Radies Pál 
volt szöveghi plébános a társulatnak 100 frtot hagyomá-
nyozott. 

Bemutatá a titkár a társulat f. é. január és február 
hónapjairól szóló pénztári kimutatást. E szerint a társulat 
a t. é. január havában bevétele volt: 18ü55 frt 18 kr, — 
kiadás pedig 9388 frt 66 kr, átvitel február hóra 8565 frt 
72 kr, — a t. é. február havában bevétel volt: 20833 
frt 96 kr, — kiadás : 14555 frt 4 kr, — átvitel márczius 
hóra : 6278 frt 92 kr. 

Az ügynökség forgalma volt a f. é. január és február 
hónapokban: elkelt 62792 db könyv, — 826 db sz. kép, 
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— 6868 db vegyes nyomtatvány, — 26100 db irka; be-
vétel volt: 18969 frt 71 kr. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérettek : Báró 
Barkóczy Sándor és Schiffer Ferencz vál. tagok. 

V E G Y E S E K . _ _ 
— Potentes potenter agunt. Erős nagy nemzetek 

nagy hatással vannak még az apostoli szentszék követeire 
is. Például, az éjszak-amerikai Egyesült-Államok egyhá-
zaihoz küldött apostoli delegatus, Satolli bibornok, meg-
tanult angolul s most február 22-én tartotta az első 
angol szentbeszédet a galvestoni székesegyházban. 

— A kongrua. Értesülésünk szerint a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban a kongrua-íigy rendezésé-
nek előmunkálataival elkészültek. Az ügygyei nemsokára 
tüzetesebben lebet foglalkozni. 

— Milléniumi emlék. Szavahihető embertől hallot-
tuk, hogy a budavári halász-bástyán, illetve annak és a 
Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt koronázási^templom-
nak közelében, egy monumentális külön álló góth torony 
van tervbe véve. Ebbe helyeznék el a 100 métermázsás 
szent István harangot és azt a milléniumi harangjátékot, 
mely minden órában egy zsoltár (Laudate Dominum om-
nes gentes) és a szózat elejét (Hazádnak rendületlenül) 
játszaná el, fináléul ismét a zsoltár (Laudate stb.) követ-
keznék. 

— III. Béla király és neje millenáris eltemetésére 
vonatkozólag talán jó volna tekintettel lenni arra, nehogy 
a milléniumi ünnepségek temetéssel kezdődjenek. Igaz, 
hogy nevezett királyunk épp a nevenapján 1196. ápril 
23-án halt meg ; de ebből nem következik, hogy a mil-
léniumi temetésnek is ezen a napon kell lennie. Halasz-
szuk el a millenáris év halottak napjára. 

— Koldus nagyhatalom. Olaszország kifelé, külö-
nösen Ethiopiában, játsza a nagyhatalmat, otthon azonban 
a lakosság éhezik, vagy kivándorol, vagy megszökik. 
Hogy most Ethiopiába akar az olasz nagyhatalom kato-
naságot szállítani, az osztrák és svájczi határon százával 
szökdösnek át az olasz katona-kötelezettek. Az olasz soha 
sem állt valami vagy vitéz hírében, de ez a nagyarányú 
szökdösés a katonakötelezettség alól még egyebet is jelent. 
Jelenti, hogy mennyire lelkesedik az olasz nép az ujsületü 
olasz nagyhatalom dicsőségeért és jóléteért. Az egyházat 
és a papságot sanyargatni, azt érti a szabadkőműves olasz 
királyság. Például egy olaszországi falusi plébánosnak 
összes évi jövedelme 227 lira 59 centesimo, vagyis nap-
jára csak 60 centesimo, mintegy 30 kr esik. Es ez az 
állam — nagyhatalmasság akar lenni ! 

— Kleptomania a tolvajságnak azt a fokát jelenti, 
midőn a tolvajon a lopás megrögzött szokása annyira erőt 
vesz, hogy az ember legistenibb része, a gondolkozás által 
vezérelt szabad akarat és a lelkiismeret sem képes többé 
uralmát a bűnös szokással szemben fentartani. A lelkiis-
meretnek s az emberi akarat veleszületett jóságának 
megrendítő végső harczára nézve hozott fel e napokban 

böjti beszédei egeikében példát Gore londoni kanonok. 
Az eset nem régen történt Kleptomániáig jutott londoni 
zsebtolvaj halálos ágyra került. Papot hivatott és meg-
gyónt. Beállt az agónia. A pap a haldoklók fölött mon-
dani szokott imát végezte. Egyszerre elhaló susogás hal-
latszik, s füleit e néhány szó üti meg: „Vigyázzon az 
órájára." Egy fordulat a fejével s ott látja maga előtt 
az embert meghalva — kezében az ellopott órával. „Az 
akarat ebben az emberben, mon<iá helyesen a szónok, 
sajnos már nem volt elég erős a megrögzöttség ösztöné-
nek ellenállni, de még mindig elég erővel bírt arra, hogy 
az állatiasan működő ösztönből fakadt gonosz tett ellen 
tiltakozzék." 

— Tudományok egyeteme — eszmék bábeli 
Zavara. Mióta a protestantizmus az eszmék világában 
minden embert megtett a maga töryényhozójává, azóta a 
tudomány-egyetemeken megszűnt az eszmék és tanok 
ama nagy összhangja, mely a középkori egyetemeket a 
virágzás korában áthatotta. A bécsi egyetem kezd ujabb 
időben a túlhajtott egyéniségi elv következtében az 
eszmezavar áldozata lenni. Már vannak socialista diákok 
is a bécsi Alma Mater keblén élők, kik munkás-hym-
nusokat zengedeznek. Legújabban az egyetemi tanács 
került be a modern bábeli eszmezavar malmába és az a 
bölcs testület bölcseségét korpává őrölte össze. A 
szabadelvű diáktársaságok ama határozatáról volt szó, 
hogy — zsidó egyetemi polgárokkal párbajba nem 
bocsátkoznak. A bécsi egyetemi tanács ugy járt el, hogy 
a kecske is jól lakjék, káposzta is maradjon. Nem hogy 
kimondta volna, hogy minden elv következtében követeli, 
hogy a törvényhozás a párbajt tiltsa el, azt mondta, hogy e 
tekintetben nem akar a törvényhozás elébe vágni. Más-
részről azonban a párbajozni nem akararó ifjúságra a leg-
élesebb kárhoztatást mondta ki. Hogy tudjon már most 
az ifjúság a tanács eljárásán eligazodni, az iránt, hogy 
párbajozzon-e vagy ne. Ha nem párbajoz: a tanács kár-
hoztatása alá esik. Ha párbajoz : akkor is beleütközik a 
bölcs tanács eszejárásába, a mely a párbaj ellen a tör-
vényhozásra appellál. A ki a kath. egyházban van, örül-
jön és becsülje meg ezt a nagy kegyelmet, mert itt az 
emberi elme a kétely és a kétféle sántikálás mizériáitól 
távol tarthatja magát, ha igazán akarja. 

— A washingtoni katholikus egyetemen negyven 
tanár körülbelül száz tantárgyat vagyis leczkét tanit. 
Keane püspök, az egyetem Rectora, felhívást intézett az 
amerikai katholikusokhoz az intézet segélyezése végett. 

— Mikor protestáns hegemónia alá kerül a 
magyar politika, akkor furcsa dolgok szoktak történni, 
épp ugy mint most n Tisza aera alatt A „Váczi Közlöny" 
márcz. 15-iki száma emlit egy ily reminiscentiát. A 
magyar szent koronának képét közölte 1849-i április 
14-iki hirdetései közt a Márczius 15-ike czimü hirlap e 
szöveggel: „Egy csörgő-sipka eladó.J A ki pedig kí-
váncsi, igy folytatja laptársunk, hogy mit űztek még e 
sz. jelvénynyel Debreczenben, fáradjon el hozzánk, el-
mondjuk neki négy szem közt. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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TARTALOM. Vezéreszmék é« Tanulmányok: Az újszövetség isteni üdvmunkájának malasztszereiről, a maiasztszereknek egymáshoz 
való viszonyáról hatályképesség tekintetében, s hatályuk gyümelcseiről. — Egy létében saját fiai által megtámadott kath. 
főiskoláról. — Egyházi Tudósítások. B u d a p e s t : Szent István szobra. — P é c s i e g y h á z m e g y e : A mohácsi emlék. — V á c z : 

A milléniumi alapítvány ügyében. — Irodalom — Vegyenek. 

Az újszövetség isteni üdvmunkájának malaszt-
szereiről, 

a malasztszereknek egymáshoz való viszo-
nyáról katályképesség tekintetében, 

s hatályuk gyümölcseiről. 
— Irta : R i e s z G á s p á r . — 

Üdvünk alapja és gyökere az Ur Krisztusnak 
a keresztfán végbe vitt véres áldozata — sacri-
ficium Crucis. Ez a „sacrificium absolutum," mely 
által a bün és kárhozattól egyszersmindenkorra 
megváltattunk, a megbántott végtelen isteni fel-
ségnek böves-bőven elégtétetvén. Azért is mond-
ható ezen áldozat másképp „sacrificium meritorie 
propitiatoriuma-nak is, mert érdemileg ez volt az 
engesztelő áldozat a világ bűneiért, s ez szerezte 
meg a megváltást. Ebből nyilvánul a keresztáldo-
zat egyetemes hatá'ya és absolut gyümölcse. S 
ennyiben a Keresztáldozat is malasztszernek 
mondható ; csak hogy az Ur Krisztus által üdv-
eszközlésünk czéljából az ő igaz anyaszentegyhá-
zának rendelkezésére bocsátott malasztszereknek, ngy 
a szentmise-áldozatnak mint a szentségeknek (de az 
imádság és szentelményeknek is !) s illetve ezek 
hatályképességének s helyesebben üdvszerzésének 
„conditio sine qua non "-ja. Vagyis az összes ma-
lasztszerek hatályképességének, s helyesebben 
üdvszerzésének alapja, gyökere és forrása a ke-
resztáldozat. Szentmise-áldozat nem lehetne, ha 
nem lett volna keresztáldozat; szentségekről mint 
ilyenekről szó sem lehetne keresztáldozat nélkül; 

imádságunk s minden könyörgésünk hasztalan 
volna, hogy a szentelményekről ne is szóljak. 

Ennyit a keresztáldozatról magában véve. 
* 

A szentmise-áldozat a keresztáldozatnak emlé-
kezete és folytonos megújítása, vagyis viszonyitva 
a keresztáldozathoz r sacrificium commemorati-
vum et realiter repraesentativum." Ez — hogy 
ugy mondjam —- a törzs, mely a keresztáldozat-
ból mint gyökérből sarjad. Ez a „Sacr. Crucis 
szal lényegileg ugyanaz az áldozat, csupán — 
mint mondani szoktuk — az áldozás módja kü-
lönböző. A szentmise-áldozat által tehát üdvesz-
közlésünknek ama első munkája folytattatik és 
folytonosan megujittatik, nem ugyan oly érte-
lemben, mintha a szentmise-áldozat által újból 
érdemileg (meritorie) megváltatnánk (mert ez 
csak egyszer történt és csakis egyszer történhetett 
a keresztáldozat által!), de oly értelemben, hogy 
általa az Ur Krisztus keresztáldozatának érdemei 
szószólólag (inpretatorie avagy permodum suffragii) 
ránk alkalmaztatnak (nobis applicantur), s ezért 
mondható a szentmise-áldozat viszonyitva a ke-
resztáldozathoz másképp „Sacrificium impetratorie 
propitiatorium " avagy „applicativum"-nak is, 
holott a keresztáldozat „sacr. meritorie propitiato-
rium et absolutum." Propitiatorium vagyis engesz-
telő tehát mind a két áldozat, azon különbséggel, 
hogy a keresztáldozat absolut, s a szentmise-
áldozat commemorativ és repraesentativ s ezért 
applic tiv áldozat, s hatálya „per modum suffra-
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gii" történik „ex opere operato." mégis tekin-
tettel az Ur Krisztus keresztáldozatának érde-
meire. melyet a szentmise-áldozatban folytonosan 
megujit (azért sacr. commemorativum !), s gyümöl-
csei (fructus) „ex opere oparantis" öregbithetők. 

Tudvalevőleg az áldozat az imádságnak mint 
a végtelen felség iránti feltétlen hódolatunknak 
magasztosabb avagy hatályosabb kifejezése. Imád-
kózunk pedig Istenre vonatkozólag dicsérőleg és hála-
aclólag, magvakra vonatkozólag kéröleg és en-
gesztelöleg. Azonképpen van tehát dicsérő és hála-
adó, nemkülönben kérő és engesztelő áldozat is. 
S ily tekintet alá esik a szentmise- 'Idozat, 
Általa végtelen dicséret és hála. jut Istennek, s 
nekünk kéröleg és engesztelöleg — secundum men-
suram capacitatis sen. dispositionis nostrae et 
secundum consilium divinum — a szükséges ma-
lasztok jutnak „tempore op ortuno," vagy a tri-
denti sz. zsinat szavai szerint „in auxilio oppor-
tun o.tt 

A szentmise-áldozatra ennélfogva múlhatat-
lanul szükséqünk van. Mert a keresztáldozat 
által z Ur Krisztus ugyan eleget tett érettünk ; 
de hogy ezen elégtételből „opportunus" és kellő 
részünk jusson, a keresztáldozatnak kéröleg és 
engesztelöleg „applicative" folyton-folyvást ismé-
teltetnie kell. Erre nézve is ugyancsak áll az, 
mit az Ur Krisztus az imádság erejéről mondott : 
„Petite, ec dabitur vobis. * (Luc. 11, 9.) külön-
ben is koldusnak az alamizsnát kérnie kell, s 
Istennel szemben üdvünk érdemében teljességgel 
koldusok, mi több. bűnösök vagyunk. S igy ha 
már Krisztus érettünk és üdvünkért meghalt a 
keresztfán, hát csakis kereszt halálának s illetve 
keresztáldozatának kéröleg és engeszte'őleg való 
folytonos ismétlésével vagyis megújításával juthat 
voltaképpen részünk az ö elégtételi érdemeiből. 
Ily értelemben mondja Schwetz: „In Eucharistia 
(Chr. Dominus offertur continue, quoniam hoc 
neccessarium est, uc nobis vis sacrificii cruenti 
6azriQLos communicetur. atque redemptio parta 
applicetur."kifejezést adtam én ennek már 
más alkalommal és más lapban is.2) A/ért is 
volt ugy a véres keresztáldozat, mind a vér-
ontás nélküli szentmise-áldozat már az ó-szö-
vetségben előképekben is és jóslatokban is előre 
megjövendölve, s az Ur Krisztus mindkét te-
kintetben az előképeket megvalósította, s a jós-
latokat teljesedésbe vitte. 

*) Th. Dog. Tom. III. pag. 72. 
s) Kath. Hitoktatás VII. évf. 10. sz 285. lap. 

Ám a szentmise-áldozat ériéke, hatálya, és 
; gyümölcseiről más alkalommal szándékozom tü-
zetesebben szólni, mikor a szentmise-áldozatot 

I 

mint malasztszert fogom külön szóvá tenni, s 
j amikor, amennyire az tehotségemben áll, meg-
okoltan azt is ki fogom fejteni, hogy erre nézve 
használatban levő kátéinkban nem volnának-e 

I némi hiányok pótlandók. 
S ennyit most külön a szentmise-áldozatról. * 

Az előadottak szerint tehát a maga helyes 
értelmében a szent mù e-áldozat is malasztszer 

(sőt a legeminensebb malasztszer!), melylvel az 
újszövetségben az anyaszentegyhaz mint Krisz-
tus szent és szeplőtelen jegyese rendelkezik. 
Igen ám ; de hát akkor mi a különbség a 
szentmise-áldozat és a szentségek közt, melyeket 
szoros értelemben malaszteszközöknek mondunk ? 
Avagyis minő viszonyban, vannak a. malaszt-
eszközök (szentségek) a szentmise-áldozathoz ma-

I laszteszkozlés tekintetében?! Mert hogy a szent-
j ségek ereje vagy hatálya „ex opere operato" 
; vagyis Önmagukban van, mégis tekintettel az 
Ur Krisztus kereszthalálának érdemeire, tudjuk. 
De hát ez érdemben a szentmise-áldozattól 
talán teljességgel el lehet tekintenünk1?! Éppen 
nem. A szentmise-áldozat hatálya per modum 
suffragii — commemorative et repraesentative 
et sic applicative „ex opere operato" vagyis 
önmagából, t. i. az áldozat nagy méltó voltából 
történik ; a szentségek, ereje és hatálya pedig 
szintén „ex opere operato" vagyis önmagukban 
van, de mégis annyiban intuitu suffragii Missae 
Sacrificii vagyis tekintettel arra, hogy az Ur 
Krisztus a szentmisében folyton-folyvást kéröleg 
és engesztelöleg magát feláldozza érettünk s igy 
interpellál avagy közbenjár érettünk a földön, 
amint interpellál avagy közbenjár érettünk meny-
nyekben. amennyiben t. i. n, szentmise-áldozat 
suffragiuma nélkül nem tehetnénk szert a szent-
ségek méltó felvételéhez szükséges segitő ma-
lasztokra. Azért van szükségünk, hogy ismételve 
mondjam, az újszövetség örök áldozatára. S 
ennyiben azt kell mondanunk, hogy a szentségek 
ereje és hatálya ugyan, tekintettel a keresztáldo-
zat érdemeire, „ex opere operato" vagyis önma-
gukban van,3) de a szentmise-áldozat által, mint 
csatorna által folynak ránk kéröleg és engeszte-

3) Azonfölül, hogy az Ur Krisztus által kellett ren-
deltetniük is. 
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lôleg a keresztáldozat érdemei. A keresztáldozat 
érdemei tehát a s?entmise-áldozat által vagyis 
ennek közvetítésével {suffragiuma által) alkalmaz-
tatnak ránk a malaszteszközökben, és pedig a 
szentségekben „ex opere operato", s az imádság 
(böjt és alamizsnálkodásban is !) és szentelmények-
ben „ex opere operantis* 4) vagyis a magunk ér-
demes voltához mérten.5) Legrövidebben ezt igy 
mondhatjuk: Sacrificium Crucis est meritum, ex 
quo ; — Sacrificium Missae est suffragiurn, per 
quod ; — Sacramenta sunt instrumenta, in quibus 
— fit nobis salus. 

Ez tehát a viszony ugy a keresztáldozat, mint 
n szentmise-áldozat s a malaszteszközök, nevezetesen 
a szentségek közt. Szentmise-áldozat nélkül a ma-
laszt-eszközök a keresztáldozat érdemeitől ugy-
mondván el volnának vágva, mert nem tehet-
nénk szert (mint már megjegyeztem) a szentségek 
méltó felvételéhez szükséges malasztokra (s ter-
mészetesen a belénk öntött isteni erényekre sem, 
miről alább!), sőt nem maradhatnánk meg a 
szentségekben nyert megigazul ás állapotában sem, 
miután hijával fognánk maradni az erre szüksé-
ges segitő malasztoknak. „Per incruentum Mis-
sae sacrificium — mondja Schwetz6) gratia illa, 
qua ad jusdificationem praeparamur, atque in 
accepta justifia perseveramus, nobis impetratur, 
gratia autem sanctificans ac justificans per Sacra-
menta confertur." íme tehát a szentmise-áldozat 
nélkülözhetetlen nagy szükséges volta ! 

A keresztáldozat tehát — hogy a mondot-
takat még egyszer összegezzem — a gyökér, s a 
szentmise-áldozat a csatorna vagy törzs, amelyen 
át (az erre szükséges segitő malasztok lekönyör-
gésével!) a szentségek megszenteli erejöket, a 
megszentelő malasztot minden többi kegyelemmel 
együtt ama gyökérből merítik Nagyon megfelel 
ennek pl. Nogáll kátéjának eme kérdése: 

„Az Ur Jézus miképp biztositotta részünkre 
mind azt, amit remélünk? 

4) A szentelményekben még másunnan is, miről alább. 
5) Tudnunk kell, hogy az „opus operatum" s al-

kalmazottan „ex opere operato" kifejezés alatt a tridenti 
sz. zsinat s a theoîogusok nem magát a keresztáldozatot 
mint opus operatum-ot értik (ámbár mindenesetre 6Z 
üdvünk alapja és gyökere!), hanem magát a malaszt-
eszközt (szentmisét, szentséget) értik ezalatt. Ezt jól 
eszünkben kell tar tanunk! 

6) Tb. Dogm. Tom. III. Tract. III. §. 23. — 
Midler is ezt mondja : „Sacrificium Missae ad Sacra-
menta et bona opera se habec tamquam causa univer-
salisTh. Mor. Tom. III. Disput. I. Tract. I. 5. 9. 

Amit remélünk, azt az Ur Jézus részünkre 
biztositotta — az anyaszentegyházban 

az újszövetség örök áldozata által... 
azáltal, hogy a maga egyházában (mint az emberi-
ség főpapja!) folyvást fel-feláldozza magát értünk 
a szentmisében, s folyvást kiszolgáltatja örök 
áldozata, malasztjait . . . ekképp folyvást részel-
tetvén bennünket kínszenvedé.-e és halála véghe-
tetlen érdemeiben." 

Ezzel kitűzött feladatomhoz mérten végez-
tem a szentségeiről is, mint az újszövetség isteni 
üdvmunkájának szerei vagy eszközeiről. 

(Vége köv.) 

Egy létében saját fiai által megtámadott 
katholikus főiskoláról. 

B) A püspöki joglyceum jogi természete. 

Amit a rendes tanárok a püsp. joglyceum jogi 
természetéről irnak, annak minden sorából kitetszik, 
hogy nem jól érzik magukat a joglyceumnál a püspöki 
és katholikus jelzők alai t ; királyi czim után sóhajtoznak, 
és hogy ezt elérhessék, kétségbe vonják ezen intézetnek, 
melynek jótéteményeit eddig élvezték, tisztán katholikus 
jellegét is. 

A püspöki joglyceum szerintük olyan, mint a po-
zsonyi vagy a nagyváradi kir. jogakadémia; világos 
tehát, hogy a czél az, — amint ezt alább határozottan 
ki is mondják, hogy a pécsi püspöki joglyceum, a 
püspök mint kegyúrnak főhatósága alól kivonatván, az 
állam rendelkezése alá kerüljön. 

Azt, hogy a püspöki lyceum nem katholikus tan-
intézet, nyilt szavakban ugyan nem mondják ki, — a 
katholikus szót óvatosan kerülik — de midőn ezen ki-
fejezések alá rejtőzve : „nem egyszerű felekezeti, hanem 
országos jellegű tanintézet11 és Jcözjellegü, nem egyoldalú 
felekezeti alapítvány" fejtegetik a lyceumi alapítványnak 
jogi természetét s oda jutnak, a hová — mint látni 
fogjuk — ők jutottak, akkor világos, hogy a hadjáratot 
tulajdonképpen az intézet katholikus jellege ellen in-
dítják meg. 

Hogy a püspöki lyceum nem egyszerű felekezeti, 
hanem országos jellegű intézet: ezt a fölfedezést követ-
keztetik már magából Szepesy alapitó levelének tartal-
mából, a kir. megerősítésből, az eredeti köz-, jelesen 
pedig az 1886-iki országgyűlésen nyilvánult felfogásból, 
az 1865 ben történt visszaállítást megelőző tárgyalások 
folyamában a kormány és a város részéről kifejezésre 
jutott kívánalmak és törekvések szelleméből és az 1865. 
évi visszaállító okmány egész tartalmából, végül a pécsi 
joglyceum alapjának minőségéből. 

Lássuk az érveket : 
1. Szepesy alapitó levelében — irják — azt mondja, 

hogy a lyceum alapításával óhajtást teljesít, melyet 
Baranya, Tolna, Bács, Somogy és Yerőcze megyék 
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fejeztek ki előtte és annak teljesítésére az 1548. 6. t. cz. 
4. §-a által is magát kötelezve érezte. 

Hogy mi volt a főczél, mely Szepesyt püspöki 
lyceumának a megalapítására birta, azt 1. b. pont alatt 
bőven kifejtettük. Nem volt ugyanis Pécsett, midőn 
Szepesy püspök idejött, főiskola, hol növendékpapjai a 
bölcsészeti tanulmányokban kiképeztetést nyerhettek volna, 
tehát e czélra bölcsészeti tanfolyamot alapított, és azt 
később a szülők kívánságára a világi tanulóknak is 
megnyitotta. Midőn Pécs városa és a szomszéd megyék 
látták a nagylelkű főpapnak áldozatkészségét, kérték ő t : 
alapítsa meg a jogi tanfolyamokat is ; és ő ezt is meg-
alapította, hogy ezáltal a nagyközönségnek is hasznára 
legyen, de kiváltképpen oly czélból, hogy legyen egy-
házmegyéjében egy oly intézet, a melyben papsága a 
világi tudományokkal is foglalkozván, tágabbkörü mű-
veltségre tegyenek szert ; s igy egyházmegyéje papságá-
nak műveltségét emelje; és e czélból megkívánta azt is, 
hogy növendékpapjai a jogi tudományokat is hallgassák ; 
a tanszékeket pedig alapitó levelének 7-ik pontja szerint 
a bölcsészeti és a jogi tanfolyamban — egynek kivé-
telével — mind papokkal látta el. Ez volt az oka, hogy 
a tanszékekre mind papokat alkalmazott, nem pedig az, 
hogy azon időben még nálunk a világi férfiak nem igen 
léptek a tanári pályára. A pozsonyi, kassai, nagyváradi 
és győri akadémiákon a bölcsészeti karoknál is volt elég 
világi tanár, a jognál pedig kivétel nélkül mind világi 
tanárok voltak alkalmazva; Szepesy is ezt tehette volna, 
ha szemei előtt kiválóan az ő papságának a világi 
magasabb tudományokban való kiképeztetése, művelődése 
nem lebegett volna. Hogy ő a lyceum megalapítása 
által hazájának is akart szolgálni, és igy szívesen tel-
jesítette Pécs városa és a vidéknek óhaját, az csak fen-
költ gondolkozása és nagylelkűségére mutat. 

Ha a püspöki joglyceum mai rendes tnnárai azon 
korban éltek volna, midőn Szepesy az ő püspöki 
lyceumát megalapította s azt mondották volna, a mit ma 
állítanak, hogy ez a lyceum nem kath. jellegű : Pécs 
városa, és az egész ország a szemük közé nevetett volna ; 
sőt még a komoly Szepesy is elmosolyogta volna magát. 

De hisz, mondják, állami intézeteknél is vannak 
papok alkalmazva a nélkül, hogy az az illető intézet 
felekezeti jelleget nyerne ; ez igaz, csak hogy az a 
különbség, mint a rendes tanárok is mondják, hogy 
azok mint állami intézetek az állam által alapíttattak 
és közadókból tartatnak fenn ; míg a pécsi lyceum püspöki 
és egyházi javadalmakból alapított és fenntartott intézet. 

Szepesy a rendes tanárok emlékirata szerint az 
1548. t. cz. 4. §-a által is kötelezve érezte magát a 
pécsi püspöki lyceum megalapítására. Ezen törvény, de 
az egyh. törvények szerint is kötelezve érzik magukat a 
kath. egyház főpapjai arra, hogy kegyes alapítványokat 
tegyenek, intézeteket alapítsanak, de ezen intézetek bár 
közczélokra szolgálnak, a vagyon természeténél fogva, 
melyből alapittatnak, katholikus alapítványok és kath. 
intézetek. Ha a rendes jogtanárok az országban szét-
néznek, erre számos példát látnak ; a többi között — 
csak néhányat említünk, — ott van a szintén egy ka-
nonok és cz. püspök által alapított egri érseki joglyceum, 

a Pázmány által alapított egyetem, melynek kath. jel-
legét soha sem fogja lerontani az állam azon erősza-
koskodása, hogy azt decatholisálta, ott van a Kunszt 
érsek által alapított kalocsai jezsuita collegium és gym-
nasium; s számos, kath. főpap által alapított, s a kegyes 
tanitórend vezetése alatt álló kath. főgymnasium stb. ; 
ezek mind közczélokra szolgálnak ; vagy itt van Pécsett 
Scitovszky által szintén Pécs városa es vidéke részére, 
tehát közczélra alapított nőzárda iskola ; — talán ezek 
nem katholikus intézetek ? 

Nem czáfolja meg, mondják a rendes tanárok, a Sze-
; pesy által alapított pécsi joglyceumnak országos minőségű 
I jellegét (értsd nem katholikus jellegét) az sem, hogy az 
i alapítvány első sorban és nagyobbrészt püspöki költségen 
! jött létre. 

Mutassák ki a rendes tanárok, hogy hol mondja 
; Szepesy az ő alapitó levelében azt, hogy az ő alapítvá-

nya első sorban és nagyobbrészt püspöki költségen jött 
létre ? Ellenkezőleg, Szepesy a püspöki lyceumot alapitó 
levelében az alapítványhoz tartozó minden egyes épület-
nél kimondja azt, hogy ő maga saját költségen vette, ki-
javít tat ta, építette és szerelte fel ; az alapul letett összeg-
nél is kijelenti, hogy azt a sajátjából adja, nehogy valaki 
azoknak egyházi eredetét valaha kétségbe vonhassa. Igy 
szólnak ugyanis az alapitó oklevél idevonatkozó helyei : 
„Amplae aedes — a lyceumi épület — cum templo area, 
cella vinaria et vicino allodio primum ord. S. Pauli 
Eremitae, deinde fundi religionis postea comitatus 
Baranya, tandem ab eiusdem provinciáé universitate 
episcopali sumtu emtae, restauratae, necessaria supelle-
ctili instructae ect." „in allodio typographia — a püspöki 
nyomda-épület — pro emolumento lycei secundum be-
nignum privilégium, quod sua Majestas Sacratissima 
largiri dignata est, expensis e proventu episcopalium 
bonorum suppeditandis aperiatur„Eidem instituto 
adiungitur nova decora domus — a püspöki könyvtár 
épület — in fundo, quam libera regia civitas Quin~ 
queecclesiensis tributo immunem Uteris sacravit, e redi-
tibus Quinqueecclesiensis episcopatus ereeta et nomen-
clatione publicae bibliothecae episcopalis insignita ect." 
„ Titulo stabilis funditionis huic lyceo donantur centum 
mille et quingenti Bhenenses floreni monetae conventio-
nalis e proventu Quinqueecclesiensis episcopatus ect.tt 

Valótlan tehát az, hogy a lyceum megalapításához 
Szepesyn kivül más csak egy fillérrel is járult. 

Megemlíti ugyan Szepesy az ő alapitó levelében, 
hogy Miskolczy volt nagyprépost ezer frtot adott ; de ő 
ezen ezer fr t alapítványát a templomi isteni tiszteletnél 
előforduló szükségletek födözésére tette : „pro erogatio-
nibus ad Divinum cutum in templo lycei requisitis.u 

A rendes tanárok által megemlített 9186 váltó frt 
17 krról és néhány ezer forintot tevő egyéb apró ösz-
szegekről alább leend szó. 

Azt mondják a rendes tanárok, hogy a püspöki 
lyceum nem egyszerű felekezeti, hanem országos jellegű 
tanintézet, a mi kitűnik az alapitó azon intézkedéséből 
is, hogy ő az általa letett 100500 pengő forintot, nem a 
káptalannál helyezte el, hanem abból 50500 frtot sz. kir. 
Pécs városánál, 50000 frtot pedig galanthai hg. Eszter-
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házy Pálnál helyezett el. Bizony ez nagy argumentum ! 
melyből az következik, hogy nem létezhetik kath. ala-
pítvány, melynek vagyona nem valamely káptalannál 
van letéve. 

Az, hogy valamely alapitványi tőke nem a káptalan-
nál, hanem másnál van-e elhelyezve, az alapítvány jogi 
természetét, és igy a püspöki joglyceum kath. jellegét 
sem alterálja. Egyébkint Szepesy azért nem helyezte el 
az alapitványi összeget a káptalannál, mert Pécs városa 
akkor városházat építtetett, pénzre volt szüksége, azért 
Szepesy a városnak adta kölcsön az alapitványi összeg 
felét oly kikötéssel, hogy azt se a város a lyceumnak, se 
a lyceum a városnak soha fel ne mondhassa; s hogy 
attól a város évi 6°/0-lékot fizessen ; ugy hiszem, hogy 
az 50500 frtot biztosabban sehol nem helyezhet el, mint 
Pécs városánál ; az alapitványi összeg másik felét azért 
helyezte el hg Eszterházy Pálnál, mert nála, mint az or-
szág egyik legnagyobb birtokosánál azt szintén teljes 
biztosságban hitte. Igy az egész alapitványi pénzösszeg 
csak két helyen volt letéve ; mig, ha a káptalannál he-
lyezte volna el, az csak kisebb 100—500—1000 frtos ösz-
szegekben adhatta volna ki egyes megszorult emberek-
nek ; és igy a folytonos visszafizetése és ujabb elhelyezése 
ezen összegeknek sokféle bajjal jár t volna. 

Szepesy az általa megalapított lyceumot a győr-
kerületi tanulmányi főigazgatónak rendelte alá, mert azon 
időben minden lyceum vagy akadémia tanulmányi tekin-
tetben a kerületi tanulmányi főigazgató alatt állott ; a 
győri kir. akadémia például a győr-tankerültt i kir. fő-
igazgatónak ; a kassai kir. akadémia és az egri érseki 
lyceum a kassa-kerületi főigazgatónak stb. volt aláren-
delve. E tekintetben tehát egy főiskolára nézve sem lehe-
tett kivételt tenni ; de valamint az egri érseki lyceum 
katholikus jellege nem szenvedett sérelmet az által, hogy 
a kassa-kerületi tanulmányi főigazgató alá volt rendelve; 
ngy a pécsi püspöki lyceum katholikus jellegét sem alte-
ralta az, hogy a győr-kerületi főigazgató alatt állott. A 
katholikus gymnasiumok ma is kerületi kir. főigazgatók 
alatt állanak, s azért talán megszűnt ezen gymnasiumok 
kath. jellege ? 

Szepesy püspöki lyceumának kath. jellegét az sem 
rontja le, hogy alapitó levelének 10. pontjában a lyceum 
vagyonügyeire nézve, a püspök vagy káptalani helyettes 
elnöklete alatt egy bizottságot rendelt. Az ő körültekintő 
gondossága ez által azt akarta elérni, hogy a lyceum va-
gyona minél nagyobb biztossággal kezeltessék ; ezen bizott-
ságnak hatásköre különben csak a lyceum gazdasági 
ügyeire vonatkozik, az intézet belső ügyeire, a tanulmá-
nyi rend körüli intézkedésekre befolyással nem bir. 

Végre — mondják a rendes tanárok — a pécsi püs-
pöki lyceumnak országos minőségű jellegét nem czátolja 
meg az sem, hogy az alapitó alapitóleveiében annak 

Hatáskörét az alapitó-levél igy határozta meg : „Quoties 
annue prodirectoris et perceptoris rationes causa absolutionis in 
trutinam vocandae, pecuniae lycei in censum mutuo dandae, aut 
praeter minores quotidianas aliae notabiles expensae faciendae 
fuerint, semper episcopus vel capitularis generalis vicarius lau-
datum abbatem — itt felsorolja a bizottság tagjait — ad consul-
tationem invitabit. ' 

„püspöki lyceum," nevet adott .2) Az országos minőségű 
jelleg alatt ők természetesen azt értik, hogy Szepesy 
lyceuma nem katholikus jellegű. 

Szepesy 1830-ik évi szept. 1-ről kelt ,Memoriae 
commendatur" czimü első alapitó levelének — melyre a 
rendes tanárok is hivatkoznak — 19. pontjában mint már 
fentebb is idéztük ezeket mondja : BDirector Lycei sem-
per erit Episcopus, vacante sede Episcopali Directoris mu-
nere fugetur Vicarius Generalis Capitularis11, a 9-ik pont-
ban igy szól: BPro-Director qui lyceum diriget . . . cum 
superiore Directione laurinensi commercium Litterarium 
cum Rebus ad Officium pertinentïbus fovebit, Quinque-
Ecclesiensi Episcopo qua Directori terminato quovis se-
mestri de progressu juventutis Relationem praestabit, nor-
mám studiorum praescriptam observandam curabit* ; 1835. 
évi augusztus hó 8-án kelt és legfelsőbb szentesítéssel 
ellátott alapitóleveiének 8-ik pontjában pedig igy intézkedik : 
„Prodirectoris officio fungetur sicut hactenus mos erat 
canonicus e capitulo Quinqueecclesiensi per episcopum aut 
capitularem vicarium nominandus." 

Egy oly intézet, melynek igazgatója mindig maga a 
megyés püspök, vagy a káptalani helyettes; ezek helyettese 
pedig prodirector czimen, az általuk a pécsi székeskápta-
lan tagjai közül kinevezett egyik kanonok, nem volna 
katholikus tanintézet ? ! Ezt a katholikus jelleget az ok-
mányok elmagyarázásával, vagy ügyvédi fogásokkal meg-
dönteni nem lehet. 

Itt hiába való minden erőlködés, kit tehát az önér-
dek, vagy a kath. egyház és annak intézményei iránti el-
fogultság még teljesen el nem vakított, az a pécsi püs-
pöki joglyceum katholikus jellegét egy pillanatra sem 

i fogja kétségbe vonni. 
Nagy súlyt fektetnek, mint látjuk, a rendes tanárok 

ezen uj találmányukra: „a pécsi püspöki joglyceum or-
szágos jellegű tanintézet." Hát az egri érseki joglyceum, 
vagy a protestáns jogakadémiák zugiskolák ? nem szolgál-
nak ezek is az ország javára? valamint ezek katholikus, 
illetőleg protestáns felekezeti jellegük fentartása mellett 
az egész ország ifjúságának nyitva állanak ; ugy Szepesy 

2) A rendes tanárok emlékiratukban a püspöki joglyceumot 
állandóan „pécsi jogakadémiái-nak, magukat pedig „pécsi jog-
akadémiai tanárok"-nak irják. Felemiitik, hogy az 1836 : 24. t.-cz 
a püspöki lyceumot egyszerűen „akadémiá"-nak nevezi. 

Nem attól függ valamely intézetnek a neve, hogy valaki 
azt, vigyázatlanság-, gondatlanság vagy tévedésből minek nevezi, 
hanem az határoz, hogy mily nevet adott az alapitó az általa 
alapított intézetnek s ő felsége mily czimen erősiti azt meg. 
Nézzék meg a rendes tanárok az alapitó levelet, ott látni fogják, 
hogy Szepesy az ő intézetének „pécsi püspöki lyceumu — Lyceum 
Episcopale — nevet ado t t ; olvassák el a lyceum pecsétjének kör-
iratát, melyet ő maga határozott meg, ott szintén meglátják, 
hogy Szepesy mily nevet adott lyceumának, ő felsége is „sub 
nomenclatione lycei episcopalis" erősiti meg Szepesy alapitó levelét. 
Vagy talán szégyen annak az intézetnek a czimét viselni, melynek 
jótéteményeit élvezzük ? Valamennyi jogtanár a pécsi püspöki 
j o g l y c e u m n á l üresedésbe jött tanszékért folyamodott, és elfogadta 
a püspöktől, pécsi pü-pöki lyceumi tanárrá történt kineveztetéséh 
és manap is minden lelkiismeret furdalás nélkül felveszi a püspöki 
lyceumtól tanári fizetését. Ha oly terhes a püspöki lyceumi tanár-
czim, azon lehet segíteni ; nincsenek a tanárok a püsp. joglyceumi 
hoz kötve, igyekezzenek egyetemi vagy kir. jogakadémiai tan-
székre jutni, ott majd más czimet kapnak. 

i . 
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sem akart zugiskolát alapítani, hanem megnyitotta azt, és 
ma is nyitva áll az, katholikus jellegének fentartása mel-
lett valláskülönbség nélkül az ország mindazon tanulója 
nak, ki magát a jog- és államtudományokban kiképezni 
akarja. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, márcz. 24. Szent István szobra. — 
A kormány, mint már emiitettük, fölvette a millé-

niumi emlékek programmjába a szent István szobrot s a 
képviselőházhoz benyújtott javaslatban ezeket terjesz-
tetette elő : 

Szent István lovas szobrának Budapesten, a Nagy-
boldogasszonyról nevezett templom mellett a halász-bás-
tyán felállítása érdekében 1895. május 10-én szerződés 
köttetett Stróbl Alajos szobrászszal, melynek értelmében j 
az öntésre kés>z minta előállítása a nevezett szobrászmű-
vész által 101.000 frtért végzendő; a szobor talapzatának 
előálilltása és az érczbeöntésre 99.000 forint van elő-
irányozva ugy. hogy a felállítandó szobor egészbevéve 
200,000 írtba kerülne. 

Minthogy azonban a feláilitandó szobor és a ko-
ronázási templom kellő érvényesülése érdekében szüksé-
gesnek mutatkozott, hogy a templom környéke megfe-
lelően elrendeztessék és a halászbástya stílszerűen ki-
építtessék és az Albrecht-utról a bástyára felvezető, a 
székesfőváros által építendő monumentális lépcsővel is 
összhangba hozassék és ennek folytán a székesfővárossal 
létrejött egyezmény szerint az állam magára vállalta a 
halász-bástya stílszerű kiépítésének a Szent István szobor 
melletti, vagyis az uj lépcső déli oldalán levő részét: 
— a Szent István szobor felállításának költségei ezen 
most említett munkálat költségeivel, melyek mintegy 
100.000 frtra számithatók, még szaporodni fognak, ugy, 
hogy az összes költség mintegy 300 000 frtra fog rúgni, 
mely azonban ismét apadni fog azon, most még teljes 
pontossággal meg nem határozható összeggel, mely 
főleg a székesfővárosnál Szent István szobrára a főváros 
25.000 frtnyi adományából és annak kamataiból, vala-
mint magánadakozások utján egybegyűlt s 60.000 frtot 
meghaladó összegben a kormány rendelkezésére fog 
bocsájtatni. 

A Szent István szobornak elkészülése és leleplezése 
az 1899. évre van kilátásába véve. 

A fentjelzett s 300,000 frtot tevő költségekből 
12,000 forintot, már 1895. évben volt szükséges folyóvá 
tenni, 30,000 frt pedig az 1896. évi állami költségvetés 
átmeneti kiadásainak II. fejezet 3/a czime alatt elő-
ízánvozva lévén, a fennmaradó 258,000 frt az 1897—1899. 
évi költségvetések utján lesz fedezendő. 

Szent István szobrát tehát Stróbl Alajos nagynevű 
művészünk mintázta. Ez a szobor a szent királyt lovon 
állítja elénk, kezében az apostoli kereszttel A felséges 
szobormű egy magas piedesztálra jön, melynek dombor-
művei sz István életének nevezetes jeleneteit állítják 
elénk. A szobormű az első terv szerint a Mátyás-temp-
lom előtt elvonuló bástyának egy kiálló fokára jött volna, 
hogy a felkelő nap sugarai rajt törjenek meg s látható 

legyen a Duna mindkét partjáról. Mivel azonban oly 
nagy méretben kellett volna előállítani, hogy a Mátyás-
templomot elnyomta volna nagyságával, eltekintettek a 
tervtől és a templom mellett tervezett téren fogják 
felállítani. 

Pécs i egyházmegye. A mohácsi emlék. — 
Mohácson bizottság alakult, mely czélul tűzte ki em-

lékmű emelését hazánk e legszomorúbb nevezetességű 
helyén. A bizottság lapunkat is felkérte, hogy a gyűjtés 
előmozdításához hozzájáruljon. E czélból ezennel ajánlá-
sunkkal közöljük a bizottság által kibocsátott felhívást, 
melynek szövege ekképp következik : 

Honfitársak ! 
Ünnepelni készül egész Magyarország. Boldog a 

nemzedék, amelynek megérnie adatott, hogy nemzetünk 
történetének ezredéves határkövét megépülni lássa. Meg-
épülni lássa dicsőséges nagynak, multak tanulságait intve 
hirdetőnek, jövő reménységit büszkén ébresztőnek. 

Örömünk és szenvedésünk, nagyságunk és pusztulá-
sunk százados emlékei nehezítik szivünk, emelik föl lel-
künk, amint annyi idők mesgyéin tévelyeg. Erezzük ezt 
mindnyájan. Egész társadalmunk cselekvése alkotások ver-
senyére kél, hogy jövendőknek megmutassa, mint tudta e 
nemzedék mégbecsülni tíz évszázad nagyjainak emléke-
zetét. 

Ünneplő hazánknak magyar közönsége, megkérdez-
zük tőled : ismersz-e nagyobbat a mi halottjainknál 
tudsz-e szentebb helyet a mi temetőnknél? > 

Hőseink sírja, zászlósaink sirja, főpapjaink sirja, 
királyunknak sirja : egész hazánk sirja ez a nagy temető. 
Halálos tusáját vívta meg hazánk; száz évek fiai nem 
sirattak mást, csak ami itt elveszett. 

Ünneplő hazánknak magyar közönsége, elmondjuk 
tenéked, hogy ez a temető mostan is csak puszta s a ki 
megkeresné, nincs, ki rátaláljon ! 

Ezeknek a hősöknek sirja emlékét, ennek a temető-
nek föltámadásról beszélő kápolnáját akarjuk megépíteni. 
Gyöngék az erőink, hogy magunk tehessük : erős a sza-
bad Magyarország, hogy ő megtehesse. 

Adjon, ki mit adhat, a ki velünk érez. Szegény ha 
adózik, gazdag ha adózik, nagy lesz alkotásunk s leróhat-

: juk hálánk. Hozzájuk méltóan, méltóan mi hozzánk. 
Mohácson, 1896 márczius havában. 

A mohácsi emlékmű-bizottság. 

Vácz, márcz. 21. A milléniumi alapítvány ügyében 
— a püspök levele a káptalanhoz : 

D. a J . Kr ! 
Főtisztelendő Székesegyházi Káptalan ! 

Régóta sajnosan tapasztalom ama nagy hiányokat, 
melyek Székesvárosomban a közegészségügy terén, va-
lamint az elaggott s igen sokszor önhibájukon kivül 
teljesen elszegényedett lakosok ingyenes elhelyezése és 
gondozása körül mutatkoznak ; ugyanazért már évekkel 
azelőtt elhatároztam lelkemben, hogy e bajon tehetsé-
gemhez képest segiteni fogok, mi végből e két ügyre 
már testamentumomban is kiterjesztettem figyelmemet. 
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Az isteni Gondviselés azonban, melynek kezében 
eszköz vagyok csupán, ugy akarta, hogy e szándékomat 
már most megvalósítsam, mert kedvező alkalmat nyújtott 
erre azáltal, bogy megtartotta életemet azon időre, 
amidőn magyar hazánk és nemzetünk ezredéves fennál-
lásának, illetve a honfoglalás tényének ezredik évfor-
dulója országosan ünnepeltetik. 

Örömmel használom fel azért a kínálkozó kedvező 
alkalmat s ezennel százezer (100,000) frtot te3zek át Főt 
Káptalanomhoz földtehermentesitési kötvényekben s folyó 
évi november hó l-jétől gyümölcsöző kamatszelvényekkel, 
oiy rendeltetéssel, hogy ezen összeg örök időkön át 
mint: „Milléniumi-Emlék" kezeltessék s két részre osz-
tatván ötvenezer (50,000) frt a városi kórháznak, és ismét 
ötvenezer (50,000) frt egy szegény-háznak képezze 
alapját. 

Az alapítvány rendeltetése iránti részletes utasítások 
a város Közönségéhez egyidejűleg intézett leiratomban 
foglaltatnak, melynek másolatát tájékoztató útmutatás 
végett •/• alatt ide hajlítom. 

Egyébként a főtiszt. Káptalan imáiba ajánlottan 
állandó jóindulattal maradok Yáczon, 1896. márczius hó 
15-én Főt. Káptalannak elkötelezett testvére az Urban 

Constantin püspök. 

IRODALOM. 
-f- P. Didón Jézus Krisztus diszkiadása érdeké-

ben. Nagyon óhajtanám P. Didón Jézus Krisztus czimü 
világhírű müvét nagy 4-rét alakban, 20 — 22 gyönyörű 
illusztráczióval, remek kötésben, mint nagyszerű díszmü-
vet, melynek párja magyar köny vpiaczunkon nem volna a 
jelen ünnepies év folyamán kiadni. E tárgyban 1895. 
folyamán egy 16 oldalra terjedő, képes jegyzéket és fel-
hívást küldtem szét 26 ezer példányban, 1000 frtot meg-
haladó költséggel. E nagy költséggel járó felhívásra, 
melyet nagyérdemű „Religio-Valiás"-hoz is volt szeren-
csém mellékeltetni. 50-en jelentkeztek, pedig a roppant 
drága díszmű költségeit csak 600 megrendelő biztosítaná. 
Sokan megszólítottak, kérdezve tőlem : Készül-e már a 
nagy díszmű? megjelenik-e májusra, az ezredéves kiálli- I 
tásra ? Hogyan, felelém, hiszen ön talán nem is érdeklő-
dik, talán nagyon is kevesen érdeklődnek e vállalat iránt ? 
Sót ellenkezőleg, viszonzá ő, de azt várjuk, mig megjele-
nik, majd akkor megrendeljük. 

Ámde ez az eljárás lehetetlenné teszi, hogy magán-
vállalkozó, kinek nincs módjában a vállalatba nagy ösz-
szeget, hozzá még bizonytalanon belefektetni, megvalósít-
hassa tervét. A tervezett negyedrétü díszes Didon-kiadás 
is csak akkor válik lehetővé, ha reá öt-hatszáz megren-
delő jelentkezik ; ellenkező esetben kénytelen volnék azt 
egyszerűen levenni a napirendről. 

Mivel pedig e kiadás terve nagyon lelkemhez nőtt, 
mivel nagyon kívánnám, hogy e jelen nevezetes évben az 
isteni Udvözitő Didon-féle remek életirása méltó alak-
ban, tökéletes illusztrácziókkal megjelenjék, azért meg-
rendelők nyerésére még egy kísérletet teszek : ujabb, a 
mult évinél is költségesebb megrendelési fölhívást küldök 
szét, mely a tervezett kiadvány alakját, s legalább némi-
kép a bekötési tábla tervezetét is szemlélhetővé teszi. 

Nagyon kérem az érdeklődő közönséget, szíves-
kedjék e fölhívást becses figyelmére méltatni s a műre 
minél előbb megrendelőnek jelentkezni, hogy annak 
kiállítási munkálatát immár folyamatba tegyem. 

A nagy mü ára kötve 40 frt, mely összeg havi 
2 frtos részletekben is törleszthető. 

Etiam erga 138 sacra. A sacrumokat kisebb rész-
letekben, és pedig a megrendelő kívánsága szerint, 
jelölöm. 

Gyűjtőknek egyszerre megrendelt 10 példány után 
egy kötött példányt, vagy kívánatra annak árát adom 
köszönetem jeléül. 

A megrendelési felhívásomon elősorolt egyébb ki-
adványaimat is szíves figyelembe ajánlom. 

Dr Kiss János. 
a Szexit-István-Társulat igazgatója. 

= Irodalmi jelentés. Melegen ajánljuk a következő 
becses sorokat : Alulírott „Nyugalmas Órák" czim alatt 
egy kötetre való elbeszélést és rajzot gyűjtöttem össze a 
jelesebb kath. íróktól, mint Maszlaghy Ferencztől, Prohászka 
Ottokártól, HorovitZ'Horvát Lipóttól, Körösi Lászlótól, 
Sziklay Jánostól, Cenner Lajostól, Kincs Istvántól, Tör-
zsök Vilmostól, Török Ferencztől, Cypriántól és másoktól. 
E szigorú kritikával, változatosan és érdekesen egybeállí-
tott kötet, melyet Telegdy László festőművész látott el 
pompás eredeti illusztrácziókkal, a legközelebbi napokban 
kerül ki a sajtó alól. Merem állítani, hogy hasonló diszes 
novella-gyűjtemény még nem jelent meg a magyar könyv-
piaczon. Forgalomba csakis remekbe készült s ajándék-
könyvnek kiválóan alkalmas kötött példányok kerülnek, 
melyeknek ára 3 frt darabonkiut. A szives megrendelése-
ket nevemre czimezve : Budapest, újvilág utcza 17. szám, 
kérem küldeni. Kaposi József, esztergom-egyházmegyei 
áldozó-pap, a „Magyar Szemle" felelős szerkesztője. 

X Dr Kiss János, a Szent-István-Társulat igazga-
gatója, megrendelési felhívást küldött szét „Bölcseleti 
Folyóirat" és „Hittudományi Folyóirat" czimü közlö-
nyeire s kéri a felszólítottakat, hogy az álta'a mellé-
kelt levelezőlapon vagy utalványlapon megrendelést tenni 

I szíveskedjenek. A Bölcseleti Folyóirat alapíttatott 1886-
ban. Czélja a keresztény szellemű bölcselettudomány ápo-
lása és hazánkban felvirágoztatása Megjelenik évenkint 
négy nagy 8-adrétü füzetben, összesen mintegy 50 ívnyi 
terjedelemmel. Az I. füzet márczius 15-én, a II. junius 
15-én, a III. szeptember 15 en, a IV. deczember 15-én 
jelenik meg. Egy évfolyam ára 5 frt (erga sacra 17). 

A Hittudományi Folyóirat alapitatott 1890-ben. 
Czélja a katholikus hittudomány müvelése és felvirágoz-
tatása hazánkban. Megjelenik évenkint négy nagy 8-adrétü 
füzetben, összesen mintegy 50 ívnyi terjedelemmel. Az I. 
füzet márczius 15-én, a II. junius 15-én, a III. szeptem-
ber 15.-én, a IV. deczember 15-én jelenik meg. Egy év-
folyam ára 5 frt (erga sacra 17). 

Mivel e folyóiratok nagyobb elterjedtség nélkül czél-
jukat el nun érhetik s mivel nagy költségek nélkül a 
tökéletesség kellő fokán fenn nem tarthatók, a szerkesztő-
kiadó szives pártolásért esedezik. 
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V E G Y E S E K . 
— A Cziráky-család krónikája. Derék és fárasztó 

munkát végzett Házy Alajos lovasberényi nyűg. plé-
bános, mikor a Cziráky-család ősrégi levéltárának éveken 
keresztül tartó áttanulmányozása után, megírta a család 
krónikáját 1140-ik évtől, egész 1895-ik évig. Az érdekes 
könyv mintegy 200 irott oldalra terjed, s mint értesülünk, 
rövid idő múlva nyomtatásban is meg fog jelenni. 

— A modem tanszabadságot a rémet parlament-
ben most folyó költségvetési vita folyamán Stöcker. volt 
berlini udvari hitszónok és a protestáns konzerva-
tív párt egyik vezérférfiuja erélyesen elitélte. A szónok 
részletes adatok kapcsán kimutatta, hogy a legrombolóbb 
taDokat hirdetik az egyetemeken tanszabadság örve alatt 
és az onnan kikerülő ertelmiség teljes híjával van a ma-
gasabb elveknek, mert vallásos érzését teljesen kiölik és 
ezzel az eszményi törekvések tárgyait is, ugy, hogy val-
lás helyébe a kételkedés lépett. Ennek következménye az 
óriás méretekben terjedő vallástalanság, mely Stöcker 
állitása szerint az evangélikus egyház teljes elzüllését 
vonja maga után. Ezt elnevezték lelkiismereti szabadság-
nak. pedig ez nem egyéb, mint a vallás-erkölcs köteles 
oltalmának elejtése. „A lelkiismeretességre kell törekedni 
— mondá Stöcker — mert még a bombát vető anarchista 
is joggal hivatkozhatik merényleténél a lelkiismereti sza-
badságra. mely a tanszabadságnak ikertestvére." 

— Egy levél egy egész könyvet pótol. Annak 
megtudására, hogy mit vívott már ki a kath. vallás 
Khinában és mit remélhet, igen tanulságos levelet irt 
Urge Ignácz, magyar lazarista hittérítő Khinából, hol 

évek óta terjeszti a kereszténységet. Leveléből mi is a 
következő érdekes részt közöljük: Khina 30 vikariátusra 
oszlik s ezekben évenkint átlag tizenhatezer keresztelés, 
vagyis megtérés történik összesen. A hath. egyház 
Khinában nyilvánosan él és jelentkezik a pogány világ 
szeme láttára. A khinai kormány és az európai hatalmak 
között létrejött egyesség erejénél fogva a keresztény 
vallást Khinában mindenütt szabadon lehet hirdetni ; 
tagadhatatlan, hogy ennek az egyezménynek sokszor van 
kiható közvetlen eredménye, de azt, hogy helyi zavarok, 
üldözések, zaklatások a pogányok részéről ne történjenek, 
megakadályozni nem képes. Ha valamely helyen a po-
gányok épületeinket elpusztítják, fölperzselik, keresz-
tényeinket kirabolják és elkergetik, vagy egyet-kettőt 
megsebesítenek, talán meg is ölnek, pörre adjuk a dol-
got. Ilyenkor s majdnem minden esetben van persze 
a mandarinok részéről véghetetlen huza-vona egész a 
legszemtelenebb hazudozásig, de nem tágítunk, s végtére 
is engedniök kell : a kápolnát, a házat az ő költségökön 
újra fölépíttetjük s igy aztán belátják, hogy jobb lett 
volna nem bántani bennünket. Nem is erről a nyilvá-
nosságról szólok, hanem amarról, amely a khinai tár-
saséletben lassacskán bár, de mégis hovatovább tért 
foglal. Avagy semmi az, hogy Khinának majdnem minden 
részében templomok és kápolnák emelkednek, mely 
templomok és kápolnák némelykor toronynyal, minden-
kor pedig legalább magasra felnyúló kereszttel vannak 
ellátva, mely templomokban és kápolnákban oltárok 

vannak fölállítva, szentképek fölfüggesztve s melyekben 
misére, délutáni istentiszteletre, az urangyalára haran-
goznak ! Valljon semmi az, hogy sok helyen a szentséget 
nyilvánosan visszük a betegekhez, s hogy a temetést 
nyilván, egész szertartással végezzük? Hát az mit sem 
jelent, hogy keresztény hajósaink a hajó végén együtt 
és fenszóval végezik imádságaikat, mig benn a hajóban 
pogány nagyságos urak ülnek s a dolgot nemcsak szó 
nélkül tűrik, hanem sokszor helyeslik és védelmökbe 
veszik? Vagy mikor a keresztények esetleg pogányoknál 
lévén vendégségben, böjti napokon csak a böjtös ele-
delekhez nyúlnak, melyek egyenesen csak az ő kedvökért 
lettek készítve? Annyi tény, hogy ez a rengeteg vadfa, 
melyet Khinának nevezünk, immár be van ojtva a 
kereszténység nemes csemetéjével, sőt már egyik ágán 
nemes gyümölcsöt is hoz. Az elaggott férfiak és nők 
menhelyeit a khinaiak nagy becsben tartják. E menhe-
lyekbe csak pogányok vétetnek föl, kiket azután ok-
tatunk és megkeresztelünk. 

— Az egyházi zene reformjához. A „Kath. Egyh. 
Zeneközlöny" arról értesül, hogy hazánk több főpászto-
rának szándékában van a székesegyházi ének- és zenekart 
az egyházi szabályok szerint már a közel jövőben átala-
kítás alá venni, hogy a gregoriánus irány ne csak elfog-
lalja az őt megillető helyet, hanem egész tökélyében s 
szepségében érvényesüljön és hogy az egyház által elfo-
gadott Palestrina-stilus mivelésében jó gyakorlott énekkarok 
méltó dicséretet zengjenek az Urnák. Az előhaladott kül-
föld példája mutatja, hogy a visszatérés az egyház klasz-
szikus zenejéhez eppenséggel nem csorbítja az egyházi 
ünnepségek fényét, ellenkezőleg mindenütt ennek emelé-
séhez közrejárult. 

— Zsidók megkeresztelkedése. Németországban, 
írja a budapesti „Prot. egyh. és isk. Lap", a zsidók 
évről-évre nagyobb számmal térnek a kereszténységre. 
1872—1879-ben évenként átlag 66 zsidó vette fel Krisz-
tus vallását, 1880-ban már 120, 1888-ban pedig 348, 
mig a mult évben 500-nál több. Az áttértek legnagyobb 
része berlini és a pénz-arisztokraták és tudósok soraiból 
kerülnek ki. Ez utóbbiak közül is leginkább a jogászok 
és a nyelvészek közül. Az áttérés inditó oka mindig a 
legtisztább, mert legnagyobb részük az államszolgálat 
elnyeréséért cseréli el a vallását. (No ha ez is tiszta, sőt 
„legtisztább" inditó ok a vallásra, — akkor jobb hallgatni!) 
Másrészről a mult évben, Berlinben három férfi és 17 nő 
lett zsidóvá. Ezeknek az inditó okuk a házasság volt. 

f A jászóvári prémontréi kanonok-rend leleszi kon-
ventjének tagjai fájdalmas szivvel jelentjük, hogy szeretett 
társunk, dr Soltész Imre Bálint jászóvári prémontréi ka-
nonok, aranymisés áldozópap, a rend idősbje, bölcsészet-
doktor, érdemesült jogakadémiai és főgymnasiumi r. tanár, 
nyugalmazott plébános és a leleszi országos levéltár hites 
tagja, f. é. márczius hó 21-én 82 éves korában, rendi 
életének 64-ik, áldozópapságának 58-ik évében, rövid szen-
vedés- és a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele után 
éjjeli fél 1 órakor az Urban elhunyt. A megboldogultnak 
földi maradványait f. hó 23-án a d. e. 9 órakor bemu-
tatandó engesztelő szent miseáldozat után helyezzük 
a leleszi közös temetőben örök nyugalomra, mely 
gyászszertartásra az elhunytnak rokonait és tisztelőit ezen-
nel meghívjuk. Lelesz, 1896. márczius 21. Az örök 
világosság fényeskedjék neki ! 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok • Az újszövetség isteni üdvmunkájának malasztszereiről, a malasztszereknek egymáshoz 
való viszonyáról hatályképesség tekintetében, s hatályuk gyümelcseiről. — Egy létében saját fiai által megtámadott kath' 

főiskoláról. — A kongruaösszeirás. — Irodalovi — Vegyesek. 

Az újszövetség isteni üdvniunkájának malaszt-
szereiről, 

a malasztszereknek egymáshoz való viszo-
nyáról hatályképesség tekintetében 

s hatályuk gyümölcseiről. 
— Irta : E i e s z G á s p á r . — 

(Vége.) 

Kapcsolatban ezzel, szóba kell itt hoznom 
az isteni erényeket is, melyek a keresztség szent-
ségében a megszentelő malaszttal együtt a 
szentlélek által Jelkünkbe öntetnek, s a meg-
szentelő malaszt öregbedése vagy fogyatkozása 
szerint öregbednek vagy megfogyatkoznak ben-
nünk. Ugy hogy pl. amint a halálos bün által a 
megszentelő malaszt állapotából kiesünk, ugy 
kiesünk az Isten szeretetéből is, s a hit és remény 
holttá válik bennünk. E három isteni erény 
nélkül sem a szentségek felvételéhez méltókép-
pen nem készülhetünk elő (mert a segitő ma-
laszttal való közreműködésre ezek múlhatat-
lanul szükségesek!), sem a szentségek méltó 
felvétele által nyert megigazulás állapotában 
nem maradhatnánk meg. Ily szoros és szét-
választhatatlan kapcsolatban vannak az isteni 
erények a szentségekkel, a megszentelő ma-
laszttal s a megigazulással. Amint a szentmise-
áldozat által a szentségek méltó felvételéhez, s 
a megigazulás állapotában való megmaradha-
táshoz a szükséges segitő malasztokat nyerjük, 
ugy nyerjük meg általa különösen az isteni 
erényeket is, melyek mind ama két czélra múl-
hatatlanul szükségesek. Sőt a három isteni erény 
egyenest az Ur Krisztus keresztáldozatának érdeme; 
azért öntetnek csak a keresztségben a meg-
szentelő malaszttal együtt lelkünkbe, s éppen 
azért isteni erények. 

Üdvmunkánkban a három isteni erénynek 
ily fontos szerep jutván, azért szükséges ezeket 
többször-többször magunkban felinditani.1) Ebben 
csupán a kisdedek keresztségében, történik any-
nyiban kivétel, amennyiben a megkeresztelendő 
csecsemő az isteni erények felinditására képtelen, 
de mégis megköveteltetnek e czélra a kereszt-
szülők mint helyettesek. (Hiszesz-e ? — kérdi 
a keresztelő pap. íme a hit ! — Elmondatik az 
ap. hitvalás s az Ur imádsága. line a remény! — 
Ellene mondasz-e az ördögnek ? — kérdi a pap. 
íme a szeretet!) 

Mindezekből az következik, hogy amikor 
és ahol szó van a hét szentségről, szónak kell 
lennie a három isteni erényről is. Ha halálos 
bün állapotában vagyunk, ezek által a segitő 
malaszttal közreműködve2) juthatunk a meg-
szentelő malaszt állapotába, s ha a megszentelő 
malaszt állapotában vagyunk, ismét ezek által 
a segitő malaszttal közreműködve juthatunk 
érdemes erkölcsi erényekre s érdemes cselekede-
tekre, s juthatunk egyáltalán a keresztény 
igazságra, s végre a keresztény tökéletességre, 
mely annak koronája. 

Ennyit a három isteni erényről. 

x) Tudomásom szerint — legalább a csanádi egy-
házmegyében több-több plébánián az ünnepi és vasár-
napi istentisztelet után a hivek a három isteni erényvallást 
közösen el szokták mondani. Nagyon helyén van, ha a 
lelkipásztor e kimerítő formulát olykor megmagyarázza 
a hiveknek ; mert abban minden mondat meg van mér-
legelve s hitigazság dolgában aranyat ér. Egész hitrend-
szerünk és hitéletünk velős összegezése ez ! 

2) A hit megvilágosít, a remény tisztít, a szeretet 
vonz Istenhez és vele egyesit. Ez a viszony vagy ma-
lasztja a segitő malaszt s az isteni erények közt. 

213 
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Malasztszer vagy malaszteszköz az imádság 
is (de a böjt, alamizsnálkodás, s minden Istenért 
és üdvünkért végzett bármely jó cselekedetünk 
is — a maga helyes értelmében3), s hatálya 
„ex opere operántis" van, s ez a lényeges 
különbség közt s a szentségek közt, melyeknek 
hatálya „ex opera operato" van; gyümölcse 
pedig : segitő malaszt s különféle lelki és ideig-
való javak. Ugyanez a lényeges különbség f'en-
íorog a szentelményekre nézve is, melyek sántén 
malasztszerek s hatályuk vagy „ex opera ope-
ratis," vagy „ex divina sua origine" (Komén 
Jesu, signum Crucis, oratio Dominica), vagy 
végre „ex auctoritate et intercessione Ecclesiae" 
foly ; gyümölcsük pedig szintén segitő malaszt s 
különféle lelki és ideigvaló áldások. Hozzá 
teszem : mindenkor tekintettel nemcsak az Ur 
Krisztus keresztáldozatának érdemeire, de a 
szentmise-áldozat suffragiumára is. Hiszen az 
újszövetség isteni ácsmunkájáról van szó! 
Vagyis : hatályuk van a szentségeknek ; hatálya 
van az imádságnak; hatályuk van a szentel-
ményeknek — de a szentmise-áldozat által, 
tekintettel az Ur Krisztus kereszthalálának 
érdemeire; azon különbséggel, hogy a szent-
ségek hatálya „ex opera operato," s az imádság 
és szentelmények „ex opere operantis" foly. 
És ugyan nincs-e ebben ellenmondás?! Nincs. 
Mert imádságunkban kérhetünk és szabad kér-
nünk Istentől ideigvaló javakat is; dé csak 
annyiban szabad azokat kérnünk, amennyiben 
tekintettel vagyunk lelkünk üdvére vagy örök 
üdvünkre. A szentelményekkel szintén ideigvaló 
áldásokért is élünk és szabad élnünk, de megint 
tekintettel örök üdvünkre. Már pedig örök 
üdvünk javára mi önmagunktól nem tehetünk 
semmit. Sine me nihil potestis facere ! Vagyis 
az Ur Jézus érdemei és interpellácziója nélkül 
az örök üdvre szolgáló ideigvaló javak és áldá-
sokban nem részesülhetnénk. 

íme tehát ezek az újszövetség isteni üdv-
munkájának malasztszerei, s a malasztszerek 
gyümölcsei. Gyökér a keresztáldozat ; csatorna 
vagy törzs a szentmise-áldozat ; többi malasztsze-
rek: a) a szentségek az isteni erényekkel, b) az 
imádság, c) a szentelmények. Gyümölcsök : a meg-
szentelő és segitő malaszt, erkölcsi erények, 
érdemes cselekedetek, ker. igazság és ker. töké-
letesség. 

Kifejtettem azt is, hogy üdvünk malasztsze-
rei hatályképesség tekintetében minő viszonyban 
vannak egymáshoz : a) A keresztáldozat minő vi-
szonyban van a szentmise-áldozat, hét szentség, 
imádság és szentelményekhez ? b) A szentmise-
áldozat minő viszonyban van egyfelől a kereszt-
áldozathoz, másfelől a szentségek, imádság és 

3) Megmondja ezt a káté több-több helyen ! 

szentelményekhez ? c) A szentségek, imádság és 
szentelmények minő viszonyban vannak a kereszt-
áldozat ós szentmise-áldozathoz? 

S ezzel kitűzött feladatomnak immár eleget 
is tettem voln . 

Befejezésül azonban még a következőket. 
A szentségekkel jogosan és hivatásszerűen 

csakis az Ur Krisztus igaz anyaszentegyháza ren-
delkezik, valamint a szentmise-áldozat gyümölcsei 
is directe csakis az igaz anyaszentegyháznak élő 
vagy kegyelemben kimúlt tagjaira ár.idnak ki; 
indirecte azonban a pogányokra s egyáltalán az 
egyházon kivűl állókra is bizonyos mértékben 
kiáradnak eme gyümölcsök, mert hát az Ur 
Krisztus „pro totius mundi salute" halt meg a 
keresztfán. Ennek folytán az anyaszentegyháznak 
az ennek látható testén kivül levők is lehetnek 
lelkileg tagjai, s tagjai lesznek az úgynevezett 
vágy- vagy esetleg vérkeresztség által. Azért 
tulajdonképpen csakis a vizkeresztség — szentség; 
az úgynevezett vágy és vérkeresztség pedig az 
egyházon kivül állókra s nevezetesen a jólelkű 
pogányokra nézve a vizkeresztség szentségének 
helyettesitője, amint a tökéletes bűnbánat esetleg a 
penitericziátartás szentségét pótolhatja, jólehet azért 
a tökéletes bánat nem maga a szentség. De hogy 
a pogányok (mert főképpen ezeket tartom szem 
előtt) a vizkeresztséget pótló vágy- vagy eset-
leg vérkeresztséghez jussanak, náluk is — lelkiis-
meretök törvénye szerint bűnbánatot téve — a 
három isteni erénynek kell szomorú állapotukhoz 
mérten érvényesülnie, mivel ezek gyakorlása nél-
kül a vágy — vagy vérkeresztségre szert és ér-
demet nem tehetnek. 

Továbbá a pogányoknál természetesen szent-
ségről szó sincs ; de házasságukat a természet 
törvénye értelmében az anyaszentegyház jogér-
vényesnek (matrimonium legitimum, szemben a 
szentségi házassággal, mely matr. ratum) tekinti, 
s ha egy pogány házaspár keresztény hitre tér, 
nem kell a házasság szentségét felvennie, s ha 
csupán az egyik fél tér meg, érvénybe léphet az 
úgynevezett „privilégium Paulinum", ha t. i. a 
pogányfél a megtért féllel továbbra is együtt 
élni nem akarna. 

S ezzel kitűzött feladatomnak teljességgel 
végére jutottam. 

Szándékom volt ezen nagyfontosságú kér-
désbe, főképp a malasztszerek viszonosságáról, 
szabatos világosságot önteni. Legyen szabad re-
mélnem, hogy szándékom és tervem sikerült! 

Könnyebb áttekintés végett lássuk az általam 
kifejtetteket most már szemléltető rajzban is, 
amint következik : 4) 

4) Ha megfordítva nézzük, élő fa alakja áll előttünk, 
melynek gyökere a keresztáldozat, törzse a szentmise-áldo-
zat, ágai a szentségek, koronája az imádság és szentelmé-
nyek, gyümölcsei a malasztok, erények stb. 
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Sic pelas 
d ilex it 

m u n di t m. 
Joan. III . 16. 

' — — — — — i ,   

KjRESZT-äLDOZÄT. 
Sacriíicium absolutum sen meritorie propit iatorium. 

^ g H 

I n i á c l s á g . 
Ex opere operantis. Segitő malaszt. Különféle lelki és ideig-

való javak. 

S z e n t e l m é n y e k . 
E x opere operantis. Ex divina sua origine. Ex auctoritate 
et intercessione Ecclesiae. Segitő malaszt. Különféle lelki és 

ideigvaló áldások. 

H é t s z e n t s é g . 
E x opere operato. Megszentelő malaszt és különleges segitő 
malasztok. Érdemes cselekedetek. Erények. Keresztény igazság 

és keresztény tökéletesség. 

Szentmise-áldozat. 
Sacrificium 

commemorati-
vum et realiter 
repraesentati-
vum sei) im-
petratorie pro-
pit iatorium et 
sic applieati-
vum. Eructus : 

per modum 
suffragii ex 

opere operato. 
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Egy létében saját fiai által megtámadott 
katholikus főiskoláról. 

B) A püspöki joglyceum jogi természete. 

(Folytatás.) 

2. A királyi megerősítő levél ezen szavai : „praenun-
cupatus episcopus eximio in promovendam rei l i terariae' 
bonaruœque artium incremento, publicam patriae prospe-
ritatem zelo ductus" arra használják fel a rendes taná-
rok, hogy kimutassák, miszerint a haza közjavának elő-
mozdítása volt az alapitó szándéka, de ha már ugy 
magyarázzák is a király szavait, vájjon a többi felekezeti 
akadémiáknak nem szintén az a czéljuk, hogy az ország 
javára tegyenek szolgálatot? oly tanintézetnek alapitó 
okmányát ő felsége bizonyára nem erősítené meg, mely-
nek czélja az ország java ellen irányulna. A kir. meg-
erősitő levél záradékának ezen szavait: „Consensum 
nostrum praebuimus salvo tamen supremo, quod relate 
ad quarumvis fundationum administrationem Majestati 
nostrae competit inspectionis jure, prout et alieno, salvia 
item et praeexistentibus, et quas in futurum defigere 
nobis visum foret in re literaria altissimis dispositionibus 
Nostris ect" is a lyceum kath. jellege ellen akarják fel-
használni. Hát nem tudják a rendes tanárok, hogy min-
den pia fundatio — ilyennek nevezi ő felsége a Szepesy 
alapítványt — fölött a felügyeleti jogot, valamint az in 
re literaia vagyis a tanulmányi rendszer fölötti intézkedési 
jogot a király mindig fentart ja magának ? ebből azt, 
hogy a Szepesy alapítvány nem katholikus alapítvány 
következtetni nem lehet. 

A királynak ezen in re literaria intézkedési jogára 
vonatkozólag irta néh. Girk György pécsi püspök 1864. 
decz. 20 án 2630. sz. a. kelt átiratában Pécs városának, 
hogy az in re literaria intézkedési jogot, bár a lyceum 
fölött kegyúri joggal bir, nem bátor magának eltulajdo-
nítani, mert ezen jog kizárólag ö felségét illeti. 

3. Hogy a rendes tanárok a püspöki lyceumnak 
kath. jellegét megdöntsék, hivatkoznak a közfelfogásra ; 
Pécs városa közönségének, a vidék több megyéjének tet-
teire és ő felségének a pécsi lyceum javára tett kegyel-
mes pénzbeli adományára. 

A közelfogás nem a rendes tanárok mellett szól. 
A püspöki lyceumot kath. tanintézetnek ismerte 

mindig és ismeri ma is egész Pécs városa, az 5 rendes 
tanárt kivéve; annak ismerte és ismeri ma is az egész 
ország, annak ismerte el maga ő felsége és az ország 
minden hatósága, maga a magy. kir. minisztérium is; az 
ellenkező eddig még soha senkinek eszébe sem jutott . 

A város és az ország több megyéjének tettei talán 
a lyceum kath. jellege ellen szólanak ? de hogy ; ugyan 
mit tett a város és mit tettek a megyék ? kérték 
Szepesyt, hogy nyissa meg a növendékpapok részére 
megalapított bölcsészeti tanfolyamot ^világiak részére is, 
és alapítsa meg a jogi tanfolyamot is ; talán ezen ké-
relmek lerontják a Szepesy által megalapított lyceum 
kath. jellegét ? Nem az határoz, hogy mily indokolással 
kérte a megye Szepesy lyceumának beczikkelyezését, 
hanem az, hogy mikép és mily jelleggel akarta meg-

alapítani és alapította meg tényleg Szepesy az intézetet, 
melynek alapitó levele királyi szentesítést nyer t ; azt 
pedig, hogy mily czélból és mily jelleggel alapitotta 
Szepesy az ő lyceumát már bőven kifejtettük. 

Ismételve hivatkoznak ő felsége V. Ferdinánd 
királynak a pécsi püspöki lyceumra tett pénzbeli ado-
mányára, melynek összegét 9186 váltó f r t 17 krban 
meg is nevezik. Ennek történetét az ő archívumaikban 
talált okmányok alapján föntebb igy adják elő: „A 
Szepesy-féle alapítvány jövedelme már a 40-es évek 
elején elégtelennek bizonyult be arra, hogy abból a 
tanárok fizetése födöztethessék. Az intézet tanárai tebát a 
királyhoz fordultak segélyezésért, minek következtében 
ő felsége V-ik Ferdinánd 1844-ben a kir. kincstárból ki 
is utalványozott egy összeget a Szepesy-alap gyarapítá-
sára." Ez határozottan téves állítás. 

Szepesy alapítványának jövedelme ugyanis a 40-es 
években a tanárok fizetésének födözésére bőségesen elég 
vol t ; a mi egybevetve az akkori jövedelmeket a kia-
dásokkal eléggé ki tűnik; de még ha az évi jövedelem a 
tanári fizetésekre elégtelen lett volna is, az akkori 
tanárok azt a tiszteletlenséget, hogy püspökük, kegyuruk 
ellen a kir. főkormányszékhez, vagy pláne ő felségéhez 
folyamodjanak, el nem követték volna. A dolog külön-
ben abban áll ; hogy Szepesy az általa alapított lyceumot 
tehesse örökösévé, a kir. kincstártól 6666 fr t 40 kr 
pengő pénz lefizetése mellett megszerezte a szabad vég-
rendelkezhetési jogot. Ennek megszerzése után végren-
deletében örökösének csakugyan a lyceumot tette,*) vég-
rendelete végrehajtóivá pedig püspöki lyceuma három 
facultásának senior-tanárait nevezte k i . H a l á l a után 
hagyatékából a kir. kincstár még 9186 frt 176/s krajczárt 
követelt váltó pénzben ; a végrehajtó tanárok előre lát-
ván azt, hogy Szepesy a lyceumot kora halála miatt nem 
hagyta oly anyagi helyzetben, hogy az idővel felmerü-
lendő szükségletek minden nehézség nélkül fedezhetők 
legyenek ; hogy ezen összeget is a lyceumi alapnak meg-
mentsék, folyamodtak ő felségéhez, hogy ezen a kincstár 
által utólag követelt összeg befizetését engedné el, mit ő 
felsége a halhatatlan nevü alapitó érdemeire való tekin-
tettel el is engedett. Ezen csekély összeg is tehát tulaj-
donképpen Szepesy vagyonból való volt. 

4. A mi ezen pontban a tanárok kinevezésére, 
megerősítésére és a lyceum igazgatóságának kormány-
nyal való közvetlen érintkezésére nézve felhozatik ; az 
minden tekintetben ugy van az egri érseki joglyceumnál 
is ; ebből tehát az intézet kath. jellege ellen következ-
tetést vonni szintén nem lehet. 

6. Végre, hogy a pécsi püspöki joglyceum nem 
egyszerűen felekezeti, hanem országos jellegű (értsd 
nem katholikus) főiskola, azt a rendes tanárok az ala-
pítvány vagyonának alkatrészéből akarják feltüntetni, 
azt állitván, hogy a joglyceum tényleges alapítványi 
vagyona vegyes alapítvány. 

A püspöki lyceumnak a mai érték szerint közel 
félmillió f r t vagyona fentebb részletesen volt elősorolva; 

') Az 1836. szept. 23-án kelt végrendeletének 19-ik pontja. 
2) „Executores autem nomino trium facultatum Cl. ac. A. R. 

DD. Seniores." Végrendelet 12. pont. 
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ez a nagy érték a mint már szintén fentebb világosan 
kimutattuk, utolsó k r iga pécsi püspökségnek Szepesyt illető 
jövedelmeiből került ki. 

A 9186 fr t 17ö/s kr váltó összegnek történetét és 
forrását a 3 ik pontban imént adtuk elő. 

A Miskolczy nagyprépost-féle ezer forint — mint 
már láttuk — nem a lyceumi alapra, hanem a templom-
nak az isteni tiszteletnél évenkint előforduló szükségleteire 
adatot t ; a lyceumi alappal kezeltetik ugyan, de kamatai 
a most mondott czélra a templomnak évenkint kifizet-
tetnek. 

A Nagy János volt pécsi nagyprépost 6300 frtnyi 
alapítványa jövedelmének egy része ma is évenkint mint 
ösztöndíj egy joghallgatónak kiadatik. 

A Girk György volt pécsi püspök 2000 frtos és 
1050 frtos adományának története az, hogy midőn a 
lyceum visszaállítására nézve a tárgyalások folytak, a 
kir. főkormányszék azon óhaját fejezte ki, hogy nyugdij-
alapról is kellene gondoskodni, ekkor ezen czélra a vá-
rosban gyűjtés eszközöltetett; ezen gyűjtés alkalmával 
küldötte Girk püspök adományát a város tanácsához. A 
gyűjtés összes eredménye csak 6277 fr t lett, ehhez maga 
a püspök 3050 frttal járult ! A 6277 frt az azóta egybe-
gyűlt kamatokkal együtt ma is külön kezeltetik. 

A püsp. joglyceum tényleges alapitványi vagyona 
tehát nem vegyes alapitvány mert az összes alapitványi 
vagyon egyházi vagyonból keletkezett, még a 9186 váltó 
frt 17 kr is Szepesy hagyatékából való. 

A többi néhány ezer forintból befolyt csekély évi 
jövedelem nem a lyceum fentartására, hanem más czélra 
fordittatik. 

Igaz, hogy Pécs városa 1873. decz. 1-én 470/10826 
szám alatt hozott közgyűlési határozatával évenkint 870 
frttal járul a tanárok fizetéséhez ; ez azonban nem dönti 
meg a joglyceum katholikus jellegét. A nagyrészt katho-
likus lakosságból álló Kecskemét városa közadókból éven-
kint 5 rendes tanárt fizet az ottani jogakadémiánál, de 
azért a jogakadémia ev. ref. jellegét megtartotta. Hány 
katholikus, ugy mint protestáns felekezeti intézet van ha-
zánkban, melyek alapjára egyesek valláskülönbség nélkül 
s pedig néha nagyobb összegekben hagyományoznak ; s 
jutott-e valakinek eddig eszébe azt állítani, hogy azon 
intézeteknek alapja ezáltal vegyessé vált és elvesztette 
eredeti az alapító által meghatározott jellegét ? A közok-
tatásügyi minisztérium 1896. évi költségvetésében 403700 
frt van felvéve felekezeti gymnáziumok évi segélyezésére. 

Ebből az ev. ref. gymnáziumok 106600 frtot, az 
ágost. hitv. gymnáziumok 70000 frtot, az unitáriusok 
10000 fr tot kapnak. Ezen állami segély által ezen tanin-
tézetek talán államiakká lesznek? dehogy lesznek, meg-
tartják eredeti protestáns jellegüket. 

Az által tehát, hogy Pécs városa 870 frt tal járul 
évenkint a joglyceum tanárainak fizetéséhez, az intézet 
katholikus jellege sérelmet nem szenved. 

Az előadottakból világos, hogy a pécsi püsp. lyceum 
elvitázhatlanul katholikus tanintézet. 

(Folytatjuk.) 

A kongruaösszeirás. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1896. évi márczius hó 17-én 878. ein. sz. a. kelt rendelete 
a latin és görög szertartású katholikus lelkészek és se-

gédlelkészek jövedelmeinek összeírása tárgyában. 

1. §. 0 császári és apostoli királyi Felségének 
Bécsben, 1896. évi április hó 16-án kelt legfelsőbb el-
határozása alapján a latin és görög szertartású katho-
likus lelkészek és segédlelkészek jövedelmeinek össze-
írását, a belügy- és pénzügyminiszter urakkal egyet-
értőleg elrendelem. 

2. §. Az összeírás megkezdésének ideje 1896. évi 
junius hó 20 ik napja. 

Az összeírás minden lelkészségben hatvan (60) nap 
alatt elkészítendő és az illetékes egyházmegyei hatóság-
hoz beküldendő. 

3. §. Rendeletem vétele után az egyházmegyei 
hatóságok azonnal intézkednek, hogy a megyéjükhöz 
tartozó lelkészek és segédlelkészek jövedelmei és kia-
dásai közhitelű okiratokkal támogatott bevallások alapján 
összeirassanak. 

4. §. Az összeiráshoz szükséges rovatos iveket 
tartalmazó füzétkék kellő számban bocsáttatnak az 
egyházmegyei hatóságok rendelkezésére. Az összeírás 
minden lelkészségben három példányban lesz kiállí-
tandó. 

5. §. Hogy az összeírás a kitűzött idő alatt meg-
felelő pontossággal legyen elkészíthető, minden lelkész a 
legnagyobb lelkiismeretességgel tartozik azt előkészíteni. 
Ezért az egyházmegyei hatóság rendelete után elkészíti a 
bevallás és összeírás tervezetét, és beszerzi a tételek iga-
zolására szükséges okmányokat. 

Bizonyító okmányok kellékei a későbbi szakaszok-
ban részleteztetnek. 

Minden bizonyító okmányt csak egy példányban 
kell csatolni. 

6. §. Az összeírásra vonatkozó összes okmáuyok 
bélyeg- és díjmentesek. Hasonlóképpen bélyegmentesek 
azon beadványok, melyeket a lelkészek a bizonyító 
okmányok beszerzése czéljából intéznek a hatósághoz. 

A bélyegmentes okmányok ezen jelzéssel látandók 
e l : „Kongrua-ügyben bélyegmentes." 

Az okmányok kiállítására az illetékes hatóságok 
külön rendeletben utasittatnak. 

7. §. A lelkészi jövedelmekre és kiadásokra vonat-
kozó összeírást minden lelkész az esperes felügyelete 
alatt eszközli, mind a három példányt aláírja és az egy-
ház pecsétjével ellátja. 

Az esperes mind a három példányt láttamozza. Az 
esperesek bevallásának példányai a főesperes által látta-
mozandók. 

8. §. A kegyúrnak vagy meghatalmazottjának alá-
írása is kikérendő. Ha ez kieszközölhető nem volt, ezen 
körülmény az összeirás végén följegyzendő. 

9. §. Az összeirási füzet „Au-val jegyzett első 21 
táblája a lelkészek, az azután következő „B'-vel jegjzet t 
3 tábla pedig a segédlelkészek jövedelmeinek és kiadá-
sainak összeírására szolgál. 
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Minden lelkész csak a jövedelmeinek és kiadásainak 
megfelelő rovatos lapot használja. 

10. §. A lelkészi jövedelmekből a következők esnek 
összeirás alá: 

a) földbirtoknál : annak kataszteri tiszta jövedelme, 
valamint annak jövedelmezősége a helyben szokásos utolsó 
öt évi (1891—1895) haszonbér átlagok szerint. Eltérő 
jövedelmi összegek esetén mindig a magasabb összeg 
szolgál a megállapítás alapjául. A plébánia épület és a 
hozzá tartozó melléképületek, továbbá az udvar és a 
kert, az utóbbi mindazonáltal csak egy és fél kataszt-
rális holdig, nem képezi a jövedelem megállapításának 
alapját. 

b) Bérbe adott épületeknél: a bérjövedelem való-
ságos mennyiségben, mindazonáltal az adótörvények 
szerint megállapított fentartási költség levonásával. Ez 
Budapesten 20 százalékot, O-Budán és oly városokban, 
melyek általános házbéradó alá esnek 25 százalékot, 
minden más helyen 30 százalékot. 

c) Tőkéknél : a kamat-jövedelem. 
d) Hasznot hajtó jogok, jogosítványok és iparüzletek 

tiszta jövedelme. 
e) Az állandó járadékok és javadalmazások kész-

pénzben, pénzértékben, terményekben vagy munkákban. 
A két utóbbinál a folyó, esetleg a canonica visitatióban 
vagy más jogérvényes megállapodásokban foglalt meg-
váltási árak szerint számítva. Behajtási költség czimen a 
brutto jövedelemből 1/6 rész levonandó. 

f) A helybeli templomvagyon bevételi maradványából 
búzott jövedelem, a mennyiben ilyen maradványok java-
dalmazási czélokra fordíthatók. 

g) A stóla illetmények a 21. §. értelmében kinyo-
mozandó átalányösszegben. 

h) Az anyakönyvi kivonatokért járó dijak, öt évi 
átalányösszeg szerint. 

i) Az ezen bevallások ideje előtt határozott összeg-
ben megállapított összes misedijak és istenitiszteleti cse-
lekményekre tett alapítványok jövedelme, ha azok beszá-
mításának az alapitó levél semmi határozmánya nem áll 
útjában. 

k) A káplán (káplánok) jövedelmei czimén a rend-
szeres készpénzfizetés összege, a részökre tett mise-
alapítványok jövedelme, a netáni stóla és egyéb állandó 
jövedelmek az erre szolgáló bevallási iven (B") egyenkint 
felsorolandók. 

11. §. Bevallható kiadások: 
a) a lelkészi jövedelmekre (10. §.) kirótt állami, tör-

vényhatósági, községi és egyéb, valamely törvényen ala-
puló közteher, vízszabályozási költség, az egyházmegyei 
nyugdíj és egyéb alapok részére fizetendő rendes évi 
járulék. 

b) Az anyakönyvek vezetésével járó irodai költségek 
fedezetére az ezen czimen élvezett és bevallott jövedelem 
10%-a. 

c) A jövedelmet terhelő valamely kötelezettség czi-
mén készpénzben vagy pénzértékben teljesített fizetések. 
Ilyenek : a jövedelemből fizetett lakbér, segédlelkészek 
ellátása, a lelkész javadalmazásához tartozó ingatlanokra 

felvett kölcsönök törlesztése és kamatai, lótartási átalány 
és fuvarköltség. 

d) Ha az előző 10-ik §. i) pontjában jelzett alapít-
ványi misék száma bizonyos szabályszerű és az illetékes 
egyházmegyei hatóság által meghatározott számot meg-
halad, ez esetben a más áldozárnak átengedett misedijak 
összege. 

e) Nagyobb épületfentartási költségek, melyek a 
fenálló törvények és rendeletek szerint a javadalmast ter-
helik, valamint azon rendkívüli költség, mely a vízszük-
séglet biztosítása czéljából felmerülhet. A bérépületekre 
fordított vízvezetéki, világítási és más, lakhatóság féltéte-
leit biztosító állandó költségek. 

12. §. Nem képezhetik bevallás tárgyát : 
a) A személyes állást (háztartást) illető, a föld-

birtok müvelésével ijáró és a plébánia épületek jókarban 
tartásának kötelezettségéből származott kiadások, a meny-
nyiben az utóbbiak husz forintot meg nem haladnak. 

b) Személyes adósságok, ezek kamatai és törlesztési 
részletei és a kártéritesek. 

Jövedelmek bevallása. 

13. §. Az összeirásí füzet czimlapján feltüntetendő 
az egyházmegye, a törvényhatóság és a plébánia neve, 
valamint az, hogy a lelkészség melyik szertartáshoz tar-
tozik. - <-

14. §. Az I. lapon bejegyzendő az egyházmegye, 
a törvényhatóság és a lelkészség neve. Továbbá a rend-
szeresített segédlelkészi állomások és a tényleg alkalma-
zott segédlelkészek száma és pedig betűkkel kiirva. 

Ugyanezen lap első rovatába mindenek előtt az 
anyaegyház neve irandó, azután pedig „Ehhez tartozó 
fiókegyházak : czimén folyó számok alatt a fiókegyházaki 
majd azután az egyes puszták, szállások, bánya- és 
ipartelepek, a külön álló malmok és korcsmák stb. soro-
landók fel. Ugyanezen rovatba jegyzendő a plébánia ke-
letkezésének ideje. Az erre vonatkozó okmányok másolatát 
mellékelni kell." 

A második rovatban feljegyzendő az első rovatban 
felsorolt helyek távolsága az anyaegyháztól, kilométerek 
szerint. 

A 3-ik rovatba kell irni a plébánia kötelékébe tar-
tozó és ott állandó lakhelylyel biró hívek létszámát az 
anya- és fiók-egyházak szerint külön-külön. 

A 4-ik rovatba irandó a kegyúr neve. Ha többen 
vannak, valamennyié. Ha a kegyuraságot a „közbirtokos-
ság" vagy más jogi személy bírja, akkor csak ez jelölendő 
meg. Ugyanezen rovatban jegyzendő fel a kegyuraság 
jogalapja. (Királyi adományozás, főkegyúri jóváhagyással 
ellátott szerződés, alapítás, gyakorlat.) 

Az 5-;k rovatba jegyzendők az említésre méltó, kü-
lönleges tények. Különösen, ha a kegyuraságra nézve 
valami különös körülmény forogna fenn. Ugyanezen ro-
vatba kell jegyezni a plébánia keletkezésére és esetleg a 
kegyuraság jogalapjára vonatkozó okmány másolatának 
jelzését ilyképpen: (ad A I. 1. ad A I. 4.) 

15. §. A II. rovatos lap első rovatában felsorolja a 
lelkész a plébániához tartozó ingatlanokat egyenként (A 
bérépületeket nem.) u. m. a lakóházat a melléképületeket 
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a belső telket és a külső birtokokat művelési ágak 
szerint. 

A 2-ik rovatban feljegyzi az ingatlanok térmennyi-
ségét a kataszteri felvételek szerint és a kataszteri 
tiszta jövedelmet. 

A 3-ik rovatba irandó a földbirtokok haszonbér-
jövedelme a hasonló minőségű földekre helyben, vagy 
azon a vidéken szokásos haszonbérek (1891—1895) öt 
évi átlaga szerint, akár vannak azok haszonbérbe adva, 
akár nem. 

A 4-ik rovat, melynek ez a czime van : „Megálla-
pított jövedelem" ugy ezen, mint a többi lapokon is 
üresen hagyandó, mert ezt a törvényhatósági felülvizsgáló 
bizottság fogja kitölteni. 

Az 5-ik rovatba irandó a kataszteri tiszta jövedel-
met és az öt évi átlagos bérjövedelmet igazoló okmány 
jelzése igy : ad A II. 2., ad A II. 3. Ugyanezen módon 
jelzendők a többi lapokon is az egyes tételeket igazoló 
okmányok. 

16. §. A kataszteri tiszta jövedelmet a hitelesített birtok 
ivvel kell igazolni. A szokásos haszonbérjövedelmet a 
haszonbéri szerződés másolatával vagy a községi (városi) 
elöljáróság bizonylatával kell igazolni. 

A haszonbéri szerződés másolatát a községi elöl-
járóság, illetve a polgármester hitelesiti. 

A községi bizonylatot kis- és nagyközségben a 
főszolgabíró, esetleg saját észrevételeinek feljegyzése 
mellett aláírni köteles. 

A kataszteri tiszta jövedelem bejegyzésénél a plé-
bániai épület és a hozzátartozó melléképületek, továbbá 
az udvar és kert (ez utóbbi egy és fél kat. holdig) 
figyelmen kivül hagyandók, 

Ott, hol a tagositási per még nincsen befejezve s 
ennélfogva a lelkész legelő- és erdőilletménye nem 
tudható, ezen illetmények tényleges haszna az (1891— 
1895) öt évi átlag szerint a községi (városi) elöljáróság 
által kiállított bizonylattal igazolandó. 

Ezen bizonylatokat kis- és nagyközségekben a fő-
szolgabíró is aláírja. 

A III-ik lap első rovatában felsorolja a lelkész a 
plébánia bérépületeket vagy épületrészeket, röviden 
megjelölve azok rendeltetését. 

A 2 ik rovatban felsorolja ezek brutto jövedelmét, a 
3 ik rovatban a 10. §. b) pontja értelmében megállapított 
tiszta jövedelmet. Mindezt igazolja a községi (városi) elöl-
járóság bizonylatával. 

(Folytatjuk.) 

IRODALOM. 
+ A protestáns reformáczió története Angolor-

szágban és Írországban. Irta Cobbet Vilmos. Ez a jeles 
és nagyhírű egyháztörténelmi munka most füzetes válla-
latban jelenik meg a „Magyar Néplap" kiadásában. Cob-
bet Vilmos angol nagybirtokos volt e század elején. Ura 
a hamshiri grófságban levő botlogi uradalomnak. Vallá-
sára nézve maga is angol-protestáns, amely körülmény 
kiváló súlyt kölcsönöz jelen őszinte munkájának. Kezdet-
ben mint katona hazája szolgálatára szentelte életét, de 

1791-ben ezredesi ranggal elhagyta a hadsereget. 1792-
ben Francziaországba utazott, honnét Filadelfiába ment, 
ahol 1811-ig tartózkodott. Hazájába visszatérvén, a The 
Weekly Register czimü jeles folyóiratot alapitá és szer-
keszté, melyben a polgári szabadságot igen tüzesen védte. 
Több nevezetes munkát irt, melyek között legterjedelme-
sebb az „Angol parlament története" czimü 12 kötetes 
derék müve. 0 benne a nép, szabadságának s jogainak 
legbátrabb szókimondó hű barátját tisztelte s mint ilyet 
képviselővé választá. Az a munkája, mely most jut a 
magyar közönség kezébe, szintén legjelesebb müvei közül 
való. Nagy alapossággal és igazságszeretettel van megirva. 
Megjelenésekor óriási benyomást tett nemcsak honfitár-
saira, hanem az egész müveit világra, miért is minden 
müveit nemzet sietett a maga nyelvére átültetni. Mind-
ezek után helyén valónak találjuk, hogy Cobbet Vilmos-
ban, a katonában, az angol nagybirtokosban, a képviselő-
ház tagjában és protestánsban a magyar közönségnek 
is legyen alkalma egy oly történetírót megismerni, ki 
minden előítélettel ment lévén, van bátorsága az igazsá-
got részrehajlatlanul föltárni. 

Nagyon szerencsés gondolatnak tartjuk a „Magyar 
Néplap" szerkesztősége részéről e mű kiadását, már csak 
azért is, mert ez a mű meg fogja érlelni a magyar pro-
testáns reformáczióról való hasonló mű kiadásának gon 
dolatát. 

íme itt adjuk a kiadó „Magyar Néplap szerkesztő-
ségének felhívását: 

T. olvasóinkhoz ! 
E füzetben egy rendkívül érdekes és tanulságos 

munkát adunk a közönség kezébe. Az van benne el-
mondva: miként terjesztették el Angolországban a pro-
testantizmust? És pedig annyi nyíltsággal, annyi hűséggel 
annyi elevenséggel beszéli el mindezt a szerző, hogyha 
kezébe fogja az ember, nem tud tőle megválni. A pro-
testantizmus mezítelenre van benne vetkőztetve és a 
maga csupasz valóságában van bemutatva. S e könyv 
becsét, adatainak súlyát leginkább az növeli, hogy nem 
katholikus, hanem protestáns és angol ember irta. Nem 
nevezheti tehát senki se a szokás szerint : katholikus 
rágalomnak. 

E könyv 1834-ben már megjelent magyarul is, de 
egy-két év alatt elfogyott. Miután protestáns véreink az 
ujabb időben eddig nem tapasztalt erővel támadnak a 
katholikus egyházra, szükségesnek tartottuk e könyvet 
modern nyelvre átirva újból kiadni és a közönség 
közé bocsátani, hogy közönségünknek alkalmat nyujtsunk 
a protestantizmus gyomrába tekinteni s azt kivül-belül 
jól megismerni. Aki e könyvet figyelemmel elolvassa, az 
aztán szóba állhat a vitatkozni szerető protestánsokkal. 
Nem szégyenül meg. 

A munkát könnyebb megszerezbetés végett füze-
tekben adjuk ki. 

Minden három hétben jelenik meg egy három 
ives füzet. 

Egy füzet ára 25 kr. 
Az egész munka 8—10 füzetre terjed. 
Megrendelhető a „Magyar Néplap" szerkesztőségé-

len: Budapest, VIII. ker., Práter utcza 44. sz. 
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Ismételjük, e munka oly figyelemre méltó, hogy 
sajnálnunk kellene, ha elvbarátaink között csak egy 
találkoznék is, ki nem rendelné meg. 

Tisztelettel 
a „Magyar Néplap" szerkesztősége. 

= Énekek és Imák cz. könyvem II-ik kiadása el-
fogyott . Mielőtt a III-ik kiadást összeáilitanám, kérem a 
m. t. érdeklődőket, hogy praktikus észrevételeikkel mielőbb 
hozzájárulni szíveskedjenek. Ara félvászonba kötve, arany 
kereszttel 15 kr, vászonhuzattal 25 kr. Előleges rende-
lőimnek minden tízre egy ingyen példányt nyújtok. Meg-
keresések főtisztelendő Székesváry Imre plébános úrhoz, 
vagy alulírotthoz intézendők. Kiváló tisztelettel Köböl-
kut, Esztergommegye. Stampay János, főtanitó. 

X A zsidó vérgyilkosságok története napjainkig. 
Történelmi tanulmány. Irta Freimut Bernardin, fordította 
Eisztorikus. Kiadja Lepsényi Miklós, Budapesten, 1896. 
8-r. 218 1. Ára 1 frt 50 kr. 

A hétfőn lefolyt esküdtszéki tárgyalás mutatja, hogy 
a zsidó-kérdésnek ez az oldala szakadatlanul napirenden 
van, s azért ez a munka idején jött s hivatva van, hogy 
világosságot nyújtson sok ember fejében. 

V E G Y E S E K . 
— Kegyes tanitórendünk minél inkább közeleg a 

hitetlen állami mindenhatóság vasmarku iskola-uralma, 
annál szorgalmatosabban foglalkozik dicső alapitója 
Kalazanti sz. József szellemének felélesztésével. Legújab-
ban a budapesti tanárképző és papnevelő intézet fiatal 
növendékei egy gyakorló iskolát alapítottak „Academia 
Calasantiana" név alatt. A szép jövőjű önképző iskola 
most szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, — 
mert kalazanczi sz. József ezen a napon öltözött be, — 
tartotta első diszülését. Magyarországnak nincs jövője, 
csak a szent István által lerakott keresztény alapokon. 
A kegyes-tanitórendre, mint a magyar kath. értelmiség-
nek legtöbb munkást állitó nevelő tényezőjére, rendkívül 
nagy hivatás van kiróva. Ha ezt betölti, a jövő századok, 
mint a magyar katholikus intelligenczia fensőbbségének 
megmentőjét és fentartóját fogják őt — első sorban — 
üdvözölni. 

— Nagy kath. iskolai alapítványok. Özv. Kalmár 
Józsefné, szül. Fazekas Anna kunfélegyházai lakos 4 rend-
beli iskolai alapítványt tett, még pedig a Kun-Félegyhá-
zán felállítandó és szerzetesnők vezetése alatt álló 2 osz-
tályú róm. kath. elemi leányiskola javára 54,000 frttal, 
továbbá az ugyanott felállítandó 4 osztályú róm. kath. 
jellegű elemi fiu-iskolára 73,000 frttal, végül az ugyan-
csak ott felállítandó vakok intézetére és róm. kath. 
óvodára összesen 30,000 frttal és ingatlanokkal. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter nevezett alapitónak a 
tanügy előmozdítását czélzó ezen hazafias és áldozatkész 
tettéért, őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította, 
íme tehát, csak ki kellene mondani, hogy kath. tudomány-
egyetemet alapítunk s akadna — adakozó köztünk is. 

— Ezen az uton haladunk mi is. A vallás üldö-
zés mániája tartja fogva Francziaországot. Az 1900-iki 
kiállítás előkészítésével foglalatoskodó munkások ezrei 
kérvényt intéztek a parlamenthez, hogy minden 7 ik nap 
munkaszünet engedtessék nekik. Nemcsak keresztények, 
hanem legnagyobb részben katholikusok lévén, termé-
szetes, hogy 7-ik nappal a vasárnapra gondoltak ; és a 
parlament többsége mikép határozott ? A hetedik napi 
munkaszünetet megszavazta, de csak ugy, ha nem a 
vasárnapot kívánják megszentelni, hanem a hét bármely 
más napját. Tehát erőszakkal kényszeríti a népképviselet 
a szegény munkás népet, hogy egyedüli vigaszától, er-
kölcsi és lelki szükségletétől elfordulva, tántorodjék a 
nihilizmus karjaiba. Ezen az uton haladunk mi is s nem 
sokára ott leszünk a hol a francziák. 

— Papi nyugdíj. Az esztergomi egyházmegye papi 
nyugdijának a primási konzisztorium által kiküldött ren-
dező bizottsága nagy szorgalommal dolgozik. A bizottság 
tagjai Boltizár József elnöklete alatt dr Csernoch János, 
dr Roszival István és Venczell Antal. Munkálatai már 
annyira előrehaladtak, hogy a tervezetet nemsokára meg-
küldik az esperesi kerületeknek hozzászólás végett. A 
tavaszi koronákon tehát ez az érdekes munkálat fogja 
képezni a tanácskozások főtárgyát s a papság eddigi me-
leg érdeklődése e fontos, s annyiszor megsóhajtott ügy 
iránt őszinte hálává változik majd ő eminencziája s az 
általa behelyezett bizottság ügybuzgalma iránt. 

— Milléniumi doktorok. A budapesti kir. magyar 
tud. egyetem tanácsa elhatározta, hogy a millénium 
emlékére kiváló érdemű férfiakat, kik a tudományok 
terén is kitűntek tiszteleti doktorokká fogja avatni. E 
végből a hittudományi kar is szándékozik doktorrá 
avatást honoris causa végezni. A promotio kihirdetése az 
egyetem májusi diszülésében fog megtörténni. 

— Középiskolai hittanár. A vallás és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszter Bajthay Péter áldozárt és a 
budapesti II. kerületi állami főreáliskola r. kath. helyet-
tes tanárát, ugyanezen főreáliskolához r. kath. rendes 
hittanarrá nevezte ki. 

Felhívás.*) 

Azok, kik 1867 óta a budapesti kir. magyar tudo-
mány-egyetem hittudományi karától a Horváth-féle alapít-
ványból pályadijat vagy jutalomdijat nyertek, nyertes 
művöket, ha még be nem küldöttek volna, kiállítás végett 
néhány nap alatt a kar dékáni hivatalába vagy hoz-
zám beküldeni szíveskedjenek. Ezentulra pedig a nyer-
tesek illetve nyerendők vegyék szíves tudomásul, hogy 
müvükből egy példányt a kari könyvtárnak beküldeni 
több mint czélszerü, azért azt el ne mulaszszák. 

Budapesten, 1896. márcz. 28. 
Dr Breznay Béla, 

mint az ezredévi kiállítás III/ l . vagyis 
felsőiskolai alcsoportjában 

a kath. hittani intézetek hiv. biztosa. 

*) Kérjük kath. laptársainkat e sorok szives átvételére. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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A váczi „Milléniumi emlék." 
{1896. márcs. 15.) 

Nincsen okunk örömre gyúlni 
Az ezredévi fordulón, 
Mert ellenségink győzedelme 
Minket megnémit, gyászba von. 

A márcziust sem ünnepeltük, 
Nem ily szabadság kell nekünk, 
Mert mi lelkünkből azt akarjuk, 
Hogy „rabok többé ne legyünk!" — 

De ím' előjő egy Apostol, 
Kinyujta áldó jobb kezét, 
Hogy ínséges könyűt törölve 
Irgalmát hintse szerte-szét. 

Ezrek imája hat az égbe 
S szent ünneppé lett ez a nap, 
A szeretet nagy ünnepévé 
Avatta a szent pillanat. 

Meghódolunk, Főpap, előtted, 
Látván : nagy lelked mit mivel, 
Ki egymagad kipótolád ím', 
Mit század-év mulaszta el. 

Megvontad a díszt önmagadtól, 
Hogy besugározd a szegényt 
S mit elvonultan rejtegettél, 
Egyszerre öntsd ki mind a fényt. 

Ünneppé lett e forduló év, 
„Emi ék "-ed a nagy áldozat, 
Mit a magyarok Istenének 
Keresztény szíved bemutat. 

Bár értenék nagy lelkedet meg 
Azon a túlsó oldalon! . . . 
De a nagyok lassan kivesznek, 
S megmarad mind az — epigon. 

Viz Zoltán. 

Az imádságos könyvek kiadóinak s a lelki-
pásztoroknak figyelmébe. 

Azr imádságos könyvek egyik szerfelett fon-
tos része: „a lelkiismeret megvizsgálás "-a vagy 
„gyónó tükör" rendszerint hiányos. Két kérdés 
hiányzik belőlük, melyeknek pedig nem szabad, 
különösen az ujabb időben, jó imádságos könyv-
ből hiányzaniok. 

Mindakét kérdés az első parancsolathoz tar-
tozik, melynél első sorban a hit ellen elkövetett 
vétkekről van szó. Az egyik kérdésnek körülbe-
lül ilyformán kell szólnia: „Nem vétkeztem-e 
hitem ellen azáltal, hogy gyermekeimet, vagy 
gyermekeimnek egy részét protestáns vallásnak 
engedtem át?" A bűn súlyos voltának feltünteté-
sére zárójelben oda lehet tenni : „A ki vegyes házas-
ságban él s beleegyezik abba, hogy gyermekei vagy 
gyermekeinek része prot. vallásban neveltesse-
nek, ez által megfosztja gyermekeit az egyház 

2: 
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lelki kincseitől, milyen: asz. mise, igazi gyónás, 
igazi oltáriszentség stb., mely lelki kincseket az 
Ur Jézus drága vére árán szerzett meg lelkünk 
üdvösségére. Az ilyen szülő olyformán vétkezik, 
mintha maga hittagadóvá lenne." Ha a katholi-
kus férfi vagy nő, ki vegyes házasságra akar 
lépni, vagy ilyenben él, azt olvassa imádságos 
könyvében, gondolkodóba esik, s óvakodni fog e 
bűntől, vagy ha már részes benne, tán igyekezni 
fog azt jóvá tenni. A másik szintén fontos kér-
dés, ilyformán tehető : „Nem támogattam-e válasz-
tásnál szavazatommal olyan férfiút, ki sz. vallá-
som ellen működött?" 

Ne mondja senki: ez nem volna egyéb, mint 
a politikának belevitele a vallás szentélyébe! — 
A ker. vallás a lelkiismeretnek s a ker. ember 
'összes cselekvésének az irány it ója. A polgári jogok 
gyakorlása nem képez kivételt. Akkor ugyan-
ilyen logikával azt lehetne mondanunk: a ki 
mint hivatalnok sikkaszt, vagy mint mesterem-
ber csal, ezt nem tartozik meggyónni, mert hát a 
hivatal, vagy mesterség nem tartozik a vallás-
hoz, a hivatalt vagy mesterséget nem szabad a 
család szentélyébe bevinni. 

Természetes dolog, hogy a hivek gyóntatá-
sánál, ha a lelkipásztor gyanitja, hogy a gyónó 
ama kérdé&ek egyike vagy másika ellen vétke-
zett, tapintatosan kell feltennie a gyóntatónak eze-
ket a kérdéseket. Sőt már a ker. oktatá-ban s pré-
dikáczióban is kell szólnia e kérdésekről. Hogy 
a prudentia ily dolgoknál különösen szem előtt 
tartandó, tán emlitenem sem kell. 

Szuszai Antal, 
karkápláxi. 

Egy létében saját fiai által megtámadott 
katholikus főiskoláról. 

B) A püspöki joglyceum jogi természete. 

III. 

A pécsi püsp. lyceum vagyoni helyzete. 

Minthogy a püspöki joglyceum már ismertetett 
ingó és ingatlan vagyonának jövedelmei, ma már nem 
elegendők arra, hogy a tanári fizetések a kir. jogaka-
démiai tanárok mai fizetéseivel egyenlősittessék, a püs-
pök pedig, ki a hiány pótlására eddig is évenkint saját-
jából 3000—4000 frtot adott kijelentette, hogy a jog-
lyceum javára hozott évi áldozata ezen összeggel elérte 
véghatárát ; s igy ennél többet évenkint adni nem haj-
landó ; a rendes tanárok források után néznek, melyek-
ből fizetéseik felemelését remélhetnék ; első sorban for-
rásul az államkincstárt ismerik fel; másik forrásul az 

intézeti vagyonnak czél- és korszerűbb kezelése által 
hisznek a bajon segiteni. 

Hogy az államkincstár részéről várható volna e az 
évi segély és mily czimen, arra az államkincstár körül-
ményeihez képest, azok akik annak jövedelmei fölött 
rendelkeznek, adhatnák csak meg a kellő feleletet ; a 
mi az intézeti vagyonnak czél- és korszerűbb kezelését 
illeti, a rendes tanárok nem adják meg az utasítást arra 
nézve, hogy hogyan volna az intézeti vagyon czél- és 
korszerűbben kezelhető ; csak nem azt értik, hogy az 
intézet pénzei uzsorára adassanak, vagy pedig, hogy az 
intézeti vagyonnal börze spekulácziók történjenek? a 
püspök természetesen ezek egyikére sem vállalkozhatnék. 
Legyenek teljesen megnyugodva a rendes tanárok arról, 
hogy az intézet vagyona a legbiztosabban van elhe-
lyezve és hogy az a legczélszerübben kezeltetik, a mit 
világosan bizonyit az, hogy a Szepesy által eredetileg 
letett 100500 frt alaptőke ma már 187676 frtra sza-
porodott. 

IV. 
A püspöki joglyceum fenntartása és fejlesztése. 

Azon pontokra nézve, melyeket a rendes tanárok a 
püspöki lyceum keletkezésére, fenntartására, fejlesztésére 
és jogi természetére előadtak ; a fenntebbiekben már 
megadatott, a kellő válasz ; itt csak az általuk ujabban 
felhozott pontokra szoritkozunk. 

Az 1865. évi visszaállító kir. resolutio megadta a 
püspöki lyceumnak a nyilvános jelleget, melynél fogva 
államérvényes bizonyitványokat adhat ki, mely joggal 
alapítása idejétől kezdve egész 1848-ig is bir t ; fentartotta, 
valamint már az alapító levelet megerősítő kir. iratban is fen-
tartatott az, hogy a tanulmányi rendszerre nézve már 
akkor kibocsájtva volt, vagy ugyanarra későbben ki-
bocsájtandó rendeletek határozatai ezen tanintézetre 
nézve is, mint mieden más hazai jogi tanintézetre kö-
telező erővel bír janak; de hogy akár az 1865. évi kir. 
resolutio, akár az azt kisérő főkormányszéki leirat, a 
pécsi joglyceum visszaállítását határozottan azon föl-
tételek kikötése mellett engedélyezte, hogy a pécsi 
püspöki joglyceum a kormány közvetlen rendelkezése 
alatt álljon; az a határozottan téves és a közönség fél-
revezetésére szóló czélzatos állítás. Mutassák ki a rendes 
tanárok, hol vannak akár a királyi resolutióban, akár a 
főkormányszéki leiratban azon szavak, melyekben cx-
pressis verbis kiköttetett, hogy a pécsi püspöki joglyceum 
— kivéve a tanulmányi rendet — az állam közvetlen 
rendelkezése alatt álljon ? Ellenkezőleg éppen az 1850. 
szeptember 29-én kelt legfelsőbb elhatározás, melyre ő 
felsége a visszaállító okmányban hivatkozik, köti ki 
expressis verbis a 6-ik §-ban, hogy a püspöki tanintézet 
önállásában sértetlen marad. 

Az sem áll, hogy a most idézett legfelsőbb elha-
tározás értelmében a püspöki joglyceumnak állami 
segélyre volna joga. 

Ezen legfelsőbb intézkedés 
1. §-a ugyanis igy szól: „a pozsonyi, kassai és 

naggráradi kir. jogakadémiák újonnan szerveztetnek ; a 
győri jogakadémia további rendelkezésig zárva marad." 

2. §-a, pedig: „az újonnan szervezett akadémiák 
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ezentúl es. kir. jogakadémia nevet viselendnek és a 
mennyiben saját és alapitványi tőkéik költségeik fedezé-
sére elegendők nem volnának, javadalmat az álladalmi 
kincstárból fognak kapni.11 

Ezen §. tehát csak az akkori pozsonyi, kassai és 
nagyváradi cs. kir. jogakadémiákról szól és csakis ezeknek 
nyitja meg szükség esetén az államkincstárt; de sem a 
pécsi püspöki, sem a protestáns felekezeti jogakadémiákra 
nem vonatkozik, mert ha vonatkoznék, akkor a pécsi 
püspöki joglyceum visszaállítása alkalmával, midőn a 
.helytartótanácsnak aggályai voltak, vájjon : az alap jö-
vedelmei födözni fogják-e a később netán felemelendő 
tanári fizetéseket, a főkormányszék erre a forrásra rá-
mutatott volna ; a protestáns jogakadémiák fenntartói 
pedig ezen §. alapján már régen nem kérték, hanem 
követelték volna és pedig joggal jogakadémiáikra nézve 
az államsegélyt. 

Nincs tehát a püspöki joglyceumnak joga arra, hogy 
ezen §-ra támaszkodva az államkincstártól segélyt köve 
teljen. 

Evvel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy azon 
esetben, ha a püspöki joglyceum a tanulmányi alapból, 
mint szintén kath. vagyonból minden állami ingerentia 
nélkül segélyben részesittetnék, hogy azt elfogadni nem 
lehetne. 

A püspöki lyceum országos jellegét (érts nem ka-
tholikus jellegét) elismerték — mondják — Girk, Kovács 
és Dulánszky püspökök is ; még pedig Girk I. fejezetben 
idézett nyilatkozata és kibocsátott pályázati hirdetése 
által ; az utóbbiak pedig az által, hogy Kovács püspök a 
jogakadémiák organisatiójára vonatkozó 1874. évi szabály-
zatot elfogadta s ő, valamint utódja is a tanári fizetéseket 
a kir. jogakadémiai tanárok fizetéséhez alkalmazta. 

Hogy Girk püspöknek nyilatkozata, melyet Pécs 
városához intézett arra vonatkozik, miszerint az in re li-
teraria jogot habár kegyúr is, nem bátor magának eltu-
lajdonítani, mert ez a jog ő felségét illeti, azt már B. 
1-ső pontban kimutat tuk; a mi pedig az általa kibocsá-
tott pályázati hirdetést illeti, ez a hirdetés „a pécsi püs-
pöki nyilvános joglyceumnál" betöltendő két tanszékre, 
nem pedig a pécsi országos jogakadémiára szól ; megem-
líti ugyan, hogy a kinevezendő rendkívüli tanárnak kilá-
tása van oly illetékekre, milyenekkel a kir. jogakadémiai 
tanárok birnak, de ő maga mégis a kinevezendő rendkí-
vüli tanár fizetését csak 750 frtban szabja meg ; nem pe-
dig 900 frtban, mely fizetéssel akkor a kir. jogakadémiák 
rendkívüli tanárai birtak. Hogy Kovács a jogakadémiák-
nak 1874 ben történt reorganisatióját a pécsi püspöki 
lyceumra is elfogadta, ez nagyon természetes, mert ez a 
tanulmányi rendszerre — in re literaria — vonatkozott : 
ezt pedig minden jogi tanintézet, tehát a pécsi is, ha 
nyilvános jellegét megakarta tartani, elfogadni tartozott ; 
az ezen érdemben kibocsátott szabályzat a tanári fizeté-
sekre nem vonatkozott, mert benne ezekről egy szó sin-
csen ; hogy mind Kovács, mind pedig a mostani pécsi 
püspök a lyceum tanárainak oly fizetéseket adtak és pedig 
saját jövedelmeikből való jelentékeny hozzájárulással, mi-
lyennel a kir. jogakadémiai tanárok eddig birtak, az csak 
az ő nagylelkűségüket mutatja, mert erre ők kötelezve 

nem voltak ; csakis az alap jövedelmeinek erejéhez képest 
lettek volna kötelesek a fizetéseket kiszolgáltatni, a mint ezt 
3. 1865-től pont alatt bőven kifejtettük. Ebből tehát sem 
az nem következik, hogy a lyceum kegyurai oly fizetése-
ket tartoznának adni a joglyceum tanárainak milyenekkel 
a kir. jogakadémiák tanárai birnak, sem pedig az, hogy 
a tanároknak joguk volna oly fizetéseket követelni mint 
a milyennel a kir. jogakadémiáknak tanárai vannak java-
dalmazva. 

Amit a rendes tanárok a jelenlegi püspököt illetőleg 
felhoznak, arra nézve már kimutattuk, hogy a pécsi püs-
pöknek nincsen joga arra, hogy a Szepesy-féle alapítványt 
bárkinek felajánlja, vagy átengedje ; mert az alapítvány 
nem a pécsi püspöké, hanem a kath. egyházé. 

* 
* * 

A ki eddig nem tudta volna, hogy a rendes tanárok-
nak az intézet kegyura elleni oly kíméletlen fellépése, az 
emlékiratnak kibocsátása, az egész országban való szét-

I küldözgetése és azoknak a minisztériumokhoz való be-
nyújtása mi czélból tör tént ; az megtudhatja az emlékirat-
nak azon szavaiból, melyekben az ultumatumot követ-
kezőleg formulázzák : „helyeztessék a pécsi jogakadémia 
minden tekintetben, nem csak a tanügyi ellenőrzés, hanem 
az anyagiak fölötti gondozás tekintetben is a magas kor-
mány felügyelete és közvetlen intézkedése alá." továbbá : 
„az ily országos jellegű intézet nem bírhat a magánjogi 
váltózhatlanság jellegével, hanem annak az állam ren• 
delkezési joga alá kell vetve lenni.11 

Addig bujkálódtak tehát „az országos jellegű" 
„közjellegü alapítvány"-féle kifejezések mögött, mig 
végre határozottan kimondják, hogy a püspöki lyceum 
alapításával „nem felekezeti jellegű" — azaz nem katho-
likus jellegű — „intézet létesítése szándékoltatottazért 
természetesen nem az ő saját maguk, hanem a közjó 
érdekében, azon alapítványt, melyet Szepesy Pécs váro-
sának halhatatlan nevű püspöke, oly nagy áldozattal, 
önmagától megvonva sokszor még a legszükségesebbeket 
is, a pécsi püspökségnek őt illető jövedelmeiből, tehát 
egyházi vagyonból létesitett „az állam rendelkezési joga 
alá kell vetni ;u azaz confiskálni kell. 

Az e részbeni teendők iránya, módja és eszközeire 
nézve — minthogy erre a rendes tanárok felszólítva 
uincsenek — nem tesznek javaslatot; mivel azonban ők 
maguk a kivitelre gyengék, erőtlenek, tehát a cselek-
vésre felhívják magát az államot. 

A communizmus eszméi terjednek ; a kath. egyházi 
vagyonnak és a katholikus alapítványoknak saecula-
risatióját hazánkban már egy püspöki tanintézet nyilvános 
rendes tanárai hirdetik, hálából azon egyház iránt, mely-
nek egyik katholikus alapítványa eddig nekik kenyeret 
adott ! 

Tudják meg azonban Szepesy intézetének nyilv. 
rendes tanárai azt, hogy még egy csöpp vér fog folyni 
ereinkben, addig a pécsi püspöki joglyceumot katholikus 
jellegétől megfossztani nem engedjük. 

27 
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A kongruaösszeirás. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1896. évi márczius lió 17-én 878. ein. sz. a. kelt rendelete 
a latin és görög szertartású katholikus lelkészek és se-

gédlelkészek jövedelmeinek összeírása tárgyában. 
(Folytatás.) 

17. §. A IV-ik lap első rovatában felsorolandók a 
hasznot hajtó jogok és jogosítványok, valamint ipar-
üzletek, u. m. malomtartás, malommércze, halászat, 
fahasználat, legeltetés, makkoltatás stb. Pontosan meg-
jelölendő vájjon ezek a lelkészt a községgel vagy a 
földesúrral közösen birt erdőből, halastóból, malomból 
stb. illetik-e meg vagy a saját erdejéből, halastavá-
ból stb. 

A 2-ik rovatba ezen jogokból, jogosítványokból és 
iparüzletekből eredő haszonvételek pénzértékét kell fel-
jegyezni egyenként. 

A 3-ik rovatban írandó az összes jövedelem kész-
pénzben. 

A haszonvételek pénzértéke a létező bérszerződések 
hiteles másolatával igazolandó. Ha ilyenek nincsenek, az 
öt évi (1891—1895.) átlagos haszonvételt a községi (vá-
rosi) elöljáróság igazolja, a mely bizonylatot kis- és nagy-
községben a főszolgabíró is aláír, 

18. §. Az V-ik lap első rovatába bejegyzi a lelkész 
mindazon szolgáltatásokat, melyeket a plébániához tartozó 
hivek évenkint visszatérőleg akár párbér, akár más név 
alatt készpénzben vagy terményekben teljesíteni tartoznak 
és pedig az anya- és fiókegyházak szerint külön-külön. 

Ezen bejegyzésnél tüzetesen ki kell tüntetni az 
egyéni szolgáltatás jogalapját, mértékét és módozatát. 
Nevezetesen azt is, vájjon a szolgáltatás párok, házak, 
telkek vagy igásmarhák szerint történik-e? Váljon az 
özvegy fiérfiak és nők fizetnek-e és ha igen, mily 
arányban? Ha ugyanazon plébániában az egyes szolgál-
tatások kulcsa, illetve módozata különböző, például a 
pénzbeli szolgáltatás páronkint, a terménybeli szolgál-
tatás házak vagy telkek szerint történik, akkor ezen 
szolgáltatások egymástól elkülönítve jegyzendők be. 
Minden egyes szolgáltatásnál fel kell jegyezni a szolgál-
tatásra kötelezettek számát is. 

A 2-ik rovatba jön a szolgáltatások pénzértéke 
ugy a mint az a fennáló jog szerint a lelkészt megilletné, 
habár az tényleg be nem folyik is ; ellenben a 3-ik 
rovat arra szolgál, hogy abban a lelkész a tényleg be-
folyó jövedelmet jegyezze fel az 1891—1895. öt évi 
átlaga szerint. 

A szolgáltatások jogalapja, névértéke és módozata 
a canonica visitacio vagy más alapokmány ide vágó 
tételének másolata által igazolandó, mely a községi 
(városi) elöljáróság és a kerületi esperes aláírásával 
hitelesítendő. 

Ezen másolatokat az esperesek bevallásánál a fő-
esperes írja alá. 

A természetbeli szolgáltatások pénzértékét, ha erre 
nézve a canonica visitació nem tartalmaz rendelkezést, a 
helyi árak 1891—1895. öt évi átlaga a községi (városi) 
elöljáróság állapítja meg. Ezen megállapítást a kis- és 

nagy községekben a főszolgabíró esetleg észrevételeinek 
feljegyzése mellett aláírni köteles. 

A szolgáltatásokból tényleg befolyó évi jövedelem 
első sorban a lelkész párbérnaplója alapján, az 1891—1895-ig 
terjedő öt év átlaga szerint állapittatik meg és ez eset-
ben bizonyító okmány gyanánt a párbérnaplónak az 
esperes által gondosan átnézett és hitelesített másolata 
szolgál. Ha ilyen napló nem létezik, akkor a tényleg 
befolyó évi jövedelmet a községi (városi) elöljáróság 
által kiállított bizonylattal kell igazolni, a mely bizony-
latot a kerületi esperes esetleg észrevételeinek feljegy-
zése mellett aláírni tartozik. 

A tényleg befolyó jövedelem pénzértékének egy 
hatodrésze behajtási költség czimén levonandó és a 
törvényhatósági felülvizsgáló bizottság a „Megállapított 
jövedelem" rovatába a levonás után fenmaradt összeget 
fogja beiktatni. 

Ha valamely szolgáltatás merőben a szokáson ala-
pulván, sem a canonica visitacio, sem más hitelt érdemlő 
okirat által nem igazolható, a lelkész az erre vonatkozó 
bizonylatot a szolgáltatásra kötelezettektől szerzi meg. 
Ha ezek a bizonylat kiadását bármi okból megtagadnák, 
az illetékes első fokú közigazgatási hatóság, a lelkész 
írásbeli megkeresésére, a kötelezettek meghallgatása 
mellett, a gyakorlaton nyugvó szolgáltatás alanyát, mér-
tékét és módozatát jegyzőkönyvileg állapítja meg és 
ezen jegyzőkönyv fog bizonyítékul szolgálni. 

19. §. A Vl-ik lap első rovatában a hivek által 
teljesített munkabeli szolgáltatásokat kell feljegyezni 
ugyanazon elvek szerint, a melyek a pénz és terménybeli 
szolgáltatásokra nézve az előző (18) szakaszban előirvák. 

Itt is tüzetesen fel kell tüntetni az egyéni szolgál-
tatás alanyát, mértékét és módozatát: váljon kik és minő 
(kézi vagy igás) munkát tartoznak teljesíteni és mennyi 
a szolgáltatásra kötelezettek száma az egyes munkabeli 
szolgáltatásoknál, valamint összesen. 

A 2-ik rovatban a lelkészt jogilag megillető szol-
gáltatások pénzértékének egyenkénti és összes feljegyzése 
következik ; a harmadik rovatba pedig a tényleg telje-
sített szolgáltatások pénzértéke az (1891—1895.) öt év 
átlaga szerint jegyzendő fel. 

A bizonyító okiratokra az előbbi (18) szakaszban 
megállapított módozatokat kell szem előtt tartani és a 
törvényhatósági felülvizsgáló bizottság a tényleg teljesí-
tett szolgáltatások pénzértékének egyhatod részét, be-
hajtási költségek czimén itt is levonja. 

20. §. A VII. lap első rovatában feljegyzendők az 
esketési, avatási és temetkezési stoladijak az egyházme-
gyei szabályzat vagy a helyi szokás szerint. Ott, hol a 
házszentelésért járó coleda is a stoladijak közé számítta-
tik, az e czimén fennálló pénzbeli és természetbeli szol-
gáltatások egyéni mértékét és módozatát is fel kell 
tüntetni, valamint a szolgáltatásra kötelezettek számát, 

A 2-ik rovatba írandó a stolaköteles cselekmények 
száma osztályonkint és összesen (1891—1895) öt évi 
átlag szerint. 

A 3-ik rovatba a lelkészt jog szerint megillető 
jövedelmet kell beirni. 
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A 4-ik rovatba a tenyleg befolyó jövedelem jegy-
zendő az 1891 — 1895-ig terjedő öt év átlaga szerint. 

A stoladijak egyéni mértékét az egyházmegyei 
szabályzat, a canonica visitáció vagy más, a gyakorlatot 
tanusitó okmány másolatával kell igazolni, melyet az 
esperes (ezeknél főesperes) hitelesít. 

A stelaköteles cselekmények öt évi átlagos számát 
az anyakönyvi adatok és a plebánia-napló alapján az 
esperes (főesperes) által kiállított bizonylattal kell 
igazolni. 

A felszámitható stoladijak mennyiségét végérvé-
nyesen az egyházmegyei hatóság állapítja meg. 

21. §. A VIII-ik lap első rovatában az anyakönyvi 
kivonatok átlagos számát kell beiktatni az 1891—1895. 
terfedő öt év adatai szerint. 

A 2-ik rovatba az anyakönyvi kivonatok után él-
vezett évi jövedelmet. 

Az anyakönyvi kivonatok átlagos számát az esperes 
igazolja. Az esperesek bevallásában pedig a főesperes. 

22. §. A. IX-ik lap első rovatában felsorolandó 
azon alapítványi tőkék összege, a melyek jövedelme a 
lelkészt illeti akár misék, akár egyéb egyházi cselek-
mények végzéseért, akár ilyenekre való kötelezettség 
nélkül. Tüzetesen megjelölendő, hogy az alapítványi tő-
kék miként vannak elhelyezve, váljon valamely közpénz-
tárban, vagy magánfélnél adóslevél alapján és milyen 
magas kamatláb mellett ? 

A 2-ik rovat arra szolgál, hogy az alapitványi 
misék összes számát feltüntesse; a 3-ik rovatba pedig a 
mise és egyéb alapitványi tőkéből húzott összes kamat-
jövedelmet kell feljegyezni. 

A mise és egyéb alapitványi tőkék után élvezett 
kamatjövedelmet az esperes (ezek bevallásánál a főespe-
res) által hitelesített bizonylattal kell igazolni. Az esperes 
(főesperes) a lelkész által feljegyzett alapitványi tőkéket 
összehasonlítja a lelkészi javadalom legújabb vagyon-
leltárával, a misealapitványokról vezetett naplóval és az 
utolsó, elintézett templomszámadással. A hitelesített bi-
zonylatban az összes mise- és egyéb alapítványokat fel 
kell tüntetni, nevezetesen azokat is, a melyekre vonatko-
zólag nincsen alapitó levél, valamint az alapítványok kö-
vetkeztében végzendő cselekmények nemét és számát, 
továbbá a tőkék elhelyezését és jövedelmét. 

Nem számitható be azon alapítványok jövedelme, a 
melyekre nézve az alapitó levél akként intézkedik, hogy 
az a lelkész kongruájába be ne számittassék. Továbbá 
nem számitható be az alapítványok kamatjövedelmének 
azon része, mely az alapitó levél értelmében nem a 
lelkészt, hanem az egyházat, az éneklőt, a szegényeket 
vagy más valakit illet. 

23. §. A X-ik lap első rovatába írandók azon 
pénzbeli és terménybeli szolgáltatások egyenként, melye-
ket a plébániai hitközség, vagy a politikai község (város) 
párbérmegváltás (aversio) vagy járandóság (deputatum) 
czimen a lelkész részére teljesíteni tartozik. Világosan 
kiteendő váljon a szolgáltatás a plébániai hitközséget, 
vagy a politikai községet (várost) terheli-, valamint azt 
is, hogy a megváltás mikor történt ? 

A 2-ik rovatba vezeti be a lelkész a megváltott 

párbérből vagy járandóságból húzott jövedelem pénz-
értékét. 

Ezen szolgáltatások jogalapja, mértéke és módozata 
a canonica visitatio vagy más alapokmány ide vonatkozó 
részének másolatával igazolandó, a mely másolatot a 
községi (városi) elöljáróság és az esperes (főesperes) 
hitelesítenek. 

A terménybeli szolgáltatások pénzértékét az 1891 — 
1895-ig terjedő öt évi helyi árak átlaga szerint a községi 
(városi) elöljáróság bizonylatával kell igazolni. Ezen 
bizonylatot kis- és nagy községekben a főszolgabíró, 
esetleg saját észrevételeinek feljegyzése mellett, tartozik 
aláirni. 

24. §. A Xl- ik lap első rovatában feljegyzendő 
azon összeg, melyet a politikai község (város) házi 
pénztárából az 1868. évi 53-ik t.-cz. 23-ik §-a értelmében 
segély czimen fizet a lelkésznek. 

Nem tévesztendő össze ezzel azon fizetés, melyet 
valamely szab. kir. város vagy más község (város) kegy-
uraság czimen teljesít, mert ez utóbbit a következő 
XII-ik lapon a kegyúrtól járó szolgáltatások rovatába 
kell bevezetni. 

A segély czimén évenként fizetett összeget a 
községi (városi) elöljáróság igazolja. 

25. §. A XII. lap első rovatában felsorolandók 
azon szolgáltatások egyenként, melyeket a kegyúr kész-
pénzben, terményekben vagy munkákban a lelkész ré-
szére teljesíteni tartozik, vagy pedig azon ingó és ingat-
lan tőkék, melyek a kegyúri terhek megváltása czimén 
átengedve lettek. 

A 2-ik rovatban feljegyzi a lelkész a kegyúr által 
teljesített szolgáltatások vagy megváltási tőkék jövedel-
mét készpénzben. 

A kegyúri szolgáltatások vagy megváltási tőkék a 
canonica visitatio vagy más alapokmány idevágó részének 
másolata által igazolandók, a mely másolatot a községi 
(városi) elöljáróság és a kegyúr hitelesítenek. Ha a 
kegyúr a másolatot alá nem irta, az esperes ezen körül-
ményt a másolatra indokolva feljegyzi és aláírja. 

A terménybeli és munkabeli szolgáltatások pénz-
értékének megállapítása tekintetében a 18. és 19. §.-ban 
előirt szabályok szerint kell eljárni. 

Ha a kegyúr valamely szolgáltatást nem teljesít, 
ezen körülményt a lelkész a „Bizonyítékok és észre-
vételek" rovatában felemlíti és a községi (városi) elöl-
járóság által kiállított bizonylattal igazolja. 

A nem teljesített szolgáltatást a „Megállapított 
j övede lemibe betudni nem lehet. 

26. §. A XIII-ik lap első rovatában a lelkész 
a vallásalapból, az egyházmegyei vagy más közalapból 
élvezett évi jövedelmeket egyenként felsorolja és pontosan 
megjelöli, hogy minő czimen nevevetesen: kongrua ki-
egészítés, állandó segély, lótartási átalány, vagy más 
czimen kapja-e azt? 

A 2-ik rovatba összegezve irja be az ilyképp élve-
zett jövedelmeket. 

Minden ilyen jövedelmet azon pénztár bizonylatával 
kell igazolni, a mely a fizetést teljesiti. 

Azon összeget, a melyet a vallásalap vagy más köz-
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alap, mint kegyúr fizet, nem itt, hanem az előző XII 
lapon kell bejegyezni. 

27. §. A XIV-ik lap első rovatában a lelkész egyén-
ként beiktatja azon készpénzbeli és egyéb jövedelmeket, 
melyek őt káplántartás czimen akár a kegyúrtól, akár a 
plébániai hitközségtől, akár a politikai községtől (város), 
akár a vallásalapból, vagy más közalapból megilletik. 

A 2-ik rovatba összegezve irja be ezen jövedel-
meket. 

Az egyes bevételi tételeket a canonica visitatio vagy 
más alapokmány ide vágó részének az esperes (főesperes) 
által hitelesített másolatával kell igazolni, vagy pedig azon 
pénztár bizonjlatával, a mely a fizetést teljesiti. 

28. §. A XV-ik lap első rovatában feljegyzi a lel-
kész a templomvagyon bevételi feleslegéből húzott jöve-
delmet az 1891—1895-ig terjedő öt évről évenkint, egyen-
kint, a mennyiben az ilyen felesleg a lelkész javadalma-
zására fordítható. 

A 2-ik rovatba irja az emiitett öt évi jövedelem 
átlagát. 

A lelkész jogát a templomvagyon bevételi feleslegé-
nek élvezetére a canonica visitatio vagy más alapokmány 
idevágó részének az esperes (főesperes) által hitelesített 
másolatával kell igazolni 

A jövedelem mennyisége az emiitett öt évi átlag sze-
rint a templomvagyon számadásaiból állapítandó meg és 
az esperes (főesperes) által ennek alapján kiállított bizony-
lattal igazolandó. 

A kiadások bevallása. 
29. §. A XVI. lap első rovatában felsorolja a lel-

kész az általa élvezett jövedelmekre kirótt állami, tör-
vényhatósági, községi vagy egyéb, valamely törvényen 
alapuló közterheket, továbbá a vízszabályozási költségeket, 
valamint azon kiadásokat, melyeket az egyházmegyei 
nyugdíj és egyéb alapok számára fizetni tartozik. 

A 2-ik rovatba összegezve vezeti be ezen kiadá-
sokat. 

Az egyes kiadási tételek az azokra vonatkozó adó-
könyvekkel, adóhivatali bizonylatokkal, vagy fizetési meg-
hagyásokkal, a nyugdij és egyéb egyházi alapokra való 
fizetések az esperes által kiállított bizonylattal igazolan-
dók. Az esperesek bevallásának ezen tételeihez szükséges 
bizonylatokat a főesperes állítja ki. 

30. §. A XVII. lap első rovatában feljegyzendő az 
anyakönyvi kivonatok átlagos jövedelmének 10°/0-a mint 
az anyakönyvek vezetésével járó irodai költség. 

Az anyakönyvi kivonatok öt évi átlagos jövedelmé-
nek (21. §.) 1 0 % _ a c s a k ott vehető fel kiadásba, a hol 
az anyakönyvek vezetésével járó irodai költségek nem a 
templomvagyon jövedelméből fedeztetnek. Ezen körülmény 
az esperes (főesperes) által kiállított bizonylattal iga-
zolandó. 

31. §. A XVIII-ik lap első rovatába azon fizetéseket 
kell feljegyezni, melyek a lelkészi jövedelmet valamely 
kötelezettség czimen terhelik. Ide tartoznak, különösen 
olyan helyeken, melyeken a lelkész nem kap természet-
ben lakást vagy lakbért, a tényleg fizetett lakbér összegei 
a segédlelkész (segédlelkészek) ellátása; a lelkészség java-
dalmazásához tartozó ingatlanokra felvett kölcsönök ka-

matai és törlesztése ; lótartási átalány és fuvarköltség. 
Ellenben fel nem vehetők azon kiadások, melyek ezen 
rendelet 12-ik szakaszásban felsorolvák. 

A második rovatba ezen kiadások összegezve jegy-
zendők be. 

A lakbér összege a szerződés másolatával igazolandó, 
a másolatot a községi (városi) elöljáróság hitelesiti. Szer-
ződés nem létében a lakbérösszeget a községi (városi) 
elöljáróság igazolja. 

Egy segédlelkész tartásáért, hacsak szerződés vagy 
alapítvány következtében más intézkedés nem áll fenn, 
200 azaz kétszáz frtnál több nem számitható fel. A tény-
leg, állandóan alkalmazott segédlelkészek számát az egy-
házmegyei hatóság igazolja. 

Az ingatlanokon nyugvó kölcsönök törlesztése és 
kamatai fejében fizetett összeg az ide vonatkozó okmány 
másolatával igazolandó. A másolatot a községi (városi) 
elöljáróság hitelesiti. 

Mindazon lelkészek, a kik a vallásalapból, vagy 
más forrásból lótartási átalány vagy fuvarköltség czimen 
jövedelmet élveznek és ezen jövedelmet a bevallási ivekXIlI-ik 
lapján (26. §.) bevallották, itt kiadás gyanánt írhatják be. Ha 
a helyi körülmények, nevezetesen a fiókegyházak nagy távol-
sága egy vagy két ló tartását szükségessé teszik, a lelkész 
indokolt előterjesztésére, melyet az esperes (főesperes) 
véleményezése mellett ir alá, a törvényhatósági felül-
vizsgáló bizottság a lótartási átalány beszámítását azoknak 
is engedélyezheti, a kik e czimen átalányt nem kapnak. 
Az igy engedélyezett, beszámítandó összeg azonban egy 
ló tartására 63 azaz hatvanbárom forintnál több nem 
lehet. E czimen ugyanis a vallásalap nagyobb összeget 
engedélyezni nem szokott. 

Ha a helyi körülmények szerint állandó lótartásra 
ugyan nincs szükség, de a lelkésznek a fiókegyházak 
ellátása költséget okoz és ezen czimen semmi jövedelmet 
nem kap, a törvényhatósági felülvizsgáló bizottság a 
lelkésznek indokolt és az esperes (főesperes) által tá-
mogatott kérelmére 50 azaz ötven frtot meg nem haladó 
fuvarköltség beszámítását engedélyezheti. 

32. §. A XIX-ik lap első rovatába iktatja a lelkész 
azon misék számát, melyek elvégzését más lelkésznek 
köteles átengedni, mert azokat maga elvégezni nem 
képes. 

A 2-ik rovatba jegyzi az átengedett misék után 
járó dijak összegét. 

Az elvégezhető misék számát minden egyházme-
gyében az egyházmegyei hatóság állapítja meg. Miután 
pedig a megállapított számot meghaladó miséket más 
áldozárnak tartozik a ^lelkész átengedn', azért az ezek 
után fizetett összeget kiadásképpen irja be. Ha az át-
engedett misékért az alapitó levélben semmi határozott 
összeg sem állapíttatott meg, az egyházmegyében szo-
kásos misedijak számitandók. 

Az átengedett misék számát és azok után fizetett 
dijakat az esperes (főesperes) által kiállított bizonylattal 
kell igazolni. 

33. §. A XX-ik lap első rovatában felsorolandók a 
nagyobb épületfentartási költségek a melyek fennálló 
törvények és rendeletek értelmében a lelkészt terhelik, 
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valamint azon rendkivüli költség, mely a vizszükséglet 
biztosítása végett felmerülhet. Ugyanazon rovat alatt 
iktatja be a lelkész a bérépületekre fordított vízvezetéki, 
világítási és más, a lakhatóság feltételeit biztosító költ-
ségeket, megjegyeztetvén, hogy az ezen rendelet 16 ik 
§-a értelmében már levont épületfentartási költségek itt 
újból le nem vonhatók. 

A 2-ik rovat összegezi ezen költségeket. 
A nagyobb épületfentartási költségek közé fel nem 

vehetők a plébániai épületek jó karban tartásának költ-
ségei, a mennyiben e czimen az egyes tételek husz 
forintot meg nem haladnak. 

A nagyobb épületfentartási költségeket az egyház-
megyei hatóság igazolja annak kitételével, hogy az en-
gedélyezett épitkezési költség mennyi ideig fogja a 
lelkészi jövedelmet terhelni. Az egyházmegyei hatóság 
igazolja továbbá a vizszükséglet biztosítására engedélye-
zett költségek összegét. 

A bérépületekre fordított vízvezetéki, világítási stb. 
költségeket a községi (városi) elöljáróság igazolja, a meny-
nyiben az igazolásul szolgáló nyugtatványokat hitelesíti. 

Ezen kiadások megállapításánál az 1891 — 95-ig ter-
jedő öt év átlaga szolgál irányadóul. 

34. §. A XXI ik lapon a jövedelmi és kiadási tételek az 
előző (I—XX.) összeirási lapok „Megállapított jövedelem" 
és „Megállapított kiadás" rovataiból jegyeztetnek be és 
egymással szemben állíttatván, a végösszegek összehason-
lítása fogja a lelkész tiszta jövedelmét megállapítani. 

Ezen lapot nem a lelkész tölti ki, hanem a törvény-
hatósági felülvizsgáló bizottság, az előző bekezdésben 
leirt módon. A megállapított tiszta jövedelem számokkal 
és betűkkel írandó ki és hitelesítésül a törvényhatósági 
felülvizsgáló bizottság elnöke és jegyzője írja alá. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TODOSITASÖK, 
Esztergom, márcz. 29. Főpásztori rendelet a fő-

megye területén, főleg Budapesten tartózkodó idegen papolc 
misézésére vonatkozólag :*) — 

Pervenit iam ad aures nostras plurimos in bac am-
plissima archidioecesi, prae primis vero in metropoli regni, 
nostrae subiecta iurisdictioni, exteros moram trahere lon-
giorem, imo sedes habere fixas sacerdotes, quin sciatur 
unde sint aut quo vadant, quid sibi velint aut unde vivant. 
Quod vero hac in re dolendum est maxime admitti tales 
ab Ecclesiarum parochis seu rectoribus ad sacrum facien-
dum, baud requisitis prius ad praescriptionem canonum 
(Cone. Trid sess. XXIII. c. 16.) litteris suorum Antisti-
turn, aut si fuerint reguläres suorum Superiorum testi-
monialibus. Malo huic mederi volentes, praesentium tenore 
singulis et universis Ecclesiarum parochis atque rectoribus 
observationem praescriptionum canonicarum inculcantes 
simul prohibemus ne sacerdotes exteros, si noti sint, ultra 
octo dies, si ignoti, ne semel quideni ad sacrum celebran-
dum admit tant, nisi litteras testimoniales — in metropoli 
regni a Vicario nostro aeppali recognitas seu subsignatas 

11 ) Lásd a Religio-Vallás márcz. 14-én megjelent Indítványt 

— exbibuerint. Excipiuntur illí tantum peregre profici-
scentes aut occasione in primis millenarium festivitatum 
metropolin regni visitantes, qui saltern uni ex ministris 
ecclesiae, in qua celebrare desiderant, vei alteri personae 
fide dignae probe sunt noti, aut quorum commendatitae 
litterae, recenti omniffo dato ac subscriptione proprii epi-
scopi aut praelati munitae, dignoscuntur ab aliquo ex 
ministris (parocho vel cooperatore) ecclesiae ut certo 
authenticae. 

Quoniam vero cautelae hae ideo sunt praescriptae, 
ne quis censuris irretitus aut alias indignus accedat ad 
celebrandum sacerdos ignotus, hinc suapte sequitur mini-
me posse parochum aut ecclesiae rectorem sacerdotes 
exteros sacrum facere et pietati vacare intendentes a 
celebrando arcere testimonialibus rite provisos, neque 
licere exigere ut sacerdotes exteri pridie se iam parocho 
insinuent celebraturi, sed sufficit si summo mane in sa-
cristia exhibeant parocho aut eius vices gerenti necessaria 
documenta. Rectorum autem erit ecclesiarum providere, 
ut tempore solemnitatum millennarium, sufficienti quotidie 
ac praesertim diebus Dominicis adsint numero ministri, 
celebrare volentibus ad aram deservituri, prout et ipso-
rum erit curare, ut paramenta semper praesto sint con-
gruentia rubricis neenon omnia ad sacrificium requisita 
ac necessaria. Dabunt pariter operam singuli et universi 
ad quos attinet, ut aeditui humanitate sacerdotes exteros 
praeveniant atque débita urbanitate, eos tamen sine veste 
talari nullo modo et nullo sub praetextu celebrare per-
mittant. 

Denique ad maiorem exterorum sacerdotum commo-
ditatem, ne scilicet ante celebrationem in nomen Antistitis 
aut de orationibus imperatis irquirere debeant, praesenti-
bus mandamus, ut in omnibus civitatum ecclesiarum sacri-
stiis propatulo loco apponatur Tabella concinne maiusculis 
litteris, bene conspicuis exhibens: 1. nomen Antistitis et 
Patroni ecclesiae; 2. orationes imper at as, i .e. in omnibus 
missis cantatis imperatas esse orationem pro Papa et pro 
Rege, in missis vero privatis nullas imperari, nisi durante 
hoc anno millenari diebus Sabbathi : de B. M. Virgine ; 
Dominicis vero : de Protorege s. Stephano. Adnotetur 
pariter in eadem tabella diebus Domini in missis cantatis 
ad libitum celebrantis omitti posse unam aut aliam ora-
tionem secus imperatam, si colleotarum numerus per ad-
dendam orationem hoc anno imperatam de S. Bege Ste-
phano nimium in modum excresceret. 

Datum Strigonii, 29. Martii, Dominica Palma-
rum, 1896. Claudius, 

Card. AEppus. 

Róma. Egy konokság büntetése. — 
DECRETUM 

Sanctae Romanae et Universalis 
Inquisitionis 

Feria IV. die 5 Februarii 1896. 

Apostolicae Sedi certo ionotuit Pauldm Miraglia 
presbyterum dioecesis Pactensis m Sicilia, sed a pluribus 
mensibus in dioecesi Piacentina proprio Ordinario non 
probante degentem, vexasse et vexare isthic clerum per 
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oblocutiones typis quoque éditas et etiam traducendo ad 
tribunalia laicorum plures egregiae notae presbyteros ; 
cum vero ob alia plura typis édita minime probanda et 
pervicaciter asserta proliibitus fuerit ab Ordinario loci a 
cuiuscumque sacri ministerii exercitio,- ncrh jjoodo non 
resipuisse, aut erratorum veniam petfesse,,-sed\ ei vtîxillura 
rebellionis contra eumdem loci, ubi ipse morliïur, Ordi-
narium erexisse et in maiora scandala praecipitem pro-
ruisse, profanam scilicet mensam in profana quadam aula 
collocando, ibique conciones, invito Episcopo, habendo, 
sacrosanctum Missae Sacrificium sacrilege peragendo, san-
ctissimam Eucharistiam adeo sacrilege confectam distri-
buendo et imo SSmi Dni Nostri PAPAE LEONIS XIII 
licentiam talia infanda patrandi mendacissime iactando. 

Sacra igitur Congregatio S. Romanae et Univ. In-
quisitionis, ne a suo munere deficiat, neve salus anima-
rum ex buiusmodi scandalis gravissimo ac certo expona-
tur periculo, cum praedictus sacerdos Paulus Miraglia ex 
praecedentibus exhortationibus et salutaribus minis ac 
poenis nihilo melior effectus fuerit, sed obstinatior evase-
rit, veteribus supradictis nova ac graviora scelera cumu-
lando, atque idcirco ex nota, manifesta et explorata cen-
surae violatione, incidisse in irregularitatem perpetuam ac 
interdictionem a sacrisfaciendis ; a qua nonnisi auctoritate 
Apostolica liberari valeat: eumdem ipsum sacerdotem 
Paulum Miraglia per praesentes admonet, ut cesset a populo 
Dei conturbando et resipiscat, et veniam ab Episcopo 
petat, huiusque pareat mandatis, et ad saniora consilia 
revertatur, immania quoque scandala reparando : quem in 
finem ipsi statuuntur peremptorie quindecim dies ab huius 
decreti notitia decurrendi, quorum primi quinque pro pri-
mo canonico monitionis termino, alteri quinque pro se-
cundo, alteri quinque pro tertio decernuntur: quibus inu-
tiliter elapsis excommunicationem maiorem ipso facto 
incurrat. Atque hoc decretum eadem S. Congregatio man-
dat intimari ipsi Paulo Miraglia efficaci et tuto modo, 
affigi publice in Sacrariis Civitatis et Dioecesis Placenti-
nae, et notificari Ordinario Placentino et Ordinario 
Pactensi. 

Datum Romae die, mense, et anno supramemoratis. 
L. f S. 

IOS. MANCINI, 
S. Rom. et Univ. Inquisitionis 

Nótárius. 

V E G Y E S E K . 
— A milléniumi ünnepségek legfőbb vallási 

része, a budavári Mátyás-templomban tartandó hálaadó 
istentisztelet, május 3-án megy végbe. A király, királyné, 
a királyi család tagjai, az ország szine-java részt vesz 
ezen istentiszteleten, melyet Vaszary Kolos biboros her-
czegprimás pontifikál. A herczegprimás már megküldte a 
miniszterelnöknek az istentisztelet rendjét, mely főbb vo-
násaiban a következő: Május 3-án délelőtt féltizenegykor 
megkondulnak a Mátyás-templom összes harangjai, a 

meghivottak bevonulnak a templomba s elfoglalják 
helyeiket. Néhány perczczel 11 óra előtt érkeznek a 
király, a királyné s a királyi család tagjai. Mikor az 
uralkodó pár kocsija a Tárnok-utcza sarkára ér, a 
harangozást megszakítják s a Szent-Háromságtéren a 
katona-zenekar rázendit a Bogisich-Jókai „Király-
hymnusa-ra. A királyi párt a templom ajtajában a püs-
pöki kar élén Yaszary Kolos biboros érsek, herczegprimás 
fogadja teljes papi ornatusban. Az énekkar „Salvun fac 
regem nostrum" kezdetű éneket adja elő s a királyi pár 
harsonaszó között elfoglalja az evangeliumi oldalon a 
trónust. Pontban 11 órakor kezdődik a Te Deum, utána 
a nagy mise, a melyet a herczegprimás pontifikál a püspöki 
kar segédletével. A Te Deumot a papság és az énekkar 
unisono énekli. Mise alatt Liszt Ferencz koronázási „Es-
dur" miséjét adják elő. Gradualera a „Boldogasszony 
anyánk, régi nagy patronánk" kezdetű, a török hódolás-
ból származó énekből adnak elő két szakaszt Bogisich 
átiratában. Offertoriumkor pedig az „Ah, hol vagy ma-
gyarok tündöklő csillaga" kezdetű éneket szintén Bogisich 
átiratában. Az előadók ugy az ének, mint a zenekar tag-
jai, legjelesebb művészeink közzé tartoznak. Mise végén a 
hgprimás körülbelül tiz perczig tartó beszédet mond. A 
zene és énekkar a Jókai-Bogisich „Király-hymnus'-t zen-
díti rá, mire a királyi pár a hgprimás és a püspöki kar 
kíséretében kivonul a templomból. 

— Zsidó Őszinteség. Tönkre ment egy zsidó ban-
kár. Keresztény barátja vigasztalni akarta. »Nagy fájda-
lommal értesültem, úgymond, az ön szerencsétlenségéről. 
Az ön családja teljes részvétemet birja." „Oh kérem, vála-
szolá a zsidó bankár, a mi az én családomat illeti, legyen 
ön nyugodt. Én gondoskodtam róla. Forditsa inkább rész-
vétét hitelezőimre s azok családjaira." 

— Oroszország Rómában régészeti intézetet akar 
felállítani. Erre az évre 10,000 rubelt utalványozott ki az 
intézetre. Iswalski orosz ügyvivő a Vatikánnal már egyet-
értésre jutott. 

— Hitvalló királyleány. A bécsi hivatalos 1 ap 
jelenté, hogy Mária Valéria főherczegasszony a bécsi tanító-
nők és nevelőnők egyesületének védnökségéről lemondott. Ez 
az elhatározás, a melyre hasonló a legnagyobb ritka-
ságok közé tartozik, természetesen nagy feltűnést kelt. 
E nagyszabású hősi hitvallomás oka és lefolyása a 
következő : A tanítónők egyesülete röviddel ezelőtt 
könyvsorsjátékot rendezett és azt hirdette, hogy a sors-
játék is a főherczegnő védnöksége alatt áll. Tette pedig 
ezt felhatalmazás és a nélkül, hogy a sorsjáték tervezetét 
bemutatta volna a főherczegnő udvarmesterének. A fő-
herczegnő csak utólag értesült a dologról és különösen 
amiatt sértődött meg, hogy olyan könyveket sorsoltak 
ki az ő állítólagos védnöksége alatt, amelyeknek irányát 
nem helyeselheti. A lemondó levélben a fenséges asszony 
meg is irta, hogy a könyvek összeállítása legszentebb 
vallási érzelmeit sértette. A kisorsolt könyvek között 
voltak ugyanis Darwin, Brehm, Schopenhauer, Luther és 
Büchner főbb müvei. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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A F O L T Ä M Ä D Ä S Ü N N E P E N . 

Föltámadás, húsvéti ünnep, 
Alapköve igaz hitünknek, 
Szivből köszönt a még hivő magyar ! 
S köszönt vele bérez és halom ma, 
Rügyek, bimbók, csalit s fa lombja, 
Pázsit, mező, erdő, cser és fagyai. 
Erdőn, ligeten ma neked csicsereg 
Yig alleluját sok ezernyi sereg. 

Föltámadott, akit megöltek, 
Ki életet hozott a földnek, 
S kit üldözött sátán, pogány, zsidó. 
Föltámadott mint égi lepke 
(Üres gnbó a sírja, leple) 
Bár dnrva kő s őr állt felette. 
Föltámadott a nagy „néplázitó !" 
Jertek neki zengeni alleluját, 
Dicsérni az üdv csoda vértanuját! 

Hová leve, pokol! fulánkod? 
Ki fél ma, bár kohód fú lángot? 
Az Élet él! — Halál, te meghálál! 
A rabbilincs széttört, lehulla: 
Limbuszban is zeng alleluja, 
Az ottani fogság fogoly ma már. *) 
Jézus, ki a lánczokat összetöröd, 
Most áldnak a szellemek, égi körök ! 

*) Captivam duxit captivitatem' 
antiíona. 

énekli egy elmés 

Csak egy van még, kit láncz bilincsel, 
Örömoka kinek ma sincsen: 
A bűnös sziv, a rosz lelkismeret! 
E lelki holt, e síri Lázár. . . 
Nehéz a kő, mit bűne rá zár: 
Örülni hát oka hogy is lehet? 
Oh bűn fia, hagyd el a sír üregét, 
Élvezd te is a Ma dicső örömét! 

És kelj te is ujabb erőre, 
Ezres hazánk! haladj előre! 
Föltámadás, új élet néz ma rád. 
Vezéredül Krisztust tekintsed : 
Akkor lehull nyűgöd, bilincsed, 
Mint télutón ágról a zúzmarák. 
Hagyd ott a lethargia átkos ölét: 
S víg alleluják kora gyúl ki föléd! 

Répássy János. 

HÚSVÉTI FŐPÁSZTORI SZÓZAT, 
FÖm. és főt. Yaszary Kolos bibornok, hgprimás, 
esztergomi érsek ur húsvéti levele a fömegye pap-

ságához. 

Annua propediem recurrente gloriosae Ser-
vatoris Christi Jesu anastaseos solemnitate, felici 
mox ac triumphali redeunte die, quam fecit Do-
minus, exultemus Yenerabiles Fratres! et laete-
mur n ea. Hac siquidem die constabilita est 
fides nostra : coelestis spes patriae nobis est 
facta: salutis nostrae completum est sacramen-

28 
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tum. Quo vero gaudium nostrum sit plenum et 
laetitia sancta, expurgato veteri fermento, quem-
admodum Christus resurgens ex mortuis iam non 
moritur, nec mors illi ultra dominabitur, ita et 
nos ad celebrandum paschale sacramentum utrius-
que testamenti paginis instruct^ misericordiam 
Domini intelligentes, in novitate ambulemus vi-
tae, ad vetustatem, quam deseruimus, numquam 
redituri. Itaque aeterni Regis splendore illustrati, 
lucem nos profitentes atque salem huius mundi, 
terrena si forte nimium hucusque quaesivimus 
ac negleximus coelestia, incipiamus a modo 
nolle, quae hactenus voluimus, desinamus velle, 
quae adusque nolle nescivimus, ut omnium una 
sit fides mentium, et pietas actionum. Ad sem-
piterna vocatos animos peritura bona non tene-
ant: surgentem e tumulo Christum sequi gesti-
entes, caduca desideria non retardent: viam 
ingressos veritatis fallaces huius mundi illecebrre 
atque pro evangelicis dotibus regnantia ubique 
vitia, uti: ambitio praepostera, voluptas, avaritiai, 
vanitas, impudentia, livor, malitia non retrahant': 
ut cum Christo, per quem inveterata renovantur, 
deiecta eriguntur atque restituuntur omnia in 
integrum, (a quo sumpsere principium), vere 
simul resurrexisse probe mur, sicque Pascha Dor 
mini in azymis sinceritatis et veritatis celebran-
tes, Salvatorem exspectemus Christum Jesum, 
qui conformabit corpus humilitatis nostrae con-
fi^uratum corpori claritatis suae. Exuentes ita 
hominem veterem, novumque induentes, ex per-
ceptione praesentium munerum, firma sane erit 
exspectatio futurorum. Interim Yenerabiles Fra-
tres pergite quaeso in orationibus vestris assiduis 
memores esse Nostri, qui semper ad aram vestri 
facimus memóriám, ut Deus det Nobis sedium 
suarum assistricem sapientiam, atque sciamus 
quid acceptum sit coram eo omni quidem tem-
pore, sed in hoc potissimum, quum Pascha no-
strum immolatus est Christus. „Deus dilecti,nis 
sit vobiscum"x) cuius invocato nomine pater nam 
benedictionem, charitatis et optimae voluntatis 
testem, vobis peramanter impertimur, Eum enixe 
rogantes, „ut pax Dei, quae exsuperat omnem 
sensum, custodiat corda vestra et intelligentias 
vestras " 2) Amen. 

Datum Strigonii, 29. Martii, Dominica Pal-
marum, 1896. Claudius, 

Card. AEppus. 
1) Petr. 2. 19. 
2) Philip. 4. 7. 

A kongruaösszeirás. 
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1896. évi márczius lw 17-én 878. ein. sz. a. kelt rendelete 
a latin és görög szertartású katholikus lelkészek és se-

gédlelkészek jövedelmeinek összeírása tárgyában. 

(Vége.) 

A segédlelkészi jövedelmek és kiadások bevallása. 

35. §. A „B"-vel jelzett XXII-ik lapon az első 
rovatban egyenként sorolandók fel a segédlelkészi jö-
vedelmek és a 2-ik rovatba ezen jövedelmek összege 
irandó be. 

A segédlelkészi jövedelmek igazolására ugyanazon 
intézkedés érvenyes, a mely a fentebbi szakaszokban a 
hasonló természetű lelkészi jövedelmeknél előadatott. 

A hol több segédlelkész van, mindenik jövedelme 
külön irandó be. 

36. §. A „B" XXII-ik lap első rovatában kell fel-
jegyezni a segédlelkészi kiadásokat egyenként és a 2-ik 
rovatban ezen kiadások összegét. 

A segédlelkészek kiadásainak felszámitására nézve 
ugyanazon rendelkezések érvényesek, melyek a fenteb-
biekben, a lelkészek által beszámítható kiadásokra nézve 
részleteztettek. 

Az egyes kiadási tételek szinte a fentebbi szaka-
szokban előirt szabályok szerint igazolandók. 

A segédlelkészi jövedelmekre és kiadásokra vonat-
kozó bevallást az esperes, a lelkész és az érdekelt segéd 
lelkész (segédlelkészek) irják alá. 

37. §. A XXIV-ik lapot a törvényhatósági 
felülvizsgáló bizottság a 34-ik § ban meghatározott módon 
tölti ki. 

Az összeírás bevégzése után követendő további eljárás. 

38. §. Az egyházmegyei hatóságok az okmányokkal 
felszerelt összeirásokat átvizsgálják. Ha azokban ezen 
rendeletembe ütköző alaki hibákat vagy hiányokat talál-
nak, kiigazítás, illetve pótlás végett a lelkésznek vissza-
küldik. 

A lelkész a kiigazítást vagy pótlást a visszaküldés 
napjától számított 15 nap alatt tartozik teljesíteni. 

39. §. Az egyházmegyei hatóságok állapítják meg 
a stóladijak mennyiségét (20. §.), a segédlelkészek számát 
(31. §.), az elvégezhető misék számát (32. §.), és a víz-
szükséglet biztosítására szükséges költségeket (33. § ). A 
megállapított tételeket az összeirási táblák megfelelő 
rovataiba bevezetik. 

40. §. Az egyházmegyei hatóságok az alakilag ki-
fogás alá nem eső összeirásokat 21, azaz huszonegy, a 
javítás és pótlás végett visszaküldött összeirásokat pedig 
újonnan való beérkezésüktől számított 15, tizenöt nap 
alatt a később körülírandó törvényhatósági fölülvizsgáló 
bizottsághoz teszik át. 

41. §. Minden törvényhatóság területén felülvizsgáló 
bizottság alakittatik, melynek elnöke a törvényhatóság 
alsó tisztviselője (alispán illetve polgármester) vagy ezek 
helyettese. Egyházi tagjai : az egyházmegyei hatóság 
három kiküldöttje; világi tagjai : a pénzügyigaz-
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gató, a tiszti ügyész az illető járás főszolgabirája (tör-
vényhatósági városokban az egyik tanácsos, rendezett 
tanácsú városokban a polgármester, illetve ezek helyet-
tesei és a törvényhatóság egyik jegyzője, mint előadó és 
jegyzőkönyvvezető. 

42. §. A hol egy törvényhatóság területén két vagy 
több egyházmegye találkozik, ott minden érdekelt egy-
házmegye küld három-három meghatalmazottat, ezek 
azonban a felülvizsgáló bizottság tárgyalásain a szerint 
vesznek részt, a mint a tárgyalás alá kerülő lelkészségek 
jövedelmi összeírásai egyik vagy másik egyházmegyéhez 
tartoznak. 

43. §. A törvényhatósági felülvizsgáló-bizottság 
azonnal megalakítandó. 

Megkezdi működését, a mint valamely egyházmegyei 
hatóság az általa alakilag átvizsgált összeírásokat a 
bizottsághoz megküldi. 

44. §. A felülvizsgáló bizottság az összeírásokat plé-
bániák szerint veszi tárgyalás alá (a mely törvényhatóság 
területén két vagy több egyházmegye találkozik, egy-
házmegyénként csoportosítva) és minden egyes jövedelmi 
és kiadási tételt megvizsgál. Határoz az iránt, hogy az 
okmányokkal támogatott bevallások az illető vidék vi-
szonyainak megfelelően történtek-e? 

Határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazat egyen-
lősége esetén az elnök dönt. 

Érvényes határozathoz az elnökön kivül legalább 
négy tag jelenléte szükséges. 

Az előadó (jegyzőkönyvvezető) szavazati joggal 
nem bir. 

45. §. A törvényhatósági felülvizsgáló-bizottság az 
összeírások tárgyalására határidőt tüz. A tárgyalásra az 
érdekelt lelkészek és segédlelkészek 15, tizenöt napi 
határidőre meghívandók. Elmaradásuk a tárgyalás me-
netét és a határozat meghozatala nem akadályozhatja. 

A tárgyalások kitűzésénél tekintettel kell lenni 
arra, hogy az egyes vidékek lelkészei ne ugyanazon 
napra hivassanak meg, mert igy a lelkészi teendők el-
végzése lehetetlenné tétetnék, hanem a meghívás ugy 
eszközlendő, hogy a lelkészi teendők esetleg helyettesí-
tések által elvégezhetők legyenek. 

46. §. Ha a fölülvizsgálat során arról győződnék 
meg a bizottság, hogy egyes jövedelmi ágak vagy kia-
dások bevallása hibásan történt, azok felderítése, 
helyesbítése vagy kinyomozása czéljából nyomozást ren-
delhet el és ennek eszközlésével a főszolgabírót, váro-
sokban a tanács valamely tagját bizhatja meg. 

47. §. A felülvizsgáló bizottság végleges megálla-
podásait az összeirási táblázatok ezen rovataiba vezeti 
be : „Megállapított jövedelem" és „Megállapított kiadás." 

Ezen rovatok összegei szerint az összeírások végén 
(34. és 37. §§ ) megállapítja minden egyes lelkész és 
segédlelkész tiszta jövedelmét és azt betűkkel is kiirva 
elnöke és a jegyző aláírásával hitelesiti. 

48. §. Az összeírás minden plébánia részére három 
példányban hitelesítendő. 

Ezekből egy a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez ; a másik a bevallást igazoló okmányokkal együtt 

az egyházmegyei hatóságok irattárának ; a harmadik 
pedig az egyházmegyei hatóságok utján az illető lelkész-
nek lesz megküldendő. 

49. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az ide 
érkezett összeírásokat további eljárás végett a központi 
kongrua bizottsághoz teszi át. 

50. § A törvényhatósági felülvizsgáló bizottság 
határozatai ellen ugy az érdekelt lelkész és segédlelkész, 
valamint bármelyik jelenlevő bizottsági tag a határozat 
hozatalától számított harmincz nap alatt a központi 
kongrua bizottsághoz felebbezhet. 

A mennyiben azonban a felebbezés alaptalannak 
bizonyulna, az esetleg felmerülő költségeket a felebbező 
tartozik viselni. 

A központi kongrua-bizottsághoz intézett felebbezés 
a törvényhatósági felülvizsgáló-bizottság elnökénél Írás-
ban nyújtandó be. 

A felebbezés alatt álló összeirás a bizonyító ok-
mányokkal együtt fog a bizottság elnöke által a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztetni. 

51. §. A felebbezett és a törvényhatósági felül-
vizsgáló-bizottság elnöke által a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez terjesztendő összeírások a központi 
kongrua bizottsághoz fognak áttétetni. 

Ez a felebbezések fölött másodfokulag határoz és 
határozatáról a felebbezőt és az érdekelt lelkészt illetékes 
egyházmegyei hatósága utján értesiti. 

52. §. A legfőbb kegyúri jogból kifolyólag a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a vitássá vált össze-
írások felett való végleges határozatot magának tart-
ja fenn. 

Ezért a központi kongrua-bizottság határozatával 
; meg nem elégedő félnek a határozat vétele napjától 

számított 15, tizenöt nap alatt jogában áll a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez felebbezni. 

A felebbezés a központi kongrua bizottságnál adandó 
be, mely a felebbezés alatt álló összeírást kellően fel-
szerelve a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ter-
jeszti fel. 

53. § Ha a felülvizsgálat során, vagy később az 
derülne ki, hogy a lelkész vagy segédlelkész valamely 
jövedelmet elhallgatott vagy nem létező kiadást vallott 
be, a mig azon a plébánián van, kongrua kiigazításra 
nem számolhat még azon esetben sem, ha olyan jöve-
delmet hallgatna el, a melyre ezen rendeletembea ha-
tározott utasítás nem adatott. 

A kongrua kiigazítás igényének elvesztését a köz-
ponti kongrua bizottság mondja ki és határozatáról az 
érdekeltet illetékes egyházmegyei hatósága utján írásban 
értesiti. 

54. §. A központi kongrua bizottság ezen hatá-
rozatában meg nem nyugvó fét jogosítva leend a hatá-
rozat kézbesítésétől számított 15, tizenöt nap alatt köz-
vetlenül a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fe-
lebbezni. 

55. §. Ha a lelkészi jövedelmek összeírása után 
valamely lelkészségben uj jövedelmi források keletkeznek, 
vagy egyes régiek megszűnnek, vagy uj terhek kelet-
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keznek és egyes régiek megszűnnek; az illető lelkész 
köteles ezen változásokat előállásuk napjától számított 
hatvan nap alatt az egyházmegyei hatóságnál bejelenteni 
és a jövedelem változására vonatkozó okmányok máso-
latait az esperes (főesperes) által hitelesíttetni és a 
bejelentéshez csatolni. 

Az egyházmegyei hatóság ezen bejelentéseket a 
központi kongrua bizottsághoz küldi fel. A további el-
járásra nézve az 51. és 52. §§. intézkedései irányadók. 

56. §. A jövedelem változásaira vonatkozó be-
jelentés elmulasztása a kongrua kiegészítési igény el-
vesztését vonja maga után. E tekintetben az 53—54. §. 
intézkedései irányadók. 

57. §. Ezen rendeletem végrehajtására vonatkozó 
részletes utasításokat, mintákat és magyarázatokat ké-
sőbb fogom kiadni. 

Wlassics Gyula dr s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 3. A kongrua-rendezés megindí-

tásáról szóló miniszteri rendelet hatása — igen vegyes, 
mondhatni furcsa. Aránylag katholikus körökből még ke-
vés nyilatkozat jutott tudomásunkra; de már ezekből is 
kitűnik, hogy a katholikus ügynek szolgálatára vállalko-
zott lapok danaus kezeket látnak a kath. papságnak sze-
génysége miatt legmegközelithetőbb része telé nyúlni, 
vagyis, hogy az egész kongrua-felpezsdülésben kortes czé-
lokat vélnek lappangani. E szerint a felfogás szerint 
tehát a dolognak tulajdonképpen nem kongrua-rendezés 
czimet kellett volna adni, mert az valóságos bevezetés a 
,.szájkosár törvényhozás" korszakába. 

Mi e lapban már többször szóltunk erről az ügyről, 
s előadtuk nem egyszer, hogy Magyarországban tulajdon-
képpen minden rajtunk katholikusokon fordul meg. Ha 
a kongrua-rendezés czime alatt megindult radikális sza-
badelvű kormánypárti akczió az egyházi javak elkobzásá-
val fog végződni : annak épp ugy mi, katholikus országos 
többség, leszünk az oka, mint voltunk annak, hogy az 
1868-iki törvény revíziója a magyar államiság elkeresz-
ténytelenedésével fejeződött be. . . . Mert tehetetlenek és 
élhetetlenek vagyunk, — röviden megmondva. Nem bír-
juk az egyház és a keresztény vallás „keresztyén" és nem 
keresztény ellenségeinek kezéből a hatalmat kicsavarni A 
király meg enged egész vég nélkül, csak meg legyen a 
számszerinti parlamenti többség. 

Hogy a keresztény vallás, különösen ennek felleg-
vára és végső menedéke a kath. egyház ellen agyarkodó 
uralkodó szabadelvű áramlat mily további békebontó és 
jogtipró aspirácziókkal táplálkozik a jövőre nézve, kitűnt 
legeslegujabban abból a förmedvényből, melyet a „Pesti 
Napló" és a „Pesti Hírlap", az uralkodó szabadelvű radi-
kálizmus szócsövei, a kir. kúria ellen kiadtak a miatt, hogy 
Magyarország igazságszoltatásának ez a tisztes és magas 
fóruma az u. n. „holt kéz'-ről szóló s az egyháznak 
jogát védő edictumát kiadta. 

Mig a keresztény vallástól elrugaszkodott szabad-
elvüség uralkodik, semmi jog, semmi igaz és nemes érdek 

sincs biztonságban. S ez meglátszik a megindított kon-
grua rendezés rendeletének a hatásán is. Közöljük elüljá-

j róban a kritikák legszelidebbikét, a „Hazánk"-ét, a mint 
következik : 

„Mikor üdvözöljük a kongrua-kérdés napirendre 
tűzését, némely megjegyzéseket nem hallgathatunk el. Igy 
jó eleve tiltakozunk az ellen, hogy az összeírás kortesesz-
közül használtassák fel. Ez pedig nem lehetetlen, mert a 
végrehajtási utasításban kontemplált felülvizsgáló bizottsá-
gok összealakitása arra vall, hogy a kormány abban a köz-
igazgatási apparatus képviselőinek a többségéről gondos-
kodott. Fájdalom ez a mi közigazgatásunk az utolsó anya-
könyvvezető helyettestől fel az autonom választott tisztvise-
lőkig, egészen a minisztériumokig, annyira ipregnálva van a 
kortesszellemmel, hogy az adminisztráczió minden tényében 
azt a spiritus rectort kell konstatál nunk. Már pedig a kon-
grua sokkal magasabb czélra szolgál, minthogy ide is been-
gedjük ezt a bomlasztó anyagot. Tehát meg kell találni a 
módot arra, hogy a kormánynak mindenkor bármily 
szolgálatokra kész közigazgatás az összeírás által hely-
rehozhatlan hibákat ne kövessen el. Ennek korrektivuma 
nincs meg a most kibocsátott rendeletben. A püspöki 
kar, a kegyuraságok már utalva vannak arra, hogy meg-
tegyék a védő intézkedéseket, a kormány pedig köteles 
gondoskodni, hogy legalább a végső fórumban megtisz-
tittassék még az árnyékától is az ilyen föltevésnek. Ez 
nem lehet másként, mint azzal, hogy a központi kongrua-
bizottsághoz költségmentessé tétetik a felebbezés s ebben 
igazi organuma lesz a kongrua összeírásnak. Vagyis mi 
azt követeljük, hogy a központi bizottság legalább az ő 
előadójával kapcsolatban folyton éber ellenőre legyen az 
összeirásnak. Ez nem lehet másként, mint állandó orgá-
numot kell szervezni, a mely függetlenül és minden kor-
mánybefolyástól mentesen állandóan közreműködik az 
összeírásnál. Timon Ákos, a kongrua-bizottság mostani 
előadója, a kinek az elaboratumán alapul a most ki-
bocsátott rendelet nagy és érdemes munkát végzett. A 
magyar jogfejlődés alapján dolgoztattak ki az alapelvek, 
ez párosul az adminisztráczió beható ismeretével s ebbe 
a keretbe illesztettek be a teendők. Ezt nem szabad a 
kormánynak ugy konvertálni, hogy csak a modern köz-
igazgatás legmodernebb járuléka, a korteskedés érvé-
nyesüljön." 

Vajha jobbak legyenek a fejlemények, mint az elő 
relátások ! En az mondó vagyotí ismét, hogy minden 
mi tőlünk függ. Nem lehet azon kifogni, a ki nem 
enged magán kifogni ! = 

Bécs, ápril 2. Szemébe kell nézni a zsidóságnak ! — 
Önöknek ott a Lajtán túl ugyancsak meggyült a 

bajuk a szabadelvüséggel. Nálunk ez a gyünyörüséges 
mákvirág már legazdálkodott, de önöknél még virágzik. 
Zsidó szabadkőműves-protestáns szövetség alakjában épp 
a mult évek alatt ült fel a 10 millió magyarországbeli 
katholikus nyakára s ugyancsak rugdalkozik minden ellen, 
a mi eddig szent István birodalmában szent volt. 

Önöknek Magyarországban kettőre van nagy szük-
ségök : le kell leplezni a zsidóságot, a mint már itt és 
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Németországban sikerült, és be kell mutatni a német 
eredetű protestantizmust a magyarságnak a maga 
valóságában, ugy a mint Cobbet Vilmos tette, e század 
elején, Angolországban. Nagy katholikus hitvalló tettek 
és példák, milyen például egy katholikus tudomány-
egyetem alapítása és a budapesti királyi egyetemen a 
hitetlenségnek és zsidóságnak háttérbe szoritása, vala-
mint egy hatalmas konzervatív keresztény néppárt szer-
vezése, mely a katholikusok köréből minden visszavonást 
kizárjon : ezekre van önöknek szükségök, hogy a zsidó 
hatalom megtörése és a viszályt szító protestántizmus 
varázsának megdöntése sikerüljön s Magyarország vissza-
nyerje a jogczimet, melylyel Európa népcsaládai körében 
szent István alatt helyet foglalt. 

Az ön engedelmével, szerkesztő ur, ma én is segít-
ségökre jövök az által, hogy felhívom figyelmöket egy 
világhírű könyvre, melyben a zsidóságot, mint az ő szel-
lemének tükrében, igazán és valóság szerint meg lehet 
tekinteni. Ez a „Schulchan Aruch', melyről Ecker Jakab 
doktor „Der Judenspiegel" (A zsidó tükör) czimü müvé-
ben a következőket mondja : 

„A zsidó vallás megvizsgálásánál mindenekelőtt a 
Schulchan Aruch-ot kell tekintetbe venni, minthogy meg-
jelenése után ezt valamennyi rabbinus egyedül érvényes 
zsidó törvényvkönyvnek nyilatkoztatta ki. Mióta ez a könyv 
meggyökeresedett és a zsidók által minden országban tör-
vénykönyv gyanánt elfogadtatott, a Talmud hajdani ren-
deltetését (hogy közvetetten törvénykönyvül szolgáljon) 
elvesztette és mint forrásmunka a régiségek irattárába 
került, a zsidó theologusok és a rabbinusok használatára. 

Zsidó vallású nem papi ember a Talmudot most 
már csak nevéről ismeri, mert hiszen olvasni nem olvas-
hatja többé. A Schulcban Aruch három század óta a zsi-
dók egyedüli vallási törvénykönyve és kátéja. Ez a könyv 
minden igénynek megfelel, a mit egy-egy törvénykönyv-
vel szemben támasztani lehet. Az elavult rendszabályok 
elhagyásával minden még érvényes zsidó törvényt magá-
ban foglal ez a könyv, világos áttekinthetőséggel, határo-
zott mondásokban, rövid szakaszokban. 

A Schulchan Aruchot szerkesztette Quaro József 
rabbi Palaestina Safet nevü városában (szül. 1488-ban, 
meghalt 1575-ben), a ki előbb magyarázatot i r t Ben 
Ascher Jakab Arbaa Turim kezdetű vagyis czimü tal-
mudista könyvéhöz. A Schulchan Aruchon, mely e na-
gyobb talmudikus munkának velős kivonata, Quaro 20 
álló esztendeig dolgozott. Nyomtatott első kiadása 1565-
ben jelent meg Velenczében. 

A Schulchan Aruch (mensa parata, Psalm. 22, 5 ; 
mensa ornata, Ezech. 23, 41.) vagyis (magyarul) „Teritett 
asztal^, ugy mint az Arbaa Turim, 4 részre oszlik. 

Minthogy némely alárendelt jellegű pontokra nézve 
a nyugati és keleti zsidók jogszokásai közt eltérések 
merültek fel, Isserles Mózes krakói rabbinus (szül. 
1540., meghalt 1583-ban), a ki az Arbaa-Turimhoz 
Darke Móse cz. alatt szintén magyarázatokat írt, a Schul-
chan Aruchot a Nyugaton élő zsidók jogszokásaihoz 
képest adalékokkal és kiigazításokkal bővítette, ugy 
hogy az általa kiadott Schulchan Aruch szövege épp 

oly tekintélylyel bír Nyugat zsidainál mint Quaroé a 
Keleten élő zsidóknál." 

Vagyis röviden : A Schulchan Aruch a jelenleg ér-
vényben levő általános zsidó törvénykönyv. 

Juris doctor Langen F. E. báró pedig mult évben 
kiadott „Das jüdische Geheimgesetz" czimü könyvében 
(Lipcse, 34, 53—55. 1.) igy nyilatkozik: „Az előre bo-
csátottakból világos, hogy a zsidó törvény főforrásai : az 
ó-szövetség könyvei, különösen a Thora vagyis Mózes 
öt könyve, azután a Mischna (ismétlés) és a két Gemara 
(teljessé tevés), melyeknek kivonata a Schulchan Aruch. 
Az ó-szövetségi szentírás bezárása után keletkezett zsidó 
könyvek valamenyien a Thora magyarázásai, és az 
senkit se ejtsen zavarba, ha a zsidók e könyvek egyikét 
vagy másikát, szükség szerint, megtagadják. Mind ezek a 
müvek együvé tartoznak és egy nagy egységet alkotnak. 
A Schulchan Aruch, a Talmud nemes gyümölcse, az 
egésznek a koronája." 

Ennek a Schulchan Aruchnak Löwe kereszténynyé 
lett rabbinus által 1840-ben eszközölt német fordítását 
adják ki az itteni mechitaristák 2-ik kiadásban 2 kötet-
ben. A mű ápril 15-én fog megjelenni. Figyelmeztetem 
önöket Magyarországban erre a munkára. Megrendelési ára 
6 frt. Bolti ára 9 frt lesz. Megrendelhető a mechitaristák-
nál, Bécs, VII/2. Mechitaristengasse 4.*) 

KATH. E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
A Szent-István-Társulat XLIII. rendes nagy-

gyűlésének tárgyai: 1. Elnöki megnyitó beszéd. 2. 
Alelnöki jelentés. 3. A társulati alelnöknek hivatalában 
ujabb hat évre megerősítése. (Alapsz. 5. és 15. § ) 4. A 
Tud. és írod. Osztály uj tagjainak a kihirdetése. 5. 
Igazgatói jelentés. 6. Titkári jelentés. 7. A számvizsgáló 
bizottság jelentése az 1895. évi számadásról s a pénz-
tárnok és a titkár részére fölmentvény megadása. 8. 
Jelentés a Társulat vagyoni állapotáról. 9. Az 1896. 
évre előirányzott költségvetés bemutatása. 10. A választ-
mány megújítása és kiegészítése. 11. Esetleges indítványok. 
12. A jegyzőkönyv hitelesítésére két-tagu bizottság ki-
küldése. 

= A Szent-István-Társulat Tudományos é s iro-
dalmi osztálya 1896-ik évi április hó 15-én délután 4V2 

órakor csztály-gyülést tart, melyre az osztály tagjait és 
az érdeklődő közönséget az elnökség nevében tisztelettel 
meghívja Hummer Nándor, társulati titkár. Tárgysorozat : 
1. Folyó ügyek. 2. Dr Margalits Ede rendes t a g : „Kral-
jevics Markó" délszláv népballadák a XIV. és XV. szá-
zadból. 3 Dr Aldásy Antal mint vendég: Az 1409. évi 
cividalei zsinat története. 

IRODALOM. 
-f Idegenből. Elbeszélések. Fordította dr Bada 

István. Veszprém, 1896. 16-r. 307 lap. 
Az igazi szépirodalom barátainak figyelmét a vesz-

*) Mi semmiféle alakban nem kedveljük a germa nizácziót : 
azért szeretnők, ha a Schulchan Aruchot valaki (nyomda) magyarul 
is kiadná. Szeri. 
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prémi egyházmegyei könyvnyomtatóból kikerült e gyö-
nyörű sajtó-termékre hivjuk fel ezúttal. Három elbe-
szélés van benne Rada jeles tollával magyarítva és 
pedig : 1. Nagyapa és unoka. Spillmann J . után német-
ből. 2. A professzor leánya. G. de Beugny d'fíagerue után 
francziából. 3. Az immensteini bárók. Edhor J . után né-
metből. 

X Liliomfüzér emlékül az első szent áldozásra. 
Egybefüzte P. Soós István kármel. r. áld. Győrött. Kap-
ható ugyanott a kármelita zárdában. — Négy év óta 
negyedik kiadásban, 12—17 ezer példányban jelent meg 
e kedves kis könyvecske, jeléül annak, mennyire megfelel 
nemes czéljának, mely abbau áll, hogy az első szent ál-
dozás emlékét a gyermekek szivében megörökítse. Ez 
ujabb kiadás azonban előreláthatólag az eddigieknél is 
kedvesebb fogadtatásban részesül, részint mivel kiállítása 
díszesebb, részint mivel több oly oktatással és imával bő-
vült, melyek a főt. hitoktató uraknak nagyban megköny-
oyitik a gyermekek előkészítését az első sz. áldozásra. A 
könyvecske terjedelme 128 oldal. Ara fűzve 15 kr., 10 
példány 3 sacra, díszes vászonkötésben 30 kr., 5 példány 
3 sacra, bérmentes küldéssel. 

Kolostorból Kolostorba. Útirajzok irta Dedek 
Creseens Lajos. 

William Cobbet, anglikán történetíró, History Pro-
testant of the England czimü müvében, maró gunynyal 
veté szemére a müveit világnak, hogy a mai kultura 
megteremtőiről, a szerzetesekről, kevesebbet tud. mint az 
utolsó iskolás fia az ókor mesés istenségeiről. Sajnos, e 
súlyos vád ma sem vált tárgytalanná. Nagy közönségünk 
az egyház napszámosainak életét, úgyszólván, csak a rém-
regényekből, az irányzatos tollakból folyt pamphlettekből 
ismeri. Nem csoda. A villamosság korszakában csekély 
azok száma, kik komoly hangon irt tudományos müvek 
olvasására reá érnek. A többségnél ilyen kedvtelés fényű-
zés számba megy. A ki meghallgattatni óhajt, annak 
alkalmazkodnia kell a közönséghez. A közönségnek pedig 
igaza van. Rossz vendéglátó az, ki az ételek feltálalásánál 
nem vet ügyet a vendégek ízlésére. Ezen gondolatok ve-
zérelték tollamat, midőn Kolostorból Kolostorba czimü 
könyvemet megírtam. 

A magyar hajdankor szellemi emlékeinek morzsáit 
szedegetni mentem a külső országokba. A mit találtam, 
azt jobbára a szerzetesek történelmi érzékének, a szelle-
mi elet iránt mindenkor táplált szeretetüknek, buzgó 
gyüjtögetésöknek köszönhettem. Igy történt, hogy való-
sággal kolostorból kolostorba vándoroltam. Most pedig, 
midőn uti éleményeimet egybeállítottam, nem állhattam 
ellent, hogy a boly mellett magokat a szorgos hangyákat 
is le ne irjam. Ily módon az útirajz e könyvben inkább 
csak a tálalás módja, az étel maga : a szerzetesrendek 
eredetének, régi és mai életének leírása. 

Könyvemben tehát az olvasó Orosz Lengyelország, 
Galiczia, Morva- és Csehország, meg Bosznia legneveze-
tesebb kolostoraival s ezek révén: a pálosok, a kamaldo-
liak, ferenczesek és domokosok, az ágostonosok és kapu-
czinusok, a benczések, a prémontreiek, a czisztercziták és 
trappisták, meg a Jézus társaságiak történelmével és szer-
vezetével ismerkedik meg. 

I Könyvem, számos képpel és rajzzal élénkítve, igen 
diszes kiállításban, a rendes útirajzok alakjában és modo-
rában írva, április havában jelenik meg. Előfizetesi ára 
2 f r t ; stílszerű díszkötésben 3 frt. Fratres et. erga 
7 resp. 10 sacra. Bolti ára nagyobb lesz. A meg-
rendeléseket, lehetőleg április hó 10 éig, nevemre czi-
mezve kérem megtenni. 

Budapest (Egyetemi könyvtár), 1896. február hava. 
Dedek Creseens Lajos. 

= A római katholikus egyház egyetemes törté-
nelme tekintettel Magyarországra, középiskolai hasz-
nálatra főpásztori kegyes jóváhagyással irta Budai Gerő 
zombori állami főgvmn. tanár. 2. kiad. Budapesten, 
1996. 8-r. X, 126 1. Ára 80 kr. 

Üdvözöljük, de 2-ik kiadásában már több korrekt-
séget várnánk tőle Például csak a 109. lapot üssük fel s 
csak a tulajdon neveket nézzük meg. D'Alambert, 
Rouseau, Wielandí, Honthem-t találunk, 11 név közt 
4-et hibásan. Pázmány a 107. lapon egyszer Pázmán 

j egyszer Pázmány. A 106. lapon „Petevius Dénes"-t 
í látunk Petavius Dénes helyett. A történelen Ítélet 

emberek és események fölött. Minek tartsuk a következő 
nyilatkozatott: „Jelen idők kiváló egyházi férfiait nem 
is emiitjük; hathatós munkásságuk és apostoli buzgalmuk 
méltatatására tollúnk képtelenHa ezt egy középiskolai 
ijfu betanulja, valóságos szajkó lesz. Ha pedig nem akar 
szajkó lenni s ész nélkül beszélni : mit mondjon a „jelen 
idők kiváló egyházi férfiairól ?" A tankönyv nem mondja 
meg, vagyis tulajdonképp mond egy hyberbolát, melyeta 
tanuló, levén ő nem irója a tankönyvnek, komolyan el 
nem mondhat. 

Hennig J. t. atya egyházi zenemüvei. 

1. Missa brevis et facilis styli „a capella" dicti qua-
tuor vocum inaequalium. 

2—22. XXI. Concentus sacri breves partim 4 par-
tim 3 vocum inaequalium, priscis musicae ecclesiasticae 
tonis* 

23. Missa duarum vocum aequalium, cantu in duos 
choros distributo. 

24—41. Concentus sacri in usum praecipue stúdió-
sáé gyamnasiorum juventutis. 

42—52. Cantus Antiphonarum Beatissimae Mariae 
Yirginis. 

53. Litaniae Lauretanae in tonis psalmorum pro 2 
praec. soprano et alto atque choro 4 voc. inaeq. 

54—63. Tiz ének hangjegyekkel Jézus sz. Szivének 
tiszteletére. 

64. (Most jelent meg.) Cantus facilis litaniarum B. 
M. Yirginis pro 2. praec. (soprano et alto) et choro 4 
vocum inaequalium. 

A két első kiadvány kivételével, kaphatók a „Hír-
nök" szerkesztőségénél, Kalocsán. 

= A „Nyugalmas Órák" czimü elbeszélés-kötet ára 
egész vászonkötésben 3 frt, czelluloid (elefántcsont-után-
zat) kötésben aranyvágással 4 frt Sac. etiam e. sacra. 
Kapható a csinos kis műremek Kaposi József esztergom-
egyházmegyei áldozópap, a ,Magyar Szemle" szerkesztő-
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jenéi, Budapest, IV. ker. Ujvilág-utcza 17. sz. III. emelet 
11. ajtó. 

— A Biblia é s a tudomány cz. vállalat második 
füzete megjelent, mely az egyptologiát tárgyalja kiváló 
szakavatottsággal. Ebből a nagyszabású és gazdagon 
illusztrált fényes kiállítású vállalatból minden héten egy-
egy 40 kros füzet jelenik meg. Szerkesztik dr Csuday 
Jenő, Dugovits Imre és dr Zeiliger Vilmos. Előfizetni is 
lehet rá havonkint 1 frt 70 krjával. Igen ajánlatos. 

= Kiknek veszede lmes a néppárt?Egy liberális 
„szépirodalmi" hetilap, mely időnkint felségsértésben és 
a magyar érzés kigunyolásában utazik, nemrég meg-
szavaztatta hitsorsos olvasóit, hogy kiket tartanak a 
magyar parlament legnélkülözhetlenebb tagjainak ? Az 
olvasók állítólag Wekerlét, Tisza Kálmánt, Szilágyi 
Dezsőt, Csáky Albint, Bánffy Dezsőt, Eötvös Károlyt és 
Wlassics Gyulát jelölték meg olyanokul, akik nélkül a 
magyar képviselőházat nem tudják elképzelni. Ez a hét 
parlamenti tag tehát az uj hét vezér a milléniumkor, 
valamint Almos, Előd, Kund, Ond, Tas, Huba és Tuhutum 
a honfoglalás idején, uj honfoglalást akar csinálni a 
szabadelvüség jelszavával. De ebbeli működésűkben 
őket a néppárt és ennek organuma az „Alkotmány" 
megakasztotta. Ezért veszedelmes a néppárt, ezért ve-
szedelmes az „Alkotmány", De mindkettő csupán a 
liberálisoknak veszedelmes, a kik irtó háborút indítottak 
mindkettő ellen. Az irtó háborúnak máris van eredménye, 
az „Alkotmány" alig három hónapi fennállása óta any-
nyira elterjedt, hogy ma már egyik legolvasottabb nagy 
napilap Magyarországon, a mely gazdag, változatos tar-
talmával és terjedelmével (naponta 16—20—24 oldal) 
az olvasók hatalmas gárdáját szerezte meg magának. 
Az „Alkotmány" naponta közöl magvas vezérczikket, 
jeles publicistáktól, kitűnő tárczákat elsőrangú Íróktól, 
legjobb forrásból merített érdekes politikai híreket, pom-
pás karczolatokat. A napi eseményeket kimerítően tár-
gyalja eredeti értesülések alapján. Összeköttetései vannak 
Párisban, Londonban, Berlinben, Rómában, Bécsben stb. 
E mellett az „Alkotmány" a legolcsóbb magyar napilap, 
mert előfizetési ára egész évre csak 10 frt. A tisztelendő 
papságra evvel nagy segítség esik, mert 20 frtért ezen-
túl két lapot járathat : az ősi egyházi lapot, a „Religio-
Vallást, és az uj katholikus napilapot, az „Alkotmány-1. 

V E G Y E S E K . 
*** Halál és feltámadás! A mióta szent István ki-

rály a Krisztus szent keresztjét tartó királyi koronát 
fejére feltette s az által jelképesen kijelentette, hogy 
Magyarországban az állami hatalom felett a világ meg-
váltásának szent vallása, a keresztény vallás uralkodik — 
azóta ily nagypéntek, mint a mostani, Magyarországban 
még nem volt. Ez a mostani volt Magyarország első 
nagypéntekje a vallás u. n. szabad gyakorlásáról szóló 
tavalyi törvény 1. §-ának értelmében a keresztény vallás-
tól elszakadt és minden vallást sőt vallástalanságot feljo-
gosító uj pogány magyar államiság korszakában. Ha va-

laha, ezen a mostani nagypénteken mondhattuk el nagy 
igazán, hogy a magyar államiság keresztény léte vagy 
nem létezése fölött „mors et vita duello conflixere mi-
rando". Magyarország állami hatalma, a szabadelvű tör-
vényhozás ama deklarácziójával : „mindenki követhet bár-
mely hitet, bármely vallást", most állt ki legelőször a 
pogány százados képében átverni Krisztus szivét a pogány 
államiság lándzsájával. Oh, a Csákyak és Wekerlék — 
nem tudták, hogy mit cselekesznek ! Nem tudták, hogy 
az a vér, melyet pogány észjárásuk lándzsája Krisz-
tus szivéből kiontott, az a világ váltságának, az ő 
istentelen tettök, a magyar államiság elkeresztényteleni-
tésének váltságbére. „Mors et vita duello conflixere 
mirando." Egyidőre győzött a halál. De a végleges 
diadal az életé maradt, mert Krisztus, a kinek a pogány 
államiság lándzsája átjárta szivét, halottaiból feltámadott 
Fel fog támadni ma is ; fel fog támadni Magyarország 
államisága keresztény újjászületésének is. Krisztus, igenis, 
feltámad, az bizonyos; csak az szükséges, hogy mi is tudjuk 
a magyar államiság keresztény újjászületésének előké-
szítését elvégezni. Mert nemzeti, állami törvényhozást 
újból kereszténynyé lehet tenni ; de annak megvan min-
denkor a maga korszerű módja; most is. Francziaország 
felülről, a restaurálandó keresztény királyságtól, Chambord 
gróftól várta az állam és társadalom keresztény regene-
ráezióját. Várakozása hiábavalónak bizonyult. Es most, 
mert alulról édes keveset tettek, 40 millió katholikus 
franczia nyakán 4—5000 szabadkőműves uralkodik. Belgi-
u inban ellenben és Németországban a katholikusok, amott a 
szabadelvüséggel kaczérkodó királyi hatalom daczára, 
emitt az egyházat egy kanál vizben elfojtani kész pro-
testáns császárság ellenére, erős gátat emeltek millió hivő 
és száz meg százezer hithű szavazó polgár testéből az 
állami hatalom szabadelvüsködő elpogányosodása elé. A 
francziák későn vették észre, hogy az újkor nem a kirá-
lyok irányadásának, hanem az egyéni eltökéléselc uralko-
dásának a kora. A belgák és németek leszálltak a nép 
politikai nevelésének, mondjuk ki, pastoratiójának, egyéni, 
külön-külön mindenkivel törődő munkájához, sime az ered-
mény mutatja, hatalomra emelkedtek, a törvényhozás kezök-
ben van. A francziák ellenben, avval a jelszóval, hogy a ki-
rályi hatalom mindent jóvá fog tenni, a legszégyenlete-
sebb rabszolgaságba sülyedtek, melyből nagy erőfeszítéssel 
most készülődnek a kimenekülésre. Olaszországban a kath. 
nép politikai nevelése pedig még annyira éretlen, hogy 
a pápaság meg sem engedheti a politikai választásokban való 
részvevést. A magyar törvényhozás, a magyar államiság újból 
kereszténynyé változásának tehát csak egy utja, egy módja 
van. Az, hogy vájjon tudja-e minden kath. pap, hitoktató, 
hittanár fő- és allelkipásztor minden rábízott kath. hivő 
lelkében a keresztény öntudatot s a katholikus önérzet 
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fensőbbséges gondolkodását egyénileg külön-külön és együtt 
véve kellő fokra hevíteni és ébren tartani ! ? Magyarország 
jövője — az iskola és pastoratio kérdése ! Krisztus véré-
nek erejével itt kell a magyar államiság keresztény jelle-
gének alapjait lerakni. 

— Ecce Home. Az isteni Passió-nak e jelenete 
tárgya tudvalevőleg Munkácsy Mihály legújabb nagy 
festményének. Üdvözletül, a nagy művésznek elküldtük 
Párisba a Religio-Vallásnak azt a számát (24. sz.), 
melyben Répássy János lantja kelt Munkácsy ecsetjének 
dicséretére. A két művész lélek találkozása a Rsligio-
Vallás örömünnepe. 

— Az ezidei nagyhetet Magyarország fővárosának 
történetében emlékezetessé tette az, hogy az isteni 
tiszteletnek e hét három utolsó nagy napjára eső ma-
gasztos szertartásait maga a főpásztor, Vaszary Kolos 
bibornok végezte Nagy-Boldogasszony királykoronázó 
budavári templomában. 

— A katholikus sajtó pátriárkái már úgyszólván 
mindnyájan az Urnái vannak. Most jelenti az „Osser-
vatore Romano" Orlando József jezsuita atya halálát, a 
ki Margottival és Veuillot Lajossal a latin ajkú nem-
zetek katholikus sajtójának hatalmas triumvirátusát al-
kották. Orlando atya a „Sicilia Cattolica<í-t szerkesztette. 
Polemikus tollát Veuillot és Margotti nagyra becsülték. 

Budapesten minden katholikus templomban nagy 
sokadalom jön össze s nagy pastoralis tevékenység fejlik 
ki az oly főünnepeken, milyen a húsvét, karácsony és 
pünkösd. Valamennyi közül azonban kiemelkedik a 
budavári koronázó főplebánia-templom, ugy, hogy a 
pesti oldalról is tömegesen keresik jel ezt a szép temp-
lomot ; részint mert ott az ország biboros primása szo-
kott pontifikálni, részint mert e templomnak finom mü-
érzékü plébánosa, Bogisich Mihály prépost, oly egyházi 
zenéről gondoskodott, a mely messze földön ritkítja 
párját. 

— Nyitraegyházmegyei hirek. Buday János kosz-
tolnafalvi plébános megkapta a vallásalap kegyuraságához 
tartozó Tökésujfalu plébániai javadalmat: helyébe ideigl. 
adminisztratornak küldetett : Mihályfi János Tökés-ujfaluról. 

— Rómából visszatért magyar főpásztor nyi-
latkozata. Azon alkalomból, hogy Firczak Gyula püspök 
ur Rómából hazaérkezett, m. hó 29-én, vasárnap délben, 
Gebé Viktor nagyprépost vezetése alatt az ungvári 
papság és növendékpapság tisztelgett ő méltóságánál. 
A nagyprépost ur tolmácsolta a papság örömét a fő-
pásztor hazaérkezésén, egyben megköszönte a püspök 
urnák azon kegyét, hogy az előlépett kanonok urakat 
személyesen iktatta be. A püspök ur megköszönve a 
tisztelet és ragaszkodásnak fényes manifestatióját, jelezte, 
hogy ő szentsége a pápa nagy érdeklődést tanúsított a 
munkácsi megye iránt, melynek, valamint édes magyar 
hazánk hitételi viszonyairól kellően van informálva. 0 
szentsége erősen hangsúlyozta a munkácsi püspök ur 
előtt, hogy a papságuak kettőzött tevékenységére van 

szükség Magyarországon, hogy a hitbuzgóság alább ne 
szálljon, minek az államélet is kárát vallhatná. 

— Sz. István szobor Nagy-Tapolcsányban. Sze-
csányi Vilmos cz. kanonok és Datkovics Alajos ügyvéd 
lelkes kezdeményezésére Nagy-Tapolcsányban a millénium 
méltó megünneplésére egy szt. István-szobrot fognak 
emelni. A költséget közadakozás utján fogják megsze-
rezni. Egy asztaltársaság hirtelenében már összeadott a 
hazafias czélra több mint 200 forintot. 

— Meszlényi püspök adományai. Meszlényi Gyula 
szatmári püspök ur mult évben összesen 21,225 forint és 
70 krajczárt adományozott jótékony czélokra. Ez az ösz-
szeg így oszlik meg: lelkészek, segédlelkészek fizetésének 
javítására 5367 forint, tanítók fizetésére és fizetéspótlékára 
3573 forint 36 krajczár, templomok javítására, építésére 
és felszerelésére 3619 forint 97 krajczár, iskolák építésére 
és felszerelésére, tanítók, tanulók segélyezésére 2219 frt 
28 krajczár, jótékony intézeteknek és egyesületeknek 
2 t$3 forint 84 krajczár, vegyes jótékony rendkívüli segé-
lyezésekre, kegyeletes közqzélokra 2579 forint 25 krajczár, 
irodalmi czélokra 1683 forint. /H. Szr) 

v — 100,000 családapa kérvénye. Párísban Béran-
ger senator szövetséget szervezett az utczai erkölcstelen-
ség ellen. Most a liga a színházak erkölcstelensége ellen 
fordult és kérvényt intéz a parlamenthez. Mihelyt 100,000 
családapa aláirja, a kérvényt benyújtják. 

— A protestáns nép Ítélete az uj rend fölött. 
Búzás Lajos csarnotai ref. lelkész a „Prot. Egyh. és Isk. 
Lap"-ban ekképp számol be a prot. nép ítéletéről az uj 
rend felett: Konstatálható, hogy 7alamint a minépünk az 
egyházpolitikai törvényeknek szükségét nem érezte, utá-
nok nem áhítozott, ugy ma is inkább boszankodik, hogy-
sem mint lelkesülne érettük. Akárhányszor hallom, ha 
hozzám jönnek egy és más ügyükben felvilágosítás és 
tanács végett, hogy miképpen is kelljen eljárniok az uj 
anyakönyvi hivatalnál — hogy: „Bizony-bizony jobb is 
volt az a régi módja a házasságkötésnek, szívesen meg-
fizetném én a mi a papnak jár. csak ne kellene annyit 
kószálni." „Nem is okos ember találta ki." „Ez is csak a 
papok kisebbitéséré van." „ Vissza lehet-e ezt még a régire 
fordítani és mikor?" És az ily féle beszédeken nem cso-
dálkozom, mert tényleg sok kellemetlenséget is szerzett 
híveinknek az egyházpolitikai törvény mindazon helyeken, 
a hol nincs a községben anyakönyvi hivatal. 

— A milléniumi isteni tisztelet a győri egy-
házmegyében. Zalka János győri püspök ur legújabban 
kiadott körlevele részletesen intézkedik az ezerév egy-
házi megünnepléséről. A hitközségek f. évi május hó 
20-án tartandó millénáris hálaadó isteni tiszteletére meg-
hívandók a hatóságok s hivatalos testületek. A római 
kath. iskolák május hó 17-én ülik meg ez ünnepséget, 
mel)nek főpontja a mise leszen, melyre az ifjúság ünnepi 
díszben, zászló alatt jelenik meg s melynek végeztével a 
meghívott hatóságok s szülők jelenlétében a tanhelyiség-
ben megy végbe az iskolai ünnepély. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Munka és kereszténység. — A kir. kúria döntvénye az u. n. holtkézről. — Egyházi 
Tudósítások : B u d a p e s t : A kongrua-rendezést megindító miniszteri rendelet hatásáról — P é c s : A millénium egyházi meg-

ünneplése a pécsi egyházmegyében. — Jelentés. — Irodalom. — Vegyesek. 

Munka és kereszténység. 
Vagyis : mit köszönhet az emberi munka Krisztus Urunk-
nak és az ő vallásának, a kereszténységnek ? (Az országos 
közp. katholikus legényegyletben a budapesti aquinói szt. 
Tamás társulat által rendezett felolvasások sorában 1895. 

decz. 22-én felolvasta dr. Breznay Béla.) 

Tisztelt hallgatóim ! 
Ha betekintenek önök, ezeknek a mi most 

folyó felolvasásainknak tárgysorozatába, azt fog-
ják ott mára feljegyezve találni, hogy nekem ma 
a „munka és a kereszténység" egymáshoz való 
viszonyáról kell szólnom. 

Ha jól fogtam fel feladatomat, akkor arra 
a kérdésre kell itt most megfelelnem, hogy mit 
köszönhet a munka a keresztény vallásnak? Vagyis 
más szavakkal arra a kérdésre kell megfelelnem, 
hogy mit köszönhet az emberiség,—mert hiszen 
az egész emberiség minden tagja, mihelyt eszé-
vel kezd élni, valamivel foglalatoskodik, valami 
czélra törekedve valami munkát végez, — tehát 
hogy mit köszönhet minden ember, az is a ki 
munkálkodik, az is a ki a munka gyümölcseit 
élvezi, a keresztény vallás nagy Alapitójának, az 
Ur Jézus Krisztusnak; annak a csodálatos isteni 
kisdednek, a kinek születése napját az örvendetes 
szent karácsony napján ünnepeljük.*) 

Szabad legyen, kérem, önöket itt mindjárt 
kezdetben egy igen kedves szép szokásra emlé-

*) A közlemények nagy összetorlódása miatt csak most szo-
ríthattunk helyet. A beszéd vége fogja megmutatni, hogy a 
húsvéti időkörbe is beillik ez a felolvasás. 

keztetni. Karácsonykor mindenkinek hoz valamit 
a kis Jézus. Ez a gyermekded szokás, mely öre-
geknek is sok örömet okoz, ám magasztos tanul-
ságot rejt méhében. Azt jelenti, hogy az a kisded 
Jézus gyermek, a ki az emberi korral haladva 
a világ Megváltójává és Üdvözitőjévé magaszto-
sult fel a keresztfán, tiszta-csupa jóság, a leg-
nagyobb jóság, a véghetetlen, a kifogyhatatlan 
jóság, — maga az isteni jóság, — a ki minden-
kivel csak jót akar, a ki mindenkivel csak jót 
tesz, a kitől tehát mindenki csak jót kapott s 
csak jót várhat. íme ez azoknak az örvendetes 
karácsonyi ajándékoknak és meglepetéseknek az 
értelme, a kedves titka. 

Fordítsunk egyet a dolgon t. hallgatóim, és 
igazi karácsonyi gyermekded hangulattal kérdez-
zük csak meg az egész emberiséget, az emberi 
nemnek világtörténetét, kezdettől fogva nap-
jainkig, hogy hát mi jót hozott minden ember-
nek a munkára nézve a kisded Jézus, vagyis, hogy 
mit köszönhet az emberi élet, melyet nagyobb 
felében méltán munkának, kisebb felében bizony 
okvetetlenül fájdalomnak és szenvedésnek kell a 
szent irás tanitása szerint mondanunk, mit kö-
szönhet ez az emberi élet, a munkára nézve, az 
Ur Jézus Krisztusnak és az általa alapitott ke-
resztény vallásnak? 

Engedjék meg, hogy e kérdésre nagy neki-
gyűrkőzés nélkül röviden megfeleljek. 

Az emberi munka, t. hallgatóim, a keresz-
tény vallásnak két oly nagy dolgot köszönhet, 
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bogy az ember első hallásra alig meri elhinni. 
Mert Krisztus Urunknak mennyből kellett lejönni, 
és emberré lenni, 1-ször hogy megtanítsa az em-
bereket arra, hogy mi tulajdonképpen az emberi 
munka, mily magas annak eredete, becse ós ren-
deltetése, és 2-szor, hogy mi által lehet az emberi 
munka teremtő erejét, mondjuk csak — termelő erejét 
egész a végtelenségig fokozni és hatványozni ? 

Nemde, első tekintetre csakugyan ugy lát-
szik, mintha az embernek mindent felkutató 
esze csak megtudná mondani magától is, bogy mi 
az az emberi munka, melyet mindennap végzünk, 
s az embernek mindig tovább s tovább előre 
törekvő akaratereje csak ki tudja fejteni ós fej-
leszteni a munkában rejlő termelő erőt, egész a 
végtelenig magától is, isteni befolyás, tanitás ós 
segedelem nélkül?! 

Nos hát t. hallgatóim, vegyétek tudomásul, 
hogy ez a látszat valóban csak látszat. Az emberi 
ész csak látszik elég erővel birni megismerésére 
egész nagyságában annak, hogy mi az emberi 
munka; s az emberi akarat, bármily erősen tudja 
is áttörni a lehetőségek elé gördülni szokott aka-
dályokat, csak látszik elég erővel birni arra, hogy 
az emberi munka gyümölcseit nem a végtelen-
ségig, de még csak a közönséges megélhetésre 
való elégség fokára hiány nélkül felemelje. 

Nem megyek, t. hallgatóim, bizonyitó pél-
dáért messzire. Nem is kell. Itt van Magyaror-
szág, édes hazánk, ez a régi közmondás szerint 
tejjel-mézzel folyó ország. Már, csak ki tagad-
hatná, hogy ebben az országban van ész is, akarat 
is — a munkára?! És mégis mit tapasztalunk? 
Azt, hogy 250,000 vagyis teljes */4 millió kisza-
kadt magyar polgár kénytelen munkát keresni 
Amerikában, mert az itteni munka keresete, az 
itteni munka gyümölcse kezd sokakra nem elég-
séges lenni, holott az ország területe, ós a ter-
mészetnek e gyönyörű nagy országban emberi 
hatalom alá hajtható kincsei és erői, ószszel ós 
jó akarattal, jól beosztott munkarend mellett, 
még egyszer annyi millió embernek is tudnának adni 
munkát ós keresetet és hiány nélkül való meg-
élhetést, mint a hányan Magyarországban most 
élünk. Gondolom, ez a példa elég világos annak 
megértésére, hogy az emberi akarat bizony egy-
maga nem elégséges a megélhetés föltételeinek 
biztositására. 

Azt hiszitek, hogy jobban állunk az emberi 
ész és tudás dolgában arra való nézve, hogy mi 

az emberi munka? A ki azt hinné, hogy a ke-
resztény vallás tanitása nélkül is megtudhatják 

: az emberek, hogy mi az a munka',*melyet az 
emberiség végez, ám nagyon csalódnék. Elmondok 

I egy megtörtént esetet. Ez idén (1895) történt. 
Egy honfitársunk, esztergomi tudós tanár és 
ragyogó tollú iró, Majna melletti Frankfurtban 
járt. Az esetet ő maga igy adja elő: „A vakáczió 
egy szombatján este fél 10 körül a frankfurti 
dóm mellett vezetett el utam. A templom ajtaja 
egyre nyilt ós csukódott. Az Ur Jézusnak éjjeli 
látogatói, tisztelői, mindmegannyi Nikodemus, 
hallgatagon siettek hazafelé, ki erre, ki arra. A 
téren néhány csoportban hangos kaczaj s közbe-
kőzbe az elegáns Frankfurtba nem illő kurjon-
gatás hallatszott. Demokrata sipkájukról Ítélve, 
munkások verődtek itt össze. Most az egyik káplán 
lépett ki a dóm ajtaján s összefogva szétlebbenő 
felöltőjét, sietett a plébánia felé. Délután négy 
órától este fél 10-ig ült a gyóntató-székben ; holnap 
— már mint a következő vasárnap reggel — 
5-kor, ő tartja a szolgálók miséjét rövid homiliá-
val ; azután ismét gyóntat (vég nélkül), — bete-
gekhez jár, temet és este egy-két egyletbe benéz 
s lesz fél 12 (éjjel), mire az ágyba jut (meg-
pihenni.) Mikor a káplán elsurrant gyors lóptek-

i kel a téren, az egyik munkás oda kiáltott a 
! többinek: „Da kommt auch einer, der die Arbeit 
! nicht erfunden hat. Itt jön ime valaki, a ki nem 
találta fel a munkát." 

íme, tisztelt hallgatóim, a XIX. század fel-
világosodásának delelő pontján is — mennyi 
emberi ész létezik még, a mely egy kora reggeltől 
késő éjig dolgozó embernek fáradtságát nem ismeri 
el munkának, mert esetleg ez a munka lelki 

\ munka s nem tört az illetőnek tenyerén hólyagokat. 
Az a káplán még akkor is dolgozott a tem-
plomban, mikor az említett munkás urak már 
régen nem dolgoztak, hanem kritizáltak és 
ábrándoztak, a helyett hogy a keresztény vallás 
magasztos, emberboldogitó tanitásain elmélkedtek 
volna. 

íme tehát még most, Krisztus óta, teljes 
XIX század múlva sem törhette meg egészen a 
keresztény vallás tanitása az emberi ész tudat-
lanságát arról, hogy mi ̂  emberi munka. 

Ha, t. hallgatóim, az emberi munka miben-
létének, az ő fenséges eredetének ós rendeltetésé-
nek ismeretére nézve ennyire hátra vannak azok, 
kik a keresztény vallást a keresztény czivilizàcziç 
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fényében sem tartják érdemesnek figyelmökre 
méltatni: mily sötét tudatlanság uralkodhatott a 
pogány emberiség felett Krisztus előtt, Krisztus 
és az ő tanitása nélkül, ezek után ugyebár el 
lehet képzelni?! 

De hogy ne képzelet, hanem tények utján 
járjunk és Ítéljünk, rövid vonásokban feltárom 
előttetek az emberi munka történetét a keresztény 
vallás előtti időkből. Mit tartottak a pogány 
népek, a legmíveltebbek is, az emberi munkáról, 
annak becséről, rendeltetéséről? 

(Vége köv-^ 

A kir. kúria döntvénye az u. n. koltkézről. 
A kúriának február 1-én tartott teljes tanácsülé-

séből a holtkézről hozott döntvénye ismételten foglal-
koztatta már az országgyűlést és a közvéleményt. Ugy 
látszik nem is fog egyhamar lekerülni a napirendről. 

Mikor a szabadelvű párt értekezletén szóba került 
ez a döntvény, az igazságügyminiszter azt felelte az 
interpelláló Szivák Imrének, hogy a kormány még nem 
foglalhat állást e kérdésben, mert az a döntvény még 
nincs hitelesítve és expediálva és azt még meg is vál-
toztathatja ugyanaz a kúria, amely azt hozta. 

Erdély miniszternek ezt a nyilatkozatát sokan — 
nem alaptalanul — ugy tekintették, mint a birói füg-
getlenség ellen intézett merényletet; mert ezzel a kor-
mány erkölcsi kényszert akar gyakorolni a kúriára, 
hogy az vagy ne is expediálja már meghozott döntését, 
vagy másítsa meg azt a kormánykörök és a liberális 
párt szája ize szerint. Igy került szóba a parlamentben, 
ahol az igazságügyminiszter nem is nagyon mentegette 
magát. 

Sajnos, nálunk a már meghozott és érvényes Ítélet 
megváltoztatása nem lehetetlen. Elég legyen hivatkozni 
az éppen most ismét aktualissá lett Szemneczügyre. A 
székesfehérvári honvéd tisztikar az összes szavazatokkal 
9gy ellenében felmentette Szemneczet ; de Fejérváry mi-
niszter közbelépése megváltoztatta a különben felleb-
bezhetetlen Ítéletet. 

Ennek daczára sem mertünk, mondja a „Tiszántúl," 
hasonló eljárást feltételezni Magyarország legfőbb tör-
vényszékéről. Örömmel valljuk be, hogy e feltevésünkben 
eddig nem is csalatkoztunk. 

A kúria nem ijedt meg az igazság legfőbb őrének 
fenyegetésétől. Márcz. 28 án tartott teljes ülésében 
hitelesitette és kiadta azt az ítéletet, melyet minden 
idegen befolyástól függetlenül, őszinte meggyőződésből 
hozott. Habozás nélkül, nyíltan kimondja e döntvényben 
a kúria, hogy „az egyházaknak, egyházi testületeknek s 
egyházi személyeknek ingatlan vagyon szerzését tiltó, u. 
n. holtkézről szóló törvények . . . a változott viszonyoknál 
fogva elavulván, nincsenek hatályban." 

Es ehhez az ^ítélethez olyan indokolást fűzött az 
ország első bírósága, mely előtt meg kell hajolnia min-
den elfogulatlanul gondolkodó embernek 

Maga a döntvény igy szól: 
„A kérdés a következő volt: „Az egyházaknak in-

gatlan vagyon szerzését tiltó, úgynevezett holtkézről 
szóló törvények, nevezetesen az 1498 : 55., 65., — 1647 : 

; 17. és 1715 : 16. törvényczikkek hatályban vannak-e 
még és ha igen, kiterjed-e azoknak hatálya az önkormány-
zati joggal (autonómiával) bíró egyházakra?" 

Határozat : Az eyyházaknak, egyházi testületeknek s 
egyházi személyeknek ingatlan vagyonszerzését tiltó, u. 
n. holtkézről szóló törvények, nevezetesen az 1498 : 55. 
és 65.. az 1647 : 17- s az 1715 : 15. törvényczikkek és 
különösen az ország erdélyi részére vonatkozóan az Apr. 
Const. I. rész 1. czimének 10. és I. rész 6. czimének 2. 
czikke is változott viszonyoknál fogva elavulván, nin-
csenek hatályban. 

Indokok: Az 1647. 17. törvényczikk jóváhagyta 
I. Lajosnak 1351. évben II. András törvényének megerő-
sítése alkalmával hozott törvényét mely szerint világi birto-
koknak egyháziak részére elidegenítése megtiltatott s ezzel 
kapczolatban megujittatott az 1848.55. t.-cz.,miből nyilván-
való, hogy a holtkézről szóló tiltó törvények eredete I. 
Lajos 1351. évi II. András 1222. évi aranybulláját meg-
erősítő végzeménye záradékának, az ősiségi intézmény 
alapját képező 11. § ára vezetendő vissza. A holtkézi 
törvényeknek az ősiségi intézménynyel közös forrásból 
eredete e törvényeknek s intézménynek szoros összefüg-
gésére mutat ; annálfogva nem szenved kétséget, hogy az 
emiitett törvények az ősiségi intézménynek védelmére és 
megerősítésére szolgáltak. 

De hogy a holtkézről alkotott törvényeknek főczélja 
az ősiségi intézménynek s a korona háramlási jogának 
védelme volt, bizonyítja az 1542 : 33. t.-cz. is, melylyel a 
királyi és szabad városoknak nemesi birtokoknak szerzése, 
az ország szent koronája sérelmére levőnek nyilváníttat]'k 
azért, mert a községnek adományozott birtokok, örökö-
seik soha ki nem halván, soha sem háramolhatnak a kir. 
ügyészre (fiscusra) — valamint az ország erdélyi részére 
vonatkozóan az Apr. Const. I. rész 1. czimének 10. és I. 
rész 6. czimének 2. czikke is, melyekben az ingatlan 

I javaknak az egyház vagy az egyházi rendhez tartozók 
számára szerzése, egyenesen mint a királyi jognak vagy 
valamely törvényes örökösnek sérelmére levőn tiltatik. 
Régebbi joggyakorlatunk is az ősiség és a királyi jog 
(ius regium) megóvását tekintette a holtkézről szóló tör-
vények főczéljául. Igy pl. a 481. sz. döntvényben (de 
causis ad invalidationem fassionem ex praejudicio 48.) 
annak okául, hogy világi jószágok holtkezekbe ne jussa-
nak, az mondatott ki, hogy ilyen jószágok a kir. ügyész 
(fiscus) örökösödése alól örökre el ne vonassanak. Ezek-
ből következik, hogy az ősiség s a koronát régibb tör-
vényeink szerint illetett háramlási jog eltörlésével meg-
szűntek azok a tényleges viszonyok, amelyeknek védelme 
a holtkézi törvények alkotásának főindoka volt, ami egy-
szersmind e törvényeknek hatálytalanná váltát is maga 
után vonja. Igaz ugyan, hogy a holtkézi törvények a ki-
rályi kincstár, továbbá a vér- és jogközösségben levő 
családtagoknak várományi igényein s az ezekkel kapcso-
latos állami érdekeken felül annak a czélnak is szolgáltak, 
hogy az egyházi és világi rend közt a vagyoni egyensúly 
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biztosíttassák ; — e legislativ politikai indok azonban az 
1848. évi törvények által teremtett uj helyzet s a magyar 
törvényeknek 1861. évben történt visszaállítása után jelen-
tőségét veszítvén, a holtkézi törvények intézménye viszo-
nyaink átalakulásával fejlődött mai jog rendszerünkbe 
nem illik többé. Kétséget nem szenved, bogy a holtkézi 
törvények a kath. egyházak, egyházi testületek s egyházi 
személyek birtokszerzését korlátozták ; ellenben minden 
más, a törvényesen bevett vallásfelekezetekhez tartozó 
felekezet egyházainak, egyházi testületei s egyházi sze-
mélyeinek birtokszerzési képessége semmiféle korlátozás-
nak alávetve nem volt. Okszerűen fel nem tehető, hogy 
az 1847/48. évi törvényhozás az ugyanez évi XX. t.-cz. 
2. §-ának azzal a nagy horderejű kijelentésével, hogy a 
hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetre nézve I 
különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság 
állapittatik meg, éppen a katholikus egyházzal szemben a 
jogegyenlőség elvét megesonkitani s a bevett többi val-
lásfelekezeteket a birtokszerzés tekintetében nálánál na-
gyobb jogosítványokkal kívánta volna felruházni. E fel-
tevés nyílt ellentétben állana az 1847/8-i törvények szel-
lemével s az akkori nagy átalakulásokból szükségképpen 
folyó jogfejlődéssel. Es habár a most idézett törvény csak 
elvet jelentett ki, annak hatása már az abszolút korszak 
alatt 1852. évben kibocsátott ősiségi nyiltparancsban is 
nyilvánult annyiban, amennyiben ez a katholikus egyházak 
egyházi testületek s egyházi személyekre nézve nem tett 
kivételt abban az irányban, hogy ezeknek az 1715. 116-
t.-cz. 5. § a alapján is kezén levő s a nyiltparancs szerint 
többé ki nem váltható számos elzálogositott birtok is 
teljes tulajdonukká válhattak, sőt az ősiségi nyiltparancs 
20 §-a minden kivétel nélkül kimondotta, hogy az, aki-
az ált. o. p. törvénykönyv hatálybalépte után végrehajtási 
árverés utján nemesi fekvő járásokat vesz, az a megvett 
jószág teljes tulajdonát szerzi meg. Az ált. o. p. törvény-
könyv hatálybaléptetésétől szóló nyiltparancsok utalnak 
ugyan egész általánosságban a magánjogokat korlátozó 
külön szabályokra s ezeket tagjainak öröklési képességére 
vonatkozó külön szabályokat is épségben hagyják ; az ab-
szolút korszakban sem tétettek azonban megfelelő intéz-
kedések arra, hogy a holtkézről szóló törvényeknek min-
den irányban érvény szereztessék, amint 1848-ig sem 
gondoskodtak arról, hogy a jogsérelemből (ex praejudicio) 
indított kereset esetén kivül a holtkézi törvények ellenére 
történt szerzések hatályon kivül helyeztessenek. Sőt az 
1853. és 1854. évben kibocsátott legfelsőbb úrbéri nyilt-
parancsok, valamint a korábban érvényben volt és a ké-
sőbbi törvények folytán történt birtokszabályozások al-
kalmával is a vagyonosabb volt földesurak a katholikus 
plébánosoknak és plébániáknak számos helyen illetőségü-
kön felül jelentékeny ingatlanokat jut tat tak anélkül, hogy 
az ekként eszközölt szerzések jogi érvénye bármely oldal-
ról is kérdés tárgyává tétetett volna. Az amortizácziónális 
törvényeknek az 1855. évben kötött, de az ország tör-
vényei be nem iktatott konkordátum által eltörlésének 
ténye jogilag nem bírhatott ugyan megszüntető hatály-
lyal ; a hazai törvényeknek 1861. évben történt vissza-
állításával azonban a holtkézi törvények a visszaállított 
élő törvények sorába tartozóknak még sem tekinthetők: 

mert, amint ez már fentebb kifejtetett az ősiség s a ki-
rályi jogból folyó háramlási jog eltörlésével megszűntek 
azok a viszonyok, melyeknek védelme ezeknek a törvé-
nyeknek főczélja volt és mert a hatályban fentartott ősi-
ségi nyiltparancs, ingatlan javaknak a korábbi hazai 
jogunk szerint szokásban volt elzálogosítását jövőre jog-
érvénytelennek nyilvánítván, a telekkönyvi jelzálogrendszer 
behozatalával az egyházak, egyházi testületek egyházi 
személyek is utalva lettek arra, hogy pénzeiket jelzálogi 
biztosíték mellett helyezzék el ; már pedig a jelzálegszer-
zéshez való kétségbevonhatatlan jogosultságuknak csak 
ugv van gyakorlati értéke, ha egyúttal azzal a jogosit-
ványnyal is bírnak, hogy a jelzáloggalfjterhelt ingatlano-
kat végrehajtási elárvereztetésük esetében megvehessék, 
amiből nyilvánvaló, hogy a jelzálogszerzési képesség szo-
ros ö;szefüggésben áll az ingatlanok tulajdonácak szerzé-
séhez való képességgel. Az ekként alakult helyzetnek 
hatása alatt képződött 1861. után a telekkönyvi hatósá-
goknak az a gyakorlata, mely szerint a katholikus egy-
házak. egyházi testületek s egyházi személyek részéről 
történt tulajdonszerzések alapján részükre a tulajdonjogot 
a legfelsőbb jóváhagyás igazolása nélkül is bekebeleztet-
ték. A felsőbb bíróságok részéről is helyesnek talált e gyakor-
lat alapján a kath. egyházak, testületek s egyházi személyek 
a legfelsőbb jóváhagyás kieszközlése nélkül jelentékeny ér-
tékű ingatlanok telekkönyvi tulajdonosaivá váltak anélkül, 
hogy ez ellen bármely oldalról is felszólalás történt volna ; 
mely bevégzett tényekkel szemben e tulajdonszerzések ér-
vényessége, az adott viszonyok közt, többé kérdés tár-
gyává nem is tehető. Fordultak elő esetek, melyekben az 
illető egyházak s egyházi testületek a részükről kötött 
jelentékenyebb adásvételi jogügyletek legfelsőbb jóváha-
gyását kieszközölték ; ennek azonban az érvényesség ma-
gánjogi kérdésének felvetése nélkül annyiban volt és jelen-
leg is annyiban van jelentősége, amennyiben a jóváhagyás 
iránti kérelem a legfelsőbb kegyúri jogban rejlő főtel-
ügyeleti és ellenőrzési jogból folyó szempontokban találja 
indokát. Végül megjegyeztetik, hogy a jelen határozat 
csakis a holtkézről szóló törvényeken alapul szerzés-ké-
pességi hiány megszűnésére vonatkozván, ezzel némely 
szerzeteknek saját rendszabályaikból, vagy egyáltalán a 
befogadás közjogi hiányából folyó szerzési képtelensége 
nem érintetik." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, április 7. A kongrua-rendezést megindító 

ministeri rendelet hatásáról — folytatjuk megfigyelésünket. 
A szót ma a „Szombathelyi Ujság<í-nak adjuk át. Lap-
társunk márcz. 29-iki számában, „A húsvéti ajándék" czimü 
vezérczikkelyében, a következő szigorú kritika alá veti a 
ministeri rendeletet: 

„A márczius 17-ikéről keltezett kongrua-rendelet a 
kath. lelkészi és segédlelkészi jövedelmek összeírását el-
rendelte. 

Csaknem örömmel kéne üdvözölnünk ezt a fontos 
lépést, a mely sok évtizedes vajúdás után, a kongrua ügy 
régtől óhajtott rendezéséhez s ezáltal a szegényebb sorsú 
lelkészkedő papság helyzetjavitásához a megnyugtató alapot 
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keresi; de félelemmel és aggodalommal eltelve gondolunk 
annak eredményére. 

Hogy is örülhetnénk mi annak, hogy a kongrua ügy 
végleges rendezésének kényes föladata ép annak a kabinet-
nek jutott, a mely hatalomra lépése első perczétől alig tett 
egyebet, minthogy a katholikus klérus napjait megkeserítse ; 
mely kormánynak politikai krédója a klérus üldözése és 
elnyomatása. 

Mit várhat a katholikus klérus azon kormánytól, mely 
az egyházpolitika durva, erőszakos végrehajtásában merítette 
ki gyenge erejét, mely tűzzel, vassal a katholikus hitélet 
elfojtására törekszik, mely az oltárról ledobatta a keresztet, 
lenyilaztatta a Megváltót, mely a katholikus érdekek pártjá-
tól megvonja a létjogosultságot és annak elveit állam-
veszélyeseknek bélyegezi, akár csak a zsarnok caezárok, 
hogy azok üldözéséhez jogczimet formáljon. 

Mit remélhetünk mi Bánffy terrorizmusától, Wlassich, 
Jánus ábrázatától és Perczel stréber műveleteitől vagy a 
gyenge Lukács pénzügyi mérlegeléseitől. 

A kongrua rendelet egybeállítása mindezen fogyatko-
zásoknak jellegét hordja magán. 

Ez a rendelet a lelkészkedő papság által egybeállított 
adatok fölött teljesítendő elsőfokú bírálat tisztét egy nyolcz-
tagu bizottságra ruházza, a melyben a klérus három taggal 
van képviselve s igy a többséget abban a bizottságban, a 
miniszterek önkényének alávetett liberális kreatúrák képezik. 

Nem kell minket félreérteni, nem személyekről szólunk. 
Ki tekint megnyugvással arra a felül-vizsgáló bizott-

ságra, a melynek egyenlő szavazatok esetén döntő elnökei 
a legdurvább törvénytelenségekről hírhedtté vált főispánok 
lesznek, vagy ki nyugodnék bele a bizalmi szavazatokat, 
díszpolgári okleveleket liferáló polgármesterek elnökségébe. 

Annak a pénzügyigazgatónak sem lesz bátorsága a 
kormány szándéka ellen véteni, hacsak az időelőtti nyug-
díjaztatást vagy mellőztetést nem helyezi a tényleges szolgá-
lat fölé. 

A fiskus, a főszolgabíró mit tegyen hivatali főnökei 
intencziói ellen. 

Ennek a vegyes bizottságnak világi tagjai közmeg-
nyugvásra csakis kipróbált karakterű, független katholikus 
világiak lehetnének, a kik a függés és alárendeltség zsib-
basztó kötelékeivel meg nem bénítva, szabadon, függetlenül 
Ítélhetnének és nem kéne, tartaniok igaz, méltányos eljárá-
suk egyéni következményeitől ; a kiket pontos megbízatá-
sukban nem irányithatnának bizalmas leiratok, titkos utasí-
tások, mandativ instrukcziók. 

Mindezeknél is nagyobb sérelme a rendeleteknek a 
fellebbezési forumok önkényes egybeállítása. 

Az a kormány kreatúrákból egybeállítandó központi 
kongrua bizottság, a melyhez az elsőfokú felülvizsgáló bi-
zottság határozatával elégedetlen fél sérelmét saját költsé-
gén intézni köteles, kelthet-e bizalmat, megnyugvást a klé-
rus, jogos igényeinek méltatása, érvényre emelése tekintetében. 

Vagy ki viseltetnék bizalommal a legfensőbb fokban 
Ítélkező miniszter önkényes egyoldalú véghatározatához ? 
Ülhetne abban a kultuszminiszteri székben katholikus szem-
pontokból legkevésbé kifogásolható egyén, emberileg lehe-
tetlen, hogy annak a figyelme, tevékenysége elég legyen 
ezen gigászi munkának csak betekintésére is. Nem marad 

tehát más hátra, minthogy a kényelemszeretetről s a ren-
des teendők felületes ellátásáról ismeretes konczipista urak 
döntsenek a kongrua adatok nagy horderejű tömkelegében. 

Ismerjük a központi elintézések természetét, a melyet 
Wlassich urnák sem sikerült még a közoktatásügy arrogáns 
büroiból kiközösíteni és ha ez szándékában volna is, a mil-
lenniumi chaoszban ennek végrehajtására alig marad ideje. 

Es a kongrua ügyben erősen érdekelt miniszter önbí-
ráskodásától ki remélheti az érdekek kölcsönös kielégítését. 
A hol a jogkereső fél s az itélő biró személye tényleg 
egyesül, fura ítéletre lehet kilátás. 

A legnagyobb veszedelem pedig abban rejlik, hogy a 
kongrua rendelet jelen alakjában nem egyéb, egy a legal-
kalmasabb időben kidobott kortes eszköznél. 

Wlassich miniszter a királyi jóváhagyást régtől zsebé-
ben hordozta és államférfiúi számítással oly időben publi-
kálta csak, midőn annak bemutatására a liberálizmus élet-
fonalának megnyújtása végett volt szükség ; a végrehajtáshoz 
pedig akkor fogott, midőn annak előnyeit az általános kép-
viselő választások érdekében felhasználhatja. 

Az a kormány, mely sugalmazott sajtója hasábjain 
szilárd helyzetének híreit bocsájtja világgá; a miniszterta-
nácsok bevattázott ajtói mögött nem csinál abból titkot, 
hogy inog a talaj lábai alatt, melyet a földből jövő őserő 
hozott mozgásba. 

Az egyházpolitika áldásaival megboldogitott nép há-
borog, nyugtalankodik. A helyzetéből folyó elégületlenség 
betetőzéséhez még csak az hiányzott, hogy a lelkiekben is 
megrövidíttessék. 

A nép elvesztette bizalmát politikához, pártokhoz, ma 
csak lelki vezéreire : a lelkészekre hallgat, a kikben még 
soha sem csalatkozott. 

Az általános választások küszöbén ez igy nem marad-
hat mondják odafent, mert ugy látszik Girált, Stomfa és 
Nyitra sem voltak képesek megtörni a népnek a jövő győ-
zelmébe vetett reményét, bizalmát. Itt tehát nem nyílt, ha-
nem oldaltámadásra van szükség. Meg kell kerülni a nyá-
jat, meg kell puhítani a vezéreket s a ki ezek közül nem 
enged a csábnak, az Ígéreteknek, meg kell rendszabályozni 
a kongrua paragrafusaival. 

Annyi igaz között csak akad gyengébbje is, a melyik 
a kezét nyújtja a hatalom kegyelem morzsái után. Hiszen 
ők is csak véges emberek, a kiknek gyengéit nem kell 
számításon kivül hagyni. 

Majd Perczel elvégzi a főispánnal, polgármesterrel, 
fiskussal, főbíróval ; Lukács a finánczdoktorokkal ; beszélhet 
azután az a három egyházi férfiú, ugy leszavazzák, hogy 
elmegy a kedve az ellentállást még csak megkisérleni is. 

Aztán jő a felebbezés. 
Hiszen csak erre várunk. 
A malkontentus parochus ha már afölebbezés költsé-

geit megreszkirozza, nem áll meg Buda váráig. A zóna 
csak az I. osztályt sújtja, melyet a parochus nem szokott 
igénybe venni, a tisztességes reverenda udvarképes, legfel-
jebb egy uj czingulásra lesz szükség. 

Ott fenn azután a tágas előszobán belül, a bejelentés 
nélkül meg nem zavarható négy szem között, a miniszter 
ur és tanácsosai azután megmagyarázzák az egyházférfiunak 
a kéz kezet mos elméletét. Hogy igy, hogy ugy, ne tessék 
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tolunk annyira félni. Rosszabb a hirünk, mint a valóság. 
Nem vagyunk mi a papok ellenségei. Dehogy. Isten őrizze 
ettől ártatlan lelkünket. Inkább a szegényebb javadalmazásu 
papságon akarunk segiteni, a melynek sorsán sokszor igaz 
könnyeket hullattuűk. Azért hát önök se fenekedjenek elle-
nünk jóbarátaik ellen. 

Nagyon félő, hogy egyiket a jóhiszeműség, másikat a 
gyengeség, harmadikat, no ezek azt hisszük, fehérholló 
számba mennek ; a földi érdekek után való kapkodás leveszi 
lábáról és mire a miniszteri büró termeiből kikerül, bent-
felejti azt a sok jó szándékot, nemes elhatározást, a melyet 
parochiája hű népével végrehajtani akart s a lelkes nép-
vezérből türelmes báránykává szelidül, a mely fölött a 
pásztorszerepet az állami omnipotenczia politikai kufárja 
fogja gyakorolni. 

Ez a kongrua-rendelet beburkolt czélzata. 
De bízzunk az isteni gondviselésben, a mely akkor 

áll legközelebb, midőn legnagyobb a veszély. 
Bizzunk a lelkészkedő papság kitartásában, a mely 

ellene áll az ördög kísértéseinek; türelmében, a mely az 
örök igazságot nem áldozza föl földi előnyökért; önzetlen-
ségében, mely a közérdeket a magánérdeknek alárendelni 
megtanulta ; elvszilárdságában, a mely az alkut nem engedi ; 
hazafiságában, mely a zászlót, mely alá felesküdött, cserben 
nem hagyja; hithüségében, a mely a Krisztus és Belial 
közti harczban tudja hol a helye; és végül: éleslátásában, 
mely a húsvéti pirostojások csábító színének föl nem ül és 
rögtön fölismeri a záptojásokat." 

Pécs , ápril 2. A millénium egyházi megünneplése a 
pécsi egyházmegyében. — 

Troli Ferencz trebinjei választott püspök, nagypré-
post és káptalani helynök ur a következő főpásztori leve-
let intézte a papsághoz és a hívekhez : 
Venerabili Glero dioecesis Quinque-Ecclesiensis Salutem in 

Domino ! 
Nobilis gens Hungara propediem adsalutabit roille-

siffium annum, a quo in beata hac et fertilissima regione, 
olim melle et lacte manante, nec hodiedum adhuc sterili 
et exsiccata, stabilem sedem suam figendo, atque versabi-
lem bellici furoris genium exuendo, suave jugum Christi 
assumpserat, coelum Sanctis repleverat regionemque hanc, 
multifariis humanitatis asylis, variis manufacturae et agri-
culturae academiis, artium liberalium institutis, culturae 
omnis generis musaeis, literarum et scientiarum palaestris 
opimis praebendis, adminiculis ita largiter et magnanimi-
ter ditaverat, ut nulli cultae nationi secundam, omnibus 
vero parem et similem sese probaverit testeturque facto 
nationibus. 

Dignum sane et justum est, aequum et salutare, ut 
ad genua provoluti gratias agamus Patri coelesti, cuius 
dextera generosam nationem nostram tantas inter calami-
tates, tot inter caliginosa adjunctorum discrimina, tanta 
inter formidolosa angustiarum pericula per mille annorum 
decursum conservavit fovit et protex t, ita, prout olim 
filios Israel per mare rubrum, praelucente ignea columna, 
salvos in terram promissam deduxerat. Yere : 

„ Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti: ! 
quia non defecerunt miserationes ems." (Thren. III. 22.) 

vBeneclictus Deus et Täter Domini nostri Jesu 
Christi, Fater misericordiarum, et Deus totius consolatio-
nisa (ad Cor. II. 1, 3.) „Qui consolatur nos in omni tri-
bulatione nostra." (ibid. 4.) „Et nos de tantis periculis 
eripuit" (ibid. 10.) „Et non dédit nos in oppropium gen-
tibus." (ad Ephes. 1, 14.) 

Nil dubitandum, sed fide vera credendum : mille 
annorum sortem nostram, in suo eventu semper sesundam, 
potenti solum coelistis Beginae, cui sanctus Stephanus 
regnum nostrum obtulerat, testamentaliter legaverat, in-
tercessionibus, necnon assiduis Sanctorum Sanctarumque 
Hungáriáé coram throno Altissimi precibus esse tribu-
endam. 

Non est opus mirandae imaginis Jani faciem in-
duere, quo cuncta retrorsum et antrorsum in clariore luce 
cominus conspiciantur ; história namque, vitae magistra, 
teste certum es t : omne regnum iisdem principiis firmum 
persistere, resistentiae vi gaudere conservarique, quibus 
coaluit : adeoque nobilis gens hungara, sicut sub suavi 
jugo Christi semper habitavit in adjutorio Altissimi, ita 
sub eodem juco in protectione Dei coeli quoque certo 
commorabitur. 

Adeamus itaque thronum Altissimi, et piissimae ma-
jestati Eius pro collatis donis gratias agentes, clementiam 
Eius ad genua provoluti exoremus, ut qui petentibus 
postulata concedit, eosdem non deserens, ad praemia futura 
disponat ! 

Pro solemni gratiarum actione defigitur dies 10-a 
mensis Maii anni currentis, seu Dominica V. post Pascha. 
Qua die in omnibus ecclesiis parochialibus, imo et filiale 
bus, in quibus cultus divinus servatur, in omnibus etiam 
ecclesiis Regularium, instituatur pulsus Campanarum mane 
mox post salutationis angeli pulsum, et hora conveniente, 
praemissa allocutione, in sensu, ut infra habetur, intone-
t u r : Deum laudamuscum oratione : „Deus cuius 
misericordiae etc.' Si cui placet, allocutionem, ut infra, 
coram populo fideli etiam perlegere poterit. 

Suapte vero intelligitur : omnes Jurisdictiones, Ma-
g i s t r a t s , Primores etc. praevie condecenter ad devotionem 
banc evocandos et invitandos esse. 

Datum Quinque-Ecclesiis, die 31 a Mártii 1896. 
Franciscus a Paula Troll m. p. 

Vicarius Capitularis. 

A pécsi egyházmegye hiveinelc üdvöt az urban ! 

Ezer éves emlékét üli a magyar annak, hogy elei 
ősi hazájokból kiköltözve, a négy folyam mentén, a 
tejjel-mézzel folyó földön, Európa szivében tábort ütöttek 
s levetve, mely őket addig lelkesité, a szilaj harczi 
kedvet, Krisztus szelid igáját vették föl ; s az evangelium 
igéit befogadva, évszázadokra a szentek szülőhazája lőn e, 
hon, kelet felé a keresztény hit világát terjeszté és 
ugyanakkor a kereszténység védő bástyája vala nyugaton,, 
saját nemzeti léte árán váltván meg a nyugat nagy 
szomszéd országait az enyészettől ; majd a keresztény 
szellem e termékeny talajon, annak minden rétegét á t -
hatva kifakasztá a tudomány s nemzeti műveltség csiráit, 
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az államot a keresztény czivilizáczió áldásaival gaz-
dagitá, mig végre azon színvonalra emelkedett, hogy ma 
nem egy tekintetben a keresztény világrész nagy müveit 
nemzeteivel is bátran kiállja a versenyt. 

Méltó tehát, hogy ily nagy nemzeti üunepen, egy 
ezredévnek küszöbén, mielőtt még az utolsó nap 
lenyugszik, leborulva adjunk hálát a mindenek Alkotó-
jának, hogy védő karjait országunkra s e nemzetre ki-
terjesztette és a századok küzdelmeiben, véres csaták 
közepett, oly sok viszály és balszerencse közt az enyé-
szettől megóvta; hogy mint hajdan Izrael fiait a Vörös-
tenger habjain szerencsésen általvezette s a pusztában 
fénylő oszlopban vezérelte, ugy vezette népünket a 
századok viszontagságain keresztül s eljuttatta az igért 
földre. 

Valóban csak „Az Ur könyörületességén múlott, 
hogy el nem enyésztünk: mert nem ért véget az ő kö-
nyörületessége. Jer . sir. III. 22. 

Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki ál-
dással, mennyei adományokkal, Krisztus általu Efez. 1. 3. 
„ki az 0 nagy irgalmassága folytán újonnan szült min-
ket élő reménységreu Péter I. 1. 8. 

Midőn ezeréves küzdelmeinken végig tekintünk, 
lehetetlen nem áldanunk a Gondviselést, „a ki változtatja 
az időt és időszakokat, megszüntet és alkot országokat" 
(Dan. 11. 21.), mert meggyőz bennünket 'magasabb ren-
deltetésünkről és e nemzet gondviselésszerű hivatásáról 
Európa népei között, mintegy ujjal mutatván, miként 
vezeti nemzetünk sorsát egy magasabb kéz, ki ámbár 
megengedi, hogy a népek és az emberek tanácskozzanak, 
de az emberiség sorsát láthatatlanul intézi. 

Azért „neked adunk hálát Atyáink Istene" (Dán. 
II.) és népünk millióival felkiáltunk : „Az örökkévalóság 
halhatatlan s láthatatlan királyának, az egyedül való 
Istennek legyen tisztelet és dicsőségTim. I. 1. 17. 

S midőn a haza sorsán elmerengünk, önkénytelenül 
felmerül elménkben a sok pártviszály, a tatár-, majd a 
török pusztítás, de mind ezek között megmenté hazánkat 
az a hit, a melyet első szent királyunk plántált népünkbe 
s ápolt igaz apostoli buzgósággal; ezt a hitet vallották 
eleink, és virágzott alattuk a hon ; ezért ontottak sok-
szor vért, ezt védték fegyverrel a pogány török ellen 
századokon át életökkel és vérökkel. 

Ebből a szent hitből fakadt hajdan a hazaszertet, 
mely annyi hőst adott e földnek; azt védeni egy volt a 
haza védelmével. 

Dicső volt e kor, mely hiveket és bajnokokat 
nevelt. 

Dicső volt hazánk s dicső a korszak, mert Mária 
az Isten Anyja védelme alatt állt. 

Örökre fénylő lapjai azok nemzetünk történetének. 
Jól mondja egy magyar iró : „ A ki a történelmet 

tanulmányozza, a Gondviselést tanulmányozza 
A ki e lapokat olvassa, ha fogékony lelke van, 

keble felhevül a multak emlékén. Mert áldásos vissza-
szállani a múltba. BCsak törpe kor felejti ősei nagyságát, 
a lelkes eljár ősei sirlakálioz s gyújt régi fénynél uj 
szövétneket. * 

A haza mult kora olyan mint az apák élete, mely-
nek történetéről ősz korukban körülöttük tolongó uno-
káiknak regélnek. Hallgatják azokat a harczokat, a 
veszélyeket, a dicsőséget, a fájdalmat s mindezek nem 
az apáikéi már egyedül. Ök elhunytak, de harczaik, 
veszelyeik, a fájdalom, mely belőlük kisir és dicsőségök 
a nemzeté maradnak örökké. 

Jár junk el azért a dicsőség eme templomába gya-
korta s tanuljunk a múltból. Tanuljunk tőlük hinni s 
jobb sorsban remélni. 

„Emlékezzünk meg a régi napokról, gondoljunk át 
minden nemzedéket, kérdezzük meg atyáinkat és tudtunkra 
adják nekünk elődeinket és megmondják nekünk :11 

Deut. 32. 7. 

Adjunk hálát a magyar nemzeti ünnepen az Is-
tennek s mondjuk : BTied Uram a dicsőség, a hatalom, 
és benned élünk mindnyájan ; mert boldog nemzet, melynek 
Istene az Ur, a nép, melyet magának örökségül válasz-
tott. Zsolt. 32. 12. 

Engedj meg a te népednek és ne adcl örökségedet 
gyalázatra, hogy ne uralkodjanak rajta a nemzetek. 
Joel. 2. 17. 

rÊs Te Istennek dicsőséges anyja — mondjuk 
Eszterházy Pál nádor könyörgésével — Magyarok Nagy-
asszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örök-
ségedről, melyet hű szolgád, első királyunk sz. István 
Néked felajánlott és végrendeletében Néked hagyott, 
Tekints kegyes szemmel országodra és dicső érdemeid 
által légy közbenjárónk s szószólónk szent Fiadnál Jézus 
Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden insé-
gökből kiszabadultak. Ez a remény buzdít most is és e 
bizalam lelkesít. Azért emeljük fel hozzád szivünket. 
Oltalmazzad pártfogásoddal édes hazánkat, hogy mindenha 
legyen virágzó Isten dicsőségére és néped vigasztalására !' 

Végül nem zárhatom be szavaimat mással, mint 
szentséges Atyánk intelmeivel: 

„Magyarország a vallás oltalma alatt keletkezett és 
vezérlete alatt nyerte a magyar állam épületének nem-
csak betetőzését, de egyszersmind szilárdságát és dicső 
nevét. A vallás, valamint kezdetben országunk nagyságá-
nak és hatalmának szülője volt, ugy jövőre nézve a hazán 
belül a jólét, a haza határán túl a dicsőség záloga. Es 
hogy e jólét s dicsőség hazánknak osztályrészül jusson_ 
szívből kívánjuk s kérjük Szent István király pártfogását, 
s bizton reméljük, hogy a ki országunkat a jótétemények 
minden nemével ékesité s gyarapitá, kegyesen tekint le reá 
az égből s megvédi hatalmas pártfogásával. 1J" 

Kelt Pécsett, 1896. márczius hó 31-én. 

Troli Paulai Ferencz s. k., 
káptalani helynök. 

1888. aug. 22-én kelt „Quod multum optamus" kezdetű 
pápai körlevél. 
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Jelentés. 
Pázmány "Péter összes munkái magyar sorozatának 

másodili kötete sajtó alól készen kikerült. Azok az i. t. 
megrendelők, kik időközben lakást változtatnak, ezennel 
felhivatnak, hogy lakóhelyükről az egyetemi nyomda 
igazgatóságát, (Budapest, vár) haladéktalanul értesíteni 
szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben zavarok támad-
janak.*) 

IRODALOM. 
= A katholikus egyház társadalmi missiója. A 

budapesti katholikus körben ily czimmel tartott kitűnő 
felolvasását füzet alakjában közrebocsájtotta dr Giesswein 
Sándor győri püspöki titkilr. Megrendelhető 10 krért a 
győi'i kath. kör háznagyi hivatalánál. 

V E G Y E S E K . 
— A vasárnapi munkaszünetnek, hogy sok az er 

kölcsi haszna, azt kevesen tagadják, de hogy anyagi 
haszna is volna, azt igen sok modern gazdálkodó kono-
kul tagadja. Pedig a kérdés ez az oldala is már tisztázva 
van. Például, Francziaországban egy gyáros kimutatta, 
hogy még vasárnap dolgoztatott, a munkások bérének 
25% állandóan lefoglalva volt adósságban. Egy kőszén-
bánya telepen pedig a vasárnapi szünet behozatala utáni 
évben a jövedelem 2 % - k a l esett ugyan, de már a követ-
kező évben 300 nap alatt, 65 Istennek és a munkás lel-
kének és családjának szentelt szünnap mellett, ugyananv-
nyit nyert a vállalat, mint azelőtt 365 nap alatt munka-
szünet nélkül. (Annales Catholiques.) 

— Debreczeni észjárás. A gazdag kálvinista cívi-
sek gazdag városa legújabban 2 millió forintot kész adni 
a debreczeni prot. egyetemre föltétlenül, 100.000 frtot az 
ottani kath. főgymnasiumra, de csak föltételesen. 

— A kath. tanitók ezredéves fogadalmi zászlója 
135 cm. nagyságban, crémszinű selyem grossgremből, 
egy darabban fog készülni. Egyik oldalán Sz. István 
képe a körirattal: „A magyarországi katholikus tanitók 
ezredéves fogadalmi zászlója 896—1896." A zászló szélén 
köröskörül diszes és valódi aranyhimzés, művészi orna-
mentikával lesz ráhímezve s a megfelelő helyeken barna 
selyemmel árnyékola. A másik oldalon a középre Magyar-
ország Nagyasszonya selyem aranyhímzésű alakja e 
körirással : „Magyarország Nagyasszonya védd és oltalmazd 
hü népedet az uj ezredévben !" Alatta művészi hímzés 
ugyanazon széllel mint a túloldalon, a zászló körül valódi 
arany rojt, két végén arany bojttal. A rud természetszinü 
tölgyfából készül, mely a középen szétcsavarható lesz. 

— Nemzeti hymnus a milléniumra. Az országos 
magyar daláregyesület által az ezredéves kiállítás alkal-
mából „nemzeti hymnus"-ra kiirt zenepályázat felett e 
hó 3-án döntött a bíráló bizottság Lung György egye-

*) Katholikus laptársainkat e sorok szives átvételére kérjük. 

sületi elnök elnöklete alatt. A biráló-bizottság tagjai 
voltak az elnökön kivül idősb Ábrányi Kornél, Bellovics 
Imre, Erkel Sándor és Gobbi Alajos. A bíráló bizottság 
a beérkezett negyvennégy pályamű közül, melyekről ál-
talában dicsérőleg emlékezett meg, egyhangúlag az „Ez 
a föld a mienk s az is marad" jeligéjű pályamunkának 
ítélte oda az 500 koronás dijat. A jeligés levélből kitűnt, 
hogy a mü szerzője Langer Viktor lipótvárosi egyházi 
karnagy és orgonamester. Mellette kiváló dicséretre mél-
tatta a bizottság „az embert vágyai vezérlik" jeligéjű 
pályamunkát. A pályamüvek szövegét Ábrányi Emil irta. 
(„Népek őre, népek atyja . . ." stb.) 

— A millénium Pannonhalmán A milléniumi év 
Pannonhalmán is sürgést-forgást okozott. A sz. Benedek-
rend fáradhatatlan feje a főapát ugyancsak kicsinosittatja 
az ősrégi kolostort, a melynek keleti oldalát egy hosszú 
ízléstelen raktár éktelenítette. Ezen épületet még ez év 
folyamán műhelyekké alakítják, át s kívülről teljesen 
stylszerüen renoválják. Ezzel kapcsolatban a főbejárat is 
u j ruhát kap s tornyocskákkal diszesitik. A kolostor 
ezen renovált oldalával szemközt fekvő „Kálvária hegyre" 
épitik majd a milléniumi oszlopcsarnokot, melynek alap-
kövét csak augusztusban helyezik el s teljes fölépítése a 
jövő évre marad. Hogy mily impozáns lesz ezen épület, 
s mily alkalmas helyen lesz fölépítve bizonyítja azon 
körülmény, hogy egy jószemü ember Bánhidáról szabad 
szemmel megláthatja. A kiállításon is érdekes dolgokat 
lehet majd látni Pannonhalmáról. Hogy csak egyet em-
lítsünk : Zrínyi Ilona „vetélőjét," a melylyel a hőslelkü 
nő vásznát szövögette — a napokban küldték el 
Budapestre. 

— Névtelen nagyjaink. A legnagyobb áldozatot a 
haza oltárára 1848—49-ben, kérdi a derék „Váczi 
Közlöny," ki helyezte? Ki tudná megmondani? Nagy 
volt az előkelő ház ezüstnemüje, nagy egy ezred fel-
szerelése, de nagy — egy darab kenyér is Egy köz-
vitéz ajánlotta fel. Egy csata utáni reggelen egymás 
mellett ébredt fel az elhagyott csatatéren vérveszteségből 
eredt aléltságából egy tiszt és egy közlegény. Nem 
ismerték egymást. Egyikök sem bír felemelkedni. „Csak 
egy falat kenyerem volna, nyögte a tiszt; nincs erőm!" 
— „Hát hadnagy uram, ihol az iszákomban egy darab 
prófunt: Kettőnknek kevés, egye meg maga és menjen 
— ha maga megmenekszik, többet használhat még 
életével a hazának mint én." Sokáig feküdt ott kettőjük 
közt az a darab kenyér ! Végre megette — a tiszt. 
Megmenekült. Nevét is tudjuk. Mivé lett a közlegény, ki 
volt, ki tudja? Ki nyújt ilyennek pálmát? A Minden-
tudó! 

— Hány szabadkőműves uralkodik 40 millió 
franczia katholikus felett? Minap azt mondtuk e helyen, 
hogy 4—5000. Tény az, hogy a szabadkőművesek száma 
Francziaországban 20—30,000-re tehető, de ezek közül, 
az „Annales Catholiques" nyilatkozata szerint, csak néhány 
száz a vezető, a többi csak gimpli. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz ) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — Munka és kereszténység. — Válasz az 
egyházi javak egyházi tulajdonjoga ellen tenni szokott ellenvetésekre. — Egyházi Tudósítás-. P á r i s : Jónás próféta esete nem 

allegória, hanem valóság, tény. — Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Purt Iván. 

Bevezetés . 

Szentséges Atyánk, dicsőségesen uralkodó 
XIII. Leo pápa 1893-ban ünnepelte püspökségé-
nek 50 éves jubileumát. Miután az egész világ 
katholikusai megszámlálhatlan seregekben — Ma-
gyarországból, szeretett hazánkból is három 
zarándoklatban — az örök városba siettek, hogy a 
nagy jubiláns iránt érzett kegyeletüknek és há-
lájuknak kifejezést adjanak, a pápa, híveinek 
lelki üdvösségét szemei előtt tartva, jubileumának 
méltó befejezéseül az egész világ katholikusait 
felszólította, hogy lelkileg Lourdesba zarándo-
koljanak és kilencznapi ájtatosságot végezve, a 
boldogságos Szűznek, az Isten Anyjának, ki egy-
szersmind a mi Anyánk is, segítségét, pártfogá-
sát, melyre különösen napjainkban oly nagy 
szükségünk van, a maguk, valamint az egész 
emberiség számára leesdjék. A magyar nép e 
lelki zarándoklatban a legnagyobb lelkesedéssel 
és páratlanul fényes eredménynyel vett részt, 
mert néhány rövid hét lefolyása alatt huszon-
négyezer forintnál több gyűlt össze, és 240 ezer 
aláiró jelentette ki részvételét a lelkizarándok-
latban. 

De lehet-e csodálkoznunk azon,hogy jó ma-
gyar népünk hallgatva a pápa hivó és buzditó 
szavára a lourdesi lámpára adakozó nemzetek 
között aránylag az első helyet foglalta el? Oh 

nem, hisz a magyar sziv, a meddig csak dobog, 
mindig a legnagyobb szeretettel és ragaszkodás-
sal viseltetik a boldogságos Szűz iránt. A ma-
gyar sziv szent Istvántól kapott örökségét, 
Nagyasszonyát mindenha legdrágább kincsének 
tartotta és tartja. Es azért hangzott el a lelki 
zarándoklat alkalmából sokaknak ajkáról azon 
óhaj, bárha elzarándokolhatnának a világ ama 
legnagyobb és leglátogatottabb kegyhelyére, 
Lourdesba, hol a boldogságos Szűz a kis pásztor-
leánykának többször megjelent, hol kegyelmének 
kincstárát a szenvedő emberiség számára meg-
nyitotta, hol a viznek forrását a betegek gyógyí-
tására fakasztotta, és a hol a megátalkodott 
bűnös szemeiből a bűnbánat könyeinek árját 
megindítja. 

Zarándokoljunk Lourdesba, ez lett a jel-
szó, menjünk a lourdesi szűz Máriához, — kit 
különben templomainkból és berkeinkből úgyis 
ismerünk, hisz nincs az a falusi elhagyatott kápolna, 

; melyben a lourdesi Szűznek barlangja képe vagy 
szobra ne volna, még pedig virágokkal díszítve 
— és sokan, főleg a szegényebb osztályból, fárad-
sággal szerzett filléreikből a mit lehetett, félre 
tettek, hogy a zarándoklathoz szükséges összeget 
összegyűjtsék. Az eszme meg volt, de hogy való-
sulhasson, egy esztendő kellett hozzá. Mert a 
jelen sorok írójának sok faradságába került, míg 
a sokfele külföldi vasúti társaságoktól a külön 
vonatot kieszközölhette, a hosszú utazásnak pro-
grammját összeállíthatta. 
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1895. évi jnnius hó 1-én, pünkösd vigiliáján 
a zarándoklat rendezője Balaton-Füreden hódo-
latát tette Vaszary Kolos ur ő eminencziájánál 
Magyarország herczegprimásánál, és miután ő 
eminencziája a zarándoklatnak tervezetét nem-
csak hogy helyesléssel fogadta, hanem a megin-
dult mozgalmat jóvá is hagyta, és reá főpásztori 
áldását adta, pünkösd hétfőjén már megjelent a 
felhívás,- mely Magyarország katholikusait a lour-
desi zarándoklatban való részvételre felszólitotta. 

A felhivás közölte az általános utiprogram-
mot, a zarándoklatban való részvételnek árát és 
feltételeit. A jelentkezések eleinte lassan jöttek? 
ugy hogy a kicsinyhitűek julius hó elején már 
fennen hangoztatták, hogy a lourdesi országos 
zarándoklat iránt való lelkesedés csak szalmatüz 
volt, de a zarándoklat rendezője bizva a boldog-
ságos Szűz segitségében, ki hű magyarjainak 
Lourdesban bemutatandó hódolatát és ragaszko-
dását csak örömmel veheti, nem szűnt meg a 
hirlapokban majdnem minden héten a részvételre 
lelkesiteni és buzditani. És ime a kivánt ered-
mény nem maradt el; mindig többen és többen 
érdeklődtek, küldöttek előleget, és augusztus hó 
10-ikére már annyian jelentkeztek, hogy a zarán-
doklat sorsa biztositva volt. 

Augusztus 18-ikára a zarándoklat részletes 
utiprogrammja is megjelent, és a jelentkezőknek 
megküldetvén, azt szent István napján már min-
denki olvashatta, tanulmányozhatta. 

Az indulás szeptember 2-ára, hétfő reggel 
7 órára volt kitűzve. A zarándoklatra összesen 
240-en jelentkeztek. Minden zarándok a jegy-
füzeten kivül, melyben a szállodákhoz szóló 
utalványok (a lakásról és teljes ellátásról) is benn 
foglaltattak, egy 84 oldalra terjedő csinosan be-
kötött utikönyvecskét kapott, mely kedves em-
lékül fog szolgálni minden zar ndok részére, 
és a mely a szükséges tudnivalókat egyes imád-
ságokkal és szent énekekkel tartalmazza. 

Szeptember hó 1-én (vasárnapon) nagy sür-
gés-forgás volt a központi p pneveidében. Kora 
reggeltől késő estig siettek fel a zarándokok a 
rendezőhöz, hogy részvételi jegyeiket átvegyék. 
Volt általános bemutatkozás, kérdezősködés, a 
hosszú ut előtt elfogult sziv megnyilatkozása, és 
sok megható jelenet. De legmeghatóbb volt, mi-
dőn a papneveldében délben az ebéd végeztével 
Cselka Nándor püspök, érseki helynök, a papne-
velde kormányzója, ki betegsége miatt nem ké-

pes naponkint 4—5 óránál többet utazni, ki-
jelentette, hogy nem tud a boldogságos Szűz 
hivó szózatának ellenállni, és hogy ő is velünk 
akar Lourdesban lenni. Miután az utolsó napon kü-
lönvonatunkon számára külön kocsiszakaszt nem 
biztosíthattunk, a püspök Párison át indult 
Lourdesba Szakács Viktor titkárja kiséretében. 

Villámgyorsan terjedt el a püspök elhatá-
rozásának hire a zarándokok között, és mind-
nyájan áldották érte a bold. Szüzet, hogy az 
utolsó perczben megadta a kivánt főt, ki a 
csodabarlangban a kegyelem oltáránál a zarán-
doklatnak szószólója lesz. 

Késő este volt, midőn nyugalomra hajtottuk 
fejünket, de az izgatottság, az indulásnak várva-

! várt percze pihenést nem engedett. 
(Folytatjuk.) 

Munka és kereszténység. 
Vagyis : mit köszönhet az emberi munka Krisztus Urunk-

\ nak és az ő vallásának, a kereszténységnek ? (Az országos 
I közp. katholikus legényegyletben a budapesti aquinói szt. 

Tamás társulat által rendezett felolvasások sorában 1895. 
deez. 22-én felolvasta dr. Breznay Béla.) 

(Vége.) 

Első kidomborodó tény az emberi munka 
történetében az, hogy a pogány népek vagy 
semmi, vagy igen kevés érzékkel birtak a lelki 
munka iránt. A barbár pogány népek előtt, •— 
s ilyenek voltak az európai népek ősei vala-
mennyien, — tudomány, művészet, szellemi 
élvezetek becs nélküli ismeretlen dolgok voltak 
és maradtak, mind addig, mig a keresztény 
vall s nem polgárosította őket. Halászat, va-
dászat, háború, zsákmánylás, evés, ivás és mu-
latozás: ez volt a barbár népek foglalkozása, 
élete. A művelt pogány népek, például a görö-
gök és rómaiak, ismerték és gyakorolták is a 
lelki munka némely fajait, a tudományt, a mű-
vészeteket; ámde mindez nálok inkább csak 
dilettantizmus, mükedvelés volt egyéni élve-
zeteik kitöltésére. Sejtelmök sem volt ezeknek 
az udvarias és finom pogányoknak, arról, a 
mire az emberiséget a keresztény vallás taní-
totta meg, hogy a legfenségesebb lelki munka, 
például a léleknek legmagasztosabb akár értelmi, 
akár költői, akár erkölcsi szárnyalása is c?ak 
meddő hiúság, hogyha azt a nélkül az irányzás 
nélkül végzi az ember, mely dicsőíti az Istent 
és a lélek örök üdvösségét munkálja „Hiúságok 
hiúsága és minden hiúság." Egyet kivéve. S ez : 
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szeretni Istent és az ő parancsolatait meg-
tartani. 

Második kidomborodó ténye a világtörté-
nelemnek az, hogy a pogány népek, a barbárok 
ós műveletlenek éppen ugy mint a müveitek, a 
testi munkát, a hadakozást kivéve, csak kivé-
telesen becsülték, általában lenézték, lealacso-
nyitónak, becstelen foglalkozásnak tartották és 
hirdették. Egy német iró e tekintetben három 
fokozatát ismerteti a pogányságnak. 

a) Első fokozaton, a legalacsonyabb sorsú, 
a műveltség nélkül szűkölködő pogány népek, a 
barbárok, szabad emberhez illő foglalkozásnak 
csak a fegyver forgatását tartották háborúban 
és vadászaton. Kapa, kasza, ekeszarv kezelése, 
szóval a kézi munka eszközeinek használása 
szabad férfiura nézve lealacsonyító, rabszolgáknak 
vagy asszonyoknak való foglalkozás vala. 

b) Második fokozaton, a polgárisultságot 
ismerő, fényes városokban lakó, tudományt és 
művészetet ápoló pogány népek, a rómaiak és 
görögök, a testi munkát, a íöldmivelést ipart 
és kereskedelmst, müveltségök virágzása korában, 
a polgári szabadság nyűgének, terhének, való-
ságos átoknak tartották és annak végzését, 
rabszolgáikra és szabadon bocsátott szolgáikra 
hárították. S tudjátok-e mi volt a rabszolga a 
müveit pogány kor felfogása szerint? Nem jo-
gokkal s önmaga felett való rendelkezéssel̂  
nem szabad akarattal biró személy, nem ember, 
hanem jogtalan tárgy, adás-vevés, kény-kedv 
tárgya, élő lélektől hajtott gép, állat, mint a 
görögök mondták, a melyet leszúrni vagy 
agyonütni az urnák nem bűn, hanem joga vala 
bármikor és bármi okból. S vájjon mit gondol-
tok, hányad része az emberiségnek volt ily 
rabszolga abban a müveit görög és római világ-
ban ? Roszbach összeszámította. Például Attikában, 
Görögország egy 47 négyszögmértföldnyi kis 
államában, 90,000 szabad polgárra, a kik közöl 
10,000 volt csak jómódú és 80,000 koldus, 
összesen rabszolgának 365,000 jogtalan ember 
esett. Tehát minden szabad polgárra 4 rabszolga 
jutott. Ha a keresztény vallás meg nem szünteti 
a rabszolgaságot: most Európában, itt nálunk is, 
e szerint az arány szerint, csak minden negyedik 
ember volna ember, a többi állat és gép sorba 
vett rabszolga volna. A római polgárok annyira 
kerülték, mig a legnemesebb lelki munkák egyi-
két, mivel az sok kellemetlenséggel és fáradság-

gal van összekötve, a gyermeknevelést, hogy 
saját gyermekeiket rabszolgák és görög béren-
ezek által neveltették. 

c) Harmadik fokozatán a pogányságnak áll 
például az indusok brahmin vallásossága. A brah-
min ugy vél a maga csinált istenségének tet-
szeni, ha mindig csak elmélkedik, imádkozik és 
böjtöl. A kézi munka az szerinte tisztátalanná 
tesz, azért azt a páriáknak nevezett rabszolgákra 
tolják, a kikből soha se lehet brahmin, azaz 
szellemmel biró, Istennel érintkező ember. 

Tehát a testi munka becstelenség, a testi 
munka átok, a testi munka megfertőztet és tisztá-
talanná teszen. 

Ez a pogány világ véleménye a munkáról. 
Most lássuk, micsoda tanitást, micsoda emel-

kedést, miféle megtiszteltetést köszönhet az em-
beri munka, a lelki épp ugy mint a testi munka? 
az Ur Jézus Krisztusnak és a keresztény val-
lásnak ? 

Az emberi munka igazi miiétének, fenséges 
eredetének és magasztos rendeltetésének megis-
merése czéljából az emberiség történetének há-
rom legnagyobb eseményét kell szem előtt tarta-
nunk : a teremtést, az első bűnbeesést és a Krisztus 
Urunk által véghezvitt megváltást. 

I. Mi történt az ember teremtésekor az em-
beri munkára nézve ? Mily rendelkezést tett az 
Isten ? 

Isten semmiből alkotott észszel és szabad 
akarattal biró embert és ezt az ő alkotta ked-
ves lényt urává tette a földnek és Í> maga 
munkatársává rendelte a föld javainak megőrzé-
sében, alkalmazásában, fejlesztésében, tökéletesí-
tésében. Azt mondá az Ur az emberi élet kez-
detén az első emberpárhoz: „Növekedjetek és 
sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsá-
tok azt birodalmatok alá, és uralkodjatok" . . . 
„Vivé tehát az Ur Isten az embert, és helyezé 
őt a gyönyörűség paradicsomába, hogy mivelje és 
őrizze azt." Igy szól a szentírás. 

Mi van ez isteni szavakban mondva? 
1. Az, hogy a munka, melyre Isten az em-

bert teremtette, mindenkire nézve jog és köte-
lesség, Isten rendelése : tehát a munka még a 
legalacsonyabb is, nem lehet átok, nem lehet un-
dor tárgya. 

2. Az, hogy munka által az ember uralko-
dásra emelkedik a föld minden anyagi elemei és 
lényei fölött: tehát az nem lehet lealacsonyító, 
nem lehet becstelenség. 
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3. Az, hogy a munka, mivel Isten munka-
társává teszi az embert a föld javainak őrzésé-
ben és mivelésében, nem mondh tó még legala-
csonyabb fokán sem a lélekre nézve tisztálatlan-
nak vagy mocsoknak. 

II. Mi történt az emberi munkával ős szü-
leink, bűnbeesése következtében? 

Az emberi munka a teremtéskor megállapí-
tott hármas becséből semmit sem v szitett, sőt 
igen becses isteni beruházással gyarapodott. Az 
emberi munka az eredeti bűn következtében ne-
münkre Isten által kimondott Ítélet szerint Is-
tentől rendelt eszköze lett a bűnökért való bün-
hödésnek, és az emberek javulásának felülmúlha-
tatlan emeltyűje. Mondá Isten Ádámnak : „Mivel-
hogy ettél a fáról, melyről megparancsoltam 
vala neked, hogy ne egyél: átkozott a föld a te 
munkádban; fáradsággal eszel abból életed min-
den napjain. Töviseket és bojtorjánokat terem 
neked." Figyeljétek meg jól. Nem azt mondta 
az Isten, hogy — átkozott vagy, te Adám és p, 
te munkád. Nem a munka van tehát átok alá 
vetve, hanem a föld az ember bűne miatt. Át-
kot az Isten csak a dolgok végén, az utolsó 
Ítélet napján fog mondani azokra az emberekre 
és munkáikra, a kik erre őt megátalkodottságuk 
által kényszeríteni fogják. Tehát a munka a 
bűnbeesés után is áldásthozó : a vele összekötött 
bajok és küzködések megtisztitják a lelket és 
megedzik az erényt. 

III. Végre mi történt az emberi munka sor-
sára nézve a Golgothán, vagyis mit tett és mit 
tanitott Krisztus Urunk a keresztfán példájával? 

Kedves hallgatóim! Szedjétek itt össze el-
méteknek minden erejét, nemes érzésű szive-
teknek minden jó érzelmét, — mert a világtör-
ténelem legnagyobb eseménye áll előttünk a 
keresztfán, a legnagyobb esemény az emberi 
munkára nézve is! 

Mi a munka, t. hallgatóim, mi az emberi 
munka? Most fogjuk ezt igazán megtudni! 

A munka az ember testi-lelki foglalkozása, 
működése, cselekvése, hogy valami jót hozzon 
létre, a mi az ember életének hasznos sőt szük-
séges. 

Nos hát akkor boruljunk le a keresztfa előtt, 
mert azon a mi isteni Üdvözitőnk, Jézus Krisz-
tus, a legeslegnagyobb testi lelki munkát végezte, 
mikor érettünk kínlódott és szenvedett, hogy 
megváltson és az Isten kegyelmébe visszahelyez-

zen. A golgothai megváltás isten-emberi munká-
jában megvan minden a mi a munka alkotó 
része : van a) testi-lelki erőkifejtés és fáradság, 
b) van productum, termény, eredmény, a világon 
levő sikerek és eredmények legnagyobb és leg-
boldogitóbb eredménye: az emberiség megszaba-
dulása a bűn szolgaságából és felemeltetése az 
isteni fiúság méltóságába. 

Befejezem ! 

Oda térünk vissza, a honnan kiindultunk. 
Mit köszönhet az emberi munka a keresz-

ténységnek ? 
Köszönheti 1. azt, hogy az emberiség meg-

tanulta Krisztus Urunk tanításából és példájából, 
hogy mi a munka. Különösen pedig, hogy meg-
tanultuk, miszerint a munka minden emberre 
nézve Istentől eredő jog és kötelesség, hogy a 
munka minden embert Isten munkatársává emeli 
fel, hogy a munka a lelket tisztán tartja és az 
élet viharainak kiállására megedzi, megizmo-
sitja. 

Köszönheti az emberiség a kereszténységnek 
másodszor annak megtanulását, hogy a lelki 
munkák becsben és értékben sokkalta fel-
jebb valók a testi munkák bármely még oly ma-
gas neménél is. Százezer forintot jövedelmező 
kézi munka nem ér annyit, amint Aristoteles Or-
ganon czimü könyve, mely az emberi gondolko-
dás törvénykönyve, vagy Homer, Schakespeare, 
Arany János halhatatlan müveinek szellemi alko-
t;' sa, avagy hogy a legnagyobb lelki javakhoz emel-
kedjünk fel, mint egyetlen egy sziv megvigasz-
talása, egyetlen egy lélek örök boldogságá-
nak megmentése. Azt mondá Krisztus Urunk: 
„Mit használt az embernek, ha az egész világot 
megnyeri is, ha lelkének kárát vallja." 

Harmadik, a mit az emberi munka, és mi 
emberi munkások, a kereszténységnek köszönhe-
tünk, annak a megtanulása, hogy a legutolsó 
szolgai munka végzése is Krisztus kegyelme által 
az örök boldogságra érdemesit, vagyis hogy 
szántva, vetve, aratva, kézi munkát végezve, 
ipart és kereskedést folytatva, minden Isten ked-
vében, kegyelmében és szeretetében végzett leg-
csekélyebb munkánk is kihat és utat készit lel-
künknek az Isten szine elé, az örök boldogságba. 

Ugy éljünk tehát, keresztény atyámfiai, és ugy 
végezzük munkáinkat mindnyájan, hogy a muló 
időben végzett testi munkáink is méltók legye-
nek az isteni boldogság jutalmára. 
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Becsüljük meg, t. hal lgatóim, a keresztény 
val lás t ; és emel jük örök érvényű érdemek ma-
gaslatára mindennapi munká inka t ! 

Ez legyen ha lha ta t l an lelketekben mai 
felolvasásom maradandó tanulsága! 

Válasz 
az egyházi javak egyházi tulajdonjoga ellen 

tenni szokott ellenvetésekre.*) 
Czélom, hogy azon nevezetesebb ellenvetésekre 

adjak választ, melyeket Magyarországon különösen a 
70-es évektől kezdve szoktak felhozni a kath. egyháznak 
a papi javakra vonatkozó tulajdonjoga ellen. 

A nevezett évektől kezdve természetesen pro és 
contra történtek felszólalások ; voltak t. i. a kik az 
egyház tulajdonjoga mellett léptek sorompóba és voltak 
ismét, a kik a birtokoknak csak használati jogát Ítélték 
oda az egyháznak, ellenben a tulajdonjogot az állam 
számára követelték. 

Mielőtt azonban a czáfolatokba belebocsátkoznám, 
nem lesz talán felesleges, ha előre bocsátom a történetet, 
mely az egyházi javak jogi természetéről szól. 

1870. évi febr. 25-én az országgyűlés elhatározta, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete 
alatt levő alapok és alapítványok jogi természetének 
megvizsgálására bizottságot küld ki. 

A bizottságot 1870. márczius 28-án megválasztották 
és ápr. 12-én megalakult. 

A bizottság aztán 3 albizottságra oszlott, melyek 
elseje a vallásalap, második a tanulmányi alap, harmadik 
a többi alapok viszonyainak előleges megvizsgálásával 
bízatott meg. 

A bizottságok kijelentették, hogy mielőtt az alapok 
és alapítványok jogi természetét meghatározhatnák, szük-
séges előbb azt tudni, hogy minő természetűek egyál-
talán a kath. egyházi javak Magyarországon, mert 
hiszen az alapok és alapítványok ezekből eredtek legalább 
nagyobbrészt. 

Azon albizottság, a mely a vallásalap jogi termé-
szetének megvizsgálására vállalkozott, munkálatát 1872. 
ápr. 5-én adta ki. A tanulmányi alapra vonatkozó 
jelentés csak 1874. deczember 3-án látott napvilágot. 

Ezen utóbbi jelentéstől eltérő véleményt nyújtott 
be gróf Apponyi Albert. 

Ezentelül az országgyűlés felszólítására terjedelmes 
és indokolt véleményt nyújtott be 1875-ben a közala-
pítványi kir. ügyigazgató. A következő esztendőben 
(1876) a kincstári jogügyek igazgatója külön véleményt 
nyújtott be. 

Továbbá ő Felsége a király 1879. januárius 19-én 
bizottság alakítását rendelte el, melynek feladatává lett a 

Mutatványul dr Osztovics Grerő „A magyarországi egyházi 
javak jogi természete" cz. müvéből. Soha az egyházi javak oly 
veszélyben nem forogtak, mint forogni fognak a legközelebbi 
jövőben. Azért kell erre az ügyre nagy gondot forditani — elő-
zetesen, nem mikor a krach már beüt ! 

fennálló törvények és kir. rendeletek s a törvényes 
gyakorlat figyelembevételével a vallás- és tanulmányi 
alap jellege és az ezek kezelése és ellenőrzése körül a 
jövőben követni szándékolt eljárás törvényszerűsége 
valamint azon érvelések alapossága iránt, melyek külö-
nösen a magyar tanulmányi alap tisztán katholikus 
jellege ellen némely oldalról felhozatnak, véleményezőleg 
nyilatkozni. 

E bizottságot a vallás- és közoktatásügyi magyar 
miniszter 1880. februárius 21-ére összehívta, hogy beható 
tanulmányozás alá vegye az eléje tűzött tételt. Főkép a 
tanulmányi alapról teljesen kimerítő véleményt készített. 
Az országgyűlésen pedig 1880. május 7-én részben pro-
testánsokból 15 tagu bizottság választatott, hogy az 
alapok természetét megvizsgálja s a felől, valamint azok-
nak a jövőben való kezelése és ellenőrzése iránt véle-
ményes jelentést tegyen. 

Ezen vélemények közöl kettő gróf Apponyi Alberté 
a vallás- és Apáthy Istváné a tanulmányi alapról, a 
nevezett alapokat egyenként és határozottan katholiku-
soknak mondják. 

Ezeken kivül megjelent még Apáthy Istvánnak 
indokolt jogi véleménye a tanulmányi alap katholikus 
jogi természeterői, melyet 1882. november 20-án terjesz-
tett a képviselőháznak az alapok és alapítványok jogi 
természetének megvizsgálására kiküldött bizottság elé. 

Ez az a rövidke történet, a mely az alapok és 
alapítványok jogi természetének kipuhatolása czéljából 
keletkezett. 

De az alapok és alapítványok jogi természete 
szoros összefüggésben van az egyházi javak jogi termé-
szetének kérdésével éppen azért a följebb említett vé-
lemények és jelentések is az alapok és alapítványok jogi 
természetével foglalkozván, előbb egyáltalán az egyházi 
javak természetét kezdték kutatni, okvetlenül tárgyalni 
kellett azon javakat is, a melyekből legnagyobbrészt az 
alapok és alapítványok keletkeztek ; s igy a feljebbi 
történetke egyúttal az egyházi javak jogi természete 
kérdésének a története is s azért van helye értekezé-
semben. 

S most lássuk a különböző nehézményeket, a 
melyeket a 70-es évektől kezdve egyesek felszínre hoznak» 
hogy tagadásba vegyék az egyháznak a papi birtokokra 
vonatkozó tulajdonjogát. Ez ellenvetések leginkább a 
följebb emiitett véleményekben és jelentésekben mint-
egz rendszeresítve fordulnak elő. 

I. A magynr kath. egyház azon javakat, a melye-
ket most bír, államjavakból kapta, még pediglen az 
országgyűlés által: ezt mondja az 1872-iki albizottság a 
maga jelentésében : „Valamely vallás államivá tétele s 
annak mint ilyennek állami javakkali ellátása törvény-
hozási tény ; mert ilyesmi csak a törvényhozás akaratából 
történhetik meg." 1) 

E mondás vagy tétel, melyet az albizottság csak 
állit, de semmiféle okokkal nem támogat,2) egyrészt 
kétes, másrészt hamis, s végre is nem bizonyít semmit. 

1) Hamar, Vallásalap 1875. 13. 1. 
2) Bacsák, Minő természetűek tehát azok a kath. alapok V 

11. 12. 11. 
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Kétes ez álíitás. Mert ha a dolgot jól megvizsgál-
juk, azt fogjuk találni, hogy bizony egészen mások 
voltak az állami javak és mások azok, a melyeket a 
kath. egyház Magyarországon kapott. „A közjogi, tör-
ténelmi és okmánytári kútfők nyomán Magyarországon 
a honfoglalástól IL-ik Endréig, sőt sok tekintetben I. 
Lajos királyig, az állam ingatlan javakban való tulaj-
donát egyedül az ország véghelyei vagyis határai, a 
nagy erdők és lápok, a birodalom kebelében létezett 
erősségek s a hozzájok tartozott várföldek képezték, 
minden egyéb fekvő birtok tulajdoni joggal előbb a 
vezérek alatt az egyes törzsöket, később pedig a ki-
rályok alatt az egyházat és az egyes nemesi családokat 
illette." 3) 

Ha pedig igy áll a dolog, hogy lehet azt mondani, 
hogy szt. István és a többi királyok állami javakkal 
látták el az egyházat?! Sőt ellenkezőleg azt kell mon-
danunk, hogy azokat mint törzsvagyont nagy részben szt. 
István király a kereszténység behozatalakor, megkoro-
náztatása után, alapította s a várföldektől, melyek a 
valódi állami birtokot képezték, elkülönözte. A későbbi 
királyok pedig részint a koronára átszármazott világi 
birtokokból, részint az elpusztult egyházi maradvány-
területekből állították össsze. Az ország fejedelmei s 
nemzetségei törzsvagyonnal bírtak s ilyen törzsvagyo-
nokból alakultak legnagyobb részben az egyházi javak.4) 

Meg különben nem minden egyházi javadalmat 
alapítottak királyaink ; — tehát nem lehet oly általános-
ságban beszélni. Alapítottak magánosok is.5) 

Hamis az állítás. A magyar jog szerint a jószág-
adományozás felségi jog s nincs rá eset a történelemben, 
hogy az országgyűlés csak a legrövidebb ideig is gya-
korolta volna e jogot. Sem az egyház sem a magános 
ember nem kapott Magyarországon a törvényhozó ha-
talomtól jószágot. Hogy pedig ez igy volt, kitűnik a 
Hármaskönyvből: „Regia enim Maiestas . . . de et super 
universis iuribus possessionariis . . . liberam disponendi 
pro se scilicet reservandi, vei alteri . . . conferendi ple-
nariam semper habet potestatem." 6) 

Az egyházi javadalmak adományozásának kizárólag 
a király által gyakorlandó jogát az 1848-ik évi 3-ik 
trvczikk és 9. §§. is elismerik, a mennyiben ezek az 
egyháznagyok kinevezését és az azzal összekötött jogokat 
továbbra is a király számára tartják fenn.7) 

Hogy az egyházi javadalmak adományozása egyedül 
a fölséget, mint az országban a kath. egyházi javak 
felett való legmagasabb kegyurat illeti s az országgyű-
lésnek semmi köze hozzá, megmondta azt már Mátyás, 
az igazságos 1471. III. decret. 18. tvczikk : „Notum 
facimus tenore praesentium, quod Nos ius patronatus 
omnium ecclesiarum vei monasteriorum pro nobis reti-
neamus." 

De még előtte szt. István azt mondja: „Nihilominus 
tamen rex, suae consessionis immunitatem, ab hominibus 

3) Hamar, i. m. 15. 1. 
4) Tájékozó 1881. 71. 1. 
5) Korácsonyi János, Tört hazugs. 744. 1. 
6) Trip. I. 13. 
7) Hamar, i. m. 20. 1. 

ditioni suae subiectis, llaesam conservari praecipiat. 
Assensum vero non praebeat, improvide affirmantibus ; 
non debere esse res Dominicas, id est Domino Domi-
nantium traditas, Itaque sub defensione Regis sit. et 
sicuti suae propriae haereditati magisque advertat." 8) 

Azaz a király egyházi adományainak sérthetetlen-
ségét alattvalói által bántatlanul megtartatni, azokat 
megoltalmazni, sőt azok felett mintha tulajdonai vol-
nának. őrködni jogositva és hivatva van. 

Es az 1715: 60 tvczikk: „Sacratissima sua Maiestas 
tamquam summus Ecclésiarum Dei ad mentem. S 
Stephani regis libri II. c. I. et Tripartiti. tit. II. I. in 
apostolico regno isto patrónus." íme az 1715 : 60 tör-
vény szt. Istvánnak az fgyházi adományokra vonatkozó 
intézkedése ! 

Hogy az adományozási jogot az országgyűlés so-
hasem gyakorolta, hanem kizárólag és mindig a király. 
Apáthy minden kétség kizárásával a következőket 
mondja: „hogy végre az elpusztult egyházi intézetek 
javai az állam rendelkezése alú nem kerültek, hanem 
azontúl is a királyi adományozás tárgyai maradtak, azt 
nemcsak azon körülmény igazolja, hogy nálunk az ado-
mányozási jogot az országgyűlés sohasem gyakorolta ; 
hanem az is, hogy az országgyűlés ezen jogot már 
szerkezeténél fogva sem gyakorolhatta volna." 9) 

Mindezekből kiviláglik, hogy az egyházi javak 
adományozása Magyarországon sohasem illette az or-
szággyűlést. 

De nem is bizonyít az albizottság állítása. Mert ha 
meg is engedjük, hogy királyaink állami javakkal aján-
dékozták meg az egyházat, ugyanazok a királyok sok 
idegennek úgymint németeknek, olaszoknak hasonló ja-
vakat adományoztak. Pedig kinek jutna eszébe az utóbb 
emiitetteknek a kapott birtokokra vonatkozó igaz tu-
lajdonjogát kétségbe vonni ? 

Valamint az állam manapság birtokait egyeseknek 
is, vagy telepitvényesekaek elad s ezen ténye az illető 
javakra nézve a tulajdonjogot elveszti, ugy nagyon 
könnyen megtehetné, hogy ugyanazon javakat a tele-
pitvényeseknek vagy egyeseknek odaajándékozza, a minek 
következtében épp ugy elvesztené tulajdon és rendelkezési 
jogát. 

Azon körülmény tehát, hogy az egyház esetleg 
állami javakkal ajándékoztatott meg, egészen közömbös 
a tulajdonjog kérdésében. Hogy az egyháznak ebbeli 
tulajdonjogát tagadhassuk, szükséges előbb bebizonyítani, 
hogy az állam az ő javainak csak használati és élvezeti 
jogát adta át, még pedig neki tetsző határok között,10) 
de a tulajdon és rendelkezés jogát magának tartotta 
fenn.12) (Folytatjuk.) 

8) S. Steph. I. decret. II. 1-
9) Apáthy, tanul. alap. 111. 1. 
10) Ilyetén azonban az egész egyházi vagyon biztonsága nem 

az örök természeti jog alapjára állíttatik, hanem a kormány és a 
parlamenti többség pénzszomjas és éhes személyeire bizatik. Mert 
egyszer csak nem fognak tetszeni azon határok, a melyek között 
az egyházi vagyon kezeltetik. Bacsák. 

l ä) Dr Aschenbrier Egyet, előadások. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Páris, ápril 5. Jónás próféta esete nem allegória, 

hanem valóság, tény. — 
A „Cosmos"-ból veszem át a következő nagyérdekü 

eseményt, illetve annak leirását, a mint következik : 
1891. február hóban a Star of the East két bálna-

vadász bárkát eresztett le megrakva matrózokkal, hogy 
egy hatalmas cethalat megközelítsenek, mely bizonyos 
távolságban mutatkozott. Az óriás állatot szigonynyal 
csakugyan halálosan megsebezték és megfogták. Az alatt, 
mig végvonaglásba ide s tova hánykolódott, egy halász-
bárkát feldöntött. A matrózok valamennyien a tengerbe 
estek. MeDtő csónakok által valamennyit; kettő kivételével 
megmentették. Utóbb az elveszettek egyikének hullája is 
előkerült. A másik, Bartley Jakab, sehogysem volt meg-
található. Mikor az állatszörny megszűnt mozogni s a 
halászok meggyőződtek volt, hogy páráját kilehelte, fel-
húzták a bálna-bárkára s elkezdték darabokra felkon-
czolni. Teljes egy nap és egy éjszakán át tartott, mig a 
rengeteg állatot darabokra felvagdalták. Mikor ezzel 
elkészültek, a hol gyomrának felbontásába fogtak. Ki 
mondja meg a halászok csodálkozását, midőn elveszettnek 
hitt társukat a cethal gyomrában meglátták, elájultan, de 
még élve ! Nagy fáradságba került, mig magához térít-
hették. Több napon át valóságos őrjöngés vett rajta erőt 
s nem khetett belőle egy szót se kivenni. Bartley Jakab 
csak három hónap múlva nyerte vissza esze használatát. 
Akkor aztán elbeszélte, hogy mit tapasztalt. Jól emlék-
szem, úgymond, arra a pillanatra, mikor a bálna levegőbe 
röpitett. Aztán el voltam nyelve s ugy éreztem magam, 
mintha valami sikamlós tokba kerültem volna, a melynek 
rángatódzásai lefelé toltak a mélységbe. Ez az érzésem 
nem sokáig tartott. Egy pillanat alatt egy óriás zsákban 
éreztem magamat, és tapogatózva magam körül, rájöttem, 
hogy a cethal gyomrában vagyok. Lélekzeni nagyon ne-
hezen bár de képes voltam. Kiállhatatlan hőséget éreztem 
ott s azt gondoltam, hogy élve fogok megtolni." 

Ez tehát a tényállás. Egyszerű és szokatlan. A ha-
sonlatosságot közte és Jónás próféta esete közt nem lehet 
tagadni. Jónást is egy nagy hal nyelte el s tette ki har-
madnapra a tengerpartra. Ismeretes, hogy egy egész 
iskola nem szűnt meg állandóan erősíteni, hogy az ily 
eset egyáltalában lehetetlen, az „anyagi világrend törvé-
nyei szerint" (matériellement) lehetetlen. A cethal szerve-
zete, az ember szervezete, minden ellene látszik mondani. 
Most íme a lehetetlenség még is megtörtént valósággal. 
Es egy élő matróz maga mondja el, hogy mit érzett a 
cethal gyomrában s egy sereg más matróz tanúskodik a mel-
lett, hogy társuk csakugyan a cethal gyomrában volt. Es 
ez az eset nagy leczke ; nem a halász számára, a ki aka-
rata ellene ily furcsa nagy utat tett s a maga nemében 
páratlan esemény hősévé lőn, hanem a tudós urak közt 
azok számára, kik oly bátran beiratkoztak a szentírás 
ellen szónoklók közé. Egyébiránt nem lehet tagadni, 
hogy maguk az exegeták, tehát a szakemberek közt is 
találkoztak, kik a szentírás idevonatkozó helyére nézve 
„a tudomány adataival megegyező" magyarázatot adtak. 
Maga Origenes és Cajetanus bibornok is azt tartották, 

hogy Jónás története csak allegória. Az egyház nem nyi-
latkozott, de fentartotta ősi felfogását. Tények bizonyítják, 
hogy nem kell képzelgést beleviuni a szentírás magya 
rázatába ! 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
= A Szent-László-Társulat 1896. évi április hó 

17-én d. u. 4 órakor (IV. ker., Királyi Pál-utcza 13. sz.) 
központi választmányi ülést tart. 

IRODALOM. 
4- Ezredévi hymnus templomi használatra. A 

„Kath. Egyházi Zeneközlöny előfizetési felhívást bocsát 
ki egy hymnusza, mely az ezredévi hálaadó istentisz-
teletek alkalmával lesz énekelhető. Tudvalevő, hogy 
egyházi ténykedéseknél csak oly szöveget szabad hasz-
naim, mely egyházi jóváhagyással van ellátva: de sem 
a szózat, sem a Jókay-féle királyhymnus, sem a többi 
hazafias ének nem bír e jóváhagyással s azt a szövegben 
található okok miatt soha el sem nyerheti. Egyébként 
ezek mind világi jellegű énekek, meiyek sem a temp-
lomba nem valók, sem ezredévi ünnepünkhöz közelebbi 
vonatkozásban nem állanak. Miért Í3 nevezett lap kész-
tetve érezte magát, hogy egy az ezredévi ünnepségre 
alkalmas, hazafias és vallásos szöveget írjon, azt egy-
bázias és magyaros dallammal ellátva megzenésítse s 
arra nézve az esztergomi főegyházmegyei hatóság jóvá-
hagyását megnyerje. A hymnus dallamát Langer Viktor 
egyházi karnagy szerzette s látta el orgonakisérettel, 
mely orgona kiséret egyszersmind a vegyes kar szólamait 
is magában foglalja. Hangterjedelme mérsékelt, mert 
főkép a hívek számára népéneknek készült s iskolai nö-
vendékek is könnyen betanulhatják. Szövegénél fogva, 
melynek első két versszakában a nép hálát ad Istennek 
a nyert jótéteményekért, s a harmadikban a királyért 
a negyedikben a nemzetért imádkozik, nemcsak ez al-
kalommal. de hármikor ez éven tul is használható, s 
mint azt a jóváhagyó egyházmegyei hatóság megjegyzi 
alkalmas a vallásos érzületet ápolni. — Az orgona kísé-
rettel ellátott hymnus ára — 80 kr. A szöveg ének-
hangjeggyel 5 kr. Sac. e. sacra, (á. 30 kr.) Előfizetési 
pénzek a „K. Egyházi Zeneközlönynek11 Budapest V. 
Lipót-tér 9. küldendők. 

= Előfizetési felhívás! „A Woxindoni Csodavirág," 
Spillmann József\ S. J, gyönyörű szép történeti regénye, 
két csinos, 527 lapra terjedő kötetben megjelent, s a 
legjobb meggyőződéssel ajánljuk azt a katholikus magyar 
olvasóközönségnek, mint rendkívül érdekes és vonzó 
olvasmányt. A regény Erzsébet angol királyné idejében 
játszik. Tárgya a gyászos és magasztos sorsú Stuart 
Mária megmentésére irányult utolsó, Babington féle 
összeesküvés, szigorúan történeti alapon. Ez esemény 
egybe van szőve az ős-nemes woxindoni Bellamy-család 
megható történetével, s innen a könyv czime. Az elő-
adás, legjobban jellemezve, bájosnak mondható. Valami 
meglepő, szokatlan egyszerűség vonul végig az egész 
elbeszélésen, s olvasása közben mégis különös, magasba 
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emelő gyönyörűség tölti el a lelket. S a mi a legfőbb, 
igazi nemes katholiczizmus szelleme nyilatkozik meg 
minden sorban. Ifjak, öregek egyaránt örömüket lel-
hetik benne. Iskolai és ifjúsági könyvtáraknak is bi-
zonyára kedvelt könyve lesz. 

Ara a két kötetnek fűzve 3 frt. (10 sacr.), egy 
diszes vászonkötésben 3 frt 50 kr (11 sacr.) Papnö-
vendékeknek fűzve 2 frt 50 kr. (8 sacr.), kötve 3 frt. 
(10 sacr.) — Megrendelhető a „Havi Közlöny" kiadó-
hivatalában (Uj Pécs, Torontálmegye). a ahová az elő-
fizetési pénzek is küldendők, vagy alulírottnál. Az elő-
fizetési ár előleges beküldését kérjük, a sacrumokat 
azonnal assignáljuk. 

Kiváló tisztelettel 
Temesvár, 1896. márczius 15-én. 

Patzner István, 
v. fp^ymn.-itaiiái> a mü fordítója. 

V E G Y E S E K . 
— A botránycsináló bolgár fe jede lemről nagy 

valószínűséggel azt kezdik hirdetni a lapok, hogy maga 
is megteszi azt, a mit ártatlan fiával megtétetett : egy 
földi, bizonytalan koronáért megtagadja hitét, koczkára 
teszi örök üdvösségét. Ne mondja senki, hogy bálvány-
imádók a keresztények közt nincsenek. Sőt legio a szá-
muk. Megsokasodtak és — ők uralkodnak. Az egyik ma-
gát, a másik a pénzt, a harmadik egy — koronát, a negye-
dik egy macskát, kutyát, lovat, fűt-fát imád; csak az Istent 
nem akarják elismerni. Az nekik magas — fogalom ! És az 
ily emberek nevelői — papok ! 

— Consecratio. A budavári Mátyás-templomot f. hó 
18-án szenteli fel Vaszary Kolos bibornok hgprimás. 

— Még nincs egy évt izedje. s Magyarország egyik 
minisztere az egész ország, az egész világ előtt azt merte 
mondani, hogy szocziálizmus Magyarországban nincs és 
egyáltalában lehetetlen. Tessék csak most széttekinteni az 
országban. Mi lesz majd 10—20 év múlva?! Ha nem tér 
Budapest Bécs példájára vissza a gyakorlati keresztény-
ségre, ott leszünk, a hol Paris van jelenleg. Istentelen 
szocziálisták fognak uralkodni a városházán s a kormány 
tele lesz szabadkőművesekkel. Sión őrei siessetek ! Máris 
jóformán elkéstünk ! 

— Milléniumi kápolna. Nogáll János püspök nagy-
váradi nagyprépost az irgalmas nővérek nagyváradi zárdá-
jának kertjében nagy műizléssel 20 méter hosszú és 10 
méter széles kápolnát építtet. 

— Mily nyomorúságos le lkiál lapotok vannak Fran-
cziaországban, mutat ja az, hogy Klodvig király megke-

resztelésének s a franczia keresztény állam megalapí tójá-
nak 13 százados jubileuma iránt a franczia kormány 
egyetlen egy minisztere érdeklődik csak, az is csak „ke-
reskedelmi szempontból." A franczia püspöki kar pedig a 
szabadkőműves kormánytól annyira fél, hogy a politiká-
nak még látszatát is kizárja az ország alapításának cente-
náriumából. A legnagyobb politikai esemény — politika 
né lkül ! A „legkeresztényebb" állam hova sűlyedt! 

— III. Béla király t e m e t é s e . A budavári Mátyás 
templom kriptájában már megtették az előkészületeket 
dicső emlékű III. Béla királyunk és felesége. Antiochiai 
Anna földi maradványainak eltemetésére. A kripta egyik 
fülkéjében nagy romáo stylü, vörös márvány sarkophagot 
állítottak, ebbe helyezik a királyi csontokat tartalmazó 
két érczkoporsót. A temetés rendezésére, mint a „Hircsar-
nok" írja, országos bizottság van alakuló félben, a mely 
néhány nap múlva már meg is kezdi a szükséges tárgya-
lásokat, s a kiadások fedezésére való pénzadományok 
gyűjtését. 

— J é z u s töviskoronája. A keresztény vallás 
egyik legbecsesebb ereklyéjét, azt a töviskoszorut, a 
melylyel a megváltót gúnyból megkoszorúzták Párisban 
a Notre dame templomában őrzik s a húsvéti ünnepek 
alatt közszemlére szokták kitenni. Ez évben a kegyeletes 
ereklyét uj, diszes tartóba helyezték, a mely valóságos 
remeke a müiparnak. A tartó, a mely hegyi kristályból 
való, maga is koszorualaku és a rajta levő drágakövek 
miatt igen nagy összeget képvisel. Nem kevesebb, mint 
nyolczvan gyémánt díszíti az ereklyetartót, ezenkívül 
igen sok gyöngy, türkisz és más drágakő van művészileg 
rajta elhelyezve. Mindezek a hivők kegyadományaiból 
gyűltek egybe. Maga a töviskoszoru már igen laza 
állapotban van, a minek oka a hosszú időn kivül, mint 
egyik híres rallástörténelmi iró ez alkalomból közli, az 
is, hogy a római katonák, a kik a tövisből font koszorút 
Jézus fejére helyezték, szijjakkal homlokára kötözték. 
A fájdalmas korona már ekkor megrongált állapotban 
került le a keresztény vallás megállapitójának homloká-
ról. Azóta is sok viszontagságon ment keresztül a 
szentkorona. Jézus holtestének levétele után a keresz-
tet, koronát és a szegeket a keresztre feszítés helyén 
elásták, Ilona császárné megtalálta aztán. Hosszú ideig 
keveset tud ezután a történelem a tövis-koronáról, mig 
azután 409-ben Paulinus püspök emlékezik róla, mint 
egy régóta meglevő szent-relikviáról ; Balduin császár 
1238-ban IX. Lajos királynak adta zálogba 156.900 
livreért. Lajos király, a kit később szentté is avattak, 
külön kápolnát építtetett neki a hol mindazideig volt, a 
mig a notredameok templomába nem vitték. Egyszer 
egy évben, a húsvéti ünnepek alatt teszik ki a szent 
ereklyét a főoltárra, a hol ezer és ezer ember fordul 
áhítattal a keresztény vallás e magasztos szimbóluma 
felé. 

f. A nagybányai minorita-rendház tagjai mélyen 
megszomorodott szivei jelentik szeretett rendtársuknak 
Nt. Bibiánszky Károly Guidó minorita-rendi áldozópap-
nak, a nagybányai rendház másodfőnökének folyó hó 
7-én d. u. 4 órakor életének 60-ik, szerzeteséletének 
37-ik és áldozópapságának 35 ik évében hosszas szenve-
dés s a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvétele után 
szivbántalmak következtében beállott gyászos halálát. A 
megboldcgultnak földi maradványai a rendház templomá-
ban folyó hó 9 én délelőtt 9 órakor bemutandó engesz-
telő szentmise-áldozat után fognak beszenteltetni és a 
nagybányai róm. kath. temetőben örök nyugalomra té-
tetni. Nagybánya, 1896. április 7. Nyugodjék békességben 
s az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — Válasz azegyházi javak egyházi tulajdonjoga 
ellen tenni szokott ellenvetésekre. — Egyházi Tudósítások: t Berlicza Ferencz. — E g e r : A millénium megünneplése az egri fő-

egyházmegyében. — S z a m o s u j v á r : A millénium megünneplése a szamosujvári egyházmegyében. — Vegyesek. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Purt Iván. 

I. Budapestről — Milánóba. 

Elérkezett tehát végre-valahára a várva-várt 
szeptember 2-ika, az indulás napja. Reggel már 
4 óra előtt talpon voltunk, mert a programm 
első pontja szerint a zarándokok 3/-ih órára a 
budai déli vasút indóházához közel fekvő krisz-
tinavárosi templomban szent misére gyülekeztek 
össze. Még meglehetősen sötét volt, az utczákon : 
a légszesz lámpák még pislogtak, siri csend ural-
kodott mindenfelé, midőn a kedves otthontól 
elbucsuztunk és Isten nevében a hosszú útra in-
dultunk. A bérkocsi gyorsan robogott a ki-
halt üres utczákon keresztül, de az érzelmek 
még gyorsabban váltakoztak keblünkben. Igazi 
„vegyes érzelmek" voltak ezek. Egy részt az 
öröm, hogy elzarándokolhatunk a világhírű kegy-
helyre, a jelen század „paradicsomába," másrészt 
az aggodalom, nem történik-e valami baj az uton, 
az izgatottság, mely az embereket minden uta-
zás előtt elő szokta venni, de különösen most, 
midőn idegen országokon átrepülve oly hosszú 
útra vállalkoztunk, milyent az összes zarándokok 
közül csak alig néhányan tet tek meg. A láncz-
hidon ós az alagútban már nagy volt a sürgés-forgás. 
A zarándokok, kikhez hozzátartozóik nagyobb 
számban csatlakoztak, és az érdeklődők, kocsin 
vagy gyalog siettek a krisztinavárosi templomba. 
Rostaházy Kálmán plébános ez alkalomra a tem-

plomot virágokkal gazdagon feldíszítette ós 
fényesen kivilágíttatta. Midőn a templomba be-
léptünk, ünnepélyes csend honolt abban, a padok 
telve voltak áj tatos zarándokokkal ós érdeklődő 
hívekkel, az ismerősök néma fejbólintással üdvö-
zölték egymást. Pontban három negyed ötkor e 
sorok írója, mint a zarándoklat vezetője lépett 
a szépen feldíszített oltárhoz, hogy az újszö-
vetség vérontás nélkül való örök áldozatát a 
zarándokokért a Mindenhatónak bemutassa, Ur-
felmutatás után dr Zoltványi Irén, pannonhalmai 
főiskolai benczés tanár a szokásos ut i imát imád-
kozta elő. Áldozáskor száznál többen járultak az 
Ur asztalához, sokan a zarándokok közül, hogy 
az örök élet kenyerével erősítsék magukat a 
nagy és fáradságos útra, ós sokan a jámbor hi-
vők közül, kik nem vehetvén részt a zarándok-
latban — a zarándoklat ta r tama alatt kilencz-
napi ajtatosságot tar tván — lelkileg az Ur Jézus 
Krisztusban akartak a zarándoklattal egyesülni, 
és annak lelki gyümölcseiben osztozni. Szent 
mise után a zarándoklat vezetője az oltári szent-
séggel (ciboriummal) áldást adott az egybegyűl-
tekre. Ezután Ruschek Antal győr-nádorvárosi 
esperes-plebános lépett a szószékre ós intézett 
az indulás előtt néhány lelkesítő szót a zarán-
dokokhoz. Megható és elragadó jelenet volt, mi-
dőn a szónok beszédjót e szavakkal: „Mária 
segíts" végezte, akkor mindnyájan térdre estek, 
és önkénytelenül szívből hangosan felkiáltottak: 
„Mária, Mária! segíts!" Mindenkinek szemébe 
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köny tolult, de ez a köny csak megkönnyebbü-
lésünkre szolgált; és mintegy érezve szivünkben 
Mária segitségét, indul tunk szép rendben a közel 
fekvő déli vasút indóházához. A templom a j ta -
jában JRostaházy Kálmán plébános egyházi dísz-
ruhában a feszületet nyú j to t t a a zarándokoknak 
csókra, és az Isten áldását k ívánván a zarándok-
latra, szentelt vízzel h in t e t t e meg a kivonuló 
zarándoksereget . 

A pályaudvarban már vár t bennünke t az 
Olaszországból küldöt t vasút i kocsikból összeállí-
t o t t különvonat. Az olaszországi vasút társaság 
kocsijait fe lküldöt te Budapestre, hogy Milánóig 
egy folytában minden átszállás nélkül a lehető 
leggyorsabban eljuthassunk. A kocsikba való fel-
szállás, és az azokban való elhelyezkedés alig 
néhány perez müve volt. A kora reggel daczára 
sokan jö t tek a pályaudvarba, hogy a zarándokok 
megható bucsuzásának és elindulásának tanúi 
lehessenek. 

He te t ü tö t t az óra, az indulást jelző csen-
getyü harmadszor is megszólalt, egy hosszú 
fü t ty . . . és kölcsönös kendőlobogtatások, Ave 
Mária és éljen kiál tások között a zarándokvonat 
k i robogot t a pályaudvarból. 

Öt perc-z a l a t t Kelenföldön vol tunk, ez volt 
az első állomás, i t t kel le t t volna három a többi 
jankováczi társa iktól elmaradt , és az utolsó percz-
ben érkező zarándokot felvenni, de mivel vonat-
juk elkésett, hozzánk -nem csat lakozhattak, és 
mindnyájunk sa jná la tára véglegesen lemaradtak . 
8 óra 29 perczkor délelőt t Székesfehérvárra ér-
keztünk, hol a fehérvár i és veszprémmegyei 
zarándokok csatlakoztak. Közöt tük volt özv. Major 
Ferenczné is, a kathol ikus érzületéről ismeretes 
Major fehérvári orvosnak édes anyja, ki előre-
ha lado t t kora daczára immár harmadszor in-
dult Lourdesba, és a zarándokok között a 
lourdesi szűz Máriáról szóló l i t án iá t magyar for-
dí tásban kiosztotta. Szédítő gyorsasággal i ramo-
dot t vona tunk előre. De a zarándokok evvel 
nem törődve, mihelyt az egy szakaszban elhe-
lyezettek megismerkedtek, hozzáláttak a rózsa-
füzér közös elmondásához, és a szent énekek 
énekléséhez, ós midőn az egyes a j ta tosságokat 
elvégezték, egy ideig pihentek vagy épületes be-
szélgetéssel tö l tö t t ék az időt. Igy te l t el a zarán-
dokla tnak 13 napjából ha t nap és ha t éjjel a 
vasúton. 

Gyors egymásutánban tűn tek el Szabad-

Battyán, Polgárdi és Lepsény állomások, és egy 
hegyszorosból k i ju tva szemeink elé t á ru l t egész 
pompájában a kedves Balaton. Egy „Istenhoz-
zád"-ot röpi tve a magyar tengerbe benyúló 
Tihanynak, Bogláron a vasúti állomás mel le t t 
való té ren a vásárra összegyűlt magyar nép 
kalaplengetéssel ós kendőlobogtatással felelt a 
vonatból kihangzó Mária énekekre. Nagy-Kani-
zsán felvet tük még dunántul i zarándoktársainkat , 
azután átszel tük a Muraközt majdnem egész 
hosszában, ugy hogy déli egy órakor a s tá jer és 
horvát országokat egymástól elválasztó meredek, 
hegyeket szemlélvén, elérkeztünk az édes haza 
ha tá rára , hol a keblünkből ki törő sóhaj a jkainkra 
adta a költő szavai t : 

„Isten veled hazám, bátrak hazája, 
Isten veled, te völgy, ti zöld hegyek ! 
Gyermek reményim s bánátim tanyája, 
Isten veled, én messze elmegyek!" 

Délután 2 órakor Pragerhofban — e vas-
út i góczpontban, hol négy irányból fu tnak össze 
a vasutak — volt az ebéd, melyre menetrendünk 
egy órai időt engedet t . I t t j u to t t tudomásunkra , 
hogy egy ny i t ra i zarándokunk még Székesfehér-
vá ro t t l emarad t a vonatról. Többszörös távirato-
zás u t án megtudtuk , hogy a következő vonat ta l 
jön u tánunk, és hogy Milanóban utol fog ben-
nünke t é rn i ; de hiába vár tuk őt, hiába küldöt-
tük ki eléje a milanói pályaudvarhoz emberün-
ket , ő nem jö t t , csak a podgyásza u tazot t tovább 
velünk. Csak Lourdesban tudtuk meg egy szűk-
szavú távira tból , hogy az illető ur bátorságát 
veszítvén az olasz ha táron vissza fordult. Ezen 
eset az állomásokon való tar tózkodás alkalmával 
óvatosságra in t e t t e zarándokainkat , különösen 
Olasz- és Francziaországban, a hol a vonat indu-
lása előtt csengetyüvel nem adnak jelt, azért 
útközben mégis megtör tén t néhányszor, hogy 
csak nagy megerőltetéssel sikerült egy-egy utol-
sónak felszálló zarándokot az induló félben levő 
vona t ra feltuszkolni ; és egy uri hölgy visszajövet 
Toulonban a kávé mellet t lemaradván, egyedül 
volt kénytelen Nizzába utazni, hol az elveszett-
nek h i t t zarándokot mindnyájan a legnagyobb 
örömmel fogadták. Az Istennek különös kegyelme 
— mondha t juk csodája — volt, hogy az egész 
uton egyéb baj nem tör tént . Betegjeink is vol-
t ak valami hatan, vol tak korban jó l előrehala-
do t t zarándokaink többen, de ezek is a hosszú 
ut fáradalmait és a nagy hőséget is a legnagyobb 

! könnyűséggel el tűrték, sőt a lelkesedés annál in-
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kább fokozódott, minél közelebb érkeztünk vá-
gyaink netovábbjához — Lourdeshoz. Visszafelé 
pedig a lelkesedést a boldog megelégedés, az 
isteni kegyelemmel bete l t és kielégi te t t sziv nyu-
galma vá l to t t a fel. 

Pragerhof u tán a tá jék mindinkább vadre-
gényes kezdett lenni, Ste inbrücktől Száváig ma-
gas mészsziklafalak közé szorí tot t keskeny völgy-
ben kanyarog vonatunk. Li t ta iná l vashídon á tha-
ladunk a Száván, melytől később eltérve 5 óra 
40 perczkor Laibachba Kra juának fővárosába ér-
keztünk. Öt percznyi időzésünk a la t t is a vasút i 
kocsi ablakaiból elég alkalmunk volt meggyő-
ződni a pusztulásról, melyet a földrengés i t t 
okozott. Sok ház feküdt romokban, vagy volt 
bedőlve, a repedezet t nagy tűzfalak meg voltak 
támasztva, és a kőművesek mindenfelé serényen 
dolgoztak, hogy a nagy pusztí tás nyomai t el tün-
tessék, és a várost mielőbb rendbe hozzák. 
Őszinte részvéttel vol tunk ezen az Isten ál tal oly 
súlyosan l á toga to t t város i ránt , és midőn vona-
tunk az utolsó házak mellet t elrobogott , bizo-
nyos belső megrendüléssel mondo t tuk magunkban 
a mindenszentek l i tán iá jából : „A földrengés ve-
szedelmétől ments meg Uram minket !" 

A Laibach mel le t t i nagy ingoványon 2300 
méter hosszú és 4 méter magas gá t vezet által, 
u tána á thaladunk a Laibach folyón, mely daczára, 
hogy innen egy óra járásnyira ered, már hajóz-
ható. Franzdorfnál a vonat á tha ladva iveinek 
merész alkotása ál tal feltűnő 569 m. hosszú 
pompás viadukton, ismét a hegyek közöt t va-
gyunk. Esteledni kezdett , midőn a cseppkő bar-
langjáról nevezetes Adelsberget körül jár tuk. St.-
Peterben a vacsorára 20 percznyi időnk maradt , 
Nabresinánál fe l tűnt az adriai tenger , melynek 
sima tükré t a felkelő hold sugarai beezüstözték, 
és a tenger sarkában észlelhető világos sárga fény 
Triesztet jelezte. A zarándokok lassankint nyu-
galomra h a j t o t t á k fejeiket, és mire éjfél körül — 
átlépvén az olasz h a t á r t — Udinébe érkeztünk, 
a vonaton már mindenki csendes volt, az egész 
napi utazás jól eső üdítő álomba mer í t e t t e a za-
rándokokat. Udinében tö r t én t az első vámvizs-
gálat, mely nem igen zavar ta nyugalmukban a 
zarándokokat, mer t az olasz finánczok egy első 
és egy másodosztályú kocsiszakaszba belépvén 
egy-egy u t azó tá ská t p ropter fo rmám fe lnyi t ta t -
tak, és semmi megvámolni valót nem találván, 
odább állottak. 

Midőn a nap aranysugaraival kora reggel 
bearanyozta a tá ja t , és zarándokaink ébredezni 
kezdet tek, már Verona körül száguldott vona-
tunk, melyet elhagyva gyönyörködhet tünk az 
alpesek ál tal beszegett lombard róna tá jékában, 
és csodálattal szemléltük a csatornázás, ré töntö-

! zés és befásitás rendszeres keresztülvitelét , mely-
ben az olaszok oly nagy mesterek. Veronán tu l 

; Peschieránál é r in te t tük a hires és elbájoló vi-
dékü Garda tavat , de el ragadta tásunkba a fájda-
lom könye vegyült , midőn eszünkbe ju to t t , hogy 
balra tő lünk fekszik a solferinói csata tér , ós 
hogy a Verona és Milánó között el terülő róna-
ságon 1859-ben bőségesen folyt a magyar vér. 
A mul tak emlékeiről gondolkodva hamar j u to t -
tunk Bresciába, melynek nagy pályaudvara az 

• ipar és kereskedés különös virágzására engednek 
i következte tni , ós innen Treviglión á t szeptember 

3-án reggel 1/2S órára Milánóba, hol hosszú u tunk 
a la t t az első 24 órás p ihenőt t a r to t tuk . 

(Folytatjuk.) 

Válasz 
az egyházi javak egyházi tulajdonjoga ellen 

tenni szokott ellenvetésekre. 
(Folytatás.) 

2. Miután az irigy emberek, nevezetesen az 1872. 
évi orsz. albizottság semmiképp sem tudták megbizo-
nyítani az állam tulajdonjogát az egyházi javakra nézve 
— mert persze az alapitványi okmányokat nem igen 
kutatta, hanem szándékosan kerülte azokat — hivatkozik 
holmi politikai s nem jogi indító okokra, csakhogy 
tagadásba vehesse az egyház tulajdonjogát. 

Ilyen politikai okok, melyek az állam tulajdonjoga 
mellett szólhatnának, az emiitett bizottságnak eme nagyhangú 
frázisai : az európai államviszonyok és hazánk belviszonyai 
is megváltoztak : — az emberiség culturájának jelen fokán a 
vallás ügye az államétól elkülönzendő ;— most már a tudo-
mányos és humanisztikus nézeteknél az egyházi rend nélkü-
lözhető.1) 

Mindezekre igen szépen is csattanósan felel Bacsák : 
„Ilyen és hasonló szempontok a modern jogállam édenét 
költőileg festhetik ugyan, de egy histórikai kérdésnek 
eldöntésétől igen messze térnek. . . csak annyit jelentenek, 
hogy a müveit utódok a műveletlen elődök kezeiből a 
vagyont kiragadni éppen a műveltség ürügye által 
feljegositva érezhetik magokat." 2) 

De én nem akarok ily könnyen átmenni ezen 
ellenvetéseken, hanem okokkal fogom az ilyenféle nagy 
szólamokat elhallgattatni. 

Megvallom őszintén, hogy ezen pontban Hamar 

!) Jelentés. 3. 1. 
2) Bacsák. i. m. i3. 1. 

31* 
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Pál szavaival fogok felelni; teszem ezt azért, mert ma-
gamtól jobban nem eszközölhetném a czáfolatot s mert 
azt akarom, hogv a főbb ellenvetések s ezek czáfolatai 
lehetőleg egy munkában legyenek feltüntetve; de meg-
különben azt tartom, hogy egészen ujat nem igen mond-
hatnak az emberek. 

És ugyan miben áll tulajdonképpen hazánk bel-
vÍ3zonyainak megváltozása? A „Jelentés" 13-ik lapján: 
Szt. István király idejében s utána hosszú időn át az 
udvartartás, honvédelem és az egyházi javak mindannyian 
nem készpénzzel alapitattak és tartattak fel, hanem 
inkább hogy létrejövetelök, fejlődésök általában ingatlan 
javak adományozása nyomán eszközöltetett. 

Az őskori katonáskodást a nemesség személyes 
felkelése váltotta fel, a banderialis intézményt meg az 
általános védkötelezettse'g. Következik tehát, hogy miután 
az állam az udvartartás és honvédelem költségeit idő 
folytán nem az ingatlan vagyon jövedelmeire, hanem 
előbb készpénz, utóbb pedig rendes adóalapra fektette 
és ekként e téren az adományozott birtokokat állam-
vagyonná alakította át; a jelen korban már a papi 
javakat is az állam tulajdonául nyilváníthatja és a kath. 
vallás kiadásait közforrásokból készpénzzel fedezheti.3) 

Részben valótlan az 1872. albizottság állítása. Mert 
az udvartartás Magyarországon nem pusztán ingatlan 
birtok jövedelmeiből kerülte Ugyanis az Arpádházi em-
lékiratok között van egy okmány, mely III. Béla 
tranczia Margittal kötött házassága alkalmával Íratott, 
már pedig ezen okmány szerint a magyar király jöve-
delmei a következők: „Rex Ungarie de reditu monete 
suc habet sexaginta millia marcas per annum ; Idem 
habet de sale suo XVI. millia marcas. Idem habet de 
pedagiis, et passagiis, et marcatis seu foris, que ommia 
sua sunt XXX. millia marcarum. Idem habet de alienis 
hospitibus regis de Vltrasylvas, XV. millia marcarum. 
Idem habet de sua tertia parte de septuaginta duobus 
«omitibus suis de redditu annuo, XXV. millia marcarum. 
Idem habet de duce Slavonie, per annum X. mille mar-
cas, Unusquisque Comitum 72. semel in anno regem 
Ungarie procurât, et antequam de mensa surgat, dona 
dat munus centum marcarum et aiiquis eorum II. C. 
marcas. In quibus ad minus praesumitur summa solius 
regius larga computatione X. mille marcarum." 4) 

(Magyarország királyának jövedelme a pénzügyből 
évenként hatvanezer gira. Ezenkívül a sóból tizenhatezer 
gira; az utakból, vámokból, vásáradóból, mi mindenütt 
az övé, harminczezer gira ; az erdélyi szászok adójából 
tizenötezer gira; a hetvenkét főispán mindenike köteles 
a királyt évenként egyszer megvendégelni, és mielőtt az 
asztaltól felkelne, száz girányi ajándékot ad neki; né-
melyek azonban kétszázat is adnak ; miből a király jö-
vedelme kerek számmal mintegy tizezer girára megy.) 

Avagy nézzük az aranybullának 29-ik czikkét, a 
hol II. Endre király jövedelme korántsem állott pusztán 
ingatlanokból, hanem például vámokból és ökrökből is. 

3) Hamar, i. m. 21. 1. 
*) Cod. dip]. II. 217. 218. 11. 

Nemkülönben Róbert Károly5) és Nagy Lalostí) 
jövedelmei szintén azt mutatják, hogy bizony a magyar 
király jövedelmei vegyes természetűek voltak. 

Róbert Károly ugyanis azt rendeli 1342-ben, 
hegv minden jobbágykapu a kamarai nyereség fejében 
18 dénár adót fizessen. Nagy Lajos pedig, hogy minden 
földmivelő jobbágy termesztményeinek kilenczed részét a 
kincstár számára fizesse. 

Hasonlóan az 1514. évi 3-ik trvezikk szerint a 
korona javait leginkább kir. városok, bányák, vámok 
egészítik ki, melyek az udvarnak inkább kincsleti 
jellegű birtokok után kész jövedelmeket nyújtottak. 

Ezek után méltán mondja Hamar Pál: „Az ud-
vartartás az Arpádházi korszaktól a jelenig, kizárólag 
soha ingatlanokra alapítva nem volt, hanem a költségek 
fedezése a szükségletekhez képest, korszakonként részben 
az országos, részben pedig a közadóból eszközöltetett."7) 

Az udvartartás intézménye, nemkülönben a honvé-
delemé is, a mint valamely állam fejlődik és műveltsége 
nagyobb lesz terjeszkedik, nőnek szükségletei: ugy az 
azoknak kivitelére, illetőleg fedezésére szükséges esz-
közöket is szaporítani kell, a mely eszközök nem in-
gatlanokban, de a közadóban lelik megoldási kulcsukat. 
Ellenben az egyházi javak a keresztény katholikus isteni 
tisztelet terjesztésére és gyakorlatára, a királyok és 
egyesek által tett alapítványok s mint ilyenek ingatlan 
javakban is körvonalozhatók, senki azokat az egyháztól 
el nem veheti, mert : „Iurium possessionarium proprietas 
ad radicem atque originem acquisitionis semper est 
referenda." 8) S valóban, midőn a honvédelem intézménye 
a XVIII. század elején egészen megváltozott, 'illetőleg a 
a főurak a banderiális, a nemesség pedig a fölkelés kö-
telezettsége alól fölmentettek, s igy az ok, a miért tu-
lajdonképp ingatlan birtokot kaptak, megszűnt azért, 
hogy a főurak és nemesség többé nem katonáskodtak, 
javaikat sem a király, sem az ország nem vette el, 
hanem a szerzés gyökerében látták. Ugy az egyháztól 
sem lehet elvenni a birtokokat, mert a szerzés gyökere 
ezeknél is ugyanaz. Egyszerűen ezek után is meg kell 

; fizetni a többi között a honvédelem szükségletére meg-
kívántató adót. 

A mi pedig az ellenvetést illeti: a törvényhozás, ha 
nem is jogilag, de politikailag sok törvényben gyökerezett 
jogokat módosíthat, sőt meg is másíthat, erre nézve azt 
mondjuk, legyen ez az eljárás bölcs, ildomos, ne járjon a 
magántulajdon kárával. Éppen azért, bármerre tekintünk, 
azt látjuk, hogy a tulajdonjog nem csupán elvben, de 
tényleg is mindenütt kárpótoltatik. 

Az egyházi javak csakugyan a magántulajdon jelle-
gével birnak, vissza kell menni a szerzés gyökeréhez és 
forrásához (Iurium possessionariorum proprietas ad radi-
cem et fontem aquisitionis semper est referenda) ; csak 
pillantsunk bele az okmányokba, melyek mellett az egy-
ház a birtokot kapta, s azonnal meggyőződhetünk az egy-
házi javak magántulajdon jellegéről. 

5) Horváth M. Magyarorsz. tört. II. 226. 
«) U. O. II. 269. 1. 
7) Hamar, i. j. 22. 1. 
8) Tripi I. 28. 
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b) A második megváltozott belviszony a tanügy, a 
mely szintén azt kivánja, hogy az egyházi javak az állam 
kezére kerüljenek, mint a melynek kezébe van letéve a 
tanügy s ennek fejlesztése és terjesztése. „Miután a köz-
oktatás szükséges fejlesztésére az egyházi rend eszközül 
való felhasználása többé nemcsak nem szükséges, sot ká-
ros, azért az államnak kell azt kezébe vennie, mint a 
melynek egyik eminens jogát képezi ; de kezébe kell 
vennie egyúttal az eszközöket is, azaz el kell vennie az 
egyháztól a papi birtokokat, hogy czélját megvalósít-
hassa." 9) 

Ez ellenvetésre röviden igy felelek: 
Először. Hogy mily jelentőségű a magyarországi 

tanitórendek működése, ítéljen a nagyérdemű közönség. — 
Azonban, ha tekintetbe veszszük azt, hogy mily népesek 
ezen tanitórendek iskolái, ha tekintetbe veszszük, hogy 
ezen iskolából az ifjak a tapasztalat szerint a jelenkor 
megkivánta képzettséggel kerülnek ki, vagy legalább is 
olyannal, a minővel az állami iskolából kikerült ifjak 
birnak, ha figyelembe veszszük, hogy egyes legmagyarabb 
városok középiskoláikat, a melyekben világi tanárok oly 
sikeresen és áldásosán működnek, mégis tanitás és neve-
lés terén káros módon működő szerzetesekre akarják 
bizni ; ha meggondoljuk, hogy egyes városok újonnan fel-
állítandó intézeteikbe ugyancsak egyházi tanférfiakat akar-
nak meghívni, hogy ezeknek káros behatása alatt fejlőd-
jenek jövő boldogságuknak gyenge csemetéi, akkor a 
szerzes tanitórendek ilynemű gálád megtámadása és alap-
talan gyanúsítása az irigység, gyűlölet és igazságtalanság-
nak sötét bélyegét viseli magán. 

Másodszor. „Azt nem fogja senki kétségbe vonhatni, 
hogy Magyarországon az Árpád- és a vegyesházi királyok 
alatt az iskolák az egyházak, püspökségek, monostorok 
és zárdák körében székeltek és a katholikus vallás szár-
nyai alatt menhelyet találva, virágoztak fel, hogy a tudo-
mányok, képzőművészetek és az összes művelődést ter-
jesztő eszközök, mind a világi és a szerzetes papságnál 
pontosittattak össze ; hogy az osztrák uralkodási korszak 
alatt I. Ferdinándtól a jelenig a katholikus köznevelés 
legnagyobb részben a szerzetesházak gondjaira bízatott. 
Abból azonban, hogy az országban a közművelődésre az 
egyház és a katholikus felekezet igen sokat tett és e 
téren magát az ország elismerésére érdemesítette ; abból, 
hogy a királyok, a főpapok, káptalanok, a monostorok, a 
katholikus főrendek, a nemesség és a polgárság a közmű-
velődést, habár katholikus szellemben, nyolcz századon át 
keresztül iskolák felállítása, berendezése és tanárokkal 
való ellátása által lehetségessé tették ; abból, hogy a ka-
tholikus rész szt. Istvántól I. Ferdinándig, és igy öt szá-
zadon át a közoktatást országszerte egyedül és önállóan 
ápolta, az utóbbi négy században pedig ugyancsak az 
ifjúság sokoldalú képzésében ernyedetlenül működik, — 
nem az következik, hogy azon alapot, mely a most emlí-
tett czélok megvalósítása végett a katholikus hitfeleke-
zetnek rendelkezésre állott, ettől elvenni és akár állami, 
akár a többi felekezetekre nézve közös vagyonnak nyilvá-
nítani lehessen".10) 

9) Hamar. i. m. 
10) Apáthy, i. v. 128, 129. 11. 

Harmadszor. Feltéve, hogy az egyházi javak egykor 
a papoktól elvétetnének, még azon esetre is ezen birto-
kokat nem az állam, hanem jogilag és tényleg a 9 mil-
lió katholikus, kiket vallási vigasztalás és az arra szol-
gáló eszközök nélkül hagyni nem lehet, örökölné.31) 

A harmadik megváltozott belviszony az istenitiszte-
let ügye. „Az istenitisztelet fentartása az egyházi rend 
nagyterjedelmü ingatlan javaiban többé támpontot nem 
talál és éppen azon jószágok a jelzett czélok elérésének, 
melyek létesítése végett adományoztattak, akadályul szol-
gálnak." 12) 

No lám ! Miután a tisztelt bizottság az egyházi ja-
vakat minden áron az állam számára akarja megkapari-
tani és törvényeinket lelkiismeretesen átvizsgálva, egyetlen 
egyet sem talál — mert nem találhat — mely az egy-
háznak a papi birtokokra vonatkozó tulajdonjogait ta-
gadná, illetlen támadást intéz a javak élvezői és birlalói 
ellen, midőn azt mondja : „hogy az isteni tisztelet fen-
tartása az egyházi rend nagyterjedelmü ingatlan javaiban 
többé támpontot nem talál." Igazán, mennyire szivükön 
hordják az egyház ellenségei a kath. cultus felvirágzását ! 
Azért iparkodnak is olyan törvényeket hozni az ország-
gyűlésen, a melyek határozottan a katholikus hitélet meg-
bénítását czélozzák.13) 

Yagy talán azt hiszi a tisztelt albizottság, hogy a 
katholikus istentiszteletben valami divat uralkodik, ma 
igy, holnap ugy? Ezt azonban ne higyje senki. A katho-
likus isteni kultus lényege az egyház kezdetétől meg 
van állapítva, a mely lényegtől eltérni nem lehet. A 
katholikus egyház ugy akarja tisztelni az Istent, a mint 
azt maga az Ur Isten akarja; s az egyház valóban meg 
is teszi. Egyedül az egyház van hivatva az istentisztele-
tet megállapítani és annak az Istenhez méltó fentartá-
sáról gondoskodni, illetőleg ítélni a fölött, vájjon csak-
ugyan a helyes isteni tiszteletet gyakorolják-e mindenütt 
a ker. katholikus papok és hívek ? Senki sem bízta ezt 
pl. az 1872-iki tisztelt albizottságra. Persze, „a nagy-
terjedelmü ingatlan papi javak akadályul szolgálnak az 
isteni tisztelet fentartására" — akadályul, mert egyedül 
a katholikus isteni tisztelet fentartására és emelésére 
szolgálnak, minthogy tényleg e czélra adományoztattak. 
„Nem felelnek meg a nagyterjedelmü javak a kitűzött 
czélnak", mert a belőlük folyó jövedelmek nem fordíttat-
nak eretnek kultusz istápolására. Vagy azt akarja a tisz-
telt albizottság, hogy a katholikus egyházi javak jövedel-
mei megosztassanak a különböző felekezetek isteni tiszte-
leteinek fentartására és emelésére? Ámde ekkor éppen a 
tisztelt albizottság kivánná főpapjainktól, hogy az Isten-
nek ne adják meg az igazi, Öt megillető egyetlen szent 
tiszteletet, minthogy a katholikus vallás tiltja a commu-
nicatio in sacris-t? Már pedig, ha valamely egyházi az ő 
jövedelmeiből az eretnek-kultuszt támogatná, akkor való-
ban „communicatio in sacris" bűnét követné el. 

A tanulság ebből az, hogy a ki nem tud arabul, az 
ne beszéljen arabul. 

u) Hamar, i. j. 45. 1. 
12) Hamar, i. j . 44. 1. 
13) 1868 Vallási törvények : 1890. február 26. miniszter 

rendelet stb. 
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Különben, hogy milyen a katholikus hitélet, az isteni 
tisztelet Magyarországon, arra Hamar Pál a tisztelt albi-
zottsággal éppen ellenkező véleményt nyújt, midőn azt 
mondja: „A katholikus vallás Magyarhonban minden ér-
seki és püspöki egyházmegyében ez idő szerint az apos-
toli király és az állam megelégedésére, ugy a hivek töké-
letes megnyugvására gyakoroltatik; a káptalanok egyház-
nagyjaikkal kellő egyetértésben vannak s azokat vallási 
működéseikben támogatják; a lelkészek pedig saját kö-
rükben a nép lelki oktatását s a szükséges ismeretekkel 
való ellátását hivatásuknak megfelelőleg teljes erejükből 
eszközölni igyekeznek, sőt a vallás kiszolgáltatásában egy 
felekezet mögött sem állanak; általában a magyar katho-
likus egyházi rend a vallási és polgári műveltség azon 
fokára lépett, miszerint e téren a mostani viszonyok mel-
lett sok kivánni valót alig hágy: ily körülmények között 
el kell ismerni, hogy az ingatlan papi javaknak az érse-
kek és püspökök általi birtoklásában a katholikus isteni 
tisztelet még folyvást kellő támpontot lel, és hogy azon 
javak, melyek a katholikus hit terjesztésére és megszilár-
dítására adattak, kitűzött czéljainak mindeddig megfelel-
nek, a vallásgyakorlat akadályul pedig legkevésbé sem 
szolgálnak." u) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f BERLIOZA FERENCZ 
cz. püspök, nagyprépost. 

A beszterczebányai székesegyházi káptalan mély 
megilletődéssel jelenti, hogy méltóságos és főtisztelendő 
Berlioza Ferencz szebenikói cz. püspök, székesegyházi 
nagyprépost és kanonok, általános püspöki helynök, 
Boldogságos Szűz Máriáról nevezett szebeni prépost, 
római areas, a püspöki sz. széknek kiérdemült elnöke 
stb., aranymisés áldozópap, munkás és példás életének 
80-dik, áldozópapságának 57-ik évében a szentségek 
buzgó felvétele után folyó hó 13-án éjjel V21 órakor 
Isten végzéseiben megnyugvó akarattal tűrt hosszas 
betegség következtében az Urban elhunyt. A boldogaltnak 
hült teteme folyó hó 15-én a székesegyházban d. e V211 
órakor tartandó engesztelő sz. miseáldozat után fog a 
helybeli r. kath. sirkertnek Jézus sz. Szive tiszteletére a 
boldogult által emelt kápolnájában a feltámadás nagy 
napjáig nyugalomra tétetni. Beszterczebányán, 1896. évi 
ápril hó 13-án. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Eger. A m illinium megünneplése az egri főegy-
házmegyében. — 

Dr Samassa József érsek ő exczellencziája amillénium 
megünneplése tárgyában a következő körrendeletet bo-
csátotta ki. 

Egyházmegyei tanfelügyelőmnek folyó évi február 
10-én 74. szám alatt, meghagyásom alapján kiadott kör-
iratából egyházmegyém t. lelkészei s tanítói értesültek 
már azon elhatározásomról, hogy hazánk ezeréves fenn-

u ) Hamar, i. ra. 44. 1. 

állásának az ifjabb nemzedék s a nép lelkében mennél 
emlékezetessebbé tételére iskolai ünnepségeket kivánok 
tartatni; melyeknek módozatát idején való előkészület 
végett ugyanakkor közzététettem, az ünneplés napjának 
megállapítását későbbre hagyván fel. 

Ez intézkedésem óta a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur, folyó évi márczius 1-én 
7584. sz. alatt kiadott körözvényében, az iskolai ünnep-
lésnek országszerte megtartását rendelte el s annak 
napjául folyó évi május hó 9-ét tűzte ki, és pedig ma-
gáévá téve s általán követendő szép például előirva 
azon tervezetet, melyet egyházmegyém tanítóegyesüle-
tének javaslata alapján egyházmegyémre nézve megálla-
pítottam s a fentebb idézett tanfelügyelői körirat mellett 
szétküldettem. 

Az országos ünnepléshez a közhangulat emelése 
végett az idő tekintetében is csatlakozni akarván, egy-
házmegyémre nézve az ünneplés nanjául általán szintén 
május hó 9-ét tűzöm ki ezennel akkép, hogy az összes 
városi és falusi anyaegyházbeli elemi iskolákban az 
ünneplés e napon tartassék meg. 

Minthogy pedig ez alkalom jelentősége s emlé-
kezetessége méltó arra, hogy az ünneplés a központok 
körén tul a legelszigeteltebb kisközségek szerény haj-
lékai közt is kifejez ésre találjon, elrendelem, hogy az 
iskolai ünnepségek a lehetőség szerint a fiókegyházakban 
is mindenütt megtartassanak ; s amennyiben a segédlel-
készek hiánya vagy egyéb helyi körülmények miatt emez 
ünneplések az anyaegyházbeliekkel egy napon megtart-
hatók nem lennének, a lelkészek legjobb belátásuk 
szerint a fiókegyházbeli ünnepléseket május hó 14-re 
vagy 17-re tűzzék ki. 

Lelkészeim 8 tanitóim hazafias buzgalma azon 
biztos reményt nyújtja nekem, hogy a kiadott tervezet 
szerinti szorgalmas előkészület mellett ez ünnepségek 
mindenütt azok jelentőségéhez méltó módon folynak le. 

Ama tervezetet ezúttal még egy ujabb mozzanattal 
bővitem ki, mely az ünnep emlékezetességét kétségkívül 
nagyban emelni fogja. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 
ugyanis folyó hó 22-én 704. ein. szám alatt a következő 
intézkedést közié velem : 

Tekintve, hogy hazánk népe legnagyobb részben a 
természet ölén nő föl, — az anyaföld müvelésév'el keresi 
kenyerét, — vagy ha egyéb foglalkozást űz is, a ter-
mészethez való vonzódása szokásaiban, gondolkozásmód-
jában elevenen vusszatükröződik ; s ebben leli magya-
rázatát azon ősrégi szokás is, hogy valiási vagy egyéb 
ünnepélyeik alkalmával, nagyobb események emlékére 
fákat, facsoportokat ültetnek s az ünnepélyes pillanatok 
emlékének megörökítésében cselekvőleg részt vesznek : 
a miniszter ur ezt a szép szokást egyrészt föleleveniteni, 
másrészt pedig az ifjúsági ezredéves ünnepély szivreható 
voltának emelésére óhajtja fölhasználni, olyképpen, hogy 
a tanuló ifjúság annak gyakorlásában tényleg cselekvő 
részt vegyen. 

Ez okból kivánja, hogy hazánk ezeréves fönállásá-
nak emlékére minden iskola tanulói, vagy a hol egy 
községben több iskola van, több iskola növendékei 
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együtt a községnek valamely alkalmas pontján p. o. 
templomtéren, iskola előtt vagy iskola udvaron, avagy a 
község valamely terén, az iskola tanítója, esetleg a 
faiskola-kezelő vezetése mellett emlékfákat, vagy facso-
portokat ültessenek. 

Az ültetendő csemeték kiválasztását az e czélra 
kiszemelt tanuló által elmondandó néhány ünnepélyes 
mondat kíséretében kell a többi tanulók jelenlétében 
végezni. 

Arra kell pedig törekedni, hogy magában az 
ültetés tényében lehetőleg mentől több tanuló részt 
vegyen ; s a beültetendő terület egyszerűen, de a ter-
mészet adományaival, pl. földre hintett virággal, galyak-
kal stb. földiszittessék, az ültetésnél használandó eszkö-
zök pedig nemzeti szinü szallagokkal diszittessenek föl. 

A faültetés tényének befejező részét képezze azon 
mozzanat, melylyel az elültetett fákat a vezető tanitó 
az utókor, a község kegyeletebe ajánlja ; hogy az em-
lékfák daczolva idővel és viharral mentül nagyobb szám" 
ban és mentül tovább élő emlékei lehessenek hazánk 
ezeréves fönállásának. 

Éppen azért az ültetés czéljaira olyan fanemek 
választandók, a melyek hazánkban évszázadok óta, sőt a 
legrégibb múltban is diszlettek, mer t ezekkel a mult 
emlékét szépen föl lehet eleveníteni. 

A kiültetett fák és facsoportok ápolásáról gondos-
kodni kell; és pedig a szerint, amint más vagy más helyen 
történik az ültetés, az ily helyek felügyelői utján. 

Ha az ültetés az iskola tulajdonát képező területen 
történik, az a telek vázrajzán feltüntetendő. 

A miniszter ur ez intézkedését magamévá téve, 
annak megfelelő eljárásra t. lelkészeimet s tanítóimat 
ezennel felhivom. 

Kívánatos pedig, hogy e faültetés az iskolai ünnep-
léssel egyidejűleg történjék. Ha azonban az idő alkalmat-
lan volta vagy egyéb körülmények miatt ez keresztülvihető 
nem lenne, erre egy más, lehetőleg közeli nap tűzendő ki. 

Felhivom egyszersmind t. lelkészeimet, hogy a 
megtörtént, vagy tervbe vett ültetéseket május hó 25-ig 
hozzám mulhatlanul bejelentsék, jelezve az elültetett fák 
nemét, mennyiségét s az elültetés helyét. 

Kelt Egerben, 1896. évi április hó 1-én. 

Szamosujvár. A millénium megünneplése a szamos-
ujvári egyházmegyében. — 

Szabó János dr. Szamosujvár hazafias gör. kath. 
püspöke, most bocsátotta ki körlevelét, melyben a millé-
nium megünneplésére vonatkozó intézkedéseket adja ki 
egyházmegyéje papjainak és tanítóinak. 

A lelkes körlevél szövege ez: 
Krisztusban szeretett testvérek ! 

Főesperesek, esperesek és lelkészek ! 
Ismeretes dolog előttetek, szeretett testvéreim, mi-

szerint Magyarország, a mi hazánk ebben az évben 
ünnepli meg megalakulásának és fönállásának ezredik 
évfordulóját. 

Egy ezredév nagy idő egy állam életében, 
melynek folyamán egész népek és hatalmas birodalmak 
tűnhetnek el a világ színpadáról, a mint ezt a világ-

történelem lapjai elénk tárják. Igen természetes tehát 
az az általános lelkesedés, azok a nagyszabású előké-
születek, melyek a millénium ünnepies megtartása 
czéljából minden vonalon tétetnek. 

Ha a második ezredév küszöbén megállva, vissza-
pillantást vetünk a múltra, fel kell, hogy ismerjük és 
bámuljuk az isteni gondviselést, a mely a mult idők fo-
lyamán felettünk elvonult viszontagságok közepette fen-
tartott és vezérelt. S életünk ama pillanataiban, mikor 
előttünk látjuk az igazságot, mely szerint az Isten keze 
az, mely ugy az egyes emberek, mint egész népek és 
államok sorsát intézi, tekintetünk az ég felé emelkedik, 
hálát rebegve azokért, a mikben részesített és az ég 
segítségét kérve ki a jövőre nézve. 

Ekkép eme napok örömének és ünnepiességének 
nagy jelentőségétől áthatva, midőn a haza minden fia 
lelkesedéssel ünnepel, ehhez az egyházmegyéhez tartozó 
lelkészek és hívek a hazaszeretet tüzétől átmelegítve, 
melyet mindenkoron tanúsítottak, részt vesznek az ál-
talános ünneplésben. Erre indítja őket hazafias érzelmük, 
hitük és egyházuk. 

Minthogy az egyház lényegesen részt vett államunk 
alakulásában, fentartásában és felvirágoztatásában, ter-
mészetes tehát, hogy ő is részt vegyen ebben az öröm-
ünnepben. 

Maga Magyarország magas püspöki kara 1896. 
február 27-én tartott gyülekezetében elhatározta a millé-
nium megünneplését. 

Ezekből kifolyólag jónak láttam elrendelni és ezen-
nel elrendelem, hogy május 10-én a mely nap vasárnapra 
esik, minden templomban hálaadó isteni tiszteletek tar-
tassanak s a mise végén hálaadó szertartások végeztes-
senek és az előirt imádságok elmondassanak. Az isteni 
tiszteletre meghívandók a helybeli hivatalok és értelmiség. 
Ugyanaz alkalommal szent beszéd lesz tartandó, a 
melyben elő kell adnotok híveiteknek a millénium meg-
ünneplésének jelentőségét, megmagyarázván kötelmeiket, 
indítsátok tántoríthatatlan hitre, az anyaszentegyházhoz 
való állandó ragaszkodásra, a királyi trón iránti őszinte 
és odaadó szeretetre és a haza minden polgára iránti 
szeretetre. Forró imádságok intéztessenek a Mindenható-
hoz, ő felsége kegyelmes urunk és apostoli királyunk 
boldogságáért és hosszú életeért, ő felsége kegyelmes 
asszonyunk, a királynéért, az egész uralkodó házért, a 
a haza javáért, fölvirágzásáért, hatalmáért és dicsőségeért 
és a mint Szt Pál apostol mondja Szt. Timotheushoz 
irt első levelében (2. fejezet, 1—3. r.) „legyenek kö-
nyörgések, imádságok, kérések, hálaadások minden 
emberekért, a királyokért és mindazokért, kik méltó-
ságban vannak, hogy nyugodalmas és csendes életünk 
legyen teljes ájtatosságban és tisztességben, mert ez jó 
és kellemes a mi üdvözítő Istenünk előtt." 

Szamosujvártt, 1896. márczius 24-én tartott szent-
széki ülésből. Szabó János, s. k., 

sz.-ujvári püspök. 
* 

Az iskolai ünnepekről a püspök igy rendelkezik: 
A hálaadó istentiszteleten részt vesznek az iskolák 

tanulói és tanítójuk vezetésével, azután visszatérnek 



254 RELIGIO. 

ugyancsak rendben az iskolába, melyet ez alkalomra 
méltóan fel kell digziteni, s megkezdődik az iskolai 
ünnep, mire nézve következők szolgálnak irányadóul : Az 
isteni segítségért való ima után az iskolai igazgató alkal-
mas beszédet mond a millénium jelentőségéről, azután a 
tanulók éneke következik. Majd a tanitó értekezést 
olvas föl a magyar állam fejlődéséről és erősödéséről, 
azután ismét a tanulók énekelnek. Egy alkalmas köl 
temény elszavalása után egyik tanuló a magyar állam 
területéről és határairól olvas föl földrajzi áttekintést. 
Ezután ismét szavalás jön. Majd két tanuló felváltva 
érdekesebb epizódokat mond el a magyar történelem 
nevezetesebb alakjairól, igy Szent Istvánról, Szent László-
ról, Nagy Lajosról, Mátyásról és Hunyadi Jánosról. Ezt 
ismét szavalás s ének fogja követni. Yégül az igazgató 
vagy tanitó buzditó kazaflas beszédet mond a tanulóknak. 
Az ünnep imával, vagy egyházi énekkel végződik. 
Megyjegyzem, hogy az énekek, és szavalások mind haza-
fias tartalmúak legyenek. Ez ünnepre meghívandók az 
iskolai és helyi hatóságok s a tanulók szülői. Ugyan-
azon a napon a tanulók tanitóik vezetésével kirándulást 
tesznek a mezőre s a. körülményekhez képest hazafias 
dalok és énekek közt rendezik játékaikat. Alkalmatlan 
idő esetén a kirándulások másnap tartandók meg. 

V E G Y E S E K . 
A pápa sajátkezüleg irt leve léve l tüntette 

ki a „ Voce della Vérit a" czimű római politikai napi 
lapot fennállásának negyedszázados évfordulója alkalmá-
ból. A húsvét napján kelt rendkívüli pápai levél rövid, 
de igen sokat mondó. Szövege ez : „ Veritatis libera voce 
et invicta pergite strenui pro religione et patria, infestis 
temporibus, propugnare ; pergite, dilecti filii, oculis in 
Summam Veritatem cupide intentis. Ex Aedibus Vaticanis 
die V. Április an. MDCCCXCVL LEO PP. XIII.« 

Fényes főúri nász volt tegnap, f. hó 14-én, az 
egyetemi templomban. Károlyi Imre gróf, Károlyi Tibor 
gróf és neje szül. Degenfeld grófnő fia vezette oltárhoz 
özv. Károlyi Alajosné leányát. A nászünnepen misézett 
Folkusházy, esketett Gond patronatusbeli plébánosok. 
A Károlyi csaltld oszlopos ősrégi magyar főúri család, 
oszlopa a hazának, oszlopa szent István örökségének, a 
kath. vallásnak. Annál inkább kell kívánnunk az uj 
házaspárnak, hogy házuk hagyományaihoz hivek marad-
janak, mert Imre gróf az által, hogy a hires városligeti 
szabadelvű kivonuláskor a menet élén lovagolt, elárulta, 
hogy a Tisza-rokonság ősei hagyományaitól fogja el-
terelni, ha nem vigyáz. 

— A kassai vértanuk kanonizácziója. Ő eminen-
cziája a biboros-herczegprimás a kassai vértanuk szentté-
avatása ügyében szerkesztett kérvényt Rómába az illetékes 
helyre már beküldötte. 

— A millénáris kath. kongresszus diszelnöksége. 
A katholikus egyesületek millénáris kongresszusának # 

küldöttsége f. hó 9-én délelőtt tisztelget Vaszary Kolos, 
biboros-herczegprimás ő eminencziájánál. A küldöttség 
tagjai voltak Esterházy Miklós Móricz vezetése mellett 
Szápáry István gróf, Pintér Kálmán, a budapesti katho-
likus kör elnöke, Kiss János dr a Szent-István-Társulat 
igazgatója és Gyürky Ödön dr a hudapesti katholikus 
kör titkára. 0 eminencziája a küldöttséget nagy szíves-
séggel fogadta, magas szárnyalású beszédében a kon-
gresszus diszelnöksége elfogadására, a legnagyobb öröm-
mel késznek nyilatkozott s megígérte, hogy a szent ügy 
érdekében a maga részéről minden lehetőt elkövet. 
Yégül áldását adta a megjelentekre s ezzel a tisztelgés 
véget ért. 

— A nagyváradi katholikus kört jövő vasárnap, 
e hó 19-én, fogják ünnepélyesen megnyitni. A kör 
elnöke, gróf Batthyány József 18-án érkezik Nagyváradra 
A kör nevében egy négytagú bizottság kéri fel Schlauch 
Lőrincz bibornokot, hogy a Veni Sanctés misét ő maga 
tartsa. 

— Az esztergomi főkáptalan a milléniumi ki-
állításon. Dániel miniszter felszólította a káptalanokat, 
hogy magukat az ezredévi országos kiállítás megnyi-
tásán képviseltessék. Az esztergomi főkáptalan, Boltizár 
József püspök és Maszlaghy Ferencz prépost által kép-
viselteti magát. 

— Szent István jobb kezének uj elhelyezése . 
A budavári Mátyás-templomban szent István kápolnáját, 
amelyet 1450-ben Gara Nándor építtetett, ugy alakítják 
át, hogy annak egyetlen főpontja a nagy oltár legyen. 
Ezen helyezik el állandóan szent István királyunk jobb 
kezét. Az átalakítás költségeit Vaszary Kolos bibornok 
érsek, herczegprimás ő eminencziája viseli. 

— Oroszország és Abyssinia. A pétervári szent 
synodus egész Oroszországban imákat rendelt el Menelik 
abys9iniai király fegyvereinek győzelmeért. Egyúttal a 
templomokben segélyadományokat gyűjtenek az abyssi-
niaiaknak. 

— Budapest főváros leszámítva a gymnasiumokat, 
néhány reáliskolát, az egyetemet, műegyetemet stb., a 
tanügyre 1868 óta 28.133,000 frtot fordított. Iskolaügyi 
kiadása 1868-ban csak 76,200 frt volt, 1895-ben az mar 
2.278,800 frtra emelkedett. Az oktatásügyi czélokra szol-
gáló ingatlanok értéke 7.800,000 írt. Mikor a protestán-
sok és zsidók kedveért Budapest elközösitette a főváros 
kath. iskoláit: mennyi katholikus vagyon, s mily katholi-
kus jövő sülyedt el az elmaradhatlan istentelenség örvé-
nyének zsákmányául, — ki tudná azt megmondani?! 

— Hitehagyott keresztény büntetése. Szeverényi 
János, patvarczi Kovácsmester többre becsült egy csomó 
hitvány pénzt, mint lelki üdvösségét s ennek következté-
ben zsidóvá lett, hogy elvehessen egy gazdag zsidó nőt 
feleségül. Szeverényi alávetette magát a zsidó körülmetélési 
szertartásnak ; ez a műtét azonban oly végzetessé vált reá 
nézve, hogy vérmérgezést kapott és nagy kínok között 
meghalt. Intő példa ! 

Szerkesztőségi telefon. 
K. Pécs. A beszéd megjött. Május előtt közlöm. — Or. 

Il < '/ < ( IfglCB. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Vaszary Kolos bibornok hgprimás beszéde 
ci Sz.-I.-T. ápr. 16-án tartott XLIII. nagyülésén 

az anyagi haladásról. 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés! 

A világtörténelemben nem volt korszak, 
mely a haladás zászlaját oly magasan lobog-
ta t ta , a természet erőit az ész kutatása által 
elért tanulmányaival annyira uralta, felhasz-
nálta volna, mint korunk. 

Ma mintegy kétkedve olvassuk, hogy azt a : 
tudóst, ki XIV. Lajos franczia királynak tervet 
nyúj tot t be a hajók gőzerő által lehető moz-
gatásáról, őrültnek nyilvánitották, s a századán 
tul látó mechanikus elfeledve, elhagyatva, a 
a szegények kórházában mult ki. 

Manapság ilyesmi meg nem történhetik! 
hisz a hitetlennek látszó — a közönség guny-
mosolyával fogadott találmányt is szaktudósok 
azonnal tanulmányozzák, és mig azelőtt min-
den fokozatosan, lassan fejlődött, ma az el-
méleti tételt kísérletekkel gyakorlatilag Lazolva, 
sietve tökéletesbitik és anyagi viszonyaink fej-
lesztésére alkalmazzák élőről. Nemzetünk sem 
maradt el a kor haladásától. 

A legutóbbi félszázad alatt lázas serény-
séggel i.-yekezett a költő szavai szerint „hatni, 
alkotni, gyarapítani," hogy a haza fényre 
derüljön. 

Valóban óriási a fejlődés, melyet nemze-
tünk a szellemi és anyagi haladás terén fel-

mutat , s ez annál bámulatosabb, minél nagyob-
bak voltak az akadályok, melyekkel meg 
kellett küzdenie ós minél rohamosabb a gyor-
saság, a melylyel az eredményeket sikerült lé-
tesítenie. 

- Körülbelül szintén félszázad előtt, midőn 
nagyszerű vívmányait a tudomány és ipar nem-
zetközi kiállításban a világnak bemutat ta : 
hangzottak fel és azóta nem is némultak el a 
gyanúsítások, hogy a kereszténység, de külö-

; nősen a katholiczizmus természetes ellensége az 
anyagi haladásnak, mert a vallás régi változat-
lan dogmái ellentétben állanak az uj, folyton 
változó és növekvő haladással. E vádnak elle-
nében kijelentjük, hogy nemcsak nem helytele-
lenitjük, ellenkezőleg helyeseljük az anyagi 
haladást, épp azért lelkesült elismeréssel adózunk 
nemzetünk szorgalmának, munkásságának és 
szívós kitartásának. Mert az anyagi emelkedés a 
szellemi miveltség egyik feltétele és kelléke 

. hisz tudomány, művészet, ipar csak oly nem-
zeteknél virágzottak és virágzanak, melyek ma-
gasabb fokú anyagi jólétnek is örvendettek és 
örvendenek ; 

de helyeseljük azért is, mert az észnek 
diádala az ainyag felett-; az észnek győzelme a 
természeti erők meg nem változtatható tör-
vényeinek irányítása és felhasználása felett; 

helyeseljük végre, mert, napról-napra tel-
jesedni látjuk a szentírás e szavait: „dedit 
(Deus homini) potestatem eorum, quae sunt 
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super terram." (Eccli .17. 3. Isten ha ta lma t 
adot t az embernek mindazok felett , melyek a 
földön vannak.) 

De bármennyire méltányoljuk is anyagi 
haladásunk becsét, mégis aggodalommal tekin-
tünk körül azon szomorú jelenségekre, melyek 
haladásunk kíséretében szemeink elé t á ru lnak j 
és önkénytelenül azon kérdést kell f e lve tnünk : i 
váljon csak a tu lomány és anyagi haladásunk-e j 
azon alap, melyen közjólétünk nyugodhat ik ? 

Eötvös József báró éles látásával fel ismerte 
haladásunk aggályt keltő gyöngéjét , midőn e 
találó szavakat mondot t a : „Korunk kizárólag 
prakt ikusnak tek in t i magát és az ,-myagi mü-
velésre fordi t ja tevékenységét ; azt a mi ezzel 
összeköttetésben nem áll, nem mél ta t ja figye-
lemre." 

, . . ' o. i 
És igaza vol t ! Mert csakugyan az anyagi 

haladáson kivül mással keveset törődünk, s 
igy az az ösvény, melyen haladunk, minden 
tudományunk , minden anyagi haladásunk mel-
l e t t sem vezet a társadalmi jólét felé; ellenke-
zőleg azon visszás és természetel lenes á l lapotot 
hozha t ja létre, hogy nem az ész h a j t j a szolgá-
la tába az anyagot, hanem megforditva, az 
anyag ura l ja az értelmet, a kedélyt, a szivet, s 
igy igaznak bizonyulhat az, a mit Rousseau és 
tá rsa i már évszázad előt t h i rde t t ek : „az emberi 
nem a művelődés ál tal többet vesztet t , min t 
nyert , és hogy az, ami t hal dásnak nevezünk» 
tu la j donkép erkölcsi sülyedésünk." 

Nem veszem igénybe a m. t. Közgyűlés 
tü re lmé t azzal, hogy a tudománynak a társada-
lomra való betol ását tárgyal jam, csak röviden 
jegyzem meg, hogy a tudomány magában véve 
nem képes a tá rsadalmi jó lé te t biztositani, fen-
t a r t a n i ; ennek biztosításához, fentar tásához min-
denkinek, vagy legalább a nagy többségnek köz-
reműködése szükséges. 

Igaz, hogy az ész és ér telem az egész em-
beriségnek közös tulajdona, közös kincse; de az 
is igaz, hogy gyümölcsét a tudománynak, külö-
nösen jelenleg, már annyira magas és terebélyes 
fá járól nem mindenki szedheti le. 

Nem a tudomány egyetemességétől szólok, 
mer t ezt egyetlen egy ember sem bi r ja az egész 
világon, hanem a tudomány egyes ágait ér tem, 
melyet szintén kevesen érhetnek el, részint azért, 
me r t az evangeliumi példabeszéd szerint nem 
kap tunk egyenlő számú ta len tumokat , részint 

azért, mer t társadalmi viszonyaink tekin te téből 
időnket másra kell fordí tanunk. 

Az az iparos, ki a nap legnagyobb részét 
üzleti helyiségeiben vagy műhelyében tölt i , vagy 
az a szántóvető ember, ki számunkra a minden-
napi kenyeret physikai erejével megszerzi, nem 
foglalkozhatik tud<~mánynyal. 

Az emberi-ég nagy zöme soha sem volt 
tudós, a mai bámulatos haladás korszakában 
sem az. 

A s ta t iszt ika a földön élő emberek lé tszámát 
ugy 1,600.000,000 

azaz: egyezerhatszázmillióra teszi; ezek kö-
zül, tegyük fel, hogy minden századik ember 
tudós, ha tudós ! 

99 nem az. 
De feltéve, hogy az emberiség legnagyobb 

része, vagy mindenki tudós lenne vagy lehetne, 
még mindig fenmarad a kérdés: vájjon a tudo-
mány elégséges-e a közjó előmozditására ? 

A tör téne lem szomorú példái tanúsí t ják , 
hogy a fényes tehetségű, de sötét lelkű egyének 
valóságos ostorai voltak a társadalomnak. 

A magas értelmiség és az anyagi haladás 
tehát , melyre napja inkban annyira törekszünk és 
melynek oly magas fokára e l jutot tunk, kevés 
ér tékkel bir, ha a szivképzés elhanyagolásával, 
sőt annak há t rányára tör ténik . 

Megdöbbentő és kétségbeejtő jelenség lenne, 
ha egyes l e tűn t nemzetek példájára a mily arány-
ban emelkednénk anyagilag, oly arányban sü-
lyednénk erkölcsileg ! 

Ha erkölcsileg is csak félannyi buzgósággal 
igyekeztünk volna az anyagi fejlődéssel parallel 
haladni, nem bur jánoznának társadalmi életünk 
terén oly mérges növények, melyeknek az előtt 
t a l a j a nem igen volt hazánkban. 

Az anyagi haladás kényelmesebbé, élvezete-
sebbé teszi ugyan életünket , de egyúttal nagy 
veszélye az, hogy majd mindenkiben kielégithet-
len vágyaka t kelt. 

Innét van az, hogy kevés az a gazdagság, 
melylyel b i runk; alacsony az a nagyság, melyre 
e l ju to t tunk , kor lá tol t az a szabadság, melyben 
mozgunk és nem is fokozatosan, hanem rohamo-
san törekszünk, nem válogatva az eszközöket, az 
anyagiak után. 

Sajnálat tal , részvéttel t ek in tünk a múltba, 
hogy őseink a jelenkor előnyeit nem ismerték 
és nem élvezhették ; — de azért nem vagyunk 
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elégedettek; — szerintünk korunk még ma is 
szegény, — a jövőben van minden remény! 

És ezen képzelt, beláthatlan, tán elérhetlen 
élvezetekért, földi j avakér t nem ri tkán koczkára 
tétetnek a vallás, a lelkiismeret, a kötelesség, a 
becsület, a hűség, a bizalom és a szabadság ha-
sonlithatlanul becsesebb erkölcsi javai, mint ezt 
már Sallustius tapasztal ta : „Übi divitiae charae 
habentur, ibi omnia vilia sunt : fides, probitas, 
pudor, pudicitia." 

Montesquieu szerint az nllam alapja az erény ; 
nélküle nem képzelhető a lelkek együttes tevé-
kenysége, a szivek együttes érzése, a társadalom 
azon összetartó egysége, mely a nemzetnek, az 
ál lamnak legyőzhetlen erejét alkotja. 

Hazánk műveltségének ama hatalmas épü-
lete, melyet SjZ 6 S Z j cl szorgalom, az ügyesség és 
az erő a világ bámula tára oly rövid idő a la t t 
te remtet t , tekintélyes és büszke alkotás ugyan; 
de csak ugy lesz maradandó és szilárd, ha biztos 
alappal rendelkezik s a kapcsok is erősek, me-
lyek annak részeit összekötik. 

Azt az alapot, az erényt, azokat a kapcso-
kat : az egymás iránti szeretetet, türelmet, enge-
delmességet jótékonyságot mindenki, tudós és 
tudatlan, szegény és gazdag megszerezheti — 
nem mondom — bogy könnyen, mert akkor nem 
volna „virtus". 

Azért Epictet szerint: „Hasznosabb szolgála-
tokat teszünk a hazának, ha polgárainak szivét 
nemesitjük, mintha magas épületeket emelünk; 
előnyösebb reá nézve, ha nagy lelkek alacsony 
tetők alat t laknak, mintha szolga lelkek magas 
épületekben elbújnak." 

A lélek és sziv összhangzó képzése az egyet-
len pont, melyen ugy az egyén, mint a társada-
lom életének zavartalan egyensúlya nyugszik. 
Minden komoly igyekezetnek oda kell tehát 
irányulnia, hogy a társadalom tagjai állásuknak 
megfelelő ugy értelmi, mint erkölcsi erőik műve-
lése és ápolása folytán életerős, szellemileg és 
erkö csileg rá te rmet t tevékenységhez szokjanak, 
hogy nemes belérték s ebből kifolyó nemes tet-
tek által komoly, hasznos, üdvös és kitartó mun-
kásságra képesűljenek. 

Ezen irányzat érvényesítése, mely jövőnk 
biztató ereje, fenállásunk hatalmas támasza, vi-
ruló gyarapodásunk biztos záloga, valamint volt 
a múltban, ugy legyen a jövőben is társulatunk-
nak főtörekvése, főczélja; vagyis az értelem 
fej lesztés, a szivképzéssel akként egyesül-

jön, hogy ugy az ész — valamint a hittudo-
mánynak két különböző fénysugara egy gyu-
pontban találkozzék, és e gyupont legyen az, 
ki magár,'1 mondot ta : 

Ego sum lux mundi. 
Én va jyok a világ világossága. Mert aquirioi 

szent Tamás szerint is : Scientia Christi sci-
entiain humanam non destruit, sed illuminât. 
(Krisztus tudománya nem ront ja le, hanem 
megvilágítja az emberi tudományt.) 

Ezen irányban első szent királyunk neve 
és ótalma alat t működő Társulatunk szintén 
helyet kér magának ama nemes versenyben, 
melyet nemzetünk a jubileumi évfolyamán 
rendez és melyben a szellemi és anyagi téren 
elért haladását a világnak bemutatja. 

Társulatunk szerény muukásságának nem 
külső vívmányait akar ja a kiállításban ragyogtatni, 
megelégszik ha a nemzeti irodalom által val-
lásunknak a társadalom mezején elhintet t er-
kölcsi magvai bensőleg hatnak, s a sziveket 
nemes te t tekre hevítik. 

A jubileumi év ! 
Kinek nem dobban meg e gondolatra 

szive 1 
Hisz a természet ol tot ta szivünkbe a haza-

szeretetet, melyet isteni Mesterünk és apostolok 
példája és intő szavai után az egyház is lel-
künkre köt. 

„A keresztények üldöztetése korában — 
mondja Montefeltoi — a vértanuk kiontot ták 
véröket hitökért , de ugyanakkor császárjukért 
is imádkoztak." 

„A római birodalomnak soha sem voltak a 
keresztényeknél jobb katonái, kik a barbarokkal 
vívott küzdelmekben mindig k i tünte t ték ma-
gukat, bátorságok hasonlí tot t a vértanukéhoz." 

Szt. Ambrus igy szól: „A kereszténynek 
első kötelessége Istenre, második a hazára vo-
natkozik." 

E ket tős kötelesség olvadjon össze elvá-
laszthatlanul lelkünkben. 

Mindig, de különösen e nagy nemzeti ün-
nepen emlékezzünk meg arról, hogy a hazának 
anya i, ideiglenes javait, az egyháznak lelki, 
örök javait élvezzük : s a mint a hazának igaz 
polgárai, ugy az egyháznak odaadó tagjai, 
Felséges Királyunknak hűséges alatvalói, Szent-
séges Atyánknak engedelmes fiai vagyunk és 
maradunk holtiglan. 

Az Isten nevében a nagygyűlést megnyitom. 
32* 
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Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
I r t a : Dr Túrt Iván. 

I. Budapestről — Milanóba. 
(Folytatás.) 

Milano, Olaszországnak legkedvesebb ós leg-
rendezet tebb városa, melyet az olaszok „La 
grandé'•-nak neveznek, a vi lágtörténelemben nem 
csekély szerepet já tszot t , me r t azt 48-szor szállta 
meg, és 28-szor foglalta el az ellenség. Európa 
majdnem minden népe küzdöt t b i rha tásáé r t : a 
rómaiak és gallok, a góthok és longobárdok, a 
francziák ós németek ; később a felső olaszor-
szági berezegi családok harczol tak érte, min t a 
Torrianik, Viscontik és Sf'orzák, végül ismét a 
francziák, spanyolok és osztrákok. A monda sze-
r int Milánót Bellovesus kel ta fejedelem 585-ben 
Kr. sz. e. a lapi tot ta , és az insubroknak főhelye j 
volt. Eredeti neve Mediolanum, mely a lat in „in 
medio amnium" (folyók között) szóból származik, 
mer t a Ticinus és Larius folyók közöt t te rü l t el. 
Midőn a rómaiak északfelé kezdet tek terjesz-
kedni, Milánót 222-ben Kr. e. elfoglalták, mely 
mint római t a r tomány i város csakhamar fellen-
dült, és a későbbi római időkben a tudományok 
ós művészetek szókhelyévé let t , miér t is „uj 
Athén"-nek (Novae Athenae) nevezték. Nagysága 
ós szépsége mia t t második Rómának (Roma 
secunda) tek in te t ték . Később a római császárok 
Milánót székhelyükké te t ték, miál ta l a város 
tekinté lyében és jelentőségében csak emelkedett . 
Nagy Konstant in 313-ban i t t adta ki azon hires 
rendeletét , mely a keresztényeknek a szabad val-
lásgyakorlatot megengedte, és melynél fogva a 
kereszténység a római birodalom vallásává lett . 
De a nyuga t római birodalom bukása u tán és a ! 
ós a népvándorlás viharaiban a többi olasz vá-
rosokkal egyenlő sorsban osztozott. At t i la hűn 
király, k i rabol ta és elpusztí tot ta , de a longo-
bárdok és a francziák ú j ra felépitet ték. I. Otto 
a milanói rendektől a vaskoronával lombárd ki-
rály lyá koronázta tván (961-ben), Olaszország ós 
Milánó német kézre került . Midőn azonban Bar-
barossa Frigyesnek ellenszegült, ós követei t el-
űzte, a császárul 161-ben, a büszke Milánót éhség 
ál tal bevévón, földig lerombolta, ós lakóit a vá-
rosokon kivül nyil t helyeken te lepi te t te le. A város 
öt év múlva újra fe lépi te t te tvén birodalmi hű-
bérré lett , de a szövetséges városoknak a császár 
felet t a ra to t t győzelme u tán 1183-ban a kon-
stanczi béke Milánót szabad városnak deklarálta. 

A külső béke helyre állítása után a ghibellin 
Visconti és aguelf della Torre, hata lmas herczegi 
családok küzdöttek Milánó birhatásáért . Végre 
1312-ben a Viscontiak ju to t t ak a hata lomra, 
k iknek száz évnél hosszabb ideig t a r tó uralko-
dása nem volt egyéb az összeesküvések, a ha ta-
lom b i r tokában levők ellen való merényletek, és 
a gyilkosságok szakadat lan lánczolatánál. Giovanni 
Galeazzo (f 1402) a Visconti családot hata lmá-
nak t e tőpon t j á ra emelte, a mennyiben magának 
ós u tódainak a milanói herczegi czimet megsze-
rezte. A Visconti család kihal tával (1447) Milánó 
köztársasággá let t , de már 1450-ben a nép 
Sforza Ferenczet herczeggé kikiál tot ta , kinek csa-
ládja 1535-ben kihalván, Milánó a spanyolok ke-
zére ju to t t , mig a spanyol örökösödési háború 
befejeztével a ras tadt i békében (1714) Ausztriá-
hoz csatol ta tot t . A franczia forradalom u tán i 
időkben a francziák négyszer foglalták el Milá-
nót, de Ausztria mindig visszavívta; mig végre 
1859-ben a zürichi béke Lombardiát Viktor 
E m á n u e l szász k i rá lynak í té l te oda. Ma az olasz 
királyság hasonnevű ta r tományának fővárosa, és 
400 ezer lakost számlál, és köralaku területe 12 
kilométer. 

Nem is h inné az ember, midőn e szépen 
rendezet t , sok emlébszoborral ékesített , és kelle-
mes benyomást tevő modern városba belép, hogy 
e város az idők folyamán,még a legközelebbi múltban 
is, oly sok viszontagságnak volt kitéve, min t azt 
a dióhéjban előadott tö r téne tből lá that tuk. 

Midőn a rengeteg központi pályaudvarban 
kiszálltunk, egyszerre több vonat érkezvén meg, 
vigyáznunk kellett , hogy a nagy emberáradatban 
és tolongásban egymást el ne veszítsük. A málha-
hordók és bérkocsisok, kikhez jókora kíváncsi 
tömeg is csatlakozott , csakhamar körül vet tek 
bennünk a pályaudvar e lőt t i nagy téren, és élénk 
gesztikulácziókkal a ján lo t ták fel szolgálatukat, 
de erre az ő nagy sajnálkozásukra szükségünk 
nem volt, mer t a Cook ezóg milanói i rodájának 
hivatalnokai előál l í tot ták a kirendelt omnibuszo-
kat , melyen az I. és II. osztályú zarándokok a 
város kellő közepén levő elsőrangú Continental 
szállóba ha j t a t t ak , a III. osztályú zarándokokat 
pedig á tvezet ték a pályaudvarral szemben levő 
ké t szállóba, hol mindenkinek szobája már elő 
volt készítve. E helyen említem meg, hogy a 
Cook czég a többi városokban is, hol megálla-
podtunk, a lakásról és élelemről a lehető leg-
jobban gondoskodott , ugy, hogy a zarándokoknak 
megelégedését a legmagasabb fokban kiérdemelte. 

(Folytatjuk.) 
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t t 
EGYHÁZI TUDOSITASOK. 

f HOLDHÁZY JÁNOS, 
v. püspök. 

Holdházy Mária saját és rokonai nevében jelenti, 
hogy szeretett édesbátyja Holdházy János választott 
tribunitczi püspök, déghi apát ur, győrszékesegyházi 
kanonok, székesegyházi főesperes, szentszéki ülnök, 0 
szentsége titkos kamarása, a III. osztályú vaskoronarend 
lovagja, szeplőtelen Szűzről nevezett római pápai aka-
démia tagja, folyó hó 15-én reggel fél 7 órakor, éle-
tének 57-ik, áldozárságának 33-ik évében az Isten aka-
ratában való teljes megnyugvással, a haldoklók szent-
ségeinek ismételt fölvétele után az Urban elhunyt. A 
boldogultnak hült teteme pénteken, folyó hó 17-ikén 
délután 4 órakor fog saját lakásából (Káptalan-domb 8. 
sz. a.) a győrbelvárosi temetőben a boldog feltámadás 
reményében nyugalomra tétetni. Az engesztelő szentmise-
áldozatok pedig szombaton, folyó hó 18-án délelőtt 9 
órakor fognak a helybeli székesegyházban a Mindenha-
tónak bemutattatni. Győr, 1896. ápril 15. Az örök vi-
lágosság fényeskedjék neki ! 

Budapest, ápr. 12. A millénium a katholikus is-
kolákban. — 

AzI. országos kath. tanitói nagygyűlést előkészítő érte-
kezleten dr Komlóssy Ferencz esztergomi kanonok és tanfel-
ügyelő programmot terjesztett be Hornig Károly báró püs-
pök ő méltóságához a milléniumnak a katholikus iskolákban 
leendő megünneplése tárgyában. 

A programmot a veszprémi püspök, mint a nagy-
méltóságú püspöki kar által megbízott elnök, jóváhagyta, 
mely után az minden egyházmegyei főhatóságnak további 
intézkedés czéljából megküldetett, a magyar nemzet 
ezeréves életéről összeállított értekezéssel együtt. 

A programm egész terjedelmében igy hangzik : 
1-ször : Az ország összes katholikus iskoláiban 

folyó évi május hó 17-én, vasárnap, hálaadó isteni tisz-
telettel egybekötött, a plébánosok és tanítók által ve-
zetendő iskolai ünnepségek tartandók. 

2*szor : Az ünnepély, ha az idő engedi, szabadban, 
különben pedig a tanteremben a plébános, tanítók, 
mindkét nembeli összes tankötelesek, (beleértve az is-
métlőket is) az iskolaszéki tagok, a községi elöljárók és 
szülők jelenlétében tartandó meg, kik ezen alkalomra 
a tanítók, esetleg a gyermekek, lehetőleg azonban a 
szószékről, a plébános urak által előre meghívandók. 

3-szor : Ezen alkalomra az iskola és tanterem bel-
sőleg ugy, mind külsőleg megfelelő módon, nemzeti zász-
lókkal, zöld galyakkal, virágokkal stb. lehetőleg földíszítendő. 

4-szer : A gyermekek ezen alkalomra lehetőleg 
ünnepiesen öltözködjenek. A leánykák virágkoszorúval 
fejükön és nemzeti szinü csokorral, vagy szalagokkal 
legyenek felékesítve. 

5-ször : A meghatározott ünnepély napján a gyer-
mekek az iskolába gyülekeznek s onnét sorakozva, 

nemzeti zászló alatt vonulnak a templomba az isteni 
tiszteletre. 

6-szor : A hálaadó isteni tisztelet alatt Urfelmutatás 
előtt „Oh Isten szent fölségedet,u Urfelmutatás után 
„Imádunk szent Ostya" két első versszakát, Agnus Dei 
után pedig „Nyújtsd ki menyből" kezdetű énekeket zeng-
jék a gyermekek 

7-szer : Az isteni tisztelet után a gyermekek nem-
zeti lobó alatt szép rendben ismét visszamennek az is-
kolába, hol a meghívott közönség és szülők előtt a 
tanító felolvassa a honfaglalásról és a magyar nemzet 
ezeréves életéről összeállított értekezést. 

8 szor : A felolvasás után Vörösmarty „Szózatá"-nak 
első versszakát együttesen éneklik el a résztvevők. A 
többi versszakokat pedig egyik ismétlő, tehát serdültebb 
tanköteles szavalja el, s midőn e szavakhoz ér : „Ez a 
föld stb." a haza iránti hűség és szeretet külső kifejezése 
végett is a tanteremben kifüggesztendő és feldiszitendő 
Magyarország térképére mutatva, azt megérinti kezével s 
aztán a többi versszakokat végig szavalja. 

9-szer : Ezt követi a gyermekek által irt előszám-
lált hazafias és történelmi tárgygyal bíró költemények 
előadása és elszavalása, fölváltva fiuk és a leányok által. 
E költemények azonban csak olyanok legyenek, miket a 
gyermek kedélye átérezni tud, s mik a gyermekben a 
haza iránt t̂artozó szeretet és lelkesedést fölébreszteni 
képesek, például: „Hunyady" Czuczortól, „Szent László" 
és „Mátraverebély " Rosti Kálmántól. „Árpád a hon-
alapító" Garay Jánostól, „Árpád emeltetése," „Árpád 
sírja" Vörösmartytól, „Botond és bárdja," „Mátyás 
király Gömörben" Garaytól, „Szent István" Földváry 
Istvántól, „Munkács" Bartók Lajostól és más alkalmi 
hazafias buzdító költemények. 

10 szer. ' Az ünnepély záradékát képezze Kölcsey 
„Himnuszá"-nak eléneklése. Hogy a gyermekek az 
ünnepélyre ihletséggel gondoljanak vissza, és annak 
emlékét szivökben megörökíthessék. — Az iskola egyik 
legjobb tanulója a következő lelkesítő rövid beszédet 
mondja el : 

Kedves Társak! 

Midőn a véghetetlen jóságú és bölcsességü Isten 
kegyelméből nekünk, mint gyermekeknek, megadatott 
azon ritka kegyelem, hogy apáink által vérrel szerzett 
hazánk ezeréves fönnállásának emlékünnepét megülhetjük ; 
— tegyünk ma ünnepélyes ígéretet és erős fogadást, 
hogy szent hitünket és vállásunkat édes hazánkkal 
együtt, szeretni fogjuk és annak hü fiai, hasznos polgárai 
leszünk : hogy egész életünkben mindig az édes haza 
felvirágoztatására fogunk szorgalmunkkal és polgári eré-
nyeinkkel törekedni, s ha kell, életünket, vérünket fogjuk 
feláldozni érette. Végül kérjük Istent, hogy áldja meg 
hazánkat, védelmezze külső, belső veszedelmektől, tartsa 
meg és tegye nagygyá, dicsővé a jövő ezerévben. 

11-szer: Ezután a plébános felhívja a jelenlevőket, 
tüzetesen pedig a gyermekeket, hogy összetéve kezeiket, 
emeljék Istenhez sziveiket, s vele együtt hangosan 
utánmondják az ő nevükben és helyettük általa elmon-
dandó következő imát: 

Nagy Isten, im Eléd járul egyszülött Fiad Jézus 
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Krisztusnak megváltásában részesült magyar gyermekeid 
hálás serege, hogy hálát rebegjen mindazon jótétemé-
nyekért, melyekkel a magyar nemzet ezeréves múltjában 
oly sokszor részesítetted atyáinkat, anyáinkat. 

Fogadd ártatlan sziveink azon prős fogadását, hogy 
mi épp ugy, mint szent hitünkért harczoló dicső elődeink, 
hü gyermekei leszünk az egyháznak és hazának egyaránt ; 
de kérve kérünk Téged, népek hatalmas Istene, áld 
meg országunkat, mi magyar hazánkat, vezéreljed jóra a 
mi királyunkat ; alázd meg minden ellenségünket, a kik 
üldöznek bennünket. Hallgasd meg szt. István és szt. 
László apostoli szt. királyaink, szt. Imre herczeg szolgáid 
és szt. Margit és Erzsébet királyi vérből származó 
szolgálóidnak értünk esdő imáit s engedd meg, hogy az 
Istenanya lábainál leborulva zárjuk be Hozzád fohászkodó 
imáinkat mondván : „Menynek királynéja, Magyarország 
Nagyasszonya könyörögj érettünk." Amen. 

12-szer: Ha valahol a közelben történelmileg ne-
vezetes hely, épület, rom vagy tér volna, a gyermekek 
nemzeti lobogó alatt, az ünnepély befejezése után oda 
kivonulhatnak és onnét a tanitó által tartandó buzditó, 
hazafias, de rövid beszéd és a „Szózat" eléneklése után 
hnzatérhetnek s ezzel az ünnepély véget ér. 

13-szor : A nem magyar ajkú népiskolákban szintén 
betartandó a milléniumi iskolai ünnepségek itt közölt 
tervezete ; de a történelmi előadás, a szavalmányok, a gyer-
mektársaihoz intézett rövid beszéde és a végső ima, az iskolá-
ban divó nép nyelvén mondatnak és adatnak elő. Óhajtandó, 
hogy szavalmányokul csak valláserkölcsös de egyúttal 
hazafias irányú és szellemű költemények használtassanak, 
ha másként nem, a közlöttek jól sikerült fordítása vehető 
igénybe. Hasonlóan az iskola nyelvére lesznek szabatosan 
átforditandók a fentemiitett darabok is, t. i. az érte-
kezés, a végső ima stb., hogy az ünnepély ugy a ma-
gyar, mint a nem magyar ajkú iskolákban egyöntetű és 
egyforma legyen. 

14-szer : Óhajtandó, hogy ezen ünnepélyes alka-
lomra dicsőségesen uralkodó szent atyánk XIII. Leo és 
apostoli királynnk I. Ferencz József arczképei besze-
reztessenek és feldiszittessenek. Intézkedett az országos 
kath. tanítói közgyűlést rendező bizottság, hogy ezen 
alkalomra a bold. Szűz hazánk védasszonya és szent 
István első apostoli királyunk arczképeivel diszitett és 
896—1896 felirattal ellátott érmek és képecskék készít-
tessenek és álljanak rendelkezésre, melyek az ünnepség 
napján a gyermekek között kioszthatók lesznek. Hol és 
minő árban lesznek kaphatók ezen érmek és képecskék, 
hirlapilag fog közzététetni. 

15-ször : A szükséges költségek fedezhetők : vagy 
az iskolák, és a hol lehet, a templomok pénztárából, 
vagy kérelmezhetők a községek pénztárából is. Esetleg a 
gyermekek járulhatnak a költségekhez némi kis összeg-
gel. E mellet, ha a szükség ugy hozza magával, igénybe 
vehető nemes és jólelkű adakozók hozzájárulása. Végre, 
tán gyűjtés által is beszerezhető lesz az e czélra meg-
kívántató pénzösszeg. 

16-szor : Óhajtandó, bogy ott, a hol lehet és al-
kalom kinálkozik, az iskola udvarán, előtt vagy más 

alkalmas helyen, néhány hárs, szil vagy egyéb száza-
dokig élő fa ültettessék a millénium emlékére. 

17-szer: Óhajtandó, hogy ott, a hol lehet, ezen 
alkalomkor a gyermekek között valláserkölcsös es hazafias 
könyvecskék osztogattassanak. Ezen könyvecskék nagy 
választékban kaphatók és beszerezhetők a Szent-István-
Társulatnál. 

18-szor : Óhajtandó, miszerint az egyházmegyék 
összes iskolaszékeinek egyházi elnökei, azaz a lel-
kész urak, fölkéressenek és utasíttassanak, hogy a 
millénáris iskolai ünnepségek megtartása iránt mielőbb 
intézkedni, a tanitó urakat ez irányban mindenben tá-
mogatni és vállvetve szíveskedjenek oda törekedni, hogy 
az iskolai millénáris ünnepségek minél fényesebben, 
ünnepélyesebben tartassanak meg. 

19-szer: Óhajtandó, hogy az iskolai millénáris ün-
nepélyt vezető és rendező plébános és tanitó urak az 
ünnepély megtartásáról, a lefolyt programm fölsorolásá-
val, emléklapot szerkeszszenek és azt az iskolaszéki 
tagok és elöljárókkal aláíratva, a kerületi tanfelügyelő 
urak utján, az egyházmegyei főtanfelügyelői hivatalhoz 
beterjeszszék, hogy ott egybegyűjtve, örök emlékül az 
egyházmegye irattárába elhelyeztessenek. 

Messzeföldről. Állítsunk szent István tiszteletére 
szobrokat minden város s faluban, az ezeréves magyar 
millénium emlékére. *) — 

E czélra alakíttassák Budapesten egy „Szent-István-
Szobor-Bizottság," ő eminencziája a hgprimás védnöksége, 
s egy magyarországi püspök elnöklete alatt. 

Ezt a kegyeletet megérdemli tőlünk a magyar nem 
zet apostola, az első magyar király. 

Ezt megkívánja a haza és az egyház mostani válsá-
gos állapotja. 

Ezt parancsolja e szép eszme megvalósulásának 
messze messze kiható üdvös hordereje. 

Az ily országos bizottságnak feladata lenne; minde-
nek előtt a szobor alakjának megállapítása, hogy az vala-
mennyi, az országban itt-ott felállítandó szobornak min-
tájául szolgáljon — már akár fából, akár kőből, akár 
érczből lennének azok készítendők. 

Másodszor idejekorán lennének erre a hazai szobrá-
szok figyelmeztetendők, s az ügynek megnyerendők, hogy 
igy e szobrok még ezen milléniumi évben legalább azon 
városok, illetve hitközségek megrendelhetnék, a melyek 
azt megszerezni óhajtanak. 

Harmadszor, ennek megtörténte után értesítendő 
lenne nyilvános lapok utján a kath. közönség, hogy ily 
központi bizottság megalakult, s kész a szobor megszer-
zése érdekében mindenkinek a szükséges útbaigazítást, s 
tanácsot megadni. 

Hogy pedig ezen eszme tísztáztassék, érdemesnek 
találom egy egyházi dignitáriusnak a levelét közölni, a 

*) Többször nyilt alkalmunk rámutatni arra, hogy a külsősé-
gek csak másodsorba valók s törekvéseinkben az éltető szellemre 
legyünk főleg tekintettel. Az itt javaslatba hozott eszme külsőség-

I nek látszik ugyan, de a vallásos szellem hatalmas emeltyűje rejlik 
alatta. Azért adjuk köztudomásra, hogy érlelődjék és hasson. 
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melyet 6 ezen ügyben szülővárosának plébánosához irt, a 
levélnek idevonatkozó tartalma következő : 

„Fölöttébb örvendek, hogy szülővárosom a millénium 
alkalmából sz. István királynak szobrot állítani szándéko-
zik ; szives készséggel járulok valamivel én is hozzá; — 
de engedje meg, hogy a tervhez én is hozzá szóljak, illetve 
nézetemet elmondjam : 

Véleményem szerint szülővárosom eleget tesz nemes 
intentiójának az által is, ha kisebbszerü szobrot állit, 
miglen Budapest, Székesfehérvár utalva vannak a hisztori-
kumnál fogva impozáns szobornak felállítására. Azért 
azon körülmény, hogy adakozás utján esetleg kisebb ösz-
szeg jön össze, ne apassza a kezdeményezők ügybuzgal- j 
mát. Én ugyanis ugy vélekedem, hogy a szobor felállítása 
által emelkedni fog a kath. hivek buzgalma, s fokozódni 
hazafias érzülete. —- Bár minden város, minden faluban 
felállíttatnának magyarországi szentjeink kisebb-nagyobb 
szobrai, különösen a II. milléniumban, a hogy az I. mil-
lénium kezdetén s derekán, többnyire szláv misszionáriu-
sok, nepomuki sz. János és más szentek kultuszát ter-
jesztették hazánkban, amint erről az ország felső vidékén 
uton útfélén meggyőződhetni. A főczél legyen a sz. István 
kultuszát terjeszteni, azt ápolni és fentartani ; a szobor 
nagysága, szerintem csak mellékczél, és az adott viszo-
nyokhoz lehet az diszes, és impozáns, vagy kevésbé az, 
csak meglegyen." 

Kell e ehhez kommentár? Talán kell. Ugyanis az 
alföldi atyafiaknak talán nincs fogalmuk sem, hogy mily 
mindenféle sz. szobor díszíti ezt a szép felföldet — külö-
nösen a nepomuki sz. János szobrát találni itt ott egyes 
községben kettőt-hármat is, egyéb szent szobrokon kivül. 
Az említett egyházi dignitárius ur 4 ezer lelket számláló 
szülővárosában p. o. a főtemplomban található mellék-
oltárképen kivül van a plébánia homlokzatába illesztett 
kisebbszerü, sz. János-szobrocska, van azután a városi 
főtér egyik szögletében felállított nagyobb szobra (a többi 
3 szögletet díszítik a Szentháromság, B. Sz. M. és szent 
Flórián szobrai,) és van még'mindig a városon kivül, egyik 
folyójának hidja mellett, sz. János tiszteletére emelt szép 
szobor. 

Megjegyzendő pedig, hogy itt e felvidéken igen sok 
helyen azon ajtatos szokás dívik, hogy nepomuki szent 
János tiszteletére az ő napja, tehát május hó 16-tól kezdve 
egész nyolczada alatt, délutáni órákban kivonul a pap 
híveivel a templomból díszmenetben a sz. kereszt elővi-
tele mellett zászlókkal, égő gyertyákkal, s ott szabad ég 
alatt az ő szobra előtt litániát végeznek, sz. János tiszte-
letére sz. énekeket zengedezve. — Es itt eszembe jut, 
hogy mily üdvös egyházi intézkedés lenne az, ha a fő-
magasságu hgprimás azon kegyes rendeletéhez képest, 
mely szerint mi papok tartozunk ezen milléniumi évben 
vasárnaponkint a sz. miséjének egy imut sz. István tisz-
letére is felvenni, ha mondom ezen legmagasabb főpász-
tori intézkedés megtoldatnék azzal : hogy ezen milléniumi 
évtől kezdve mindig augusztus hóban sz. István 
tiszteletére a templomban, vagy azonkívül szabad ég alatt, 
a sz. István tiszteletére már felállított szobor előtt ha-
sonló ajtatosság tartassák, sz István tiszteletére a mi 
szép magyar énekeinket (és pedig itt a tót vidéken is!) 
hangoztatva s zengedezve. 

És vájjon ezt nem érdemli-e meg tőlünk a mi dicső 
apostolunk? Es ő a mi majd ezer éves mulasztásunk miatt 

nem léphet-e fel panaszszal ellenünk : Si ego pater vester, 
apostolus vester. ubi est honor meus? 

Az afölötti további elmélkedést pedig, hogy szent 
István I. magyar király kultuszának nagyobb mértékben 
való felkarolását mennyire megkívánja kedves nazánk s szo-
rongatott anyánk az egyház mostani válságos helyzete, 
hagyom a szives olvasóra. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
A Szent István-Társulat XLIII. közgyűlése 

April 16-án. 

A nagygyűlés, a melyet az egyetemi templomban 
csendes mise előzött meg, délelőtt 10 órakor vette kez-
detét a központi papnevelőintézet dísztermében. A zsú-
folásig megtelt helyiségben a katholikus társadalom egy-
házi és világi kitűnőségei közül többen voltak jelen. 
Esterházy Miklós Móricz gróf világi elnök megnyitván a 
gyűlést, üdvözli a megjelenteket és sajnálattal tudatja, 
hogy a társulat másik világi elnöke, Zichy Nándor gróf 
nem jelenhetett meg. Minthogy pedig a nagygyűlés fő-
büszkesége az, hogy azon Magyarország biboros hgprimása 
elnököl, kéri a nagygyűlést, hogy egy hattagú küldöttség 
által ő eminencziáját a gyűlésre meghivja. Az egybegyűl-
tek lelkes éljenzése között csakhamar megjelent Vaszary 
Kolos biboros hgprimás. A püspöki kart Hornig Károly 
báró veszprémi, Steiner Fülöp dr székesfejérvári, Szmre-
csányi Pál szepesi és Szabó János szamosujvári püspök 
képviselték. Vaszary Kolos hgprimás elfoglalván az el-
nöki széket, megtartotta nagyszabású megnyitó beszédét, 
melyet a tagok lelkes helyesléssel és éljenzéssel fogadtak 
Esterházy Miklós Móricz gróf lelkes szavakkal köszöni 
meg ő eminencziája beszédét s kéri, engedje át azt a tár-
sulatnak, hogy kinyomatva, minden tag élvezhesse és 
épülhessen a benne foglalt magasztos elveken, a mibe ő 
eminencziája kegyesen beleegyezett. A biboros hgprimás 
ezután engedélyt kért a nagygyűléstől, hogy tekintettel 
gyöngélkedő állapotára, a nagygyűlést elhagyhassa, mire 
megáldván a gyülekezetet kíséretével együtt eltávozott a 
teremből. Távozása ut£n Esterházy Miklós Móricz gróf 
vezette tovább a nagygyűlést. Kisfaludy A. Béla dr ol-
vasta fel ezután szép alelnöki jelentését, a mire a nagy-
gyűlés őt alelnöki hivatalában ujabb hat évre egyhangú 
lelkesedéssel megerősítette. Az elnöki jelentést a Tud. és 
írod. osztály ujon választott tagjainak kihirdetése követte. 
Megválasztattak : Czirbusz Géza dr, Demkó György, Suták 
József dr, Huszka József, Uhrl Lajos, Pintér Kálmán, 
Körösi Albin, Merényi Lajos, Páder Rezső, Szabó Ignácz, 
Szilvek Lajos dr, Vélics László dr, S. J. Zelliger Alajos. 
Az igazgatói és titkári jelentéseket felolvasottnak tekin-
tették. A számvizsgáló bizottság jelentésének meghallga-
tása után az 1895. évre a felmentvényt megadták s a 
közgyűlés újból hálás köszönetet mondott Venczel Antal 
esztergomi kanonoknak, a társulat volt pénztárnckának, 
ki évek hosszú során keresztül vezette a társulat pénz-
tári ügyeit. A választmány kiegészítésénél — a melynek 
uj tagjai lettek Venczel Antal kanonok és Hets Ödön 
ügyvéd — Cziráky Antal gróf indítványozza, hogy a vá 
lasztmány azon régi tagjai helyébe, a kik hivatásuknak 
nem igen képesek megfelelni, ezután uj tagok választas-
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sanak. Az indítványt a nagygyűlés elfogadta. Miután még 
Szápáry István gróf lelkes indítványára elhatározták, hogy 
a társulat a szokásos 2000 líra péterfillért ez évben is a 
szentatya trónja elé juttatja — Esterházy Miklós Móricz 
egyéb tárgy hiányában a jegyzőkönyv hitelesítésére Szá-
páry István grófot és Haydin Károly ügyvédet kérte föl 
s a nagygyűlést bezárta. 

= A Szent-István Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya tegnap délután"Tártotta meg április havi 
felolvasó ülését a társulat dísztermében Kisfuludy Á. 
Béla elnöklete alatt. Két érdekes felolvasás képezte 
tárgyát az ülésnek. Margalics Ede dr egyetemi tanár 
Králevics Markó királyfiról, a délszláv népköltészet le-
gendás hőséről olvasott föl élénk tetszés mellett négy 
balladát. Áldássy Antal dr pedig az 1409-iki cividalei 
zsinatról értekezett. A nagy tudásról tanúskodó felol-
vasást tapssal jutalmazták a jelenvoltak. 

H I V A T A L O S . 
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése 

folytán Papp Tivadar szamosujvári örmény katholikus 
segédlelkésznek félszázados buzgó működése elismeréseül, 
az arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 
1896. évi april hó 1-én. FERENCZ JÓZSEF s. k., 
Jósika Sámuel s. k. 

V E G Y E S E K . 
-j- Szomorú millénium, sötét jövő ! Azt mondják, 

hogy az élet körforgás. Az ember a halál előtt másodszor 
gyermek lesz : magával tehetetlen. Aztán meghal. Aztán 
jön a feltámadás. Nemzetek is megteszik ezt a körforgást 
életökben. Oda térnek vissza, hanyatlás utján, a honnan 
kiindultak. Egyes emberek és egy-egy nemzet közt, e tekin-
tetben, az a különbség van mégis, hogy minden egyes 
ember sírjából egykoron bizonyosan feltámad; nemzet 
azonban, mely gyengeségét sírba szálásig engedte fejlödeni, 
nem támad fel soha. A magyar nemzet is, épp ezeréves 
létének évfordulója körül, befejezte élete körforgásának első 
nagy cyklusát : visszatért oda, a honnan ezer esztendő előtt 
itt Európa szeme láttára kiindult vala : a pogányságba. 
Ne ámítsa magát senki, mert igy áll a dolog. Milléniumi 
törvények és erkölcsök hirdetik ezt. A vallás u. n. szabad 
gyakorlatáról szóló tavali törvény kezdő szavai: „mindenki 
követhet bármely hitet, bármely vallást", fennen hirdetik, 
hogy a magyar állami hatalom szakított az egyedül üdvö-
zitő keresztény vallással s az élet körforgató hatalmául nem az 
Istent s nem az ő egyszülött Fiát, a világ isteni Megváltóját 
tekinti, hanem a pogány ethika főelvét, — az önkényt. És 
ez a millénáris uj magyar főelv, melyet ez az ország a 
zsidó-szabadkőmüves-protestáns érdekszövetségnek és 10 
millió katholikus magyar honpolgár lelketlenségének illetve 
élhetetlenségének köszönhet — kezdi bemutatni az ő gyü-
mölcseit. A milléniumi ünnepségek fényében állva kezdünk 
belátást nyerni a sötét jövő vad orgiái közé. Budapesten 
vad ordítással, a temetési egyházi éneklés gúnyos eltorzi-
tásával zavart meg három siheder ifjú — egy temetést, 
a minek megzavarása már magában véve embertelen erkölcsie 

utal. Szolnokon egy katholikus gymnazista áldozott és áldó-
zás után avégett tartogatta szájában a szent ostyát, hogy 
a templomon kivül kiköpje. Egy protestáns vallású gymna-
zista pedig inszultálta a keresztény vallás legszentebb, leg-
felségesebb symbolumát, a feszületet, azzal a véghetetlenül 
jellemző, hogy ne mondjam Magyarország egész közoktatását 
megbélyegző mondással: vEzt az Istent senki nekem le 
nem mutatta!11' Ha az ó-szövetségben élnénk, hamut hintve 
fejeinkre s ruháinkat szétszaggatva kellene tartani vezeklést 
ily országos botrányok [hallatára. Ámde nekünk az isteni 
feddés igy szól: „ Sein dite corda vestra, et non vestimenta 
vestra". Fel, Sion őrei, országos bűnbánat és megtérés kezde-
ményezésére ! Magyarországot, a törvények elveiben s a pol-
gárok erkölcseiben, újra kereszténynyé kell tennünk. Ezért 
kell a néppárt ; ezért nem szabad a keresztény iskolák ügyét 
elárulni ; ezért kell mihamarább katholikus tudomány-egye-
temet s abban katholikus tanárképzőt állítani, hogy katho-
likus iskoláinknak uj kath. tanár-nemzedéket neveljünk és 
hogy tanitó szerzetes rendeink serdülő tanár-nemzedékének a 
a lelkét hitetlenség ne nyaldossa. Isten akarata ez, mert 
az ország katholikus ügye élére ebben a végzetes időben egy 
szerzetes tanárt állított ! 

— Papi nyugdij. Az esztergomfőegyházmegyei pap-
ságnak szive vágya, a nyugdij rendezésének ügye, szépen 
halad. Figyelemmel kisérjük e nagyfontosságú intézmény 
fejlődését s kedves kötelességnek tartjuk olvasóinkat az 
ügyek haladásáról értesiteni. A tervezet a folyó hó 20 áu 
tartandó káptalani nagy tanácsülésben fog előadatni s igy 
igazolva van az a remény, hogy a lelkészkedő papságnak 
a tavaszi koronákon nyilik majd alkalma a tervezet fölött 
érdekes debattokat tartani. A tervezetet előkészítő bizott-
ság ápril hetedikén tartotta meg ismét ülését, melyben a 
tervezetet hitelesítették. Alkalmunk volt a munkálatnak 
egyik-másik részletét tüzetesebben megismerni; adataink 
főleg a befizetésre vonatkoznak s a következők: a plébániák 
négy osztályba soroztainak, évi 20, 15, 10 és 5 forintos 
befizetéssel ; a kápláni pedig három osztályban évi 8, 5 
és 3 frtra vannak felvéve. Az egyetemi tanárok (?) 15 irtot, 
az egyházmegyei hivatalban alkalmazottak, nemkülönben 
a szemináriumi tanárok és elüljárók évi 10 fi tot 
fizetnek ; a középiskolai tanárok, hitelemzők, nevelők s 
egyéb állásban alkalmazottak évi 5 frtra vannak taksálva. 
— Szent Adalbert-intézet, miután bele a nyugdíjazottak 
közül szoktak beválasztatni, teljesen érintetlen marad ; ezt 
azokkal szemben jegyezzük meg, kik azt akarták, hogy a 
szent Adalbert-intézet alapja befolyjon az egyházmegyei 
általános nyugdíj-alapba. Ez a különállás már csak 
azért is ajánlatos, mert a sz. Adalbert-intézeti tagság 
nem csak nyugdij, hanem kitüntető kinevezés is ; szinte 
valamiféle negyedik káptalan „sine choro." A nagy-
szombati deficientia is megmarad tddigi szervezetében 
hasonló megokolással; lévén a morális deficientia nem 
tisztes nyugdij. — Az egész tervezet életbeléptetésének 
idejét a prímás ő eminencziája rendeli el. (Esztergom.) 

— Káptalan milléniumi képviselete. A csanádí 
székeskáptalan Dániel Ernő miniszter kiállítási főelnök 
felszóllitására, hogy magát a milléniumi kiállításnak ő 
felsége által végrehajtandó megnyitásán képviselje, kebe-
léből Németh József fölsz. püspököt és Folly Emil pápai 
praelatust küldötte ki. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Purt Iván. 

I. Budapestről — Milanóba. 
(Folytatás.) 

Mintán az nti port letisztitottuk magunkról, 
és a szállóban megreggeliztünk, siettünk a nyolcz-
vannál több templommal biró várost megtekin-
teni, mely az olasz városoktól eltérőleg szép 
tiszta, pompás palotákban és széles utczákban 
bővelkedik, és mely tizenöt nagy kapuval ellá-
to t t magas bástyával van körülvéve. A város 
központja a dómtér, melynek közepén emelkedik 
a világra szóló székesegyház. Nem egy rövid 
délelőtt, hanem még egy teljes hét is kevés volna 
e remekmű méltó megcsodálására. A szobrok, 
csúcsok, és pyramisok erdeje, melyek mind mint 
maga a székesegyház fehér márványból készül-
tek, kimondhatatlan benyomást tesznek a szem-
lélőre. Több mint hatezer szobor ékesíti a 98 
tornyú székesegyházat, magán a homlokzaton 250 
alak látható. A milanói székesegyház a 
római Pétertemplom és a szevillai kathedrális 
után Európa legnagyobb temploma, mert belseje 
148*10 m. hosszú ós 87-80 m. széles, középhajója 
48 m. magas és 16*6 m. széles, területe az 52 
oszlop területét leszámítva 8406 négyszögm. és 
40 ezer ember fór bele. A kupola magassága 
64*60 m. és a raj ta levő torony a 4 m. magas 
ós dúsan megaranyozott Mária szoborral 108*50 
méternyire emelkedik a magasba. A székesegyház 

a bold, szűz Mária és szent Thekla tiszteletére 
van felszentelve, a város védszentjei pedig sz. 
Ambrus ós borromaei sz. Károly. 

A milanói dómot a fentebb emiitett Giovanni 
Galeazzo Yisconti herczeg 1386-ban kezdte épít-
tetni, de a legszebb fehér márványból pompás 
góth Ízlésben kezdett székesegyházat egy század 
lefolyása alatt sem tudták befejezni. Még 1490-
ben is Strassburgból hivták a legjelesebb építő-
mestereket e remekmű folytatására, ós a száza-

' dok folyamán az eredeti terv sokféle változtatása 
mellett dolgoztak rajta, mig végre I. Napoleon 
alatt megközelítőleg befejeztetett. A mint hirlik? 

a mostani homlokzat helyébe legközelebb egy 
egészen stílszerűt fognak tenni. 

Szeptember hó első napjaiban volt Milanó-
ban az eucharistikus kongresszus, melyre az egész 
országból a papok és a jámbor hívőknek ezrei 
és ezrei összesereglettek, és mely alkalomból a 
zászlókkal és drága drapériákkal pazarul díszített 
székesegyházban a legfölségesebb oltáriszentség 
imádásra volt kitéve. Midőn szent meghatottság-
gal a dómba beléptünk, csak ugy hullámzott az 
ájtatoskodók tengernyi sokasága. Először is a 
főoltár rácsozata elé mentünk és ott letérdelve 
imádtuk a megszámlálhatlan gyertyák fényözöne 
által körülvett, ós a kenyér szine alatt jelenlevő 
Üdvözítő Ur Jézus Krisztust. Azután szép csend-
ben — nehogy mások ájtatosságát zavarjuk — 
körüljártuk a sugármagas finom oszlopok által öt 
hajóra osztott templom belsejét, melyben a bol-
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tozat freskói, az ablakoknak üvegfestményei, a 
gazdag aranyozások, a szent képek és szobrok ! 
k imondha ta t lan összhatást gyakorolnak a szem-
lélőre. 

Igaza van Gaume-nak, midőn azt mond ja : 
„A milanói székesegyház azon remekmüvek 
egyike, melyeket teljesen lehete t len le i rn i ; nagy 
igényekkel lépsz beléje, és azok nemcsak kielé-
gí t te tnek, hanem messze tu lszárnyal ta tnak." 

A sekrestyével szemben a kanonoki stallu-
mok a la t t van a be já ra t a kr iptába, mely a szé-
kesegyház főkincsét, borromaei szent Károly 
szent tes té t rej t i magában. E kr ip ta ká-
polnában nyugszanak a szent püspök ( j 1584. 
nov. 3.) földi marad vámjai kr is tály koporsóban, 
melyet a IV. Fülöp spanyol király ál tal 16 i 0-ben 
adományozot t ós ékszerekkel gazdagon diszi tet t 
ezüst koporsó vesz körül. Megjegyzésre méltó? 
hogy csak len t a kr ip tában a szent püspök ol-
táráná l szabad lat in szer ta r tás szerint misézni; a 
székesegyház többi ol tárainál a szent misét csak 
az ambrozianus szer tar tás szerint lehet mondani, 
mely természetesen a lényegesekben a mienkkel 
megegyezik. E ti lalom csak a székesegyházra vo-
natkozik, mer t a többi összes templomokban az 
idegen papok bármely ol tárnál misézhetnek a 
lat in szer tar tás szerint. A zarándoklatban részt 
ve t t áldozópapjaink közül néhány szemesebbnek 
s ikerül t másnap korán reggel sz. Károly sirja 
fölött misézhetni. 

A nagy hőség daczára többen fe lmentek a 
dóm tornyára, honnan az egész környékre nyiló 
gyönyörű ki látás dúsan kárpóto l ta őket a kiál-
tot t hőségért és fáradalmakér t . 

Ebéd u tán a zarándokok kisebb-nagyobb 
csopor tokra oszolva elszéledtek a városban, hogy 
annak többi fontosabb nevezetességeit megte-
kintsék. 

Megtekintésre méltó volt a IV. században 
épül t San Ambrogio (sz. Ambrus) temploma, mely 
a jelenlegi dóm épitése előtt a milanói püs-
pökök székesegyháza volt. Az uj székesegyház 
felépítése u tán e templom sok kiváltsággal fel-
ruházot t t á rsaskápta lanra le t t bizva, melyet azon-
ban 1886-ban az olasz kormány feloszlatott , de 
hogv a kápta lan emléke fenmaradjon, a lelki-
pásztorkodással megbízot t káplánok kanonoki czi-
me t viselnek. Ezen templom előcsarnokában t i l to t t a 
el a templom látogatás tól 390-ben valódi apos-
toli bátorsággal sz. Ambrus püspök nagy Theodo-

zius császárt mindaddig, mig az Ázsiában elkö-
ve te t t vérengzéseiért bűnbánatot , vezeklést nem 
ta r t . A mai főol tár helyén keresztel te meg sz. 
Ambrus, sz. Ágostont, ós ugyanot t koronázta t tak 
meg a IX. századtól a XV-ig a lombard király-
ság vaskoronájával*) az újonnan megválasztot t 
német - római császárok. A főoltár mögöt t Ambrus 
püspöki széke márványból még most is lá tható. 
A kr ip tában nyugszanak szent Gervasius, Pro ta-
sius és Ambrus testei. 

Közel szent Ambrus templomához van a 
késő góthst i lben épült és nagy kupolájával fel-
tűnő S. Maria délia gracie egyház, melyet az 
idegenek nagy számmal lá togatnak, mer t a hozzá 
épí te t t ha jdani dominikánus kolostor (most lovas-
kaszárnya!) volt ebédlőjében lá tha tó Leonardo da 
Vinci (1494—1497) világhírű falfestménye, me-
lyet az idő vasfoga meglehetősen megrongált-
Felemii t jük még S. Lorenzo egyházát, Milanónak 
legrégibb templomát , melynek belseje, valaha 
Maximian császár pa lo tá jának , vagy mások sze-
r in t Herkules t emplomának főcsarnoka volt. 

Sok nézni, való kínálkozot t a dóm téren 
levő Viktor Emánuel csarnokában (Galleria Vit-
tor io Emanuele), melyet 1865-ben Giuseppe Men-
goni kezdet t építeni, ki 1877-ben a portáléról 
leesvén, szörnyet hal t . A csarnok kereszt alakban 
van építve, hosszában 195 m. keresztben 105 m. 
hoszu, szélessége 14 m., közepe szabályos nyolcz-
szög melyet egy 24 m. magas üvegkupola föd ; építése 
8 millió l írába kerül t . A csarnokban 24 hírneves olasz 
férfiúnak szobra van elhelyezve, ós a fényesnél fénye-
sebb k i raka tok és kávéházak egymással vetélkednek 
az elsőbbségért. Nyáron hűvössége mia t t kelle-
mes sétahelyül szolgál, este pedig a kétezer vil-
lanyos lámpa tündér i palotává varázsolja a csar-
nokot . 

Az egy napi tar tózkodást Milanóban jól fel-
használ tuk, megtek in te t tünk mindent, a mi utunkba 
esett , és este már nagyon megkívántuk az ágyat? 
melyet Budapestről való elindulásunktól fogva 
mintegy 40 óra óta nélkülöztünk. 

(Folytatjuk.) 

*) Vaskoronának azért nevezik a tulajdonképen arany-
ból készült és drága kövekkel ékesitett, lombard koronát, 
mert belül keskeny vasabroncsa van, mely Krisztus Urunk 
keresztjének, Ilona római császárné által a szentföldről 
hozott egyik vasszögéből van kovácsolva. 
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A csornai prépost milléniumi körlevele. 
Szent Norbertben kedves testvéreim ! 

Midőn a honfoglalásnak országosan ünnepelt ezredik 
évfordulója alkalmából hozzátok szólni késztet a népek 
sorsát intéző isteni Gondviselés iránt hálával eltelt 1 

szivem, — vájjon kezdhetném-e illőbben, mintha a lantos ; 
király szavaival felkiáltok : „áldás a nemzetek nagy 
Istenének, ki egyedül mivelhet ily csodákat"?1) Mert mi i 
más, mint igazi isteni csoda, hogy ezen mindnyájunkat a 
sziv legörvendetesebb érzelmeivel lelkes ünneplésre fel-
hivó dicső eseményt megérhette nemzetünk, mely számra 
oly kicsiny és a néptenger, melynek közepén kicsi, el-
veszett sziget gyanánt küzd a hullámokkal, oly nagy, oly 
idegen és ellenséges hozzá ; mikor a történelem múzsája 
annyi nagy nép, annyi óriási birodalom ravatalát széttört 
czimeres pajzsaikkal fedte be, örök tanuságul az emberi 
gyarlóságnak és mulandóságnak. „Az ember napjai, mint 
a széna ; elhervad ő, mint a virág, melyen ha átmegy a 
szél, meg nem marad és többé helyét sem ismerik meg."2) 

Ázsiából kiindul egy maroknyi nép s ábrándot 
űzve, vagy hogy ridegen, ugymondjuk, kenyeret keresve 
ide vergődik a négy folyam határai között elterülő 
áldott földre ; birtokba veszi, hazájává teszi és olyanul 
meg is őrzi egy ezredéven át ; holott annyi sok más 
vitéz nép, mely honalkotó vágyában e földre jött, — 
hazát nem — csak koporsót és dicstelen sirt talált, 
Valóban csoda ez, melyet csak a nemzetek Istenének 
kegyelme művelhetett a magyar felett és amelynek va-
rázsa a szent kereszt jeléből áradhatott ki egyedül, mely 
valamikép egykoron a nagy keresztény császár, Kons-
tantinnak csatáján felhők közt megjelent, hogy diadalt 
hirdessen számára: akép jelent meg a magyar nemzet 
végzetének égboltján is, hogy égi fény ragyogványa 
között hirdesse, miszerint e hazában a magyar a kereszt 
jelében fog győzni ! 

Igen bizony, a kereszt jelében és a kereszténység 
által győzött csak igazán a magyar, melyet ha föl nem 
vesz, vagy elpusztul, vagy vad és műveletlen marad, — 
ahogy ezt hazánk bölcse mondja3) — s a honfoglalás 
befejezetlen épületként romba dűl ; — egy dicső mámor 
álomképe, melynek talán emléke is Árpád nevével 
együtt délibábos tünemény gyanánt szétfoszlott volna, — 
ha a kereszt jele fel nem ragyog az apostoli király Sz. 
Istvánnak kezében és ha a keresztvízzel, melyre nemzetét 
tartotta, világtörténelmi eseménynyé föl nem avatja a 
honfoglaló ősök dicső fegyvertényeit. 

Árpád látnoki ihlettel megálmodta a hazát; fényes 
valóvá a dicső álmot azonban csak Sz. István apostoli 
buzgólkodása tette. Az isteni Gondviselés pedig, mely a 
magyar nemzetet szent királyának áldott jobbja által oda 
tűzte a keresztény czivilizáczió kebelére, kifogyhatatlan 
kegyelmével évezredre szóló küldetéseül rendelte a ma-
gyarnak, hogy pajzsa legyen azontúl a kereszténység 
által műveltté tett nyugatnak. A kereszt által a véres 
kalandok bajnokaiból hősök lettek, kik e 

») Zsoltár 71. vers 18. 
2) Zsoltár 102. vers 15 
3) Deák Ferencz 1873, programmbeszéde. 

jesitésében soha meg nem rendülő törhetlen hittel pazarul 
áldozták a legdrágább honfivért. Oh, pedig milyen súlyos, mi-
lyen nehéz volt e hivatásban csüggedetlenül kitartani ! Hány-
szor nem állott e nemzet a vértanúság kálváriáján, hogy 
megváltója legyen a nyugat műveltségének a kelet bar-
bársága ellenében ; hány vérzivatar között nem jutott 
végromlásra és hányszor nem űjongtak már bukása 
felett azoknak hálátlan tömegei, kikért legbővebben 
ontotta vérét ! 

„Ha nem lett volna Istenünk . . . 
„No mondja el ma Izrael — 
Ha nem lett volna mivelíin 
„A mi Urunk, ha karja el 
„Nem űzte volna 
„Feltámadt ellenségeinket 
„Ok ránk omolva 
„Talán elnyeltek volna minket4) 

De Árpád fiait, Sz. István népét, valahányszor 
széditő örvény előtt a bukás szélén állott, mindig meg-
mentette az ő Istenének gyámolító keze. 

Azóta, hogy Árpád vitézeinek tárogatója először 
fölzendült e hon határain, egy ezredév hosszú időfolyama 
rohant el nemzetünk feje felett. Egy ezredév Istennek 
egy szempillantás, embernek egy öröklét! Es lám, nem-
zetünk Isten kegyeiméből és fiai erős életrevalósága 
folytán ezer éven keresztül nemcsak megvédte és fön-
tartotta az ősök által dicsőség árán szerzett hont, hanem 
fényét is növelte, ugy, hogy ma, midőn a század tized-
szer ujul meg láthatára felett, a magyar számra nagyobb, 
hatalomra tehetősb, mint bármikor volt; és a szabadság 
fája alatt, melyet az elődök ültettek, magas szárnyalású 
műveltség talál oltalomra és gondos ápolásra. Ez ezredévnek 
honalkotó és hazafentartó nagy müvéhez nyolczszáz éven 
keresztül, — ha mindjárt szerény, de hűséges munkál-
kodással — mi is hozzájárultunk. Sz. Norbertben kedves 
testvéreim, mert nyolczszáz éve már, hogy Sz. Nor-
bertnek a prémontrei völgy idegen földjéről ide plántált 
szép fája itt gyökeret vert és ma is még számtalan 
viharok pusztítása daczára erőteljesen hajt, virul és 
gyümölcsözik ; nyolczszáz éve már, hogy rendünk érzés-
ben és vágyban egybeforrva a magyar nemzettel, tán-
torithatlan hűséggel küzd vele egysorban a közös eszmé-
nyért : egy szabad müveit és boldog Magyarországért, 

„Mementó pierum antiquorum, cogita generationes 
singulas : interroga patrem tuum et adnunciabit tibi; 
majores tuos et dicent tibi." 5) 

Igen, Sz. Norbertben kedves testvérek, emlékezzünk 
meg a régi napokról, gondoljunk az elmúlt nemzedékekre : 
kérdezzük meg apáinkat és az ősöket —és mondani fogják, 
hogy vallásos szivük egész odaadásával tanították a nem-
zet fiait istenfélelemtől áthatott fenkölt gondolkodásra 
nemes érzésre és lelkes cselekvésre Isten és hazáért ! 
Előttünk az ősök példája; a hivatás, melyben ők a 
vibarjárta mult annyi sok századán keresztül a legtel-
jesebb önmegtagadással szolgálták a hazát, nem változott: 
ma is és minden időben változatlanul ugyanaz rendünknek 
a jelmondata : „Deo et Patriae famulari." Istent é3 hazát 

4) Zsoltár 78. vers 1—8. 
5) Deut. 32. vers 7. 

33* 
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szolgálni a nemzeti nevelés ügy által! E legnemesebb ! 
czélnak nehéz, göröngyös az utja, meredek az ösvénye, i 
mert terhes ára a nevelőnek, a tanítónak munkája és 
nagy a felelőség, mely hivatása nyomán jár; de viszont 
drága kegyelem jutalma int a fárasztó ut, az önmeg-
tagadó munka végén : a megvalósult eszmény, egy szabad, 
müveit és boldog Magyarország. A „legnagvobb magyar" 
hazafiságról és a haza iránti kötelmekről beszélve, úgy-
mond, hogv nem nagy szavak, czifra frázisokkal rójjuk 
le e kötelességünket, hanem azáltal, ha minden téren 
mentül több értelmes, képzett és valódi tudással biró 
embert formálunk.13) Hivatásunk a tanítás; munkaterünk 
az iskola: képezzük tehát a gondunkra bízott ifjúságnak 
minden szép és jóért fogékony lelkét olyanná, hogy maj-
dan férfikora kötelességeit öntudatosan és értelmesen 
teljesíteni tudja ; hogy a tudásnak az iskola falai között 
elsajátított elemei szilárd alapul szolgáljanak a férfikor 
érett szellemmunkájának. De neveljük is egyúttal e 
reménységet hazánknak istenfélelemben, jámbornak er-
kölcsödnek : mert istenfélelme nélkül üres hiu a tudás; 
mert vallás és erkölcs nélkül szalmaláng lobbanása csak 
az eszményiért való fellelkesülés és önámitás a haza-
szeretet. 

r Hacsak az Ur nem épiti a házat 
„A kőmives hiába épit; 
„Hacsak az Ur nem őrzi meg hazádat 
„A honvédők hiába védik." 1) 

Előttünk az ezredéves haza fönséges épülete ; alapjait 
az ősök jámbor hite vetette meg, falait az unokák hi-
vősége emelte fel : óvjon attól Isten kegyelme, hogy a 
hit kebléről elszakadt tudás csóvát vessen a fényes te-
tőzetre, mely ma oly büszkén tekint a jövő ezredév elé ; 
óvjon attól Isten kegyelme, hogy a mi gondatlan ke-
zünkből vegye a hithideg tudás a veszélyes üszköt. 

Ti pedig, ezredéves multunknak a nemzeti kegyelet 
glóriájával körülragyogott fényalakjai : Árpád, Sz. István, 
Sz. László, Nagy Lajos, dicső Mátyás, Hunyady és a ti 
többi számos dicsők, kiknek neve és emléke még frissen 
fölremeg szivünkben, ti valamennyien, kik a magyart a 
dicsőség napközelébe fölemeltétek, kik özönével áldozott 
vér árán, a szívnek és elmének világbámulta fényes tet-
teivel a magyart e hon határai között úrrá tettétek, 
legyetek áldva és üdvözölve az első ezredév végén, mely-
nek Isten kegyelméből épitő mesterei ti voltatok ! Pél-
dátok ragyogjon fel előttünk és vezessen a jövő évez-
reden át, miként az Isten küldte fényfelhő világítva 
vezette Mózest és népét az igéret földjére. Ugy legyen ! 

Csornán, 1896. ápril hó 10-ikén. 
Adolf, s. k., praelátus és prépost. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 

f 
J E Z S Ó M I H Á L Y . 

Az esztergami főszékesegyházi káptalan tisztelettel 
jelenti érdemes kartársának nagyságos és főtiszteletü 

6) Széchenyi István gróf „Világ." 
,-7) Zsolt 76. vers 1 - 4 . 

Jezsó Mihály esztergami főszékes-egyházi mesterkanonok, 
I jubiláris áldozópap, élete 78., áldozópapsága 56. évében, 
a haldoklók szentségeinek felvétele után, Szölgyénben, 
folyó hó 16-án bekövetkezett halálát. Hült tetemei folyó 
hó 18 án reggeli 10 órakor ünnepélyes beszentelés és 
szent uiise után a szölgyéni r. kath. sikertben a boldog 
feltámadásig nyugalomra helyeztetnek. Az esztergami 
főszékes-egybázban az ünnepélyes gyászmise ápril hó 
21-én reggeli 9 órakor fog megtartatni. Kelt Eszter-
gámban, 1896. ápril 17-én. Nyugodjék Krisztusban! 

Esztergom. Főpásztori rendelet a milléniumi isteni-
tisztelet rendje iránt. — 

Yernante iám anno, festis millenaribus solemni ac 
insolentibus plane domesticis laetitiis sancto, mense vero 
cui Maiores condam, nunc honores tribuere vocabula 
Mariani, appetente, modicis simul spatiis distant dies, 
quibus profusis gaudiis exultans Hungaria, sacra gratiarum 
solemnia singulari cultu et festivo apparatu est ubique 
celebratura. Et profecto haud immerito. Excelsa etenim 
divini consilii ratio in annalibus patriae decern saeculorum, 
numquam non apparuit illustris, imo sole ipso clarior, 
ita quidem, ut aequum ac iustum omnino sit, solemni hac 
vice beneficium divinae in primis gratiae et veritatis, 
quod genti nostrae religio attulit christiana, devota mente 
recolere ; pietatis vero et laetitiae omnes sine discrimine 
terrae patriae filios esse participes. Terram siquidem haue, 
quae nos genuit et aluit, quam matrem appellamus, coe-
lum hoc, sub quo nati sumus et educati, patrium hoc 
solum, omnibus carum ac cunctis carissimum, parum pro-
fuisset a Divina Providentia aeeepisse, nisi coelesti opitu-
lante Numine religionis sanetae supervenisset beneficium 
et fidei christianae, quam Patres nostri et Maiores atnplexi 
sunt, nos vero posteri eorum — in multis quidem dégé-
nérés — hodiedum profitemur. 

Insuper, si patriae nostrae incolae, ex mortis tene-
bris et vitae agrestis consuetudine ad Evangelii lucem 
civilemque cultum pervenere, id profecto praeter divinae 
mentis consilium piis Matris Ecclesiae Catholicae fatigiis 
adscribendum est arduisque veritatis christianae praeco-
num laboribus, qui solum hoc, vineae Dominicae partem, 
a protorege s. Stephano plantatam, egregio sudore pari-
ter ac nobili irrigarunt cruore effeceruntque, ut Hungaria 
laetus fieret ager virtutum magnasque daret messes be-
nignus. Quum itaque Ecclesia Catholica „columna et 
firmamentum veritatis" possuerit rei nostrae civilis funda-
menta, struxerit firmamenta, dederitque ei laeta, quae 
propriis cernimus oculis, incrementa, commoda item tri-
buerit multa atque plurima ornamenta, habet profecto 
cur de felici gratuletur sibi successu ac nobiscum de mil-
lenaribus constitutionis festivitatibus laetetur, imo prima-
rias in bis sibi vindicet partes obeundis. Oblata perinde 
solemnitatum celebrandarum occasio, non est nisi Matris 
Ecclesiae festivus ac magnificus triumphus, salutiferae Cru-
cis autem victoria insignis et superba, cuius mysterium 
futuris quoque in omnem aeternitatem saeculis sole fulge-
bit clarius. Procul dubio Hungaria hodie non exultaret, 
magnis populorum voeibus patria haud resultaret, nisi 
felix suo tempore amplexa esset sacra christiana et nisi 
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in apice quo-que sacrae coronae protoregis divi Stephani 
crucis signum fulgeret gloriosum. 

In hoc unice nos gloriari oportet, in hoc spes nostra 
ponenda : in hoc solemnes gratiarum actiones et obsecra-
tiones peragendae, ne memoria miriabilium Dei unquam 
evanescat ant senescat tempore. 

Sit itaque omnium concors his festivitatum diebus 
religionis aeque ac patriae amoris significatio solemnisi 
bene goarorum utriusque dilectionem ab uno eodemque 
dimanare Auetore fidei et Conditore omnium Deo, cuius 
rugarum expers, sponsa immaculata, Mater sollertissima 
Ecclesia, fautrix semper exstitit generosae virtutis et 
lectissimorum omni tempore bonorum effectrix, nihil om-
nino docens unquam aut praeeipiens, quod bono aut in-
columitati patriae yel in minimo officeret aut plane con-
silio bene sano progredienti nationis vitae adversareter : 
sit una porro omnium ecclesiam et pátriám amore prose-
quendum mens et anima una, ut posteris nostris memó-
riám nominis simul atque virtutum, emolumenta civitatis 
spectautium, vestigia relinquamus. 

Nobili equidem possemus, patrum memorabilia de-
cora custodientes et anteacta tempóra pie méditantes ex-
postulatione conqueri, qui laboramus et onerati sumus, 
ast quum Christi discipulos animi deceat singularis excel-
sitas et vigor acerrimus, quem res nulla labefactet, in 
adiutricis Dei dexterae vi confidentes, ad ss. Cor Jesu 
amore pariter ac vulnere sauciatum confugimus requieäci-
musque, expestantes beatam spem, quae non confundit. 

Interim studeamus de utraque republica, sacra et 
oivili, quae Ecclesia est saneta et Patria dulcissima, ora-
tionibus saltern bene mereri et Regem pacificum preeibus 
indesinenter exorare, ut in patriae salutem ac mitioris 
saeculi auspicium optata nos donet libertate et pace tran-
quilla, ubi florentior vigeat aequitas et iustitia, quae ele-
vat gentes, et deleatur, quod miseros facit populos, pec-
catum. (Prov. XIV. 34.) Ut autem ex solemnitatibus 
domesticis atque ex grata munerum beneficiorumque Dei 
memoria charitatis mutuae germina atque fructus prove-
niant in animis solidi ac vere optabiles : religionis nempe, 
honestatis et christianae vitae, B. Mariae Virginia — 
quam Magnam Dominam vocamus et Patronam célébra-
mus — praesidium pariter impîoremus, per quam Deus 
ter Optimus Maximus exoratus, dabit profecto secundam 
ex Alto divini auxilii copiam, ut pessimis opinionum 
monstris, quibus coeca mentium obscuritas et foeda mo-
rum pravitas corruptioque gignitur, devitatis, omnes male 
sani ad Evangelii redeant sanitatem, ac tandem vitiorum 
seges arescens, virtus avita magis magisque revirescat ac 
vigeat, Patria vero pacificis decorata palmis laeta diu 
florescat et cives, suavissimo nec ulla vi delendo amore 
patriae animati, sedeant in pulchritudine pacis, quam 
mundus minime, sed Deus dare potest benignus et Cle-
mens rore coelesti fovere. 

Nunc vero ordinem festivum statuentes, praesentium 
tenore mandamus ut sacra gratiarum solemnia, maxima 
qua fieri potest religione, pietate ac frequentia peragan-
tur, et quidem : 

1. summo mane diei 10. Mai seu Dominicae V. post 
Pascha, dato consueto ad salutationem angelicam aeris 

campani signo, inteiiecta modica pausa, mox omnes eccle. 
siarum nolae pulsentur per spatium mediae horae in ho-
norem B. M. V. Magnae Dominae ac Regni Patronae ; 

2. ante missam conventualem seu parochialem can-
tetur solemniter hymnus Ambrosianus „Te Deum Lauda-
mussonantibus interim omnibus ecclesiae campanis et 
orationi pro gratiarum actione adiieiatur sub secunda con-
clusione collecta pro Papa et Rege ; 

3. in omnibus ecclesiis (etiam regularium), ubi Do-
minicis sacrum fieri consuevit, celebretur Missa solemnis 
seu cantata, cui ut intéressé possint, praevie invitandi 
sunt magistratus civiles atque officiales etiam militares. In 
ecclesiis quidem ubi plures sunt sacerdotes, Missa cele-
bretur votiva solemnis de s. Stephano protorege (prout 
20. Augusti notatur in calendario, ast ritus et Praefatio 
erit paschalis), sin vero, unicum fit sacrum, sumatur Missa 
currentis officii, cum commemoratione s. Stephani, quarto 
loco, caeteris orationibus alias imperatis, hac vice omissis : 

4. expleta missa solemni, Sanctissimo Sacramento 
débita reverentia ex abernaculo deprompto, celebraűs 
genuflexus ad aram cum populo fideli pariter in genua 
provoluto, eliciet actum virtutum theologicarum : fidei, 
spei et charitatis. Cantatis deinde strophis „Tantum ergo* 
et „Genitori", additaque oratione de Sanctissimo, prae-
missa incensatione eiusdem, populus benedicatur et dimit-
tatur. 

Nota. In pagis autem et alibi, si commode fieri po-
test, permittimus imo probamus, ut attentis cuiusque loci 
circumstantiarum adiunctis, post Missam cantatam brevis 
cum Sanctissimo processio eucharistica circa ecclesiam 
institui possit, ad quam in quantum possibile vocentur 
fideles ecclesiarum quoque filiarum, sub cruce et vexillis 
ecclesiasticis ad matrem accessuri, et processionem comi-
taturi. Ac proinde, quae superius praescribuntur fiant, 
posteaquam processio in ecclesiam fuerit reversa. 

5. In cultu autem divino pomeridiano hac eadem 
Dominica servando, Rosarium B. M. V. (5 decades) coram 
Sanctissimo Sacramento ad Beatissimi Patris nostramque 
intentionem recitari volumus et mandamus, nec non pro 
conclusione perpulchram Pauli Esterházy orationem ad 
Magnam Hungarorum Dominam, ut ipsa pro nobis inter 
cedente, cunctis periculis expediti in avita patrum fide 
firmemur. 

Quo igitur ordinatio haec nostra et solemnium eate-
nus gratiarum actionum celebratio fideli etiam populo in-
notescat, concionatores eandem Dominica antecedenta seu 
3 Mai ex ambone promulgabunt, omnesque ad devote pro 
ecclesia et patria fundendas preces invitabunt. 

De celebrandis autem in scholis millenaribus festivi-
tatibus speciale nostra auctoritate dedimus mandatum, 
quod heic adiectum ubique observandum ad omnes scho-
larum rectores hisce dimittimus. 

ORATIO 
ad B. M. V. Magnam Hungarorum Dominam. 

Oremus. Deus, qui intercessione b. Mariae Virginis, 
gentem nostram innumeris cumulasti beneficiis : concede 
propitius; ut quam ab origine Immaculatam, protorege 
beato Stephano auctore Magnam Dominam celebramus et 
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Patronam veneramur in terris, perenni eius consortio lae-
temur in coelis. Per Christus Dominum nostrum. Amen. 

Könyörögjünk! Úristen, ki a boldogságos szűz Má-
riának közbenjárása által nemzetünket számtalan kegye-
lemmel elhalmoztad: engedd nagykegyesen, hogy a kit 
mindenkoron szeplőtelennek, sz. István első királyunk 
kezdeményezésére Nagyasszonyunknak magasztalunk és 
különös pártfogónk gyanánt tisztelünk e földön, annak 
társaságában örökéltig örvendjünk a menyégben. A mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

Strigonii die 12. Április 1896". Claudius, 
Card. AEppus. 

Eperjes. Millcneumi főp. levél az eperjesi egyház-
megye papságához. — 

Ezer évvel ezelőtt váratlanul megjelent a Duna és 
Tisza folyók által átszelt földterületen egy eddigelé 
kevésbé ismert, mindjárt megjelenése alkalmával ál-
talános rettegéssel fogadott harczias nép, mely rövid 
időköz alatt elfoglalta ezen egész földterületet, rajta el-
helyezkedett s száz év leforgása alatt sokszor háboríttat-
ván békés letelepülése s állami berendezkedésében, az 
itten talált nemzetiségekkel egyetemben az európai 
müveit nemzetek sorában tekintélyes állást biztosított a 
még moat is élő, nagy tettekre hivato:t maradékainak. 

Ezen lovagias magyar nemzet nemes büszkeséggel 
és örömtelt szívvel készül a folyó évben megülni ezred-
éves fennállása, illetve ide történt bejövetelének és le-
településének magasztos emlékét, s kegyeletes szívvel 
megemlékezvén a hon megalapításában fáradozott ősök-
ről, a legőszintébb szívvel hálát rebeg a minden jók 
bőkezű rsztogatójának, a magyarok jóságos Istenének, 
azon meghálálhatlan kegyelméért, hogy annyi balsors, 
véghetetlen nehéz küzdelem, a megsemmisítéssel fenyegető, 
legvadabb módon pusztító ellenségek beütései daczára, 
azt nemcsak folyton épségben fenntartani, de egyszers-
mind a hatalomnak és jólétnek igen sokak által méltán 
irigyelhető fokára emelni kegyeskedett. 

Es minden bizonynyal és minden kétséget kizárólag 
csakis azon legbölcsebb apostoli buzgalmat tanúsító in-
tézkedésnek köszönhető, melytől vezéreltetve, e drága 
honnak első, egyszersmind szent élttü keresztény királya, ! 
Szent István, hazáját és népét nemcsak a mai napig j 
fennálló bölcs és igazságos, de az azóta alkotott törvé- j 
nyeknek alapjául szolgáló törvényekkel ellátni ; de azon- j 
felül mintegy látnoki szent ihletségénél fogva előre lát- ! 

ván a minden képzeletet felülmúló kemény megpróbál-
tatások hosszú lánczolatát, a leghathatósabb és kiapad-
hatatlan [segélyforráshoz, a ledönthetlen védfalhoz és 
üdvösségünknek szilárd talpkövéhez folyamodni, hazáját 
és nemzetét Isten legszentebb szülőanyjának, a boldog-
ságos Szűz Máriának hathatós pártfogásába ajánlani ! 

elkerülhetetlenül szükségesnek tartotta. 
Bizonyára csakis ezen leghathatósabb pártfogásnak 

köszönhető azon örvendetes esemény, hogy annyi és 
súlyos csapások s legkeményebb megrázkódtatások da-
czára, melyek e ha,zát számtalanszor végveszélylyel fe-
nyegették, mind e napig él a magyar nemzet, s viruló 
hazájához, nemkülönben koronás apostoli királyához 
törhetlen hűséggel ragaszkodhatik. 

Ezen legbölcsebb intézkedésnek élénk tudata, az 
abból folyó édes megnyugvás és az isteni Gondviselésbe 
helyezett erős bizodalom ösztönözte a magyar népet 
hősies cselekedetekre s a legnagyobb csapások békés 
elviselésére. Ez óvta meg a kétségbeeséstől, ez adott 
izmainak erőt és fegyverének rettegett hatalmat. Ezen 
édes hit bátoritotta Szent Lászlót Cserbalomnál a vad 
kunokkal vívott elkeseredett harczában, és segítette fé-
nyes győzelemre. Ezen mennyei segítségnek élénk tudata 
villogtatta Nagy Lajos magyar király győzelmes fegy-
vereit három, tenger határai között, s hogy az általa 
elért bámulatos sikereket egyedül ezen mennyei segít-
ségnek köszönhette s ez mily erős meggyőződéssé érle-
lődött szivében, mutatja azon kegyeletteljes intézkedése, 
melylyel a török hadak felett aratott fényes győzedelme 
után a boldogságos Szűznek, Isten szülőanyjának képét 
dicsőségesen lobogó hadi zászlóira ráfestette, annak 
tiszteletét és a hozzája való ragaszkodást, győzelmes 
seregeinek szent kötelességévé tette s országában min-
denütt terjesztette. 

Nem hallgathatom el az utolérhetetlen hős had-
vezért, Hunyady Jánost, a pogány törökök rettegett 
ostorát, hinek a boldogságos Szűz irányában folyton 
táplált legőszintébb tisztelete s hozzá folyton intézett 
forró imái megszerezték neki s hazánknak a legfényesebb 
győzelmeket. 

Szóval, a boldogságos Szűz hathatós pártfogásának 
sikerdús, kézzelfogható nyomait látjuk kifejezve hazánk 
népének egész történetében. E pártfogás hódolatteljes 
elismerésének folyton kifejezést adni igyekeztek a koro-
nás fejedelmek, az ország főbbjei, városok, még a sze-
rény falvak is, midőn Szűz Mária tiszteletére templomo-
kat emeltek, ünnepeit nemzeti kegyelettel megülték, szt 
képét pénzekre verették, házaikra illesztették, s minden 
elképzelhető módon legmélyebb tiszteletük s hálás ra-
gaszkodásuknak világos jeleit nyilvánították. 

A Kárpátok zordonabb déli leitőin lakó őseink az 
ide bejött idegeneket annál is inkáb testvéri szivvel 
fogadták, mert Béla király névtelen jegyzője által fel-
jegyzett adatok szerint, rokon testvéreik útközben a 
magyarokhoz csatlakoztak, azoknak e hon elfoglalásában 
segédkeztek és velük a harczias küzdelmeket készségesen 
megosztották ; bizonyítja ezt azon körülmény is, hogy 
Árpád, a magyarok fővezére, Zalán, a nyugati szláv 
nép fejedelméhez követeket és ajándékokat küldvén, a 
fejedelemné számára szolgálattételü tizenkét ruthén 
leányt küldött, kiket az nagy örömmel fogadott. 

A ke'sőbbi idők folyamán, l. András, Kálmán, IV. 
Béla és Kún László magyar királyok uralkodása alatt 
ismét történtek bevándorlások ; különösen nagyobb mérvet 
öltött az Nagy Lajos király uralkodása alatt, midőn 
Korjatovich Tivadar a XIV. században itten ruthénjeivel 
letelepedett. 

Ezen körülményekből magyarázható meg népünk és 
a magyar testvérek között ezer év során át háboritlanul 
fennállott testvéri jó viszony ; ennek alapján megérthető 
népünk részérői a bejött magyar nép irányában folyton 
tanúsított őszinte ragaszkodás a közös haza elfoglalásában, 
megvédelmezésében és annak felvirágoztatásában tehetsége 
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szerint mindenkor tanusitott készséges részvétele, melyek 
által a ruthén nép kivivta magának ugy a magyar haza, 
mint dicsőségesen uralkodó királyainak áldásos kegyelmét. 

Ezen okból népünk, ha a szükség ugy kivánta és a 
haza biztonsága megkövetelte, készségesen ontotta vérét 
is a magyar testvérekkel egyetemben, részt vett a sza-
badságharczban, és a történelem egyetlen egy esetet 
sem mutat fel arra nézve, hogy a ruthén nép valaha a 
magyar testvérek érdekei ellen harczolt volna. 

Ha tehát együttlétünk ezer év folyamán olyannyira 
benső s mindig testvéries volt, és az soha és semmiféle, 
még küzdelmes napjainkban sem ingott meg; ha sze-
retett magyar hazánk ma ezredéves alapításának s fenn-
állásának ünnepélyét országszerte oly megható fénynyel 
tartja : ez örvendetes eseménynél nem lehet, hogy ha-
gyományos és a magyar nemzet iránt mindenkor hiven 
őrzött ragaszkodásunk s melegen ápolt testvéries érzü-
letünk meg ne nyilatkozzék, és e fényes ünnepélyben 
méltó módon s őszinte örömmel részt ne vegyünk. 

Én részemről teljesen megnyugszom Kedveltség-
ieknek hazafias érzületében s nem kételkedem, hogy illő 
módon a gondjaikra bizott néppel egyetemben igyekezni 
fognak részt venni a hálaadás és öröm nyilvánulásában. 
Hogy pedig ez az egyházmegye területén mindenütt 
egy időben s egyformán végezhető legyen, a következő 
pontos teljesítését rendelem el : 

a) A mennyiben az ezredéves ünnepély egyházi 
része az egész ország területén minden felekezet temp-
lomában f. é. május hó 10-én tartandó hálaadó isteni 
tisztelet végzésével eszközlendő, ezennel elrendelem, 
hogy ugyanazon napon, azaz május hó 10-én, vagyis 
Krisztus Urunk menybemenetele előtti vasárnapon minden 
lelkészeiben lehetőleg az anyaegyházban, ünnepélyes 
hálaadó szentmise tartassékl melyen a vasárnapi Apostol 
és Evangéliumon kivül a miséskönyv végén található 
„Hálaadás a nyert jókért" czimü szertartásnak ottan 
leírt részletei a jekteniakban és a szentmise többi rész-
leteiben alkalmaztassanak. 

b) Az evangéliumok olvasása után intéztessék a 
hivő közönséghez a fentebbiek alapján kidolgozott, az 
ünnepélyre vonatkozó buzditó szent beszéd, egyszersmind 
a hivek hivassanak fel, hogy szivüket a Mindenhatóhoz 
felemelvén, tiszta gyermeki szivvel igyekezzenek hálát 
rebegni azon kimondhatatlan kegyelemért, hogy őket e 
haza határai között ezer éven keresztül megtartani s a 
sok megpróbáltatásokat elviselni engedte; kérjék egy-
szersmind azon kegyelmét, hogy a magyar haza népei 
között fennállott jó viszony és testvéri szeretet továbbra 
is háborithatatlanul fennálljon és e haza polgárainak 
szivébe erős gyökeret verjen. 

c) Hálatelt szivvel megemlékezvén a boldog emlékű 
nagy királynénak, Mária Teréziának azon nagy horderejű, 
kegyelmes intézkedéséről, melylyel az 1771. évben a 
munkácsi egyházmegyének teljes önállóságát XIV. Kele-
mem pápa hozzájárulásával kimondván, egyházi tekin-
tetben teljes önállóságunk alapját megvetni kegyeskedett. 

Különösen dicső emlékű 1. Ferencz királynak azon, 
az eperjesi egyházmegyét örökös hálára lekötelező ke-
gyelmes intézkedéséről, melylyel az 1819. évben az 

eperjesi egyházmegyét a munkácsitól elválasztani és 
önállósítani kegyeskedett. 

d) Megemlékezvén még a szegény pórnépet kö-
zelebbről érdeklő jobbágyság eltörléséről, annak keresz-
tülvivője, dicsőségesen uralkó I. Ferencz József koro-
názott apostoli királyunkról, főleg az általa bőségesen 
osztott legfelsőbb kegyelmekről, melyekkel dicsőséges és 
hosszú, atyai bölcs kormányzása idején át különösen 
szegény, de leghűségesebb jobbágyi engedelmességgel 
fölkent személyéhez ragaszkodó népünket oly sokszor 
elhalmozni kegyes volt; kérjék a Mindenható Istent, 
hogy felkent apostoli személyét minden veszedelemtől 
megóván, még hosszú időn át népeinek boldogitására 
épségben és egészségben megtartani kegyeskedjék. 

é) A szentmisének ily buzditó szavak kíséretében 
történt elvégzése után az „Otpuszt," előtt énekeltessék el 
az ünnepélyes Doxologia, azt kövesse közvetlenül 0 
Felsége, koronás apostoli királyunkért a „za vszjakoje 
prosenije" jektenia, melynek végeztével ugyancsak 0 
Felségeért mondassék háromszor egymásután „Mnohaja 
Ivita." 

f ) Végre magától értetődik, hogy a politikai ha-
tóság által elrendelendő ünnepségekben is a hivő kö-

. zönség készséges részvételre kellőleg utasíttassák. 
Ezen rendeletemnek pontos végrehajtását Kedvelt-

ségieknek szigorú kötelességévé teszem és elrendelem, 
hogy azt a rendeletek könyvébe kellő helyen bevezetni 
és annak idejében kiadott rendeletemnek miként történt 
végrehajtásáról jelentésöket hozzám beterjeszteni igye-
kezzenek. 

Különben főpásztori áldásom adása mellett ma-
raadtam 

Eperjesen, 1896. évi április hó 14-én 
János s. k., püspök. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A milléniumi katholikus kongresszus programmja. 

A katholikus egyesületek országos kongresszusának 
előkészítő bizottsága, f. hó 20-án délután a kath. kör 
helyiségében Esterházy Miklós Móricz gróf elnöklete alatt 
ülést tartott, a melyen megállapították a kongresszus tárgy-
sorozatát s kijelölték a szónokokat. A megállapított pro-
gramm a következő: 

I. Szakosztály. 
Hitbuzgalmi és jótékonysági egyesületek. 

1. Tóth Mike: A hitbuzgalmi egyesületek szervezé-
sének szükségessége és módja. 

2. Kanter Károly: Az oltári szentség, Jézus szent 
Szivének, az engesztelő szent áldozás, ima-apostolság, a 
szent Mária, a szent Szűz szeplőtelen szivének, Elő rózsa-
füzér, szent skapulárék, szent József, Őrangyalok s a szent 
Gyermekség, mint a jelenleg leginkább divó egyesületek 
mivolta és haszna. 

3. Otocska Károly dr : Szent Vincze egyesületek. 
4. Major Ferencz dr: Jótékony nőegyesületek, nép-

konyhák. 
(A 3. és 4. pont alatt jelzett egyesületek felölelhet-

nék az uj rend veszélyeinek elhárítására vonatkozó tö-
rekvést.) 
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5. Csillag Gyula dr : A mértékletességi és káromko-
dás elleni egyesületek. 

6. Csapody István dr: A temetkezési és betegsegélyző 
egyesületek. 

7. Molnár János : A cseléd- és munkásnő védő-egye-
sületek. 

8. Kanócz István dr: A szegéoy- és koldusügy ren-
dezése társadalmi utón. 

II. Szakosztály. 
Irodalmi egyesületek. 

1. Kisfaludy A. Béla: A katholiczizmus és a tudo-
mányos baladás. 

2. Valter Gyula dr: A kath. szellemű irodalom fel-
virágoztatása. 

3. Hortoványi József dr : Eszközök a katholikus 
szellemű irodalmi termékek elterjesztésére. 

4. Gyiirki Ödön dr : Az egyesületi közlöny ügye. 
5. Hummer Nándor dr: Gyakoribb és termékeny 

érintkezés a kath. irók és hasonló viszonosság a kath. 
tudományos és irodalmi egyesületek között. 

III. Szakosztály. 
Társadalmi egyesületek. 

1. Zichy Vladimir gróf: Az egyleti élet felvirágzá-
sának feltételei : 

a) Egyesületi törvény alkotása. Felirat ez ügyben az 
országgyűléshez. 

b) A magas püspöki kar támogatásának kikérése. 
c) A katholikus körök országos szervezete. 
2. Györki Ödön dr : A katholikus körök működé-

sének legfontosabb eszközei : a felolvások, a könyvtár, 
ezzel kapcsolatban a népkönyvtárak ügye, a katholikus 
körök, mint katholikus közművelődési, kulturegyesületek, 
a katholikus körök gazdasági czélok szolgálatában. 

IV. Szakosztály. 
Katholikus legény- és munkásegyletek. 

1. Schiiîer Ferencz : A katholikus legényegyletek 
országos szervezése. 

2. Pokornyi Emánuel: Mesterinasok védelme és 
nevelése. 

3. Prohászka Ottokár dr : Katholikus mesteregy-
letek, munkásegyletek és gazdaegyletek alakítása. 

4. Rakovszky István dr: A magyarországi kath. kis-
iparosok országos segély- és nyugdij-alapja. 

5. Schreiber József: Kath. ifjúsági egyesületek. 
= Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság az 1896. évi 

április hó 22-én, szerdán délután 5 órakor Budapesten, a 
Szent-Iâtvàn-Tàrsulat gyüléstermében (Királyi Pál-utcza 
13. sz.) rendes felolvasó ülést tart. Az ülésen a lolyó 
ügyek elintézése után Sarmaságh Géza pártoló tag felol-
vassa: „A kifejlődési elmélet és erkölcstana" czimü érte-
kezését. 

V E G Y E S E K . 
*** Hihetetlen ! Szavahihető embertől, aki a nép 

közt forog, hallottuk, hogy sok helyen nem a népet kell 

félteni, hogy az Isten, egyház és lelkiüdvösség dolgaiban 
állhatatlan lesz, hanem a lelki vezéreket, a kikre az 
abrakos tarisznya, az önérdeknek rendkívüli hatalmat 
gyakorol. 

— Katholikus néppárti gyűlések voltak f. hó 
19-én Nagy-Kanizsán 25—30,000 és Érsekujvárott 10— 
12,000 ember részvételével. Tehát megmozdult a föld 
népe. Ennek a mozgalomnak uj keresztény Magyar-
ország lesz az eredménye, hogyha a vezérek, — nem, a 
vezérek kitűnők, — hogyha a vezetők együtt fogják 
tudni tartani a legszentebb javaiért lelkesedő népet. Ez 
pedig akkor lesz lehetséges, ha megfelelő erkölcsöket 
tudnak a népben, nem meggyökereztetni, mert ezt a ker. 
vallás már megtette, hanem megizmositani. Legközelebb 
Privigyén, aztán Váczott lesz népgyűlés. HátSzeged, Fél-
egyháza stb., mikor mozdulnak meg?! 

— Nagy hazugság. A párisi Figaro áprii 8-iki szá-
ma után az egész világ szabadelvű sajtója nagy ujongás-
sal beszélte, hogy már találkozott pápa â jövő pápája), 
a ki a forradalommal, névszerint az olasz királysággal 
kész kibéküldi s a hármas-szövetségnek készséges szolgája 
akar lenni. Egy beszélgetésről irt ugyanis a nevezett lap, 
melyben Sanfelice nápolyi biboros érsek ilyes valami dol-
gokat igért volna Vilmos császárnak, hogyha esetleg pápá-
nak választanák. Állítólag Vilmos császár már gratulált 
is volna a bibornoknak, mint leendő pápának. Az „Osser-
vatore Romano" nápolyi levelezője e híreszteléssel szem-
ben ápril 16-án kijelenté, hogy tisztán a vallásról volt 
beszélgetés ; a többi dolog a híresztelésben merő hazugság. 

— A nagyváradi kath. kör megnyitása f. hó 
19-én nagy esemény egész Magyarországra nézve. Nagy-
várad Magyarország keletén a katholikus újjászületésnek 
hivatása és rendeltetése szerint erős vára. Itt született 
Pázmány ; innen fog kiindulni Magyarország Keletének 
katholikus újjászervezése. Ezért üdvözöljük kiváló ör-
vendezéssel a nagyváradi kath. kör megnyílását. 

— Szaniszló püspök szobra. Kiváló szobrászunk 
Tóth István, a Sz. László szobor alkotója, e napokban 
Nagyváradra érkezett, hogy a káptalan néhány tagjának 
a keszitendő Szaniszló szobor modelljét bemutassa. Amint 
halljuk, a modell a megrendelők teljeseiismerésevei találko-
zott A művész már csak azért is föltétlen dicséretet érdemel, 
hogy ülőszoborban tudott remekelni, ami mint a magyar 
plasztika néhány siralmas alkotása mutatja, nem könnyű 
dolog. Díszes karszékben ül az agg főpap, jobbkezével kisebb 
könyvet szőrit melléhez, egybeu a püspöki mellkeresztet 
is érintve, egy öntudatlan játszó mozdulattal. Balja a 
szék támláján nyugszik könnyed elhelyezéssel. Az arczon, 
amely a boldogult ismerőseinek tanúsága szerint, meg-
szólalásig bű, könnyed szelid mosolygás vonul végig, 
amelylyel a dicső elhunyt ugy el tudta bájolni a lelket s 
megnyerni a sziveket. Bámulatos, hogy át tudta alakítani 
a művész, aki sohasem látta a püspököt, ennek eddigi 
élettelen, kifejezéstelen mellszobrát az egészen átszelle-
mült arczczá. Ha majd Várad valamely szebb helyén ott 
fog díszelegni e szobor, sok. sok régi lakos szivében 
fog kedves emlékeket kelteni, hisz visszavarázsolja azon 
angyaljó főpásztor alakját, aki Nagyvárad minden részében 
monumentális művel örökítette meg nevét, de legszebb 
emléket a váradiak szivében emelt magának. Nincs egyéb 
hátra, mint hogy szerencsét kivánjunk az illetékes kö-
röknek a hely megválasztásához, ami, tekintve Nagyvárad 
viszonyait, nem lesz könnyű íöladat. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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ScMaucli Lőrinci, 
iiagyváradi l. szert, "püspöknek, a római szentegyház 

biborosának milléniumi körlevele. 
A NEMZETI ESZME ÉS KATHOLICZIZMUS. 

A nemzetek sorsa Isten Ítélete, mely emel, 
vagy sujt, amint azoknak életében az örök igaz-
ság törvényei érvényesülnek, vagy mellőztetnek. 
A természetfölötti erő éppen ugy létfeltétele a 
nemzeteknek, mint az egyénnek a lélek; élető, 
tisztító emelő erő az, melynek segélyével felküzd-
hetik magukat azon eszményiségre, mely szüli a 
nagy nemzeti erényeket: a hazaszeretetet, az ön-
érzetet, a nemes büszkeséget, az önfeláldozást. 

Athaeus nemzetek nem léteztek és nem fog-
nak létezni soha. A „princípium humánum" 
egyedül sohasem volt a nemzeti egységnek elég 
erős kapcsa ; de megszilárdult e kapocs és annál 
erősebb lett, mennél inkább megközelitette a 
„princípium divinum"-ot és ismét gyorsan be-
állott a hanyatlás, amidőn ezen erővel együtt a 
magasabb szempontok veszendőségnek indultak. 
Mennél erőteljesebben lüktetet t a nemzettestben 
a természetfölötti idealizmus: annál magasabbra 
emelkedett a czivilizáczió és a történelem ezer 
lapjain fel van jegyezve, hogy a polgárosodás 
mindig egyenletesen haladt, vagy sülyedt a val-
lásossággal. 

Midőn magyar népünk az európai nemzet-
családokba befogadott nemzetté alakult, születé-
sének első perczeitől fogva ezen természetfölötti 

princípium hatása alat t állott. Egy gondolat, egy 
eszme uralkodott, mely a szétszórt erőket köz-
pontosí tot ta és alapul szolgált, melyen indivi-
duálitása érvényre juthatot t , mely valamint ala-
kulásának kiindulási pontul szolgált, ugy a fejlő-
dést is irányította. Mint katholikus lépett be a 
nyugoteurópai államok sorába és ezen jellemét 
századokon át hiven megőrizte. 

Ezen gondolat vezette sz, Istvánt, midőn a 
magyar nemzetet úgyszólván megteremtette, e 
gyupontba egyesitette az országban levő, szoká-
saikban, vallásukban, tradiczióikban eltérő népe-
ket, ezen erkölcsi tényezőben vélte megalapíthatni a 
magyar faj szupremácziáját, meg lévén győződve, 
hogy e faj csak ugy lehet erős, ha vallásilag 
is egy. 

Sz. István a magyar államot mint katholi-
kus államot alkotta. 

Katholikus is volt az, — katholikus élet-
rendében és minden társadalmi s politikai élet-
nyilvánulásaiban ; — ilyen volt az Árpádok alatt, 
ilyen volt a vegyes királyi házak korszakában, 
nevezetesen az Anjou-k alat t és csak a nagy 
nemzeti katasztrófa után lett ebbeli jellege meg-
támadva; nem szűnt meg ugyan katholikus lenni, 
de a katholiczizmus meggyengitésével meggyen-
gült a nemzet is. 

A magyar királyság megalapitásában a római 
szentszék döntő tényező volt, de későbben is 
mélyen befolyásolta a nemzet beléletét és amel-
lett, hogy királyainknak páratlan intézkedési 
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jogoka t adot t az eg ház ügyeinek elintézésében, j 
országunk függetlenségének és önállóságának leg- j 
buzgóbb védelmezője volt". 

Még a fenál lásnak első százada nem mul t 
el és már is VII. Gergely pápa a lka lmat ve t t a 
viszonyt erős vonásokkal megvilágitani, mely j 
Magyarország és Róma közt fenál lot t . Kinyilat-
koz ta t ta , hogy Magyarországnak „tulajdon sza-
badságának b i r tokában kell maradnia és semmi 
más országoknak alávetve." Nemzetünke t a szel-
lemi kapocs, az erkölcsi kölcsönösség kö tö t t e a 
szentszékhez, mely a kilenczszázados viszontagsá-
gok közt sem szakadt meg. 

Sz. László király a korona küldését, min t 
biztosi tékát t ek in te t t e annak, hogy mind szent 
Is tván, mind utódai a kathol ikus hi tben t áu to r i t -

I 
ha ta t l anok maradjanak . 

Midőn Rudolf császár Magyarországot fiának 
Albertnek, min t a birodalom hübéré t a jándé-
kozta, felszólalt IV. Miklós pápa, kijelentvén, hogy 
Magyarország semmi idegen fejedelemnek nem 
lehet alárendelt je . 

III. Incze pápa egyik levelében azt i r j a : 
„Nincsen vesztegetni való idő, nehogy ezen or-
szág veszedelembe jusson, amely az apostoli szók 
i rán t való t iszteletben és ennek kegyelmében 
már régen és annyira megerősödött , hogy annak 
szerencséjét, vagy balsorsát magunkéval egynek 
ta r t juk ." A sajói ka tasz t rófa ha l la tá ra az öreg 
pápa sirt. 

Midőn a szentszéknek tudomására j u t o t t , 
hogy Béla király szorultságában kényszerí tve volt 
II. Fr igyesnek oly Ígérete t tenni, mely Magyar-
ország függetlenségét veszélyeztethette volna, IV. 
Incze pápa ha tá rozot tan az ország függet lensége 
mel le t t foglalt állást és IV. Béla igére té t sem-
misnek nyilvánítot ta . 

Két nagy gondolat képezte czélját azon befolyásnak, 
melyet a pápák Magyarországra gyakoroltak : fentartani 
a nemzetet mint önálló államot és megtartani azt azon 
valláserkölcsi alapon, amelyen született. A legszomorúbb 
napokban a nemzet oldalán állottak, hol vigasztalólag, 
hol anyagi segélylyel. A kelet és nyugat vagy tisztábban 
szólva: Németország és a keleti császárság közt állván, 
az elmorzsolás veszedelmében állott; a török hóditás 
idejében, midőn államiságát majdnem egészen elvesztette, 
egyedüli támaszai az országnak a pápák voltak, keresz-
tes hadat hirdettek a törökök ellen és tetemes pénz-
áldc zatokkal hozzájárultak ahhoz, hogy ezen ország 
önmagának visszaadva, mint Magyarország tovább is 
fennállhasson. 

De amily mélyen járó befolyást gyakoroltak a 
pápák Magyarország sorsára, éppen oly terjedelmesek 

voltak a jogok, melyekkel királyaink a katholikus egy-
háznak ügyeit intézték. 

Sz. István bölcsesége felismerte az egyház és állam 
közti kapocsnak fontosságát. A fegyver dicsősége sze-
rezhetett hazát, de nem szolgálhatott államalkotó, vagy 
államfentartó alapul. Egy eszme kelletett, mely össze-
kösse az érdekeikben széthúzó törzseket és nemzetségeket, 
egy szellemi erő kelletett, mely az efemer alkotások 
fölött állván, szilárd, mozdulatlan talapzatot képezzen, 
melyre a magyar állam felépülhessen és amelyen a 
viszontagságokkal daczolhasson'; a szabadság szeretete, 
a rajongásig hatotta át a honfoglalókat: a közakarat 
uralma a pusztaszeri eskütételnél, határozott kikötése 
volt a törzsek vezéreinek ; de sem a szabadság, sem a 
közakarat ily szilárd alapot nem képezhettek, mert csak 
az szabad, akiben annyi erő van, hogy azt megvédhesse, 
ami végelemzésében ismét az erőszakra vezethet; a köz-
akarat pedig változékony, sokszor szeszélyes és a „vox 
populi, vox Dei" nem mindig felel meg a valóságnak. 
Ezen erőt, ezen szilárd alapot a két hatalmas tényezőnek 
szövetségében kereste. Az omnis potestas a Deo mind-
kettőre alkalmazható és az erő mindkettőre nézve azon 
természetfölötti princzipiumban van, mely egyházat és 
államot alkot és fentart és amely nélkül Mindkettő töré-
keny vázzá sülyed. A századok történelme ezt kétség-
telenné teszi. 

Két mozzanat volt, mely Magyarországban az egy-
házat az államhoz szorosan fűzte, mely az államélet 
minden nyilvánulásaiban kifejezése volt azon természet-
fölötti principiumnak, melyre a középkor az államokat 
alapitotta, t. i. az államvallás és a fő kegyúri jognak in-
tézménye. Az előbbi a római sacerdotium et impérium 
hagyományos elve volt, mely akkor Európának minden 
keresztény államában uralkodott : az utóbbi Magyaror-
szágnak különlegessége volt, mely akkor is fennmaradt, 
midőn az államvallás elve elejtetett. 

A katholikus vallás a középkorban mindenütt 
államvallás volt. De ez nem azt jelentette, hogy az 
állam azt abszorbálta volna, vagy, hogy az az állam 
szzlgájává sülyedt volna. Nem az államtól származtatta 
letételét. Isten alkotása volt, hitét az égből vette, dog-
mái, szervezete függetlenek voltak az államtól, önálló-
ságának szentesítését nem az államhatalomtól vette. 
Államvallásnak neveztetett, mert az állam által akkor 
valónak és igaznak ismertetett el; nem ő szorult az 
államra, hanem az állam ő reá. 0 volt hivatva szelle-
mével áthatni az összes társadalmi intézményeket : a 
családot, az iskolát, a jogi, az adminisztratív apparátust, 
az ipart, a kereskedelmet. 0 volt a mozgató elv a köz-
életben és az ő ellene elkövetett sérelmek az állam sé-
relme gyanánt vétettek. 

Mint ilyen lépte át a katholikus vallás Magyar-
ország határait. Az állam nem tanított. Miért is tanított 
volna ? a katholiczizmus magával hozta iskoláit, melyeket 
katholikus királyaink bőkezűsége és igen tetemes részben 
katholikus buzgó világiak, püspökök adományai és ala-
pitványai tartottak fenn. 

Az iskola czivilizatórius erejét nem lehet kétségbe 
vonni, ezek pedig Magyarországban katholikusok voltak ; 
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öt századon át kizárólagosan e jelleggel birtak, a leg-
újabb időkig is nagyrészt az egyháziak kezeiben vannak. 
Úgynevezett állami tanodák ,nem léteztek ,más nem 
katholikus tanodák az egyház tanodáival nem igen 
versenyezhettek, a kulturai élet tehát a katholikus tan-
intézetekben birta kutforrását, tápláló erejét. A családi 
nevelés kéreszténv volt, az iskola ezt folytatta és átvitte 
az államéletbe és ha igaz, hogy akié az iskola, azé a 
jövő : ugy Magyarországra el lehet mondani, hogy akié 
volt az iskola, azé volt a múlt. Államférfiaink, törvény-
hozóink, biráink, hadvezéreink a katholikus anyák 
térdein, a katholikus iskolák padjain szívták magokba a 
műveltséggel együtt a haza- és a szabadságszeretetet. A 
15-ik században Mátyás király udvara a nyugateurópai 
tudományosságnak és műveltségnek gyülhelye volt. A 
16-ik században az Oláhok, Verancsicsok, Újlakiak, Te-
legdiek dicsfénynyel övezték a magyar kulturai törek-
véseket. A Jézus-társaság a klasszikai műveltségnek 
kölcsönzött hasonlithatatlan fényt. Felemlitsem-e a nagy 
Pázmány-t, megyénknek és városunknak szülöttjét, a 
magyar könyvnyelv megteremtőjét? kinek tevékenysége 
Magyarország sorsára oly rendkivüli befolyást gyakorolt. 

Mindezek a magyar nemzet kulturáját majdnem 
egy színvonalra emelték a külföld műveltségével. 

A nemzeti szellem ápolására, a magyar önérzet 
fokozására rendkivül sokat tettek a szerzetes rendek, kik 
a katholiczizmus üdvös befolyását az ifjúságra folyton 
ápolták. Ezek tették lehetővé, hogy a magyar öntudat 
még akkor sem hanyatlott, amidőn idegen befolyások 
ennek meghamisítását eszközölhették volna. Valamint a 
középkorban a zárdák voltak menhelyei a tudománynak : 
ugy Magyarországban a hazafiságnak voltak az őrei. A 
nemzeti géniusz itt ápoltatott, vallásos volt, de magyar 
is volt. 

Aki a magyar nemzet ezeréves kulturéletét hiven 
és szeretettel meg fogja irni, az nem fogja az ujabb 
kulturtörténészek módjára azon rejtett és képzelt, az 
anyagi felfogásból meritett törvényeket keresni, melyek a 
nemzetek fejlődését mintegy kényszeritőleg szabályozzák : 
,hanem keresni fogja azon magasabb szellemi és erkölcsi 
tényezőket, elveket és eszméket, melyek annyi századokon 
át nemzetünk életében annak kezdetétől fogva, a leg-
újabb időkig iránjadók voltak és azt fentartottákl 

A magyar társadalom a legújabb időkig a keresz-
ténységnek varázsa alatt állván, jogi élete is következe-
tesen e szerint módosult és mint mindenben, ugy itt is 
az egyházi és állami kölcsönhatás észrevehető volt. Az 
állam elvont fogalom és az erre épitett spekulativ el-
méletek képesek a legsiralmasabb hatalmi kicsapongáso-
kat igazolni. A történelem tanúsítja, hogy az állam 
alkatelemeire redukálva, az egyéni jogosultságot az 
összességnek joga és érdekei fölé emeli ; másrészről 
ismét az állam, mint valódi szuverén képes az életet és 
annak minden nyilvánulásait Procrustes ágyába szo-
rítani. 

Magyarországot e végletektől megóvta azon bölcs 
fejedelem, ki ugy is mint király, ugy is mint katholikus, 
e kettős jelleggel vezette be nemzetét az európai nemzeti 
családba. 

Szent a korona, mely az ifjú nemzetnek nemzeti 
szimbólumává lett. Ez képezte az egybeforradás gyu-
pontját, ez képezte önállóságának és függetlenségének 
jelvényét. Hazaárulás és a korona elleni bün egyértel-
műnek vétetett. Király csak az volt, akinek fejét e 
korona díszítette. Nemzeti kincs volt az, ma is az, fél-
tékenyen őrizte azt a nemzet, mint legdrágább tulaj-
donát. — E koronát pedig Róma, a kereszténység feje 
adta, Sz. István is a korona iránti tiszteletet a katholikus 
vallással kapcsolta össze ; sőt konstitucziója szerint, mely 
a dekretum I. könyv I. fejezetében foglaltatik és mely 
III. Károly alatt 1723. megerősített, mindazok akik nem 
a r. kath. vallást követik, a királyság viseléséből kizá-
ratnak. Ezen rendelet országunk alaptörvényei közé 
számíttatik, mert nem egyes fejedelmi akaratból: hanem 
a magyar rendeknek országgyülésileg nyilvánított kí-
vánalmából származik. E törvévy ma is fennáll. 

Koronázáskor a király két esküt tesz, egyet a 
templomban, a másikat a szabad ég alatt. Az elsőben 
esküt tesz, hogy a r. kath. anyaszentegyházat fentartani, 
a vallás szolgáit s ezek jószágait védelmezni fogja. 

A magyar nemzetnek jogélete a korona körül cso-
portosult. Innen származott, ide vezettetett vissza minden 
jog. Birtokjogot csak a királyi adományozás adhatott. Az 
ősalkotmányban a király hatalmának és akaratának befo-
lyása oly nagy volt, hogy sokszor a rendeknek akarata a 
legszerényebb korlátok közé szoríttatott. Az ujabbkori 
államelméletek és alkotmányos formák akkor ismeretlenek 
voltak. A királyok Isten helyettesei voltak és mint ilye-
nek sokszor csakis valláserkölcsi korlátokat ismertek. 

A dualizmus ily módon az ország fejedelme szemé-
lyében kifejezésre jutván, igen természetes, hogy a jog-
életben is uralkodott. Kutassuk át az országnak nyolcz-
százados törvényeit, mindenütt az egyházi és állami moz-
zanatok átszövődését fogjuk találni. Magyarország nem a 
római jog rideg, sokszor kegyetlen szabályait vette zsi-
nórmértékül ; a jog mellett az erkölcsi törvények állottak 
és itt mutatkozott leginkább a katholikus vallásnak jóté 
kony hatása. Ami rideg volt a nemzetben, befolyásával 
szelídítette. Első törvényei — Verbőczy szerint — a ká-
nonokból vétettek. Sz. István, sz. László vegyes gyűlése-
ket tartottak. Kálmán király az évnek két meghatározott 
napján a püspökségekben gyűlést tartatni rendelt, „amelybe 
a megyei ispán, ugy a grófok és tisztviselő méltóságok s 
előkelők püspökeikhez menjenek." II. András rendeleteit 
a Szentháromság egy Isten nevében adta ki. Az arany 
Bulla egy példányát a pápához küldetni rendelte. 

Végigmenve törvénykönyvünkön mindenütt ezen szel-
lemet fogjuk találni, mindenütt azon elvekhez való hűsé-
get fogjuk találni, melyek a nemzetnek létet adtak. A 
közéletben, a törvényhozásban, az igazságszolgáltatásban, 
sőt a hadviselésben is mély befolyást gyakoroltak a val-
lási tekintetek. 

Mindezekhez járult egy másik hatalmas tényező és 
ez a magyar koronához elválaszthatatlanul csatolt királyi 
főkegyúri jog. Ez is a pápák adományozása volt és a ma-
gyar államfőnek oly jogokat, oly kiváltságokat biztosított, 
melyekhez hasonlót, tekintve természetét és terjedelmét, 
Európában alig fogunk találni. Ennek alapján királyaink 

34* 
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mélyen nyúltak egyházi beléletünkbe. Javadalmakat ado- I 
mányoztak, uj megyéket alapítottak, püspököket, apátokat, ! 
kanonokokat neveztek, az adományozott jószágok fölött 
őrködtek, szerzetesrendeket telepitettek az országba, a 
katholikus nevelést törvények és felsőbb rendeletekkel 
szabályozták. — Ezáltal a viszony a korona és a katholi-
kus egyház közt a lehető legszorosabb lett 

Ebben is a nemzeti eszmének a katholiczizmussal 
való egvessége nyilvánult ; az állam katholikus volt, de a 
katholiczizmus a nemzet sajátságaihoz alkalmazkodván, 
azokat nemesitette és fényesebb világlatba helyezte s 
teremtette a „Regnum Marianumof és ez rendkivülien 
sokat tett a magyar önérzet fokozására és a nemzeti 
szellem ápolására; királyaink a katholikus hitet védelmez-
ték, a katholikusok hűségükkel fizették a király és nem-
zet iránti tartozásukat. A katholikus egyház valamint 
saját szent czéljainak és érdekeinek súlypontját a nemzet-
ben találta: ugy viszont a nemzet a katholiczizmusban 
önfentartásának, fejlődésének és művelődésének leghatha-
tósabb előmozditóját és támogatóját, mindenben pedig hü 
vándortársát találta. 

Önérzettel tekinthetünk tehát vissza a múltba, a 
midőn szent hitünk jótékony hatása nemzetünket meg-
tartotta majdnem ezer éven át azon az ösvényen, a 
melyet neki őseink vallásos érzülete kijelelt, a hol az 
egyház iránti ragaszkodás és a hazának szeretete kar-
öltve járt, a hol a nemzet az egyházbsn birta leghűbb 
támaszát, az egyház pedig a nemzetben találta üdvös 
mül.ödésének előmozditóját és jóltevőjét. Együttesen 
dolgoztak, fáradoztak, mindketten féltékenyen őrködtek 
a nemzet anyagi, szellemi és kulturális érdekei fölött, 
együtt örültek, együtt szenvedtek, az egyiknek sérelme a 
másiknak kára volt. Ott volt az egyház a nemzet böl-
csőjénél, a midőn Árpád alatt megalapított, de még nem 
biztosított saját léteért küzdött, ott volt, midőn a szá-
zadok folyamán létjoga akár kül-, akár belellenség, 
vagy bármely idegen befolyás által veszélyeztetve volt. 0 
nevelt az államnak bölcs törvényhozókat, lelkiismeretes 
birákat, rettenthetetlen hadvezéreket és bajnokokat. 
Egyházi férfiai gyakran vezér-államférfiai voltak a ki-
rályok tanácsában, ott ültek a törvényhozás termeiben, 
helyet foglaltak a birák között, véröket ontották, éle-
tüket feláldozták a csatatéren. Sajó, Mohács örökké em-
lékezetes helyei maradnak az önfeláldozásnak, a hol a 
nemzet virágával püspökei is hős halált találtak. Leg-
nagyobb királyai szentek voltak és katholikus népünk 
ma is vallási kegyelettel tiszteli azokat. Katholikus ál-
lamférfiaink érdemeit arany betűkkel jegyezte fel a 
történelem. A katholikus Széchenyi ébresztette fel a 
nemzetet tespedéséből, tetszhalálából pedig egyházunk 
fia. a nemzet bálványa : Deák Ferencz. 

Az erkölcsi alapot, a melyre Magyarország fel lett 
épitve, az egyház őrizte meg következetesen, mert érezte, 
hogy e nemzettel az országban ő is hanyatlik, ellenben 
mindig hangoztatta, hogy a Szt István által letett alap 
megrázkódtatásával az ország is létét veszélyeztető meg-
rázkódtatásoknak lesz kitéve. 

És ez ma is hitünk és meggyőződésünk, ma is azt 
tartjuk, hogy a katholiczizmus gyengítésével a nemzet 

is szenvedni fog. Nem lehet az államalkotó és majdnem 
ezer éven át államfentartó tényezőt mellőzni a nélkül, 
hogy káros visszahatással ne legyen az a nemzet bel-
életére. 

Es e tekintetben bármily hálatelt szivvel borulunk 
le a mindenható Isten trónja elé azért, hogy nemzetünket 
oly csodálatos módon, annyi ellenség, annyi küzdelem, 
annyi viszontagság között fentartotta : mégis nem minden 
aggodalom nélkül lépjük át a második évezred küszöbét. 

Aggodalmunknak oka nem az, hogy a haladó kor 
kívánalmai szerint a nemzeti intézmények átalakulnak, 
nem az, hogy a kifejlett európai kulturának megnyi-
tottuk kapuinkat, nem az, mintha a folyton munkálkodó, 
folyton küzdő, folyton teremtő emberi észnek vívmányai 
elől elzárkóznánk és nemzetünket az elavult formák, 
túlélt intézmények korlátai közt fogva óhajtanok tartani. 

Aggodalmaink oka az, hogy az ezredévben az ezred-
éves alapot, mely szilárdnak bizonyult, megtámadtatva 
látjuk, hogy e nemzetnek második ezredéve oly elvek és 
eszmék alapján vezettetik be, melyek eddig még minde-
nütt megingatták az államok fenállásának alapfeltételeit ; 
hogy ezeréves multunk szelleme megtagadtatik, nemzeti 
hagyományaink meghamisittatnak és ingadozó theoriák 
állíttatnak oda, a hol az ezeréves élet bebizonyította, hogy 
csak azért .állottunk fönn, mert nemzeti sajátságunkat, 
melyek minden más nemzetnek sajátságaitól különböznek, 
hiven megőriztük ; aggodalmunk oka az, hogy megenged-
tük, hogy azon a kapun, a melyen a nyugoti kulturát 
bebocsátottuk, betódulhassanak oly eszmék, melyek a ma-
gyar jellemet megmételyezhetik és kivetkőztetik eredeti 
természetéből ; eszmék és ezek szolgálatában álló törekvé-
sek, melyek az egyházat elszakítani akarják az államtól 
azon kecsegtető ürügy alatt, hogy csak a külön hatáskört 
szabályozzák, hogy szabadon mozoghasson mindegyik egy-
ház és állam. 

Mi, kedves fiaim és testvéreim ! ezeket észlelve, látva 
és tapasztalva, egy perczig sem lehetünk kötelességeink 
iránt kétségben. 

Katholikus őseink rakták le ezen országnak alapjait. 
Magyarnak alapították és katholikusnak keresztelték. 
Püspökeink és papjaink lelkeiben e kettős] jeleg öntudata 
soha ki nem halt, és mi büszkén valljuk magunkat az 
ő utódaiknak. Nekik egyházuk és hazújuk egyenlően 
drága volt, mi sem leszünk kisebbek. A missziót, a mit 
ők teljesítettek, midőn nemzetünket a pogányságból a 
művelődés terére vezették, nekünk hagyták örökségül, és 
mi ezt minden ellenzés daczára folytatni fogjuk. Ok a 
barbársággal küzdöttek, mi a művelődés kinövéseivel, 
melyek egy uj pogányságra vezetnek. Ok idomították szá-
zadokon át a magyar jellemet, mely ellenállott ezeréves 
viszontagságoknak s mi nem fogjuk engedhetni, hogy ez 
kozmopolitikus irányzatok által megrontva, megszűnjék 
magyar lenni ; de éppen ugy nem fogjuk engedhetni, 
hogy katholikus híveink hitükben megtántoritva, családi 
életüknek vallási jellege iránt megtévesztve, egyéni iste-
nes életüktől megfosztva, a vallási és szocziális nihilizmus 
karjaiba hajtassanak. 

Törekedjünk arra, hogy hiveink megismerkedvén a 
veszélylyel, mely az uj elvekben rejlik, ne legyenek tájé-
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kozatlanok a válság természete iránt, melyen ma a nem-
zet átmegyen. Figyelmeztessük őket a szószéken, a tem-
plomi és iskolai hitoktatásban, ne hanyagoljak el a családi 
köröket sem, mert itt találja fel az egyház legerősebb 
támaszát, a hazaszeretet a legbiztosabb menhelyet. Ápol-
juk az ifjú nemzedékben gondosan az egyház és haza 
iránti szeretetet, mert ettől függ nemzetünknek egész 
jövője. 

Öleljük szeretettel e sokat hányatott nemzetet keb-
lünkre, hadd érezze, hogy hivebb vándortársat nálunknál 
nem talál és hogy valamint azt ezeréves nehéz útjában 
hiven kisérték : ugy mi is a második ezerévben oldala 
mellett leszünk ; hirdetvén ugyanazon tant, melyet hir-
detett első apostoli királyunk, melyre fektette e nemzet-
nek politikai és társadalmi életét és a mely ennek fej-
lődésére oly üdvös befolyással volt ; hirdetvén ugyanazon 
hűséget a király iránt, mely a századok folyamán a 
magyar nemzetben majdnem vallásos ihlettséggel párosult, 
hirdetvén ugyanazon hazaszeretetet, mely nem ismeri a 
feloniát, de ismeri a kötelességet életünket s vérünket 
érte adni, hirdetvén a törvény iránti engedelmességet, 
mert katholikus elv marad mindenkor „non est potestas, 
nisi a Deo," melyet még akkor sem szabad szem elől 
téveszteni, midőn lelkiismeretünk egy épp oly fontos 
törvénynyel állit szembe: „oportet magis obedire Deo, 
quam hominibus." 

Legyünk híveinkkel egyek. Egre emelt tekintettel 
induljunk a második ezredév felé. 

Lőrincz, bibornok, püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 25. A millénium emlékéről szóló tör-

vényjavaslat. — 
A millénáris törvényjavaslat szövege, a mint azt a 

képviselőház f. hó 21-én vita nélkül elfogadta, igy szól: 

„Törvényjavaslat a honalapítás évezredes emlékének tör-
vénybe iktatásáról. 

A magyar állam 1896-ban ezeréves megalapításának 
és fennállásának ünnepét üli. 

A törvényhozás ennek emlékét a következőkben 
örökiti meg. 

1. §. A magyar szent korona országainak törvény-
hozása vallásos áhítattal ad hálát az isteni Gondviselés-
nek, hogy az Árpád és vitéz hadai által megalapított 
hazát oltalmába fogadta, fejedelmeit bölcseséggel, népét 
erővel és önfeláldozó hazaszeretettel megáldotta és az 
országot jó és balsorsban segítve, annak lételét ezer 
éven át sok viszontagság között is föntartotta. 

2. §. Ez ünnepies alkalommal az országgyűlés 
mindkét Háza legmélyebb hódolattal járul ő császári és 
apostoli királyi felsége I. Ferencz József elé, a kinek 
dicsőséges uralkodása alatt az ország alkotmányos sza-
badsága és zavartalan fejlődése biztosítva van. 

Magyarország és társországainak apostoli királya 
viszont törhetetlen bizalmát nyilvánítja szeretett népének 
hűségében. 

Szilárd alapjai ezek annak az áldásos összhangnak, 

a melynek ereje a jövendő századok biztos haladásának 
is zálogát képezi. 

3. §. A törvényhozás a kegyelet, hódolat és 
királyi hajlandóság eme nyilatkozataival a magyar állam 
ezeréves fönnállásának emlékét örök időkre törvénybe 
iktatja. 

4. §. E törvény 1896. junius 8-án, mint ő császári 
és apostoli királyi felsége dicsőséges megkoronáztatásának 
évforduló napján lép életbe ; ugyazon napon az ország-
gyűlés mindkét hazának együttes ülésében fölolvasandó, 
mint a magyar korona országainak minden községében 
közzéteendő és kőbe vésve az országházban megörö-
kítendő." 

Szilágyi Dezső, a képviselőház elnöke, a törvény-
javaslat elfogadását a következő kommentárral kisérte: 

„A mai ülés napirendje ki van meritve, a ház egy-
hangúlag járt el e törvényjavaslat elfogadásánál s a hon-
alapitás megünneplésére vonatkozó intézkedéseknél, világos 
jeléül annak, hogy a ház az ország osztatlan érzelmét és 
akaratát juttatta kifejezésre és hogy a mint tud egyesülni 
a nemzet együttes és egységes érzelmeinek nyilvánításában 
a multunk iránti kegyelet kifejezésére nézve : meg fogja 
találni a jövő irányára nézve is az együttes, erős akara-
tot és a közös törekvés módjait a nagy nemzeti czélok 
felé, melyekre az elfogadott törvényjavaslat rámutat." 

Ezt az elnöki enunciatiót kisérte a „Magyar Hírlap* 
oly magyarázattal, melyről nem tudja az ember, ő felsége 
legloyálisabb ellenzékéhez, vagy legalázatosabb kormány-
párti emberéhez van-e szerencsénk Horváth Gyula ur 
hires zsidó-kálvinista napi lapjában. Ha e lapnak igaza 
volna, akkor Magyarország a legsiralmasabb állapotban, a 
végfeloszlás állapotában volna, mert szerinte sem a király 
nem tudja, hogy mit akar a nemzet, sem a nemzet, hogy „mi 
kedves" a király „nagy szivének". Ebben a boldogtalan 
állapotban a „M. H." Szilágyi Dezső idéztük elnöki enun-
ciatiójában hallja a nemzeti akarat megnyilatkozását, 
„kiklopszi módon", „rövid de bűvös mondások"-ban, 
„grandiózus erővel". Szóval a „M. H." szerint „a millé-
niumi törvény jó; az elnök glosszái hozzá hatalmasak". 

Bocsánat, nagy jó uraim, mi az ellenkező vélemény-
ben bátorkodunk lenni. A milléniumi törvény, akármely 
oldaláról tekintsük, sivár szószaporítás, mert hiányzik be-
lőle az, a miből Magyarország ezer éven át élt: a ke-
resztény szellem, és az igazság. Az elnök nagyigényű 
enunciatiója pedig kongó frázisok halmaza, mert hiányzik 
belőle a legfőbb, — az igazság. 

Lássuk ! 
A millenáris törvényjavaslat frázisai, igenis, jól hangzók, 

de eszmei tartalma és szelleme egy ezeréves multu keresztény 
néphez egyáltalában nem méltó, sőt azt kellene mondanunk, 
hogy szégyen. Úgy tenni Istenről említést, a hogy a millenáris 
tvjavaslat, bármely pogány ember tehet. Keresztény ember 
ily ünnepélyes alkalomkor az Atya, Fiu és Szentlélek egy 
Istenről beszél s nem rejti el keresztény hitét, bár nagy 
g-vel irt, de sokféle gondolkozású ember ajkán sok mindent 
jelentő „Gondviselés"-féle frázis háta mögé. Másodszor az 
Isten sokkal nagyobb Ur, hogysem őt, mint valami bábot, 
holmi retrospects történelmi-kiállítás-félében, a szereplők 
kényök-kedvök szerint büntetlenül előránthassák és ránczi-
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gálhassák, mintegy ezt mondva : no szerepelj te is ! Minden 
Istenhez való közeledésnek, hogy az illő legyen és kegyel-
met találjon, mindenekelőtt nem dicsekvőnek, hogy ne mondjam 
henc-zegőnek, hanem bűnbánónak és alázatosnak kell lennie. 
Törvényhozóink, kik e törvényjavaslatot megalkotni készülnek, 
tanulhatnának az Egyesült-Államok nagy nemzetétől, a mely-
nek elnökei, midőn a nemzetet az állam vallásos nagy nap-
jának megszentelésére felhivják, kezdik az Isten elé való 
járulást a bűnös ember szivének első dobbanásánál, a bűn-
bánat és engesztelés gondolatánál, s ezt igyekeznek mindenek 
előtt megvalósítani, csak aztán következik a — hála a vett 
jókért. A magyar törvényhozás, sajnos, nem tudja a módját 
az Istenhez való közeledésnek, nem tud imádkozni. S ez 
nagy szerencsétlenség, nagy csapás. Törvényhozóinak bűnét 
oh vajha ne számitsa be Isten e nemzetnek!*) 

Ha rossz maga a törvényjavaslat: akkor az elnöknek 
azt kisérő nyilatkozata még rosszabb, sőt átkozott rossz 
fráziscséplés. Azt mondja a törvényjavaslat, hogy hálát ad 
Istennek, szóval hogy hálás Isten iránt. Erre az elnök 
pronunciamentiója azt mondja, hogy valamint a „mult iránt 
való kegyelet" nyilvánítása, ugy a „jövő irányára" való 
rámutatás is a törvényjavaslatban el van találva. 

Végtelen csalódás ! A kereszténység igaz Istenéről való 
megfeledkezés, s a zsidó és pogány ajkakra egyaránt illő 
nagy szavaknak hánytorgatása, bizony soha sem lesz kegyelet 
a magyar nemzet nagy keresztény múltja iránt, hanem a 
legnagyobb impietás; és a pápaságnak durva sértegetés által 
való kizárása Magyarország ezer éves múltjának, a melybe a 
pápaság éltető elem gyanánt van belenőve, ünnepléséből: 
bizony se nem kegyelet, se nem találó, hanem kegyeletlen, 
durva, félszeg eljárás, egyszóval pogány műveletlenség és 
hálátlanság. Ha ez az a jövő iránya, a melyre való utalást 
Szilágyi eltaláltnak mondott: akkor az — siralmas lesz! 

?? 

Ungvár. Főpásztori levél a millénium egyházi meg-
ünnepléséről. — 

Főtisztelendő Főesperes, 
Nagyontisztelendő Alesperes és Lelkészek, 

Krisztusban kedvelt Fiaim ! 
Szülő hazánknak, édes Magyarországnak ezer éves 

fennállását ünnepeljük. 
íme előttünk a nagy alkotás, az ezer évet kiállott 

haza. Ezer év telve viharral, vészszel ; ezer év annyi vér-
zivatarral telve ; ezer év telveannyi fény és annyi árnynyal ; 
ezer év múlott el fölötte ! ! ! S ez idő, ezer áldással és fájdalom-
mal teljes esztendő elmúlott s bár sulyok alatt, sokszor 
vérnyomok keletkeztek, mindamellett hazánk áll épségben 
és erőben ! ! 

*) Báró Prónay Dezső a főrendiház mai ülésében felszólalt 
az ellen, hogy a király nem lesz jelen a mülenái-is országgyű-
lésen. Nagyobb baj lesz az, ha azon az Isten sem lesz jeleiig 
csakis engeszteletlen haragjával. A törvényjavaslat elejét vehette 
volna ennek s a főrendiház könnyen megtehette volna azt, hogy 
a törvényjavaslat 1 §-a ezt a szöveget kapta volna. „A magyar 
szent korona országainak törvényhozása bűnbánó szivvel kér 
ezer év bűneiért bocsánatot és vallásos áhítattal ad hálát az 
emberiség teremtő, megváltó és megszentelő Istenének" stb. 
Sajnos, hogy ez meg nem történt. „Populus hic labiis me honorât j 
Cor autem eorum longe est a me." 

S mi természetesebb, a midőn szemünk előtt áll az 
ezer évnyi fennállásban ama nagy, kimondhatlan nagy 
jótétemény, melyben mi és édes hazánk a gondviselő Isten 
által részesülünk, mi természetesebb, mint az, hogy lebo-
rulva háladatos szivvel imádjuk azt az áldott Jobbot, 
mely nekünk, mely hazánknak ezer esztendőt adott. 

S lehet-e olyan, ki magát ezen hála adótói józanul 
kivonhatná, ha behatóbb figyelembe veszi magát a tényt, 
az ezer esztendős fennállást?! Ugy hiszem, hogy nem. 
És pedig azért nem, mert hazánk 9aját fennállásában vi-
lágos és nagyon szembetűnő módon magán viseli az isteni 
gondviselés jeleit. 

Édes hazánk fennállásának alapja a hit, a keresz-
tény katholikus vallás, mely nélkül rövid, ideig-óráig tartó 
fennállás után hazánk is épp ugy megszűnt volna létezni, 
mint az előtte ugyanitt alapított és létezett népek és or-
szágok. Ez az ujabb történetírás által teljesen elfogadott 
igazság. 

S a mint már hazánknak alapításában is a hit s 
Istent ekként az alap, épp ugy további fennállásában is. 
A hit, a ker. vallás létesítette országunkat. A ker. hit 
tartotta is fenn. Ezen hit adott erőt a tatárpusztitás elvi-
selésére. Ezen hit tartotta fönn hazánkat a kétszázados 
török hódoltság alatt is. 

Főbb vonások és csak egyes kikapott adatok ezek, 
s mégis annyira magukon viselik eredetüket, isteni vol-
tukat, miszerint azt kétségbe vonni, letagadni józanul nem 
is lehet. 

S mennyivel még nagyobbak lesznek ezen jótétemé-
nyek, ha azokhoz az ezer esztendő keretét veszszük!?! 

Istenem ! Ezer esztendő egy országnak, mily roppant 
isteni ajándék ! ! 

Hány és hány nemzet lép föl a történelemben. Or-
szágot és hazát alapítanak. Feladatukat, rendeltetésüket 
még tán jobban is betöltik s mégis, nem hogy ezer esz-
tendő, de egy pár évszázad alatt megszűnnek létezni, sok-
szor idestova minden nagyobb külső ok nélkül. 

E gondolattal kell tekintenünk a nekünk nyújtott 
ezer esztendőt. E gondolattal kell néznünk azt, hogy 
hányszor és hányszor volt hazánk külellenség, avagy 
belviszály által magában létezésében is annyira meg-
támadva, miszerint emberileg ugy látszott, hogy meg 
kell szűnnie ; emberben segítség remény nem látszolt ; a 
végromlás kikerülhetlennek tünt föl. S ime ! mindezen 
bajokat meggyőzve, ma ezer éves fennállását ünnepeljük ! 1 

A ki Istent hisz, a kinek erős hite van, hogy az 
Ur Isten gondviselését kiterjeszti ép ugy az egyes nem-
zetek, népek és országokra, mint az egyes emberekre, 
az mindezen tényekben Í9, csak ugyanezen isteni gond-
viselés szembeszökő jeleit és jótéteményeit látja, mert 
mindezen tények igy tekintve összefüggő, szerves egészet 
képeznek, melyet végzet, véletlen nem is képes magya-
rázni, s megfejtésökre Istenre, személyes gondviselő 
Istenre van szükség. 

S ha ezt igy megismertük, csak természetes folyo-
mány az, ha szivünk egész teljéből hálát adunk Istennek 
jótéteményeért. 

Hálaadással tartozunk mindnyájan, a kik e közös 



RELIGIO. 277 

hazának vagyunk gyermekei, hisz hazánk életéről, ezer 
éves fennállásáról van szó. 

Hálaadással tartozunk mi is, mint e hazának, ez 
édes anyának gyermekei. Mert Magyarország hazánk 
nekünk. Őseink, eleink a hon alapításában is tevékeny 
részt vettek. Kievből jőve egyesült erővel küzdöttek a 
honfoglaló magyarokkal az oroszok is s velők egy közös 
hazára találtak. Ezen egy közös hazának lettek gyer-
mekei azok is, a kik későbben telepedtek be. S nem 
mint alávetett szolga, de mint osztályos testvérnépek 
voltak őseink e hazában jó és balsorsot egyaránt meg-
osztva. Mi nekünk magyar oroszoknak Magyarország 
valódi hazánk volt mindig. Kebelén születve, alkotmánya, 
jogai s törvényeiben részesülve s általok védve egyaránt 
résztvettünk a haza, az édes szülő haza áldásaiban. 
Szabadság, egyenlőség és testvériség volt mindig osz-
tályrészünk ugy vallási, mint polgári tekintetben. Keleti 
szertartásunk szabad gyakorlata, független s a törvény 
keretén belül önálló polgári és nemzetiségi létünk ennek 
nyilvános és kétségbe vonhatlan tanujelei. 

Szivünk mélyéből, őszinte hála érzelmekkel mu-
tassuk tehát be hálaadásunkat az Egek Urának ! Őszin-
teség, háladatosság, köszönet és szeretet legyenek ezer-
éves hálaadásunk kisérői és hü kifejezői. 

Adjunk hálát a múltért s kérjünk segélyt és áldást 
a jelen és jövőre ! 

Kérjük különlegesen Isten kegyelmét arra, hogy 
szent hitünkhöz, mely hazánk ezer éves fennállásának 
nyilván aiapja, szilárdul és tántorithatlan hűséggel ra-
gaszkodjunk, főleg a jelen keresztényellenes korszellem 
és általa szült áltudomány által létrehozott válságban ! 
Kérjük, hogy hazánkat e válságok közepette hitében 
megtartani és megerősíteni és biztos kézzel kormányozva 
révpartra vezetni kegyeskedjék ! 

Kérjük Istent, növelje és erősítse hűségünket ha-
zánkhoz, hogy jó és balsorsban törhetetlen hűség és 
ragaszkodással viseltessünk ő hozzá, mint nevelő daj-
kánk, mint szülő anyánkhoz! 

Kérjük a Mindenhatót, erősítse s tegye nagygyá 
hazánkat, ugy belül fiaiban, polgáraiban, mint kivül az 
idegenekkel más népekkel szemben! 

Kérjük Őt, hogy tartsa, óvja és segítse apostoli, 
koronás királyunkat, családját és az egész uralkodó há-
zat! Egyesítse őt minél bensőbben hazánkkal! Szeretetés 
valódi hűségben részesüljön minden alattvalója részéről! 
S Istennek áldása legyen uralkodásán ! 

Hogy pedig egyházmegyénk részéről együttesen is 
eleget tegyünk ezen hálaadó kötelezettségünknek Krisz-
tusban kedvelt fiaim, e czélból a következőket rendelem : 

1. folyó évi május hó 10-én egyházmegyém minden 
egyes parochiális templomában hálaadó szent mise-szolgá-
lat mutattassák be az egek Urának. Ez alkalommal kö-
nyörgő ektenia veendő apostoli királyunk ő felségeért, 
családjáért és magyar hazánkért; 

2. ugyanekkor minden egyes lelkipásztor a szent 
mise közben tartandó szent beszédben ismertesse meg hí-
veivel ezen hálaadó istentisztelet mibenlétét, okát és czél-
ját s buzdítsa őket lelkes szavakkal minél buzgóbb hála-
adásra és könyörgésre az egek Urához ; 

3. a szent mise-szolgálat végén hálaadásul a „velikoe 
szlavoszlovie" a megfelelő ekteniákkal végzendő ; 

4. a hálaadó imák végeztével „miogolsztvie" a 
királyért és az egész uralkodó családért és magyar 
hazánkért ! 

5. a hálaadó „szlavoszlovie" és „miogolsztviea-től 
kezdve a parochiális egyház minden harangja meghúzandó 
s egy órán keresztül tartson a harangozás. 

Ezen ünnepélyességekről már előzetesen a bivek 
értesitendők. 

Püspöki áldásadás mellett vagyok 
Ungváron, 1896. évi ápril hó 13-án. 

Krisztusban szives atyjok : 
Gyula püspök. 

Nagyvárad. Főpásztori rendelet a nagyváradi gör. 
szert, római kath. egyházmegyében a millénium megün-
neplése iránt. — 

Krisztusban kedvelt testvéreim és fiaim ! 
Jól tudják testvériségtek, hogy ez évben lévén a 

honfoglalásnak 1000-ik évfordulója, intézkedések tétettek, 
hogy ez év folyamán a millénáris ünnepségek a lehető 
legnagyobb fénynyel tartassanak meg. Több egyéb intéz-
kedések között minket legközelebbről 'érint a hálaadó 
istenitisztelet, mely 1896. május 10-ikén fog tartatni? 
továbbá az iskolai ünnepségek, melyek a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 1896. évi 
május 1-én 7584. szám alatt kelt leiratában 1896. évi 
május 9-én rendeltettek megtartatni, míglen a magas 
püspöki kar 1896. évi február 27-én tartott értekezletén 
utóbbiakat 1896. évi május 17-én határozta megtartatni, 
— ez utóbb emiitett ünnepségek megtartása tekintetében 
alkalmazkodva a magas püspöki kar határozatához, ren-
delem, hogy testvériségtek a hivatolt intézkedéseknek 
megfelelőleg két sz. misét szolgáljanak, egyiket 1896. 
évi május 10-ikén, a másikat május 17-én, mely utóbbira 
vonatkozólag rendelem, hogy az összes tanköteles gyer-
mekek legyenek jelen és áhítattal hallgassák, buzgó 
imát rebegvén és szent egyházi énekeket énekelvén. 
Továbbá, a mennyiben a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisztérium idézett rendeletében, az 
iskolai ünnepségekre vonatkozólag az isteni tiszteleten 
kivül, melylyel az ünnepség kezdetét veendi, még más 
meghatározott ünnepies ténykedéseket is előirt, melyek 
testvériségtekkel a kir. tanfelügyelőségek utján fognak 
közöltetni — rendelem, hogy azokat is anyagi helyzetük 
és egyébb körülményeiknek megfelelőleg teljesítsék. 
Valamint rendelem azt is, hogy ezek a millénáris ünnep-
ségek emlékezetére a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minisztérium 1886. évi .márczius 22-én 
704. ein. szám alatt kelt leiratához képest tartós életű 
fák, u. m. tölgyek, szilfák stb. ültettessenek, melyek 
helyett a mi híveinkre nézve czélszerübb, ha különböző 
fajú és tartós életű gyümölcsfák fognak ültettetni. Nagy-
várad, 1896. április 10. Pável Mihály, nagyváradi gör. 
szert. kath. püspök. 
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KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
= A kath. tanonczokat védő-egyesület 1896. 

ápril hó 26-án, vasárnap, d. u. 4 órakor a „Kath. tanon-
czok otthonáéban (II. ker. Toldy Ferencz-utcza 30.) köz-
gyűlését tartja. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit-
kári jelentés. 3. Jelentés a pénztár állapotáról. 4. A 
számvizsgáló bizottság jelentése. 5. A tisztviselők válasz-
tása. 6. Az igazgató-választmány és a hölgy-bizottság 
megválasztása. 7. Esetleges javaslatok. 8. Elnöki zárószó. 
A közgyűlés után az inasfiuk előadása : A fogadás. Víg-
játék egy felvonásban. Budapesten, 1896. ápril hó 12. 
Vezinger Károly, apát, egyházi elnök. Gróf Szápáry 
László, világi elnök. 

IRODALOM. 
= Megjelent Vallásos hymnus az ezredévre, az 

esztergomi főegyházmegyei hatóság jóváhagyásával temp-
lomi használatra. Szövegét irta Kutshera József, zenéjét 
szerzé Langer Viktor. Ara: Énekhangra orgonakisérettel 
és férfikarra 80 kr. a férfikar vezérkönyve mint szólam 
10 kr ; dallam szöveggel 5 kr. 100 példány 3 frt 50. — 
Ezen mű mint egyházi jóváhagyással ellátott s ezért 
templomban is énekelhető hymnus régi hiányt pótol, 
amennyiben soká kellett nélkülöznünk egy vallásos és 
hazafias éneket, melyet nemzeti ünnepeink alkalmával 
az istentiszteletekben használni lehetne, s melynek szer-
zését a „Religio Vallás" legújabban oly hathatósan 
sürgette. A komoly, tartalmas, honszeretet s vallásos 
érzettől áthatott szöveget magyaros lendületű ünnepi 
zene kiséri. Ajánljuk állandó, de kivált az ezredévi há-
laadó istentiszteleten való használatra. Az ének dalla-
mossága miatt könnyen betanítható. — Megrendelhető a 
„Kath. Egyházi Zeneközlöny" kiadóhivatalában, Budapest, 
V. Lipóttér 9. 

= A tervezett Didon-féle negyedrótü diszmüre 
megrendeléseket kér a kiadvány tervezője dr Kiss János 
(Budapest, Királyi Pál-utcza 13 sz.). Ára 40 frt, mely 
havi 2 frtos részletekben is törleszthető ; a törlesztést 
már most meg lehet kezdeni. Etiam erga 133 sacra ; 
kívánatra igen apró részletekben, 2 év alatt. Diszes 
prospectust kívánatra ingyen és bérmentve, több pél-
dányban is küld a tervező. Az eddig hirdetett 20—22 
külön álló képen kivül még más 30 szövegbe iktatott 
is fogja a müvet díszíteni. 

V E G Y E S E K . 
*** A lefolyt hét második nagy eseménye a 

millécáris tvjavaslat mellett az országos középiskolai 
tanáregyesület forradalmi állásfoglalásának a közoktatás 
eddigi vallásos jellegével szemben nyilvánvalóvá levése. 
A keresztény vallástól való apostasiának ez a millénáris 
kipattanása a felülről dédelgetett tanár-egyesületben 
csak következménye a vallás u. n. szabad gyakorlatáról 

szóló, már királvi sanctióval biró törvény 1. §-ának, a 
hol az van mondva, hogy „mindenki követhet bármely 
hitet és vallása," vagyis a vallása mindenkinek tisztán 
privát ügy. Ne csodálkozzunk tehát, mert ennek 
be kellett következnie. Délirant reges, et plectuntur 
achivi. A tanár urak a törvényhozó urak után kezdenek 
gagyogni. Kimondta a német sociálizmus, hogy „die 
Religion ist Privatsache;" a magyar törvényhozás 
megcsodálta és törvénybe iktatta ; a magyar tanári 
kar alkalmazza. Es még haragszunk a németekre ! 
Hisz ők csak készítik a mérget ! A ki beveszi a mérget, 
az a gyilkos ! Kath. ember az ily tanáregyesületben nem 
lehet tag — C 9 a k kötelességfeledő ! 

— Ritka é s Örvendetes vallási nyilvánulás, lélek-
emelő és szivüditő ajtatosság tartatik pestmegyei Jenőn a 
helybeli és környékbeli hivek nagy örömére, v. i. szt. missziók 
tartatnak ápril hó 19-től—26-ig a paulai szt. Vinczétől alapí-
tott hitterjesztő egyesület két kitűnő rendtagja: főt. Nach-
tigall Ferdinánd és Lollok József, (volt esztergomi kano-
nok), lazarista atyák által, kik szóval, példájuk és életük-
kel hirdetik Üdvözítőnk és egyházának magasztos tanait, 
Isten dicsőségére, a hivek üdvösségére. Eme szt. missziók 
Isten kegyelmével bizonyosan sok lelki hasznot fognak 
eredményezni, és némiképpen egyensúlyozni fogják ama 
lelkikárokat, melyek a modern vallástalan újítások minde-
nütt hazánkban okoztak. 

— A király kiállítása. O felsége a király nem ke-
vesebb, mint egy millió forint értékű műkincset küldött 
a történelmi kiállítás számára. A ránk magyarokra nézve 
nagyérdekü ereklyéket ő felsége, a bécsi fegyvermuzeum 
nagyhírű őre, Vendelin-Böheim személyesen szállította 
Budapestre és a kiállítás történelmi főcsoportjához, a hol 
tőle maga a főcsoport igazgatója Szalay Imre dr minisz-
teri tanácsos vette át. A királyi tárgyak között van a 
Corvinák egész sorozata, Báthory István fegyverzete és 
II. Lajos király pánczélja, melyek históriai értékükön ki-
vül ritka diszükkel is legkiválóbb tárgyai lesznek a törté-
nelmi kiállításnak. 

— Kongrua. Kőnyomatos hírmondás szerint a val-
lás- és közoktatásügyi minisztériumban már ama rendelet 
is elkészült, mely a nagyobb egyházi javadalmak jövedel-
mének összeírását is szabályozza és előírja. Mit szól ezek-
hez a miniszteri rendeletekre alapított összeírásokhoz a 
kath. egyház Istentől nyert önállósága és autonomiája. A 
nagy felkavarásnak nem lesz-e nagy baj a vége ? S vájjon 
egyátalában nem lehetett volna-e állami beavatkozás nél-
kül végezni ezt a dolgot, egyszerűen ugy, hogy az egy-
ház megállapította volna az uj kongruát s a kinek ennél 
kevesebb jövedelme van, annak közös erővel egyházi for-
rásokból, vagy ha ezt el nem kerülhettük volna, állami 
segítségből, de egyházi kezek megadták volna a pótlást? 
Sión őrei vigyázzatok ! A modern állam keze az egyházi 
javakra nézve nagyon szurkos, nagyon tapadós. Addig 
manipulál és operál körülöttük, míg rajta tapad minden. 
Franczia, Spanyol, Olaszország példái elég nagy — intés ! 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Jézus szerette hazáját ! — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : A mellőzött herczegprimás. — 
B a r s - S z e n t k e r e s z t Főpásztori szózata milléniumnak a beszterczei egyházmegyében egyházi és iskolai megünnepléséről. — 
K a i o c s a . Főpásztori rendelet a millénium egyházi és iskolai megünneplése iránt. — Katii. Nevelés- és Tanításügy : „A vallásoktatás 

helye a középiskolában. — Irodalom. — Vegyesek. 

Jézus szerette hazáját! 
„Vajha megismerted volna te is, 

legalabb ezen a te napodon, a mik 
békességedre szolgálnak !" Jézus szava 
Jeruzsálemhez. 

(Milléniumi beszéd.) 

Az az Isten, kinek szive emberi módon 
dobogott, kinek szivében a gyermekek, a sze-
gények, a betegek és a bűnösök i ránt oly ki-
mondhatatlan és mély szeretet lángolt, milyet 
nem látot t a világ ; z előtt soha, kinek érzelem-
világa beláthatatlan mélységében a baráti s 
családi érzelmeket is megszentelé: a názárethi 
Jézus szerette hazáját is. Szerette Palasztinát, 
melynek áldott földjében kegyessége és könyö-
rülete a legszeretetreméltóbb emberi vonások-
kal megjelent; szerette azt a népet, mely-
hez fűzték a dicsőséges múltnak összes em-
lékei, az isteni és emberi szövetség minden 
tanúsán a, a patriarkhák és próféták szent ha-
gyományai, szülőföldjének varázsa és Názáreth 
szűzi gyengéd lilioma, kinek illatos tiszta 
kelyhében mint harmatgyöngy a magasból meg-
jelent. . . . A názárethi Jézns első sorban hona 
és népe megváltásán fáradott. A saját népét 
óhaj t ja első sorban megnyerni mennyei Aty-
jának, ki őt küldötte; a zsidó népet akar ja 
első sorban Isten országába vezetni s váltság 
müve áldásaiban részesiteni. 

Miután Jézus az olajfák hegyének gerinczén 
átlépett, lábai előtt lá t ta elterülni hona fő-

városát, Jeruzsálemet. A már-már Isten-gyilkos 
Jeruzsálemet igy feddi: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, 
mely megölöd a prófétákat és megkövezed 
azokat, kik hozzád küldettek, hányszor akar tam 
egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk egybegyűjti 
csirkéit szárnyai alá és nem akartad !" Azután 
zokogva igy fo ly ta t ja : „Vajha megismerted 
volna te is, legalább ezen a te napodon, a mik 
békességedre szolgálnak !" — a lábai alatt el-
terülő látvány szomorúsággal tölti el. 0 sír, köny-
nyezik fölötte. 

De ti könnyek, édes Jézusom drága köny-
nyei, melyeket hullattál néped, nemzeted, hazád 
szomorú sorsa felett, mert nem ismerte meg 
látogatásod idejét . . . ! az emberiség összegyűj-
tö t t t i teket és két térdre borulva imád, mert 
meg taní tot tak szeretni hazát és nemzetet. 
Könnyeidnek árjával szentelted meg Jézus 
honfi-búnkat és fájdalmainkat, melyek a jelen 
válságos küzdelmei között a jövőért aggódó 

j lelkünk szemhatárára borulnak és elfödik el-
ülünk az eget. Isteni dicsfénybe helyezéd a 
lelkünk természetébe oltott szent érzelmeket, 
melyek hazánkkal, a mult dicső hagyományaival, 
a hármas bérez s négy folyam közt elterülő 
honfivértől termékenyült területtel, gyermekkori 
emlékeink kiir thatat lan varázsával, ifjú törek-
véseink szinhelyével, férfi-korunk reményeinek 
földi jutalmazójával összekötnek. Széttéphetetlen 
kötelékekkel fűznek e hazához, melynek minden 
hant já t a honfiúi bánat könnyei, hős eleink 
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vére s egy ezredévnek dicsősége és szenvedése 
megszentelt e néphez, mely az Ázsia s ivatagjáról 
ide vándorolva Árpád apánk vezérlete a la t t 
hazát a lkotot t , és melyet sz. Is tvánunk a 
nyugat-eur, ' pai műveltség sánczaiba vezetett . 

És most, édes Jézusom, a lepergett ezredév 
alkonyán és az ujabb ezredév reménységének 
hajnal-hasadtával tekintsünk vissza nemzetünk 
múl t jának képeire, melyek elvonulnak lelki 
szemeink e lő t t ! Egy ezredévnek szenvedése kér 
él te t vagy ha lá l t ! 

Látom Alpár aranykalászszal ékes rónáin 
pihenni meg fehér lován ülő Árpád büszke 
tek in te té t , melyet széjjel hordoz a té j je l s 
mézzel folyó magyar Kanaán s ikja i fölött. 
Harczias s vitéz szivéből szemein á t örömköny-
nyek csordulnak és hálafohász emelkedik keb-
léből Hadúrhoz, hogy kivezette magyar népét a 
magyarok Mózese Álmos ál tal s ivatag s te rmé-
ket len országok közül és bévezette az igéret 
földére, a téjjel-mézzel folyó Kánaánba . . . . Előt-
tem száguldanak a vitéz hadak, mint ejtik 
re t tegésbe Európát , mely e vitéz kalandvágyó 
fa jnak összetörésére, leigázására és ki i r tására 
törek z i k . . . . 

A Gondviselés azonban szent István ki-
rályunk által a kereszténység friss gályát ol t ja 
a vad mag ar törzsbe; megnemesi t i e faj t , 
melyben annyi dacz és büszke erély, fellángolás 
és nemes hév, vitézség és jósziv, szabadság és 
jogszeretet összpontosul. . . . Isten, ki kiragadta 
Ázsia barbár hordái közül és i t t a hármas bérez 
a l ján s a négy folyam között neki hazát jelölt, 
nem engedte, hogy leigázhassa Európa azt a 
népet , mely magára ölté Krisztus igáját , hogy 
megszeliditse erkölcseit és megnyissa e lő t te a 
nyugot-európai művelődés zsilipéit. 

Te voltál, Jézus, o l ta lma a megpróbál ta tás 
napjaiban ; t e voltál segitsége nehéz perczeiben ! 
Te hoztad föl Kárpá t szent bérczeire; t e mente t -
ted meg annyi vér és viszály között , Sajó, Mo-
hács u t á n ! 

Sőt t e rak tad Nyugat védőfalává; te te t ted 
azt, hogy az európai polgárosodásnak megbecsül-
he te t len szolgálatokat tegyen ! Gyakran b o n t o t -
ták vérfolyamok Európa e védőfalá t ; megakadt 
társadalmi, gazdasági, tudományos és irodalmi 
művelődésünk; de megmente t tük az európai czi-
vilizácziót. Es ez örökös dicsőségünk marad ; 
he rvadha ta t l an repkény-koszoru Magyarország 
géniuszának homlokán. 

Te őrködtél fölöttünk, midőn sirva nyögtünk 
a török hódoltság gyászos rabigájában . . .! A te 
ótalmad és segitséged által tö r tük szét a körök 
rabigát és tűztük föl a szent keresztet ős Buda 
ormai ra ! 

Te o l to t tad belénk és ápoltad a szabadság-
szeretet lángját , midőn a váltság óráiban, min t 
a sasok szálltunk vívni a lko tmányunk , önálló 
ál lami létünk érdekében ! . . És akkor is, mikor 
szomorkodtunk, búsul tunk és némán szenvedtük 
a kényuralom vérnászát és az aradi vér tanuk 
Golgotháját , te őriztél, hogy kalandos vállala-
tokba ne bocsátkozzunk és állami életünket sem 
a felségsértés, sem a király gyilkosság vádjaival 
be ne szennyezzük . . .! Képletekben s allegóriák-
ban szóltak a költők, ós a fájdalom mélabujával 
hangzot t a megtör t sziv búsongó elegiája a költő 
lan t ján : 

„Ne várj, midőn temető vau ott . . . 
Ne metij tovább, vértől áradott . . . 
Qsak vissza, vissza ! nincs itt kikelet 
Áz élet fagyva van s megdermedett ?u 

Még- ekkor is biztunk az Árpádok, szt. Ist-
vánok, szt. Lászlók, nagy Lajosok, Hunyadyak 
nagy Istenében. Es Te! megsajnál tad szenvedé-
seinket, meghal lgat tad könyörgéseinket és fel-
tűzted honunk egére a béke és szabadság n a p j á t . . . 

Elünk még ma is. Áll magyar, él Buda még! 
El i t t egy maroknyi nép, mely a jelen válság 
küzdelmei között is a múl tnak dicső emlékeiből 
és az ős hagyományokból kifejleszti a jövendő 
eszményét, a kibontakozás reménységét, az uj 
ezredév konszolidált ál lamát. Mert nem lehet» 
hogy annyi sziv hiába onta vért, és keservben 
annyi hű kebel szakadt meg a honér t ! 

A jog- és szabadságot t ipró idők nagy teme-
tőjében zokogó költőnek resignácziója és kétség-
beesése fá jdalommal zen é lan t ja hú r j a in : 

Multadban nincs öröm; 
Jövődben nine* remény. 
Hanyatló szép bazám ! 
Miattad vérzem én ! 

És te édes Jézus, engedd, hogy mig fü-
lemben zsongani hallom e fájdalmas dalnak 
gyász akkordjai t és a jelen Is tentől való el-
pártolásnak óráiban elsirdogálom e bus elegiát : 
szent reménységtől ihletve kiderülni lássam 
fölöt tem az ég boltozatát az idők zivataros 
nehéz fellegei közül, édes bizodalom kéjes re-
ménysége rezdüljön á t a szivemen és a lelke-
sedés könnyeivel a szememben énekelhessem : 

„Multadbau nincs öröm ! 
Jövődben van remény !" 
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Hirdethessem a kibékülés és reménység 
szózatát, min t egykor ha lhata t lan Széchenyink : 
Epedésim nem ho l t aka t i l le tnek; bús hangja i 
nem halot t i zene; a jövendő lehet k o r o d ! 

Mi katholikusok, kik tán to r i tha ta t l an hit-
hüséggel ragaszkodunk egyházunkhoz, mi sze-
r e t j ü k hazánkat . Mert ez valóság; „az anyának 
csókja, anyádnak könnye, gyermekednek első 
mosolya, mely földöntúli boldogsággal tö l t i el 
kebledet szivednek legelső megindulása, az a 
meggyepesedet t s i rhant , mely a l a t t gyerme-
ked vagy szüleid csont ja i porladozik, az 
napsugár, az aranykalászszal hullámzó mező-
ség, üditő r ingó bölcsőd tündérmeséje, a róna 
délibábja, a felhőkbe vesző hegycsúcsok, a sut-
togó erdő, a csobogó pa tak . . . ez mind, mind a 
te hazád. . 

Mi szeretjük e hazát lánggal, hévvel, mely-
hez egy ezredév dicsősége és szenvedése csatolt . 
Engedd, édes Jézus, hogy az u j ezredévben 
t i sz te l t té legyen Isten törvénye és a királyi 
t rón, min t vala a múl tban ! 

Borul jon térdre Is ten előtt az egész nemzet 
a mul t ezredév szenvedéseiért és áldásaiért , hogy 
megengedje ő, ki a nemzetek u ra lmát és élet-
t a r t a m á t kiméri , e nemzetnek érni az uj ezred-
évet szent hitében, boldogságban. Engedje meg, 
hogy e nemzet tör ténelmi hivatását , keresztény 
hagyományai t , jövendő létének e követelmé-
nyeit felismerje, és testvér-csók forrassza össze 
minden fiát. . . . ! Viruljon e hon a béke magasztos 
ölében! Ne t ipor jon szét szent jogoka t és ne szent-
ségtelenítse meg ava ta t lan kézzel az ezredéves 
hagyományokat , m e r t különben maga ásta 
sirba dől. A kereszténység géniusza, mely őrző 
angyala volt a veszély idején, ne távozzék 
soha oldala mellől! Es mennyiben elűzték volna 
s vele együt t kirebbent a boldogság galambja, 
hozd, oh ! hozd vissza angyalszárnyakon, hogy a 
nagy ősök mél tó unokái köszönthessék az u j 
ezredév ha jna l á t ! Borul jon le té rdre mindenki 
a szent korona e lő t t ! A nürnbergi városház 
festményén lá tható , min t borul tak térdre a jó 
mürnbergiek, mikor a német császári koronát , 
jogar t és ékszert mennyezet a la t t fényes kiséret 
v i t te a nürnbergi várba. . . . Igy volt a szent 
korona kegyelete tá rgya a magyarnak, . . . 
Legyen az továbbra is! És ragyogjon ezen tul 
is a szent koronán a ket tős kereszt, nem mind 
puszta heraldikai disz, hanem élő valóság ! 

A középkor lovagjainak eszményképe IX. 

sz. Lajos szívesen fe la jánlot ta a töröknek pén-
zét s a túszokat ; azonban a szultán tőle más t 
kivánt, egy kis darab konszekrál t ostyát. „Ezt 
nem tehet jük, ha mindnyájan is elveszünk!" 
volt Lajos felelete. Mi is szeretni fogjuk ha-
zánkat az uj ezredévben, min t a múltban, hisz 
ez állam és az egyház tö r téne te össze voltak 
forrva.*) . . . Kívánják bár életünket, vérünket , 
vagyonunkat . . . szívesen feláldozzuk, h gy bol-
dognak lássuk e hon t ; de egy kis konszekrál t 
ostyát, h i tünket ne k ö v e t e l j é k ! . . Ezt nem ad-
hat juk. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, 
min t az e m b e r e k n e k . . . Ne bántsd a m a g y a r t ! 
Ne bántsd hi tét , mely ótalma, segítsége, vigasza 
vol t a múltban, melyet nem nélkülözhet a 
jelenben és a jövendőben sem. 

És te szűz anyánk, régi jó pá t rónánk , 
nemzeti lé tünk egének ezeréves csillaga, ra-
gyogj tovább, vezesd választot t nemzeted az 
ujabb ezredéven át, dicsőségére Istennek, j avá ra 
önmagának , s bizonyságára a te vezető fényes-
ségednek. . . . Égi Anyánk, Nagy asszonyunk, 
üdvözlégy Mária, ki voltál Jézus Krisztusnak 
any ja ! . . . 

Hogy fölismerje e nemzet legalább ezen az 
ő n a p j á n . . . a mik békességére szolgálnak! Ugy 
legyen! Amen! Kozâry Gyula. 

EGYHÍZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, ápr. 27. A mellőzött herczegprimás. — 
A jó értesülésekkel rendelkező „Esztergom" innen 

Budapestről a következő nagy közérdekű tudósítást kapta : 
Kormánypárti körökben nem egy könnyen jutottak 

elhatározásra arra nézve, hogy a milléniumi ünnepélyek 
alkalmából, a törvényhozás két házának együttes tisztel-
gésénél ki legyen a szónok ; váljon az eddigi szokásnak 
megfelelőleg a herczegprimás-e, vagy pedig a főrendiház 
avagy az alsóház elnöke. Magának a kormánypártnak 
úgynevezett oszlopos tagjai között sem hiányoztak, akik 
hangsúlyozták, hogy nem kell egyszerre szakítani a múlttal. 
Ezért azt kívánták, hogy a herczegprimás legyen a szónok, 
akit ez a tiszt nemcsak magas méltóságánál fogva megillet, 
de aki személyes tulajdonainál fogva is erre kiválóan 
alkalmas. 

Attól sem kell félni, hogy olyas valamit mondhatna 
a milléniumi tisztelgésnél, ami a liberális pártot az ország 
előtt kellemetlenül érinthetné ; mert beszédjét úgy is be 

*) Belgrád mindegyik kövéhez magyar katholikus 
vére tapad ; Mohács mindegyik virágjához egy-egy kath. 
honfi neve van tűzve; Sajó, minden hulláma, mely part-
hoz verődik, a magyar és a katholikus gyász szószólója; 

; a szabadságharcznak papjait adta ; a kibékülés szózatát 
leghathatósabban adta. 
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kellett volna előzetesen ő felségének a kormány utján 
bemutatnia ; akkor pedig a kormány a beszédnek nem 
tetsző részeit kifogásolhatja. Simor herczegprimásnak is 
be kellett ilyenkor beszédjeit mutatni. Arra is utaltak 
ezek a kormánypárti férfiak, hogy a katholikusok között 
nagy felháborodást fog okorni az, ha] a herczegprimás 
mellőztetik, pedig a milléniumi ünnepélyek sikere is meg-
kívánja, hogy a katholikusok azokban részt vegyenek, de 
meg a politikai okosság is ugy hozza magával, hogy 
mindent el kell kerülni, ami a katholikusokat még jobban 
az ellenzék felé terelné. Mindezen kapaczitálások daczára 
nem győzött ezeknek nézete sem a szabadelvű klubnak 
tanácskozmányaiban, sem a miniszteri tanácsban. Yoltak, 
akik a főrendiházra is hivatkoztak, a mely szerintök 
könnyebben megnyugszik abban, ha a herczegprimás tartja 
a hódoló beszédet, mintha azt a képviselőháznak elnöke 
tartaná. Mindazonáltal ez sem használt. Sem a befolyásos 
szabadelvű párti képviselőknek, sem pedig a kormány 
többségének ez nem kellett; sőt határozottan követelték, 
hogy Magyarországnak, teliintettel az életbeléptetett egyház-
politikai törvényekre, ezeknek megfelelően kell eljárnia. 
Magyarország ma már nem felekezeti állam, de hivatalosan 
már nem is keresztény. Az egyházaknak meg kell adn1 

az őket megillető helyet a templomban, de nem a 
nyilvánosságban, a közéletben.*) „Éppen az volt eddig 
a bajunk — jegyezte meg egyik liberális államférfiú — 
hogy a hatalmi szférák nem voltak eddig kellőképen 
elkülönítve; most mikor ezt nagy harezok árán elértük, 
ne kezdjük újra a régi politikát. Mutassuk meg az országnak, 
hogy a papság helye a templomban van, azon kivül mi 
vagyunk az urak.11 

A főrendiházzal még könnyebben végeztek, mint a 
herczegprimással, aki nemcsak a magyar katholikusoknak 
főpapja, de az ország egyik legelső közjogi méltósága is. 
Az egyházpolitikai mozgalmak a képviselőházból indultak 
ki; a képviselőház elejétől fogva kitartó volt, arra támasz-
kodtak a kormányok, a liberális eszméknek legelső, leg-
bátrabb harezosa Szilágyi Dezső, a képviselőháznak jelenlegi 
elnöke volt. Ha ezt bizzuk meg a szónoklattal, nemcsak 
a liberális eszméknek legelső harezosát tüntetjük ki, de 
azt is jelezzük ország-világnak, hogy ezen eszmék egyúttal 
a demokracia győzelmét jelentik a főrendiház és az abban 
képviselt arisztokráczia fölött. Ilyen érveket vetett a 
mérlegbe a liberális párt és a kormány tagjainak többsége. 
Világos, hogy ily okoskodás előtt meghajlott a többség, 
es el kellett venni az ország katholikusainak íöpapjától 
azt a szerepet, a mely őt a szokás és jog szerint meg-
illette. A méltatlanság és jogtalanság ennélfogva, a melyet 
Magyarország herczegprimásán elkövettek, nem csak az 
ő magas személye ellen van irányozva, hanem az egész 
ország katholikussága ellen, az ország keresztény jellege 
ellen. Ez az intézkedés hivatva van tényleg is dokumentálni 
a magyar államnak felekezetnélküli jellegét, továbbá azt, 
hogy az arisztokráczia kezéből a vezérszerepet a demokraczia 
vette át.**) Igy boszulta meg magát a liberális egyház-

politika az arisztokráczián, megfosztván azt eddigi nym-
busától, vezérszereplésétől. 

*) A vallásoktatást az iskolából kiküszöbölni óhajtó tanár 
urak ezek szerint az elvek szerint csicseregnek. A capitte foetet 
piscis. A szerk. 

**) A szabadelvű országos városligeti felvonulás élén lovagló, 

Bars-Szentkereszt. Főpásztori szózat a milléniumnak 
a beszterczei egyházmegyében egyházi és iskolai megünnep-
léséről. — 

Justitiam erga Deum, religionem appellat celebra-
tissimus antiquitatis orator Cicero, iustitiam autem erga 
parentes, pietatem. Utraque monet nos solemniter reco-
lere diem, quo mille annorum possessio recolitur terrae, 
quam patriam vocamus nostram, in qua vivimus, movemur 
et sumus, sub tutamine salvificae crucis, quam amplexi 
sumus laboribus apostolicis Stephani, primi nostri regis 
saneti. 

Depopulatam cernimus vehementius circa quaque 
religionem, dum nos fidem adhuc conservavimus Deo ; 
vilescit patriae nomen et vis, quam pectoribus indidit 
nomen hocce sanctum, nunc, in magno mundi circa materiam 
concursu ; ast adhuc inter nos, ut persuasi esse volumus, 
nullus iniustus ac perditus animo invenitur, qui non 
accineret iubilis per omnes patriae nostrae oras exsultan-
tibus. 

Quod igitur iam prius animo concepi, Vos Fratres 
et Filii dilecti, quorum religio in Deum et pietas in 
patriam nostram communem nota sunt, provocare, ut in 
signum coniunctionis animi nostri, eadem die grates solem-
niter reddamus Deo in limine actorum —Numine adiuvante 
— mille annorum, et eorum, quos ad maiorem gloriam 
Dei et patriae nostrae, salutemque nostram ingredimur 
dierum, id nunc in effectum deducere festino, dum innotuit 
mihi diem 10-am mensis Maii, seu Dominicam V-am post 
Pascha defixam esse, ad concelebrandum in omnibus 
urbiöus, oppigis et pagis diem iubilaei miilenaris ; dispo-
noque, ut die hac 10-a Maii, in omnibus eclesiis, in 
quibus divina asservantur, et ad quas filiales ecclesiae 
quoque accersendae erunt, Sacrum Missae Sacrificium 
solemniter celebretur, praemisso hymno Ambrosiano „Te 
Deum" cum orationibus praescriptis, et in fine Missae 
solemnis adiungatur lingua loci vernacula oratio, ut infra. 

Ad sacra haec iubilaea autem invitandae erunt 
omnes iurisdictiones et magistratus civitatum, respective 
superiores communitatum, omniaque ea agenda sunt, 
quae sensum religionis et amoris patriae in fidelibus 
augere et conservare idonea videbuntur. 

Provoco simul DD. Curatos, velint disponere, ut 
attacta solemni die mane, moxt post salutationis Angeli 
pulsum, instituatur media hora pulsus campanarum. 

Oratio. 
Deus, a quo cuncta bona procedunt, et in cuius 

manu deposita est sors, salusque gentium : da genti 
nostrae hungaricae, Tibi iam-iam per mille annos intime 
adhaerenti, ineunte quoque secundo millennio illam, quam 
mundus dare non potest, pacem ; tuere caram nostram 
patriam laboribus apostolicis sancii nostri regis Stephani 

valamint a szabadelvű vallástalanság törvényeit megszavazó mágnás 
urak eljátszották arisztokrácziájuk történeti jogát. A ki meg-
bontotta a történeti jogrendszert : az viselje annak következményeit. 
Megérdemelte. A szerk. 
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santificatam ab internis, externisque hostibus, ut sublata 
hostium formidine, tempóra sint in regno Mariano tran-
quilla, utque gens nostra omni virtutum genere florens, 
avitam gloriam ultro quoque Te adiuvante custodire, 
talem ad laudem SS. Nominis Tui, sub potentissima 
Patronae regni Hungáriáé tutela excolere, augereque pos-
sit ac valeat. Amen. 

Könyörögjünk. 
Isten, a kitől minden jó származik, s kinek kezében 

le van téve a nemzetek sorsa és üdve: engedd kegyesen, 
hogy a Hozzád ezredéven át bensőleg ragaszkodó magyar 
nemzetünk, a második ezredév beálltával is élvezhesse 
azt a békét, a melyet a világ nem adhat ; óvd meg a 
szt. István alkotta édes hazánkat minden kül- és bei-
ellenségtől, hogy az ellenfél veszélyét elháritva, nyugalom 
honoljon országunkban, s hogy az erények minden ne-
mével ékeskedő nemzetünk ősi dicsőségét isteni segít-
ségeddel ezentúl is megőrizhesse, azt a szent Neved tiszte-
letére a boldogságos Szűz Máriának, Magyarország hatalmas 
pártfogójának oltalma alatt továbbra is fejleszthesse s 
gyarapíthassa Amen. 

In S. Cruce, 19 a Április 1896. 
Carolus, m. p. Eppus. 

Kalocsa. Föpásztori rendelet a millénium egyházi 
és iskolai megünneplése iránt. — 

Circularibus meis litteris die 18-a mensis Decembris, 
proxime praeteriti, sub nro 5268. editis confirmiter hisce 
ad notitiam Yener. et Hon. Cleri mei dioecesani perfero 
publicas solemnitates millenares Budapestini quidem, regni 
capite, die 3-a mensis Maji a. c. in praesentia Suae 
Sacratissimae Majestatis totiusque Augustissimae Domus 
Regiae, — per totum vero regcum Dominica proxime 
sequenti, die nempe 10-a ejusdem mensis Maji, festivis 
sacris ecclesiasticis ubique celebrandis inauguratum iri. 

Ad huncce finem, pro archidioecesi mea hisce dispo-
no, ut supra dicta die, Dominica nempe V. post Pascha, 
in cunctis ejusdem ecclesiis, in quibus sacra cantata ha-
beri soient, sacrum solemne celebretur, in quo praeter 
orationes diei sumatur etiam collecta pro Papa et Rege, 
ad finem Missae vero intonante sacerdote decantetur hym-
nus „Te Deum laudamus" cum oratione convenienti, cui 
praemissô V. „Justum deduxit" etc. et R. „Et ostendit 
illi" etc. addatur oratio de S. Stephano Rege „Concede 
quaesumus Ecclesiae" etc. 

Argumentum sacri sermonis hac die hebendi sit 
sacrae solemnitati conformis. Excitetur nempe populus 
fidelis ad fidem catholicam a majoribus nostris tanto fer-
vore susceptam et tanto zelo exercitam, fideliter practice-
que tenendam. Yel fiat exhortatio ad gratias Deo débité 
reddendas pro innumeris beneficiis genti nostrae per sae-
culorum decursum concessis. Vel celebrentur condignae 
laudes B. V. Mariae, Magnae regni nostri Dominae et 
Patronae. Aut alia similia. 

Ad solemnitatem vero isthanc frequentandam tum 
populus fidelis de ambone tempestive excitetur, tum ma-
gistrate civiles et militares congruo modo invitentur. 

Datum Budapestini, die 16-a Április, 1896. 

A nagymélt. magyar püspöki kar f. évi február hó 
27-én Budapesten tartott tanácskozmányában elhatározta, 
hogy szeretett hazánk ezeréves fenállásának alkalmából 
országszerte tartandó iskolai ünnepségek a katholikus 
népiskolákban f. évi május hó 17 én tartassanak meg. 

Ezen ünnepségek sorrendjét és módozatát megállapító 
Utasitásomat és az ezen alkalommal felolvasandó Értekezés 
•/. és '//. a- megfelelő számú példányban azon felhívással 
küldöm meg a t. lelkész Uraknak, úgy is mint iskolaszéki 
elnököknek, hogy a millénáris iskolai ünnepségek meg-
tartása iránt mielőbb megfelelőleg intézkedni, a tanitó 
urakat ez irányban mindenkép támogatni és velők együtt 
vállvetve oda törekedni szíveskedjenek, hogy az iskolai 
millénáris ünnepségek minél fényessebben, jelentőségükhöz 
minél méltóbban tartasssanak meg. 

Egyben elrendelem, hogy az iskolai millénáris ünne-
pélyt vezető és rendező plébános és tanitó urak az ünne-
pély végbement megtartásáról, a lefolyt program fel-
sorolásával emléklapot készítsenek és azt az iskolaszéki 
tagok által alá ratva a kerületi esperes urak utján az 
egyházmegyei főtanfelügyelői hivatalhoz terjeszszék be, 
hogy ott egybegyűjtve örök emlékül a főegyházmegye 
irattárában elhelyeztessenek. 

Kelt Budapesten 1896. évi ápril hó 16-án. 
Georgius, Archi-Episcopus. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
„A vallásoktatás helye a középiskolában." 
Az országos középiskolai tanáregyesület 1896. évi 

ápril hó 13 án választmányi ülést tartott, melynek tárgya 
volt többek között a congressus középiskolai szakosztálya 
programmjának megállapítása. A 4-ik pontban szerepel: 
„A vallásoktatás helye a középiskolában. Előadó dr Sziget-
vári Iván (Budapest). 

Végig olvasva a gyűlés lefolyását, mély fájdalom-
mal láttam, hogy vannak a tudós középiskolai tanárok 
között néhányan, kik a vallástanitást a középiskolákból 
teljesen kiküszöbölni szeretnék. Kik „találnak teret szóval 
és Írásban hirdetni tnerésznek látszó tanokatKik meg-
feledkeznek arról, hogyha az ifjúságot megfosztjuk hité-
től, oly nemzedék fog felnövekedni, mely nem kiméi sem 
Istent sem királyt. — A választmányi ülésen elhangzott 
elveket az idők jelének tekintetem, mely igen hangosan 
felhivja Sión őreinek figyelmét. „Attendite et videte." 
Hogy az olvasómnak tiszta képe legyen, ide igtatom az 
ülés ide vonatkozó részét, melyből levonhatja kiki a kö-
vetkezményt : 

„Szigetvári : „A vallásoktatás helye a középiskolá-
ban." — hozza szóba. Kötelességének tartja a végleges 
döntés előtt a következőket elmondani : A mikor a vá-
lasztmány első izben, 1895. okt. 14-én foglalkozott e 
tétellel, akkor is kijelentette határozottan, hogy ő ez elő-
adásban a vallásoktatás eltörlését fogja inditványozni. A 
kérdés pro és contra már akkor is nagyobb vitára adott 
okot, de végre a választmány elfogadta a kérdés kitűzését 
és őt jelölte ki előadónak. Most újra megkérdi a választ-
mányt: vájjon nem tartják-e az egylet érdekével ellenke-
zőnek, hogy habár nem az egyletben, de az egylet által 
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rendezett szakosztályban és éppen az egylet egyik tiszt-
viselője tartson ilyen előadást. Neki magának, nincs szük-
sége arra, bogy akár az egylet, akár a congressus vállán 
állva hirdessen merésznek látszó tanokat ; talált ő erre 
eddig is teret, hirdette szóval is, Írásban is. Az egyletet 
pedig éppen nem akarná semmi bajba keverni, éppen 
azért még egyszer kéri a választmány nyilatkozatát." 

„Alexander szerint Szigetvári bizonyára nem a XXV. 
század iskoláját akarja organizálni, hanem tekintetbe veszi 
korunkat. Ha atheista szempontból ellensége minden val-
lástanitásnak, akkor előadását ellenzi. Ha ellenben kifejti 
a mostani vallástanítás hibáit és azon conclusiora jut? 
hogy a középiskolában el kell törölni és a családra bizni? 

akkor előadását a kérdés megvitatása czéljából igen hasz-
nosnak tartja ; a mai vallástanítás compromittálja a val-
lást és a többi tárgyakat.11 

„Beöthy szerint Szigetvári conclusioja nem helyes. 
Ha ma rossz a vallástanítás, a mint hogy mindnyájan 
annak tartjuk, abból nem az eltörlés, hanem a reformatas 
szüksége következik." 

„Müller : Ha Alexander a vallástanitást az iskolában 
szükségesnek tartja, az csak azt mutatja, hogy nincsen 
olyan nagy fia, mint neki, a kit a vallástanitással inkább 
vallástalanná tehettek volna.* 

„ Vámossy látott arra példát, hogy 13 éves kath. 
gyerek a bűnöket tanulta és összecsapta kezeit, hogy ennyi-
féle bűn létezik és azt neki a vallásból kell megtanulni11. 

„Erödi: A mai állapot olyan, hogy a kérdést okvet-
len szőnyegre kell hozni. Egyik budapesti középiskolában 
tettek is e tárgyban fölterjesztést. A túlterhelésnek is a 
vallástanitás az egyik oka, mert megértés nélkül kell be-
magolni a könyvet." 

„Fest nem tartja lehetetlennek a reformot ; az kel-
lene ugyanis, hogy legyen itt is ellenőrzés ugy, mint más 
tárgyakban és hogy a vallásoktatók éppen ugy tegyenek 
paedagogiai tanárvizsgát, mint a rendes tanárok. Ha a 
congressus sürgetné a reformot, talán győzne." 

„Mindnyájan kivánták, hogy Szigetvári még egyszer 
nyilatkozzék, hogy milyen szellemben akarja megtartani 
előadását." 

„Szigetvári a következő nyilatkozatot tette: Állás-
pontomat legrövidebben a német szocziálisták gothai pro-
grammjával fejezhetem ki: Die Religion ist Privatsache. 
Az állam ne avatkozzon bele a polgárok vallásába sehol, 
az iskolában se. Tanítását bízza rá a családra. A vallás-
tanitás bajait itt nem akarom részletesen kifejteni, senki 
sem szólalt fel itt védelmére, mind egyetértünk abban, 
hogy a mostani tanítás nagyon rossz. En egyenesen er-
kölcsrontónak tartom. Az elnök szerint hibás a conclusióm ; 
valóban, ha más tárgyról volna szó, abból, hogy rosszul 
tanitják, én is arra a conclusiora jutnék, hogy reformálni 
kell. Csakhogy a vallástanitás reformálására nincs módja 
az államnak se. A mit Fest emiitett, csak jámbor óhaj-
tásnak tartom, mert kivihetetlen. Határozottan ki kell 
jelentenem, hogy ha azt kívánják tőlem, hogy a reformá-
lásra tegyek javaslatot, nem vállalkozom előadásra. A kérdés 
végre is ez: akarunk e oda eljutni, a hová a világ nagycn 
müveit államai, pl. Franczia- és Olaszország, Svájcz és 
Észak-Amerika eljutottak, hogy t. i. a vallástanitást a 

középiskolában eltörölték. Nekem meggyőződésem, hogy 
ide kell jutnunk, nincs más megoldás ; legfölebb olyan 
moráltant tudnék elfogadni, mint a franczia iskolákban 
van. Még egyszer kijelentem, hogy az előadás megtartá-
sához nem ragaszkodom, döntsön a választmány." 

„Határozat : A választmány az előadást fölveszi a 
programmba és előadónak Szigetvárit jelöli ki. Az itt fel-
merült eszmecsere is mutatja, hogy a kérdés megvitatása 
haszonnal fog járni." 

Az itt elmondottak minden egyes szava nemcsak az 
álliberalismusnak akar hódolni, hanem mélyen sérti a 
nagyméltóságú püspöki kart, kinek felügyelete alá van he-
lyezve a vallásoktatás. Minden egyes szó rágalom, mely 
mélyen sérti a katholikus érzületet. Vádolja a püspöki 
kart arról, hogy nem törődik a vallásoktatással, mert a 
vallástanitás mostani rendszerét határozottan rossznak 
mondja. Ámbár elfogadjuk, hogy van hiba, hogy feltétle-
nül szükség van re formálást" a, de ebből nem az követke-
zik, hogy küszöböljük ki egészen, hanem hogy a hibákat 
orvosoljuk. Nem tudom mit szólnának az álliberálisok ah-
hoz, ha az orvosi tudomány azon elvet állítaná fel, hogy min-
den beteg embert meg kell ölni; mert a gyűlésen elhang-
zott elvekből ilyenféle következtetést is lehetne levonni. 
Vagy talán a congresszus azt akarja megmutatni a világ-
nak, hogy Magyarország előharczosa a vallástalanságnak, 
vagy talán a milléniumi botrányokat egygyel szaporítani 
akarja. Ezredéves fennállásunkat akarjuk ünnepelni s éppen 
azt akarjuk emlék ünnepén nyilvánosan az egész világ 
előtt megsemmisíteni, mi ezredéves fennállásának alapja! 
Ki meri tagadni, hogy édes magyar hazánk ezredéves 
fennállását részben a katholikus vallásnak is köszönheti. 
— Ilyenféle reformokkal nem lett volna szabad az orszá-
gos tanár-egyesületnek elő állani, melynek nem egy szer-
zetestanár és világi hittanár a tagja. Vagy talán az a 
czélja, hogy a papi embereket kebeléből kiűzze, hogy 
annál könnyebben végezhesse merész újításait! Hogy an-
nál bátrabban hirdethessen atheista elveket ! Vagy talán 
napirenden akar látni szolnoki eseteket! Ha a vallás nem 
lenne szükség és igazság; a szépsége, gyönyörködtető, 
tisztító, nemesitő, üditő hatása miatt kellene tanítani. A 
vallás nélkül nincs műveltség, vagy pedig ily elvek han-
goztatása azon gondolatra viszi az embert, mintha a tanár 
egyesület a műveletlen emberek szaporítását tűzne ki 
czéljául. Önök a vallástanitás eltörlése mellett szólnak s 
nem veszik észre, hogy akkor a vallástanitás szüksége 
mellett szólnak ; mert tudják, hogy fáj valami, de nem 
tudják hol ? Látják, hogy a vallásoktatás a középis-
kolában nem jó, a rendszerért felelőssé teszik magát a 
vallást. 

Nagyon sajnálatra méltó dolog, hogy a választmány 
olyan egyénre bizta eme fontos kérdés előadását, kinek 
igen kevés fogalma van a vallásról, sőt azt nyiltan er-
kölcsrontónak hirdeti. Egy másik tagja, ki nem is katho-
likus fölháborodik, hogy a 13 éves gyerek a vallásból 
tanulja meg a bűnöket. Erre nem is szólok „ Uram bo-
csásd meg neki, mert nem tudja mit ..." 

Vannak olyanok is, kik a reformot lehetetlennek 
tartják, azok igen téves nézetben vannak, mert lehetet-
lennek tartom, ha az országos tanár-egyesület a nagy m. 
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püspöki karhoz fordulna — kik egyedül jogosítottak erre 
— hogy az orvoslás el maradna. Azért igen czélszerünek 
tartanám, ha ezen tétel elhagyatna és a congressusból ki-
folyólag a nagyméltóságú püspöki kar felkéretnék az or~ 
voslás minél előbb való megtételére.*) Mert kétségtelen, 
hogy a középiskolai hittanitás állapota nagyon mostoha, 
hogy minden percznyi késedelem századokra menő bajt 
okoz. Minden oldalról felhangzik, hogy a mostani állapo-
ton változtatni kell, mert igy nem maradhat. 

A nagyméltóságú püspöki kar a milléniumi évet az-
zal tenné emlékezetesé, ha a középiskolai hittanitás bajain 
minél előbb segítene; mert csak is a vallásos meggyőző-
désben nevelt ifjúságban van letéve egy nemzetnek jövője. 

Halasztásra idő nincs, itt tenni kell, de minél 
előbb. Budai Gerö, 

zombori áll. főgym. hittanár. 

IRODALOM. 
*** Május havára sürgősen és igen melegen ajánljuk 

Nogáll János fölsz. püspök, nagyváradi kanonok urnák 
épp most második kiadásban megjelent „LiliomSZálak" 
czimű (400 1.) remek elmélkedéses könyvét, számra hetven-
két elmélkedéssel, három szakaszban, tekintettel a Bold. 
Szűz életére, a Bold. Szűz olvasójára, szent kilenczeddel 
a Bold. Szűz szeplőtelen szent szivére. Ara fűzve 1 frt 
50 kr. Kapható legkönnyebben dr Vucskics Gyula theol. 
tanár urnái Nagyváradon. Könyvkereskedés utján drágább. 
Megjegyzendő, bogy e drága gyöngy örök tulajdonjoga a 
nagyváradi Szent-Vincze-intézetre van átruházva. 

— Munkabér é s sztrájk. Dr Vucskics Gyula nagy-
váradi theologiai tanárnak ily czimü szocziologiai tanul-
mánya, melyet a budapesti katholikus körben olvasott fel, 
ma hagyta el a sajtót. A széleskörű tanulmányok alapján 
megirott kitűnő munka Nagyváradon, Ungár Jenő jónevü 
könyárus bizományában jelent meg. 

— Felhivás megrendelésre. Tudományos irodal-
munkban régóta érzett hiányt szándékozik pótolni alul-
írott kiadó, mikor Kulcsár Endre debreczeni ev. ref. 
főgym. tanárnak A magyar stilus czimü három kötetre 
terjedő müvét sajtó alá rendezi. Szerző az e nembe vágó 
összes számbavehető forrásmunkákat felhasználva s 
népköltészetünk és remekíróink utmutatását követve és a 
magyar stílust illető hosszas buvárlatainak eredményét 
összefoglalva, oly könyvet óhajt a szakférfiak és nagy 
közönség kezébe adni, melyből a helyes magyarság és 
művészi előadás elveivel kinek-kinek módjában legyen 
tüzetesen megismerkednie. Egy elsőrangú tekintély, kinek 
bírálata alá került a kézirat, többek közt igy nyilat-
kozik a műről : „Mint tudományos munka önálló kutatás 
eredménye. A szerző ismeri a kérdésre tartozó hazai és 
külföldi irodalmat a fel is használja ; ezenfelül rendkívüli 
szorgalommal gyűjti egybe a példákat, mind a magyar 
költészetből, mind alkalmi vonatkozásoknál a világiro-
dalomból." Az első kötet, mely mintegy 16—18 ívnyi 

*) A püspöki kar sem figyelmeztetésére, sem tanácsára a 
hirhedt inditványnyal foglalkozó tanár-egyesületnek nem szorul. 
Meg kell alakítani az országos kath. tanár-egyesületet s annak 
véleményét aztán számba lehet venni. 

terjedelemben a kifejezés erejéről szól, legkésőbb f. évi 
október hó elején jelenik meg. Előfizetési ára fűzve 2 frt, 
csinos vászonkötésben 2 frt 80 kr. A bolti ár magasabb 
lesz. Az előfizetés illetve megrendelés legkésőbb f. évi 
május hó 15-ig eszközlendő. Gyűjtők 10 példány után 
tiszteletpéldányt kapnak. Debreczenben, 1896 április hóban. 
Tisztelettel László Albert könyvkereskedő. 

— Megrendelési fölhívás. A Szent-István-Társulat 
ügynökségében Budapest, Királyi Pál utcza 13. sz. Kap-
ható a következő füzet : Vezórkönyvecske a kath. isko-
lában tartandó ezredévi ünnepségekre. Kiadja a Szent-
István-Társulat. 64 oldal, két képpel. Tartalmazza az 
ünnep tárgysorozatát, az elmondásra szánt beszédeket, 
előadásokat, imát és költeményeket, az utóbbiakat igen 
díszes választékban. A csinos és tartalmas füzet az ünnep-
ség emlékkönyvéül is szolgál. Ara 12 kr, legkevesebb 25 
példány rendelésénél példánya 10 kr. Terjedelméhez ké-
pest a hazánkban ezúttal megjelentek közt a legolcsóbb. 

— A Szent István-Társulat ügynökségében Buda-
pest, Királyi Pál utcza 13. sz. k apható díszjelvény az 
ezredévi ünnepségre, sárga és ezüst szinü érczből, dom-
ború müvei és selyem szalaggal, mely némelyeknél alul, 
más példányoknál felül van alkalmazva. Egy példány ára 
10 kr. Kívánatos, hogy átlag jelvényt mindenki kapjon, 
aki az ünnepségben résztvesz. 

-f Budapest tájékoztató kézikönyve czim alatt a 
Franklin-társulat kiadásában Janszky Adolf szerkesztése 
mellett az ezredéves kiálitás alkalmából egy székesfővárosi 
kalauz és emlékkönyv jelent meg, a székesfőváros neve-
zetességeit ábrázoló 40-nél több képpel, Budapest térké-
pével és a kiállítás tervrajzával. Eme tetszetős, csinos 
kiállítású könyv bármely szalon díszére válik és tájékoztató 
dus tartalmánál fogva vidéki és budapesti lakosnak egy-
aránt nélkülözhetetlen zsebkönyvül szolgál. Ára kötve 60 kr. 

A könyv tartalma : Budapest története. — Budapest 
összes hatóságainak, intézeteinek, egyleteinek, iskoláinak, 
színházainak, szobrainak, templomainak, nyilvános épüle-
teinek stb. betüsorrendes jegyzéke. — Budapest utczáinak, 
utainak ás tereinek jegyzéke oly módon, hogy azok 
kezdete és vége, a házszám az érintkezési pontokat adja 
meg. — Budapest környéke és kiránduló helyei. — A 
közlekedési vállalatok, mint bérkocsik, társaskocsik, vil-
lamos- és lovasut, gőzhajók, helyi érdekű vasutak, köz-
szolgák, viteldíj, illetve díjszabásait. — Orvostanárok, 
gyárosok, iparosok és kereskedők stb czimjegyzéke. — 
Magyarország ezredéves ünnepélyének és a kiállításnak rész-
letes programmja. — A kiállítás megnyitása. — A kiállítás 
látogatására vonatkozó szabályzatok. — Belépő-jegyek 
árai. — Emlékművek és közintézetek felavatásának pro-
grammja. — Az eddig, május 2-ikától október hó végéig 
kilátásba helyezett ünnepélyek felsorolása. — Társadalmi 
ünnepélyek napjainak megnevezése, mint : torna, athleta, 
kerékpár, vivó, regatta, úszó és lóversenyek, továbbá 
zene és dalművészeti előadások. — Kongresszusok. — 
Látványosságok. — Vasúti menetdijkedvezmények. — 
Lakásiroda szabályai. — Tömeges, olcsó szállások: 32 és 
50 kros szállások. 70 kros szobák. — Utazási és ellátási 
vállalatok szállodái. — A kiállításra vonatkozó egyéb in-
tézkedések és rendeletek, melyek a közönség érdekeivel 
kapcsolatban vannak — Kedvezményjegyek, melyeknek 
az átszolgáltatása mellett a tulajdonos 4—33% enged-
ményben résszesül. 

I 
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V E G Y E S E K . 
Milléniumi nagy sértés. Szemlátomást ver az 

Isten : mi abban nyilvánul, hogy a kiknek látniok kellene, 
nem látnak, a kiknek tenniök kellene nem tesznek jót, csak 
mindig rosszabbat, s végül a kiknek tudniok kellene hibát-
lanul beszélni, mert Istent helyettesitik előttünk és tör-
vényhozók, — nem tudnak törvényben szólani óriás nagy 
baklövés, végzetessé válható országos sérelem nélkül. A 
millenáris törvényjavaslatot bizonyára már mindenki elolvasta. 
Kinek jutott volna eszébe vájjon az, hogy e tvjavaslatnak ama 
szavaiban, ahol ő felségéről a most uralkodó királyról az 
van mondva, hogy „a kinek dicsőséges uralkodása alatt az 
ország alkotmányos szabadsága és zavartalan 
fejlődése biztosítva vanu, oldalvást durva támadás és 
sértés foglaltatik ő felsége, testvére, a trónörökös Ferencz 
Károly és fiai ellen ? ! Pedig — gondoTTifrcIjunk csak — igy 
áll a dolog. Máris hallatszik, hogy ö fensége — nem jö le a 
milléniumi Te Deumra. Ürügyül gyengélkedést emlegetnek. 
Minthogy ő fensége a szabadelvüség kérlelhetetlen ellensége : 
azért provokálja, azért sértegeti őt az uralkodó szabadelvű 
klikk — előre, nyilt törvényczikkelyezésekkel ! 

— Milléniumi assistentia. A május hó 3 án tartandó 
milléniumi Te Deumon Vaszary Kolos bibornok-hgprimás-
nak a következő assistentia fog segédkezni : archipresbyter : 
Boltizár József f. püspök, érseki helynök ; segédkező 
püspökök : Bende Imre nyitrai és Bimely Károly besz-
terczebányai püspökök ; diakonusok : Roszival István kano-
nok és Vézinger Károly kir. palotai apátplébános ; szerpap : 
Venczel Antal kanonok ; alszerpap : Poór Antal apát-
kanonok ; apostoli keresztvivő : Csáky Károly gróf czim-
zetes püspök ; érseki keresztvivő : Komlőssy Ferencz dr 
kanonok; szertartásmester: Maszlaghy Ferencz prépost-
kanonok; librifer: Walter Gyula dr primási titkár; 
bugifer: Klinda Teofil dr szentszéki jegyző; pásztorbot-
tartó : Széchenyi Miklós gróf jáki apát ; gremiálista : Gudenus 
Artúr báró primási levéltáros; primási süvegtartó: Kohl 
Medárd dr; turiferek : Kanovich Béla Mór és Lollok 
Lénárd apátkanonokok; acolitusok : Krizsán Mihály pápai 
kamarás és Kimer Károly belvárosi plébános; rendező: 
Bogisich Mihály prépost, esperes plébános; segédrendezők: 
Nemes Antal dr és Bozóky Géza várbeli káplánok. Egy 
napilapban olvastuk, hogy e névsort közölték a miniszter-
elnökkel. Ennek czélja bizonyára nem lehetett más, mint 
hogy jegyet adasson az illetőknek a templomhoz férhe-
tésére. 

— Az esztergomi székesegyház kincsei a kiállí-
táson. E kincsek lesznek a szó szoros értelmében a leg-
drágább tárgyai a kiállításnak. Nemcsak mübecsüknél 
fogva, mely egyáltalában megfizethetlen ; mert hiszen, ha 
elvész Mátyás király kálváriája, azt millió bankó sem 
térítheti meg; hanem azért is, mert a kiállításnak a biz-
tosítási illeték révén sok pénzébe kerülnek. A kálvária 
maga 1.000.000 forintra van biztosítva. Rajta kivül még 
mellkeresztek, kelyhek, miseruhák vándorolnak le Buda-
pestre. Maszlaghy kanonok a kiállítási bizottság kiküldöt-

teivel intézi a kincsek szállítását, s hétfőn e czélból Eitner 
i Elemér Ákos sekrestye-igazgató s kincstári segédőr kísé-

retében leutazott a székesfővárosba A vasúti igazgatóság 
külön szalon-kocsit bocsátott a kanonok rendelkezésére. A 
kiállításban pedig katonák fogják őrizni Mátyás királynak 
ezen kristály üveg-burok alatt elhelyezett, rácsozattal kö-
rülvett klenodiumát. 

— Rendkívül szomorú világot vet Szeged 80,000 
katholikusára, hogy ott szabadkőműves Kossuth-pártit választ 
a katholikus nép képviselővé s a keresztény néppárt iránt 
egészen érzéketlennek látszik. Hol itt a hiba?! 

— Nagy hiba volt a magyar kormány részéről 
Agliardi nuntiusba belekötni. A kálvin szabadelvüség és a 
zsidó demokráczia elkapatottsága evvel a tettéyel nagyon 
messzire hagyta magát elragadtatni. Agliardi állása meg 
nem rendült, sőt épp e napokban kapta meg, mint az 
„Osservatore Romano" ápril 25-iki számában jelenti, az 
államtitkárság utján ő szentsége abbeli megbizását, hogy 
mint rendkívüli követ (Ambasciadore Straordinario) üdvö-
zölje II. Miklós czárt koronázása alkalmából. Magyarország 
egyedüli igaz régi jó barátját sérti meg, s mert a lelki-
hatalom mindig erősebb lesz a rozsda-képes szuronyok hatal-
mánál, egyúttal legerősebb támaszától fosztja meg magát, 
tehát öncsonkító eljárást követ az apostoli szentszék sérte-
getése által. 

— Papszentelés. Cselka Nándor budapesti érseki 
vikárius ur hétfőn kezdte ordinálni a minoriták és salva-
torianus szent Ferencziek papjelöltjeit a Sacre Coeur-ök 
zárdájának templomában. 

— Felhívjuk a millénáris nép- és ifjúsági ünnepeket 
rendező papság figyelmét arra, hogy már két katholikus 
hymnuszunk van, ily ünnepekre alkalmas : a Zichy Géza gróf 
által irt „kath. hymnusz" és a kath. Egyházi és Isk. Közlöny 
által kiadott „vallásos hymnusz". Tegyék ezt a két hymnuszt 
népszerűvé. 

— 143.396,230 biblia. Az angol bibliaterjesztő 
társaság legutóbbi kimutatása érdekes adatokat tartalmaz. 
Eddig 143,396,230 bibliát osztott szét a társaság az 
egész világon. Az ó- és újtestamentumot 300 különböző 
nyelvre forditatta le. II. Menelik király is pártfogásában 
részesítette a társaságot a dervisek ellen s a biblia 
Abessziniában is nagyon el van már terjedve. 

f A pannonhalmi szt.-Benedek rend esztergomi székházá-
nak tagjai szomorú szívvel jelentik, hogy szeretett rendtársuk 
Gergye Lcnárt, szt.-Benedek-rendű áldozó pap, okleveles 
főgymn. tanár hosszas szenvedés és a halottak szentsé-
geinek ájtatos felvétele után 1896. április 27-én este 8 
órakor, kora 38-ik, szerzetesi élete 19-ik, papsága és 
tanárkodása 12-dik évében lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Született Toronyban, Vasmegyében, 1858. okt. 22-én. A 
rendbe lépett 1877. jul. 29-én; áldozó pappá szenteltetett 
1884. jul. 6-án. Tanárkodott Komáromban 1884/5-ben; 
Pannonhalmán, mint főiskolai tanár, 1885/6-ban; Eszter-
gomban 1886/7-től fogva. Hült tetemeit folyó hó 29-én, 
délután 5 órakor helyezzük örök nyugalomra a kir. városi 
temetőben levő sírboltba. Az engesztelő sz. misét a meg-
boldogult lelki üdveért f. hó 29-én 9 órakor tartjuk a 
szt.-Ferencz-rendiek templomában. Esztergomban, 1896. 
április 28. Adj Uram örök nyugalmat neki! 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
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Budapesten a szerkesz-
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Budapesten, május 2. 36, 

DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT, 
DIK ÉVFOLYAM. 

SZ. I. Félév. 1896. 

ÉNEK SZENT ISTVÁN KIRÁLYHOZ. 
(AZ EZREDÉVI JUBILEUMRA). 

Oh szent István, ősatyánk, 
Mi vagyunk-e néped? 
Oly hálátlan elhagyánk, 
Elfeledtünk téged! 
Mint a tékozló gyerek, 
Idegenbe té r tünk; 
De szemünkből köny pereg. . . 
Imádkozzál ér tünk! 

Te nekünk hont alkotál, 
Gránitkőre rakva; 
Ezer éve már hogy áll, 
De ma reng alapja. 
Undok bálványkép előtt 
Haj lot t porba térdünk ; 
A romlást megkedvelők. . . 
Imádkozzál ér tünk! 

Koronádat, czimedet 
S a keresztet hajdan 
Róma küldte mind neked, 
Védve minden bajban. 
Ámde nékünk a kereszt 
Hogy lehetne vértünk? 
Vakoló ma sikeresb.. . 
Imádkozzál értünk ! 

Dallam : „Isten áldd meg a magyart !" 

A rád bizott tíz gírát 
Adván kamatokra, 
Biztositni ugy birád 
Műved századokra. 
Biztositó társaság: 
Egyház óvta él tünk; 
S ebben nincs hitel maság ! . . . 
Imádkozzál ér tünk! 

Te a Jézus szűzi szép 
Jegyese nyakába 
Tiz gyöngysort (tiz püspökség) 
Fűztél hajdanába'. 
De mi gyöngysorok helyett 
Illőbbnek Ítéltünk 
Durva lánczot, kö te le t . . . 
Imádkozzál ér tünk! 

Mennyi üdvös vállalat, 
Buzgó szent apostol! 
Nyomta a menny válladat 
Minden csillagostol. 
Fáradoztál, áldozál.. . 
Mért?! . . . ma nem is értünk. 
Oh királyi áldozár, 
Imádkozzál ér tünk! 
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T halálos ágyadon 
Isten any já t kérted, 
Hogy sok késő századon 
Oltalmazza néped. 
De az ilyen pá t rona 
Minek márma nékünk % 
Ott az ördök, pártol a ' ! . . . 
Imádkozzál ér tünk ! 

A te áldott jobb kezed 
Drága szent e rek lyénk: 
Eddig úgy védelmezet t ; 
Véle úgy szereplénk ! 
É s ma egy pogány polip 
Karja „védi" l é tünk ; 
Leviathán „boldogít" . . . 
Imádkozzál ér tünk ! 

Bépássy János. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Turt Iván. 

II. Milánóból Mar&eïlle-en át Lonrdesba. 

Szeptember 4-én reggel 7 óra 55 perczkor | 
fo ly ta t tuk u tunka t Genua felé. Különvonatunk 
künn á l lo t t a nagy pályaudvar végében és az 
olaszok a beszállásra oly kevés időt engedtek? 
hogy a legnagyobb siettséggel éppen csak beszáll-
ha t t unk kocsijainkba. Alig hogy vonatunk meg-
indult, máris a legnagyobb gyorsasággal rohan t 
á t a vál tókon, ós sok zökkenés u tán sikerült 
végre a nyil t vonalra kijutnunk. Midőn paktás-
ká inka t a vasút i kocsiban elhelyeztük, és a ki-
ál lot t izgatot tság u tán magunka t kissé k i fuj tuk, 
valaki e lkiá l tot ta magá t „Certosa", ós mindnyá-
jan az ablakhoz siet tünk, hol egy fu tó perez 
a la t t t ek in the t tük meg a szép parkból kimagasló 
hires kar thaus i t emplomot kolostorával, melyhez, 
bá rmennyi re óha j to t tuk is, Milánóból a reánk 
nézve kedvezőtlen menet rend mia t t ki nem rán-
dulhat tunk. Egy kis negyedóra múlva már Pávi-
nál voltunk, melynek világhírű egyetemét fény-
korában, természetesen a középkorban, 12 ezer> 
Európa minden részéből összegyűlt hallgató láto-
gat ta . A szép te rmékeny lombard rónaságon á t 
Yoghera és Tor tona mel le t t elhaladva csakha-
mar a virágzó ipar mia t t dicséretet érdemlő 
Novi-ba érkeztünk, hol a vidék érdekesebbé lesz, 
mer t közeledünk már az appenini hegyekhez, 

melyeket á t kell szelnünk, hogyha hamarosan 
Genuába akarunk jutni . Serravallenál ér jük el az 
Appenineket , hol ezeknek a szóles és te rmékeny 
völgyben balról a várakkal ós falvakkal beépí te t t 
elődombjai emelkednek. I t t kezdődik a nagy-
szerű hegyipálya, mely a vasúti építészetben 
való előhaladást fényesen igazolja. A homok ós 
márga dombokat kemény mószkőtömeg vál t ja 
fel, ós a hegyi tá jképek minden perezben elra-
gadóbbak lesznek. Szédítő magas hidakon, viaduk-
ton és ha t nagyobb alagúton (a kisebbeket meg 
sem lehet számlálni) haladunk át, melyek közül 
az ötödik 3100 m. hosszú, és a r a j t a való átvo-
nulás jó 10 perczig t a r t . A szöllők ós olajfa ül-
te tvények ismét előtűnnek, élénken ta rk í tva a 
hegyoldalakba ép í te t t prés és lakóházakkal. 

Gyönyörűen fekszik Bolsanetónál a magas 
sziklára ép í te t t Madonna della Guardia egyház, 
melyet óvenkint 50 ezernél több zarándok láto-
gat. A pazar fónynyel kiál l í tot t villáktól hem-
zsegő Rivarolo — a gazdag genuaiak e kedvelt 
nyaralóhelye — u tán már Genuának nagyszerű 
erődí tményei tűnnek fel szemeink előtt . Sampier-
darenánál , mely Genua egyik külvárosa, néhány 
perezre megállapodunk, miala t t gőzmozdonyunkat 
k i fogták és a vonat másik végéhez csatolták, 
hogy nyugat ra hajolva a földközi tenger pa r t j án 
folytassuk tovább u tunkat . A déli harangszó a 
városból beha to t t kocsijainkba, midőn a sok vas-
ú t i r ak tá rok mel le t t elhaladtunk, és mikorra az 
„Ur angyalá t" elvégeztük előt tünk ragyogot t 
egész pompájában a tenger, melyet kisebb idő-
közöket kivéve Marseillesig el sem hagytunk. 
Nem győztünk eléggé gyönyörködni a szebbnél-
szebb panorámákban, melyek minden kanyarula t -
nál szemeink elé tá ru l tak . Egyik oldalról a mér-
he te t len teuger, másikról a meredek sziklák, ós 
a hol a sziklák a tengerbe nyúlnak, o t t alaguta-
kon száguld á t a vonat. Genuától Marseillesig 
több min t he tven alagúton haladtunk keresztül. 
A nagy hőség i t t kezdődött, de kellemesen mér-
sékelte azt a tenger felől folytonosan lengedező 
szellő. Ma a szószoros értelmében a napnál a 
t engerpar ton ebédeltünk, de azért szükséget senki 
sem szenvedett, mer t Milanóban el lát tuk ma-
gunkat egy kis hideg felvágottal , sülttel, ós még 
hazulról is marad t egy kis harapni való, mely 
különösen jól esett. Ezen kivül a hol csak 
megál l tunk, a legszebb ós legfinomabb őszi ba-
raczkot, fügét, ezukorédes óriási szöllőfürtöket 
kaptuk potom áron néhány centesimiórt. 
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Arenzaiio csinos tengeri város, szép ker t je i -
ről nevezetes. Midőn a ké t percznyi megállapo-
dásunk a la t t a kocsi ablakaiból k iha jo lva vissza-
t ek in te t tünk , l á t tuk még a földközi óriás t enger 
pa r t j án a nagy génuai öbölben félkörben elte-
rülő, „kevély" várost, Genuát ós a Riviérán ed-
dig meg te t t szép uta t . 

Tovább haladva é r in te t tük Savonát, e jelen-
tékeny tenger i k ikötő várost, melyben VII. Pius 
pápá t I. Napoleon öt éven á t fogva t a r to t t a . Kö-
zelében a hegyek közöt t van a „Maria della 
misericordia" ( irgalmasság Anyja) nevü l á toga to t t 
búcsújáró hely, hol a bold. Szűz Bo t t a Antal 
szegény munkásnak a XVI. században ké t izben 
megjelent , ós ahol VII. Pius pápa savonai fogsá-
gából való megszabadulásának emlékére 1815. 
május 10-én bibornokai és több főpap, Viktor 
Emanuel király, neje ós leányai, va lamint nagy 
néptömeg jelenlétében sajátkezüleg koronázta meg 
a szent Szűz szobrát. I t t kezdődik a délszaki nö-
vényzet, Po r to Mauri t iót már i l latos olajfa erdők 
veszik körül. Ezután sorra következtek a szebb-
nél-szebb nyaraló, illetőleg telelő helyek, hövá a 
tüdő és másféle gazdag betegek a folyton enyhe 
éghaj la t mia t t szoktak tél idején a zordonabb 
és hidegebb vidékekről menekülni . San Remoban 
m u l a t t á k a fényes ós gyönyörű fekvésű villát, 
melyben a megboldogul t Frigyes német császár 
életének utolsó te lé t tö l tö t te . Bordigherától kezdve 
a pá lmák a szabadban tenyésznek, ezt azért em-
lítem, mer t innen száll í t ják évszázadok óta Ró-
mába a virágvasárnapi pá lmaágaka t . 

Délután 4 óra u tán érkeztünk Ventimigliába' 
az olasz ha tá r ra , a hol esti 10 óráig pihenőt 
t a r t o t t u n k . Kiszállva a vonatból, és podgyászain-
k a t biztos helyre tévén, szétnéztünk ezen inkább 
franczia min t olasz városban. A pályaudvar e lőt t i 
t é ren a szállodák kiküldöt t pinczérei, kikhez a 
kíváncsi járó-kelők is csakhamar csat lakoztak, 
körülfogtak és ékes németséggel a ján lo t ták szál-
lodáikat, hol olcsó és jó ebédet kaphatni , és 
csakhogy jól megjegyezzük az a ján lo t t vendég-
lőt egyszerre három ká r tyá t is nyomtak ke-
zünkbe, — de midőn fe la jánlot t szívességüket 
francziául megköszöntük, és ki je lente t tük, hogy 
nem vagyunk németek, és hogy nem beszélünk 
németül, a városban futó tűzként t e r j ed t el a 
hir ós akár csak nálunk valamely kisebb vidéki 
városban — félóra múlva már a legutolsó gye-
rek is tudta , bogy nem porosz vagy német, ha-

nem magyar zarándokok időznek néhány óráig 
városukban. Óráinkat 51 perczczel visszaigazitot-
tuk, mer t innen kezdve a párisi időszámítás jár ta . 
A 8500 lakossal biró város régi vár ra l koroná-
zott hegység ha rán t j án te rü l el, és festői benyo-
mást tesz a szemlélőre. Utczái elég rendesek, 
csak a tenger pa r t j án épült házak árulnak el 
nagyobb szegénységet. TJgy látszik, a szegény ha-
lászok ós munkások szorultak ide. 

Mi nem sokat tö rőd tünk a várossal, csak a 
legrövidebb u ton siet tünk a fürdőhöz, hogy az 
egész nap a la t t kiál lot t nagy hőség u tán magun-
ka t a tenger sós hul lámaiban kissé fe l f r i ss í tes -
sük. Nem tudjuk, hogy van-e a város másik vé-
gén is fürdő, de a melyikhez minket u tas í to t tak 
az nagyon pr imit iv volt . Az egész fürdő össze-
sen há rom kabinból állott , hol öltözni lehete t t , 
ezeknek is a fa lá t régi összevarrot t és fol tozot t 
lepedők képezték, ós egyedüli bútorzata egy min-
den pillar a tban összeroskadni készülő rozoga szék 
volt. Kis fé lórá t kel le t t vá rnunk amig ezen ka-
binok egyikéhez ju tha t tunk , és az volt ám csak 
a szökdécselés, midőn a t engerpar ton levő he-
gyes köveken a t engerbe iparkodtunk. Szeren-
csére egy kötélbe fogodzhattunk, mely a pa r ton 
egy karóhoz, a tengerben pedig az ötven lépés-
nyire bennt levő sziklára volt erősítve. A vízben 
már jól éreztük magunka t , a habok kellemesen 
r inga t tak , a vent imigl ia i gyermekek pedig nem 
sokat törődve velünk az emi i te t t emeletnyi 
magas szikláról ma jdnem a nyakunkba ugrot -
tak. Estefelé a zarándokok a pályaudvar 
előt t való t é ren összegyülekezvén, hogy az 
indulásig marad t időt is hasznosan értékesítsék, 
megpróbál ták azon szent énekeket, melyeket 
Lourdesban a bevonuláskor és a templomban 
fognak énekelni. Hogy ez a főpróba jól sikerült, 
tanúbizonysága azon sűrű tapsvihar , melylyel az 
odacsődült és százakra menő ventimigliai nép adot t 
tetszésének kifejezést, ós viszonzásul a műélve-
zetér t ők is énekel tek az o t t szokásos zenekísé-
re t mellet t . Mire a ventimigliabeliek éneküket 
elvégezték, megnyí l tak a pályaudvar kapui és 
sietnünk kel le t t a vámvizsgáló terembe. Ugy az 
állomásfőnök, min t a franczia vámvizsgálók irán-
tunk különösen előzékenyek voltak, és az egész 
vámvizsgálat annyiból ál lott , hogy minden 
bőröndre vagy táskára egy vonást húztak krétával , 
a mi annyi t je lente t t , hogy mehet . Egyetlenegy 
táskát sem ny i t t a t t ak ki, me r t maguk is meg 
voltak arról győződve, hogy a zarándokok vám 

36* 
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alá eső dolgot nem szándékoznak Francziaor-
szágba becsempészni. 

Felszáll tunk a franczia vasút i kocsikba, me-
lyek számunkra fenn voltak ta r tva , és azután 
hozzácsatoltak a rendes vonathoz. Tehát meg-
szűnt a különvonat? kérdezi a szives olvasó. 
Meg is szűnt, és nem is, lehetne erre vála-
szolni. Megszűnt annyiban, és addig, hogy a kor-
mánybiztos Párisból nem adta még k i az enge-
délyt a különvonatra nézve, mer t a zarándokok 
egyrésze csak az utolsó héten je lentvén be biztos 
csat lakozásukat a különvonatra vonatkozó kérvény 
elintézése Pár isban két napot kése t t ; de nem 
szűnt meg, mer t mi tényleg az előre b iz tos í to t t 
kényelemmel és gyorsasággal u taz tunk tovább* 
Pár is i időszámítás szerint 10 óra u tán indul tunk 
a holdvilágos éjjelen, kocsinkat besö té t í t e t tük ,— 
hisz a szép vidéket visszajövet úgyis lá tn i fog-
juk, mer t menet rendünk szerint a merre éjjel 
mentünk arra, nappal jövünk vissza, és fordí tva 
— és nyugalomra h a j t o t t u k fejünket . De alig 
hogy kissé elszenderedtünk Monte Carlónál a 
francziák közül néhányan kocsi ja inkba szállottak, 
azon indokolással, hogy a tiz személyre beoszto t t 
kocsikban csak öten h a t a n vannak és igy ele-
gendő hely van még. Nem ismerve a franczia 
viszonyokat, és a franczia „szabadságot," keres tük 
a vonatvezetőt , ki ezen tolakodástól meg fog 
bennünket szabadítani, — hisz utazó jegyeinkre 
is rá volt n y o m t a t v a magyarul és francziául, 
hogy „ezen szelvény csak a zarándokok tova-
szállitására m e g h a t á r o z o t t vona t ra érvényes" — 
de hiába, mer t Francziaországban nem a vonat -
vezető ny i t j a ki a kocsi a j ta já t , ós helyezi el az 
utast , hanem mindenki oda száll be, hol helyet 
talál, azért a vonatvezető valamely zugban nyu-
godtan a ludta nyár i álmát , az állomásfőnök fel-
keresésére pedig nem volt elég idő. Monacoban sike-
rül t öt francziát kocsijainkból kiszállí tanunk, de 
há rman re t ten the t lenek voltak, és a zarándokok-
kal tovább utaztak, ü g y látszik, hogy sok pénzt 
vesztet tek Monte Carlóban, ós azért vol tak any-
nyira elkeseredve, hogy semmi áron sem voltak 
„megindí thatok." Yégül mi is belenyugodtunk 
sorsunkba és a három francziát v i t tük tovább 
magunkkal . Az összeszólalkozás után, mely eleinte 
meglehetős heves volt , lassankint lecsendesülvén, 
az álom mégis erőt ve t t ra j tunk . 

Mire felébredtünk a nap már magasan j á r t 
az égboltozaton, és a francziák javában czigaret-
táztak. A francziák is, mi is beszédesebbek let-

tünk, ós ők az éjjel k i fe j te t t erélyünket teljesen 
méltányolva, a franczia vasúti tá rsaságokat tőlük 
te lhető módon teljes erejükből szidták, mint a 
melyek nem tekin tve az utazó közönség kényel-
mét , ha nincsen elegendő hely, még a legfino-
mabb hölgyeket is a podgyász kocsiban a ládák 
közöt t összepréselik, min t a hogy nálunk a teher-
vonatokon bizonyos ál latokkal szokás tenni . De 
ezt az el járást ők egészen te rmészetesnek talál-
ták, m e r t szerintük az a fő dolog, hogy kiszabott 
időre rendel te tés i helyükön legyenek, ós ha nin-
csen hely, nincsen üres kocsi, az már mindegy, 
ha ugy is összepréselve, min t a heringek. Meg-
mondo t tuk nekik, hogy ebből a szabadság, egyen-
lőség és testvériségből mi nem kérünk. Marseille 
e lőt t m á r jókora u ton lá t tuk a kisebb-nagyobb 
csoportokban a városba dolgozni siető munkás 
népet, fe l tűnt a hegy te te jén ragyogó Not re 
Dame de la Grarde egyháza, melyről alább bőveb-
ben fogunk szólni, és néhány perez múlva szep-
tember 5-ón reggel nyolez óra t á jban berobog-
tunk Marseille ha ta lmas pályaudvarába. 

(Folytatjuk.) 

Fehér Ipoly főapát milléniumi levele 
rendtartásaihoz. 

Krisztusban Kedves Testvéreinknek, 
a pannonhalmi szent-Benedek-rend tagjainak, 

Üdvözlet és áldás az Urban ! 
Az öntudatos ember, kiválóbb alkalmakkor, végig-

tekint életének elmúlt napjai fölött, mérlegeli ezeknek 
eseményeit és eredményeit, számot vet magával és tanul-
ságokat merít a jövő számára. 

Igy cselekszenek a művelt nemzetek is saját törté-
nelmükkel ; s ha nemzetünkre nézve valamikor volt alkal-
mas időpont visszatekinteni múltjába azon okból, hogy 
azt jövendő boldogságának tegye tényezőjévé : ugy bizonyára 
az idei esztendő az, midőn Isten kegyelméből megértük 
európai életünknek ezredik évfordulóját, melyet hálatelt 
szivvel, lelkes örömmel országos ünnepségek közepette 
készülünk megünnepelni, monumentális emlékek alkotásával 
készülünk megörökíteni. 

Es mi, magyar benczések, kik hazánk ezeréves 
múltjának egyik tényezője voltunk, kik ott állottunk — 
nem ugyan a honfoglalás, de a honalapítás munkásai 
között, kiknek anyatelepe, Pannónia szent hegye, maga 
előtt látta legördülni a tiz századnak kilencz utolsóját 
összes tartalmával : elmulaszthatnánk-e mi a visszapillantást 
saját multunkra a végből, hogy azt jövőnk számára 
megtermékenyítsük? Bizonyára nem. De e közben távol 
legyen tőlünk minden hivalkodás, minden tetszelgés. 

A magyar szent-Benedek-rend Krisztusban kedves 
Testvéreim, nem hivatkozik az ő múltjára, mint jövőjének 
jogezimére ; hanem hivatkozik arra, mint erkölcsi értéké-
nek biráló mértékére, másrészt meg mint jövőjének 
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irányítójára. Saját tájékoztatása czéljából kell múltjával 
foglalkoznia. 

* 
* * 

Montalembert gróf, kí „A nyugat szerzetesei" czimü 
müvében örökszép emléket állított szent-szerzetünknek, 
egyebek közt ezeket mondja: „Midőn a római birodalom, 
népeinek bűnei miatt, romokba dölt, ott termettek a 
gyászba öltözött férfiak, — zajtalanul árasztották el a 
világot, s midőn ennek végórája ütött, ott állottak nyugaton 
és keletan a fölbalmozott romok közt, bogy önmagukat 
föláldozva, a vad népek hadjáratait jelző nyomort enyhítsék 
s a népek számára a győzelem gyümölcseit biztosítsák ;... 
ott állottak azon hivatással, hogy a világot elárasztva, 
ennek romjait újra fölépítsék, szétdúlt földjeit újra meg-
miveljék, vadonjait benépesítsék s a vad győzőket a 
czivilizáczió számára meghódítsák." 

A mit montalembert itt a szt.-Benedek-rendről álta-
lában mond, ugyanaz jutott nekünk saját hazánkban 
feladatul. 

Megoldottuk-e ezen feladatot ? — Erre az egyház 
és a nemzet adhat illetékes választ. De királyainknak, 
kiknek áldott legyen emléke, irántunk oly bőven tanúsított 
nagylelkűségéből, nemzetünknek szent-szerzetünk iránt ál-
landóan nyilvánul nemeslelkü jóakaratából talán szabad 
következtetnünk, hogy feladataink megvalósítása körül 
nem minden eredmény nélkül fáradoztunk. 

Apostoli első szent királyunk és alapítónk a szent-
Benedek-rend feladatává tette a magyar nép megtérítését 
és a keresztény czivilizáczió áldásaiban való részesítését. 
Es Ti tudjátok, Krisztusban kedves Testvéreim, hogy 
Pannonhalma, történetíróink tanúsága szerint, mivé lőn: 
a magyar katholiczizmus anyatelepévé és bölcsőjévé szentek 
iskolájává, főpásztorok nevelőintézetévé, a nemesen czivi-
lizáló tudományoknak hazánkban első veteményes kertjévé, 
az anyagi és szellemi boldogulás terén első palaestrájává 
(Thuróczi). Ti ismeritek a történelem további tanúskodá-
sait is szent-szerzetünknek a későbbi századok folyamán 
való működéséről. 

Szent alapítóink és országos törvényeink köteles-
ségünkké tették azt is, hogy azon hazát, mely oly nagy-
lelkűen gondoskodott rólunk, veszély idején saját vérünk-
kel is megvédelmezzük. Es Ti ismeritek a nagy Uriás 
apát hősies példáját a sajói gyászos időkben (Rogerius); 
ismeritek Baranyai főapát vitéz alakját, ki a törökök 
ellen Keresztes mellett vívott csatában hősi halált szen-
vedett; ismeritek Sajgó főapát harczias erélyét; ismeritek 
a főapátsági bandériumoknak a haza védelmében kifejtett 
szolgálatait. 

Koronás királyaink és a nemzet akarata tért nyitott 
Rendünk fejének és oszloposainak a törvényhozásban is. 
És Ti tudjátok, hogy ők e téren is tántoríthatatlan 
hűséggel hódoltak a trónnak, önzetlenséggel szolgáltak a 
hazának, bölcseséggel támogatták a hazafias törekvéseket. 

Ha ismét más lapjait forgatjuk történelmünknek s 
azt keressük, mily mértékben vett részt Rendünk a 
nemzet szellemi életének mozgalmaiban, — ékesen szóló 
példákat találunk arra századunk első felében, midőn 
Rendünk tagjai a haza legjobbjaival és legkiválóbbjaival 

fáradoztak e korszak reformtörekvéseiben, politikai, tár-
sadalmi, irodalmi és tudományos mozgalmaiban egyaránt. 

Végre feladataink egyik legkiválóbbja a hazai ifjúság 
oktatása és nevelése volt a múltban s az a jelenben is. 
Hogyan feleltünk meg e tekintetben is kötelességünknek ? 
e kérdésre nem mi vagyunk hivatva felelni, hanem azok: 
király és haza, kik bizalommal tették le kezeinkbe a 
nemzet reményeinek erkölcsi és szellemi gondozását. S 
illetékes biráinknak Ítélete elé talán nyugodtan nézhetünk, 
ha azt látjuk, hogy a nevelés és oktatás munkájában 
számtalanszor találkoztunk az apostoli király kegyeivel, 
a közügyek intézőköreinek megelégedéseivel, a társadalom 
elismerésével, ezer és ezernyi tanítványaink kegyeletes 
hálájával. 

Szóval, Krisztusban kedves Testvéreim, Ti ismeritek 
kilenczszázados multunknak kiemelkedő mozzanatait, kor-
szakos eseményeit, szereplő jeleseit. Szükséges-e emlé-
ketekbe visszaidéznem nagynevű elődeim közt Asztriknak, 
Mórnak, Bonifácznak, Uriásnak, Szigfridnek, II. Istvánnak, 
Tolnai Máténak, Baranyai Pálnak, Sajghónak, Nováknak, 
Kruesznak nevét, vagy azon jelesekét, kik az egyház és 
haza szolgálatában fáradozó csapataink soraiban magaslottak 
ki alkotásaikkal, érdemeikkel, hivatásunk egyik vagy 
másik terén. Avagy nem dobban-e meg hangosabban 
szivetek, ha a magyar Sión ormán ma Szent-Asztriknak} 

első apátunknak, egyik utódját szemlélitek ? 
Valóban, Krisztusban kedves Testvéreim, Istennek 

legyen hála, történetünket nagyobb lelkiismereti furdalások 
nélkül olvashatjuk. 

De voltak Szent-Rendünknek borús sőt gyászos 
napjai is. Hisz ismeritek a kormányzóknak és helytartók-
nak szomorú korszakát, midőn apátjaink pásztorbotja 
nem egyszer oly kezekbe került, melyekben hiányzott a 
hivatás. Tudjátok azt is, hogy voltak idők, midőn Pannon-
halmáról nem a szent kereszt, hanem a félhold vetette 
vissza a nyugvó nap sugarait a Pánzsa völgyébe és 
Sokoró szelid lejtőire. Tudjátok, hogy voltak idők, midőn 
a zsolozsma és a szerzetesi erénygyakorlat, mint fészkeik-
ről elriasztott madárkák menekültek az elvilágiasított 
falak közöl s a szentek sírjai pusztulás helyeivé lőnek 
saját házukban ! Ismeritek azt a kort is, midőn a szentélyben, 
hol nemzeti királyaink közül nem egy keresett és talált 
lelki vigasztalást, két évtizeden át elnémult Isten igéje, 
s vad dudva verte ki a szent helyek környékét. 

Azonban voltak legyen mindezek akár a terveiben 
kifürkészhetetlen Istenek látogatásai, akár a bűneinket 
sújtó Mindenható haragjának Ítélete : igazságosságánál 
mégis mindik nagyobb volt az 0 irgalmassága; mert a 
kidöntött törzsnek mindig újra kihajtott a gyökere s az 
idők viharai által megtépett fának mindig újra kifakadtak 
rügyei, újból termettek gyümölcsei. Es isten kegyelméből 
ma is él Szent-Szerzetünknek sok vihart látott fája. 

Nincs-e okunk, Krisztusban kedves testvéreim, lebo-
rolva százszoros hálát mondani a Mindenhatónak azon 
jókért, melyekkel multunkban elhalmozott, s nem kell-e 
alázatos szivvel esedeznünk további szent kegyelméért, 
főleg most, nemzeti életünk második ezerévének küszöbén ? 

Multunkban tényezői, időnkint jelentékeny tényezői 
voltunk nemzetünk történelmének. Azok óhajtunk maradni 
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jövőben is: fáradhatatlan és hűséges napszámosok Isten, 
király és a haza szolgálatában. 

A társadalom kérdéseivel foglalkozó egyik újabbkori 
író úgy nyilatkozik, hogy a népvándorlás idején a szer-
zetesek mentették meg a kor műveltségét a barbárok 
elől; s nem lehetetlen, módja ugyanaz az iró, hogy a 
mi korunk kulturáját is egy második barbarság fölforga-
tása fenyegeti; ha ez megtörténik — úgymond — akkor 
a szerzetesek élethivatása újra föléled. 

Vajha csak egy gyöngéd léleknek aggodalma nyilatkoz-
zék meg e szavakban ! Isten tartsa távol korunktól e válságot ! 
Nekünk nincs ily válságra szükségünk, hogy hivatásunkat 
ma is, meg a jövőben is felismerjük és teljesítsük. Nekünk, 
Krisztusban kedves Testvéreim, megvannak kötelességeink 
önmagunk, megvannak kötelességeink az egyház és a haza 
iránt. E kötelességeknek hü és lelkiismeretes teljesítése, 
ez a mi hivatásunk ma, a mint az volt a múltban és az 
lesz a jövőben is. 

Krisztus egyházának szerzetesei vagyunk, utódai 
azon férfiaknak, a kik a kereszténység első századaiban 
az eget és a földet szentekkel töltötték meg, a világot 
megtisztították és átalakitották, az ember erkölcsi töké-
letesedésének addig ismeretlen ösvényeket nyitottak s a 
czivilizácziónak az ellenfelek által is elismert szolgálatokat 
tettek. E feladatok sikeres megoldására, e szolgálatok hü 
teljesítésére törekedni : ez a mi kötelességünk önmagunk 
iránt ma is, jövőben is. 

Praedicate et Docete ! E szavak foglalják magukban 
második rendbeli kötelmünket: hirdetni a hit igazságait, 
terjeszteni a tudás ismereteit. Nem kell előttetek, Krisz-
tusban kedves Testvéreim, méltatnom a hit szükségességét. 
Utódai vagyunk azoknak, kiknek mondatott: „Tanítsatok 
minden népeket!" Korunk sokféle válságai, ezer bajai és 
szenvedései, a politikaiak, társadalmiak, családiak és egyéniek 
egyaránt, azon mértékben fognak enyhülni vagy sulyo-
sodni, a mily mértékben a vallásosság a társadalomban 
és családban ismét elfoglalja őt megillető helyét, vagy 
onnan még jobban kiszorul. 

De nem kell méltatnom előttetek a tudásnak és 
ismereteknek fontcsságát sem. Az igaz tudomány elősegíti 
az emberiségnek minden téren való haladását, fölemeli 
a földi élet színvonalát, szebbé, tökéletesebbé, eszményibbé 
teszi e siralom völgyében való tartózkodást, és közelebb 
visz bennünket Istenhez, a mi végczélunkhoz. íme a 
„Praedicate et Docete" jelszavak szabják meg kötelesség-
einket az egyház és haza iránt! 

Nem csekély szolgálatokat tettek elődeink az embe-
riségnek a népvándorlás századaiban ; nem jelentekteleneket 
saját nemzetünknek a szt. kereszt és a czivilizáczió meg-
honosítása által. De nem kevésbbé fontos szolgálatokat 
tehetünk manap is, meg a jövőben is nemzetünknek és 
egyházunknak, kötelességeink hű teljesítése által. 

E fogadalomtétellel és ennek hűséges megtartásával 
róhatjuk le legjobban köteles hálánkat apostoli királyaink 
nagylelkűsége s nemzetünk bizalma, jóindulata iránt ; 
ezzel ülhetjük meg legméltóbban hazánk ezeréves fennállásá-
nak magasztos ünnepét, Isten szent áldását esdve le édes 
hazánkra, magyar nemzetünkre, apostoli királyunkra ! 

Kelt Pannonhalmán, 1896. évi ápril hó 23 án, Szt.-
Adalbert napján, Ipoly, főapát. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, május 1. Még egyszer a primás jogáról a 

nemzeti akarat első tolmácsosságára a királyi trón előtt. — 
Illetékes tollból közöljük a következő emlékiratot : 
A főrendiház és a képviselőház közös ünnepén, mely 

junius 8-ikára van tervezve, Szilágyi Dezső ur fogja tehát 
ő Felsége előtt a nemzet érzelmeit tolmácsolni. 

Ez nem helyes ; mert 
a) sértő a főrendiházra nézve, sértő 
b) jelesül a bíboros lierczegprimásra nézve. 
Vagy minő jogalapon beszél ott a képviselőház elnöke, 

hol a képviselőház a főrendiházzal együtt szerepel? 
Mint törvényhozási tényező a mai jogszokás értelmé-

ben tekintélyre nézve egyenlő az országgyűlés két Háza, az 
eddigi gyakorlat szerint azonban a főrendiház, mint a tör-
vényalkotás felsőbb tényezője, tényleg a nyilvános szerep-
lésekben az első helyet foglalta el. 

Avagy Rousseaé népfenségi elvének alapján állunk-e? 
Tudom, hogy az országos képviselő urak között van-

nak többen, kik Rousseau tanát vallva, tekintélynek csak 
önmagukat tartják s a főrendek magas gyülekezete szerintök 
nem egyenjogú törvényhozó tényező, hanem csak a törvény-
hozás szinpadi feldiszesitése ; de eltekintve attól, hogy Ros-
seau elve a józan ethika örök szabványai szerint balga föl-
tevés, nem hiszszük, hogy ő Felsége is ezen elv szerint 
igazodik; mert az esetben, ha ő szintén a népfenség elvé-
nek alapjára áll, elfogadja, hogy az ő tekintélye is csak 
puszta név, fényesen csillogó dekoráczió. 

Azt mondják tán, hogy nincs sértve a főrendiház, 
mert a budavári szerepet megelőző közös ülésen nem Szilá-
gyi ur, hanem a főrendiház elnöke viszi a szót s elismer-
tetvén ez által a főrendiház elsősége, ugy illik, hogy a 
rákövetkező fellépésnél a képviselőház elnöke legyen a 
szónok. 

Hát, kérem, ne válaszszuk el e kérdésben az illendő-
séget a jogtól: sok cselekedet illendő önmagában, de nem 
illendő, ha másnak jogát sérti. 

Kinek van joga a szólásra ott, hol mind a két Ház 
szerepel? — Ez a kérdés. — Ha a főrendiház elsőségénél 

fogva e jog a főrendiház elnökét illeti meg, akkor sérti e 
jogot Szilágyi Dezső ur, midőn e jogon a főrendiház elnö 
kével osztozkodni óhajt. 

De sértő Szilágyi Dezső ur szerepeltetése a biboros 
herczegprimásnak alkotmányos jogára nézve is. 

A magyar Corpus Juris szerint (part. 1. tit. 2. §§. 
1, 2, 3.) az esztergomi primás minden világi ur előtt áll 
ott, hol a nemzetet a király előtt képviselni kell. S a 
Corpus Juris Hungarici ezen tana századok törvényes intéz-
kedéséből volt levonva. 

Hisz Szent István alkotmányában is minden világi 
J főúr előtt áll az esztergomi primás (S. Szept. lib. 1. cap. 
I 3 et 4.) 

Ez volt az oka, hogy IV. Béla király 1263-ik évben 
j kiadott oklevele az esztergomi érseket egyházi nádornak 
I nevezi, midőn igy rendelkezik; Nullus judicum curiae 
! nostrae vei palatinorum regni nostri, populos ecclesiae 
i strigoniensis conditionarios et nobiles universos judicare 
i praesumat; sed ejusdem ecclesiae strigoniensis judicet, 



R E L I G I O 298 

videlicet palatínus suas, judex curiae suae, aut terrestris 
comes. — Et si palatínus judex ecclesiae strigoniensís apud 
palatinum regni, vel judicen curiae nostrae, captos esse 
sciverit, iidem eosdem ipsi palatino ecclesiae praedictae 
ad judicium reddere teneantur sine mora. 

Ez volt az oka, hogy Mohács mezején II. Lajos 
szerencsétlen csatája alkalmával a király jobbján a primás 
állott s balján jelölték ki a helyet a magyar nádor számára. 
Brodarich ugyanis a mohácsi vészről, melyben személyesen 
részt vett, igy ir: Ad regis dexteram erat antistes strigo-
niensis . . . . in parte sinistra penes regem locus erat relictus 
comiti palatino. 

Ez volt az oka, hogy Nagy Lajos királyunk egyik 
oklevelében (v. ö. Werbőczi, part. 2. tit. 14. §. 22.) először 
a prímást nevezi, mint előbbre valót s csak azután utal a 
nádorra. 

Ez volt az oka, hogy királyaink kivétel nélkül mind az 
általok szentesitett törvények hitelesítésénél először 
esztergomi primást, mint előbbre valót szerepeltetik s csak 
(a primás után) Íratják alá az okiratot a nádor által. így 
tett egyebek között, hogy csak néhányat említsek, Zsigmond 
1405. évben (Decret. 2. art. 21. §§. 9, 10.) s harmincz 
évvel később ismét (1435. Decret. 6. art, 24. §§. 5, 6.); igy 
cselekedett.) Korvin Mátyás 1464-ben (Conclus, decret. 2 
igy II. Ulászló 1495-ben (Decret. 2. art. 45. §§. 5, 6.) 
azután 1500-ban (Decret 4. art. 43. §§. 4, 5) s ismét 
1504-ben (Decret. 5. art. 31. §§. 4, 5.) s végre 1514-ik 
évben (Decret. 7. art. 71. conclus. §§. 4, 5.); hasonló mó-
don járt el a szerencsétlen II. Lajos 1518-ban (Conv. Bach. 
art. 39.), továbbá I. Ferdinánd 1536-ban (Decret. 3. art. 
15 et 16.), azután II. Mátyás először 1608-ik évben (Dec 
ret. 1. art. 27. conclus) s másodszor 1609-ben (Decret. 2. 
art. 77. conclus); igy rendelkezett II. Ferdinánd is 1625. 
évben (Decret. 2. art. 66. conclus.), azután 1630-ban 
(Decret. 3. art. 47. conclus.), végre 1635-ben (Decret. 4. 
art. 94. conclus.), igy I I I . Ferdinánd 1638-ban (Decret. 
I. art. 73. conclus.), s ismét 1647-ben (Decret. 2. art. 
155. conclus.), azután 1649-ben (Decret. 3. art. 102. conclus.), 
végre 1655-ben (Decret. 4. art. 119. conclus.); igy tett 
II. Lipót 1790-ben (Decret. 1. art. 74. conclus, és 
I. Ferencz 1792-ben (Decret. 1. art. 22. conclus.) s ismét 
1796-ban (Decret. 2. art. 3. conclus.) 

Ez vott végre az oka, hogy a nemesi okleveleken is 
a nádor előtt áll mindig az esztergomi primás. 

Nincs hát kétség benne, hogy a mult század alkonyáig 
törvényeink s alkotmányos szokásaink értelmében Magyar-
ország nádora felett állott az esztergomi primás. 

S hogy ez nem a véletlenség müve, itt a bizonyíték! 
Vita támadt 1687. évben a felett, minő sorrendben 

üljenek a gyűlések alkalmával a magyar főurak s a Karok 
és a Rendek (art. 10. § 1.) azt határozták, hogy az első 
hely az esztergomi prímásé s utána til a nádor és a többi főur. 

Nem tetszett 1622-ben a magyar nádornak, hogy ugy, 
miként előbb II. Ferdinánd koronázásakor Pozsonyban tör-
tént, a királyné megkoronáztatásakor tartott udvari ebédnél 
is az esztergomi primás ő előtte üljön; de a király „Cum 
im generalibus" kezdetű oklevelében ezen perpatvarban Páz-
mánynak, az esztergomi érseknek javára döntött (v. ö. Acta 

et Décréta synodi dioeces. Strigoniensís celebratae 1629. 
app. 3. num. 3. §. 2.) 

Sőt már 1452. évben László királyunk arra kérte 
V. Miklós pápát, hogy az elsőség jogát, melyet ő, mint 
magyar király, az esztergomi érseknek a magyar nádor 
felett biztosított, apostoli tekintélyénél fogva erősítse meg 
s a pápa engedve a kérelemnek „Excellens Apostolica. 
Sedis" kezdetű brevéjében igy válaszol a magyar királynak : 
Nos ad ambiguitatis dubium submovendum . . . 

Archiepiscopum Strigoniensem, sicut post Regem 
primus existit, ita etiam in parlamentis et quibusvis aliis 
actibus egregiis post ipsum Regem primum locum obtinere 
debere et prímám vocem . . . tenore praesentium declara-
mus (v. ö. acta et décréta fentebb idézett helyét). 

S az esztergomi bíboros herczegprimásnak többszö-
rösen biztosított ezen alkotmányos jogát nem szüntette 
meg sem 

- V*-
a) valamely azóta szentesitett törvény; sem 
b) az e joggal ellenkező törvényes szokás. 
A koronázás negyedszázados évfordulója alkalmával 

a felsőház érzelmeit a Ház elnöke tolmácsolta ugyan 0 
Felsége előtt s nem a bíboros primás, a bíboros főurat 
akkor a templomra szorították vissza ; de egy roszul végzett 
tény törvényes szokást nem alkot s nem szüntethet meg 
évszázados jogokat. 

S a magyar törvények, mit szólnak ezek? 
Nos ? ezek a mai parlamentárizmus korszakában ho-

zott törvények a bíboros herczegprimás alkotmányos jogairól 
sehol sem tárgyalnak. 

De hát megszünt-e minden régi jog, melyet ujabb 
alkotmányos életünk törvényhozó tényezői meg nem erő-
sítettek ? 

Ne mondja senki, hogy a felelős minisztérium s a 
modem parlamentárizmus megalkotásával elveszett a her-
czegprimás jelezett elsőbbségi joga. 

Miért veszett volna el? 
Talán azért, mert törvényesen átalakított alkotmá-

nyunk keretébe az beleillik? 
Hogy a nádori méltóság mai alkotmányunk keretébe 

beillik, azt a törvény elismeri (V. ö. az 1868. évi VII. 
t.-cz. 2. §.) — Nem választott ugyan már István nádor 
halála óta nádort az ország; de ezen halasztás csak azért 
történt, mert „a végrehajtó hatalmat (ő Felsége ezután) a 
magyar minisztérium által személyeseu gyakorolja" s ép 
azért a nádor-választás előtt „a nádori méltóság hatásköre 
a felelős kormányzat elveivel megegyezőleg törvény által" 
újólag szabályozandó (v. ö. az 1868. évi VII. t.-cz. 1. §.): 
azonban nincs kétség benne, hogy akkor, ha lesz nádorunk 
méltóságra nézve ő az ország zászlód urai, a változó par-
lamenti többségek választottjai, a törvényhozás két házá-
nak elnökéi és a miniszterek előtt fog állani. 

S ha a nádornak elsőbbségi joga a világi főurak felett 
mai alkotmányunk keretébe beillik, miért nem illenék bele 
ez alkotmány keretébe a bíboros esztergomi érsek ur jele-
zett elsőbbségi alkotmányos joga? 

Vagy tán ellenzi azt a katholikusokkal most már 
egyenjogú törvényesen bevett vallásfelekezeteknek érzékeny-
kedése ? 

Az meglehet; de akkor minek ültetjük (hogy egyebe-
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ket mellőzzek) a főrendiházban az esztergomi biboros her-
czegprimást a vallásfelekezetek méltóságos szuperintendensei 
elé azon kiválóbb helyre, a mely az ő számára van fenn-
tartva ? 

Nos? — Majd ezután, nehogy más vallásfelekezetek 
érzékenykedése kellemetlenséget szüljön, az apostoli királyt 
sem fogja tán az esztergomi herczegprimás magyar királylyá 
kenni ? ! 

Az érzékenykedés hát nem határozhat, határoz a tör-
vény. — Szüntessék meg előbb alkotmányos uton a századokon 
át többször szentesitett törvényeket és azután mellőzzék a 
herczegprimást s ha igy tesznek, azt értjük s mint régi 
gondatlanságunk és aluszékonyságunk káros következményét 
békével tűrni is fogjuk ; hogy azonban a törvényeknek hiva-
tott őrei évszázados törvényeket megvessenek, azt el nem 
tűrjük, tűrni nem akarjuk. Azt nem értjük, azt nem helye-
selhetjük. 

Elismerjük, hogy Szilágyi Dezŝ  kk̂ no, 9|<fatfjk, és 
hogy messze kimagaslik sok világi ur fél̂ fc;'̂ de^ármily 
nagyok legyenek is tehetségei, állásánál fogvirtïeiirlîîvatott arra, 
íiogy őt szólaltassák meg a nemzet nevében ő Felsége előtt. 

Reméljük azért, hogy biboros főurunk fenn fogja 
tartani az e részben törvény és gyakorlat szerint állását 
megillető' szereplést s reméljük, hogy a püspöki kar is 
teljes erővel fogja őt támogatni széke történeti helyzetének 
megvédésében, melyet ha könnyelműen feladunk, kilencz-
százados jogot, alkotmányos jogunkat hozzuk gyáván 
áldozatul a . . . . pártkormányzatnak. 

H I V A T A L O S . 
2002/1896. 

A „Religio" Tekintetes Szerkesztőségének. 
Budapest. 

Az egri érseki egyházmegye növendék papjai közé 
felvétetni kivánó ifjak felvételi vizsgálatának ideje ez év-
ben julius hó 2-ik napjára tűzetvén ki, felkéretik a Te-
kintetes Szerkesztőség annak szives közzétételére, hogy a 
••»ályázni óhajtó VI., VII. és VIII. gvmnasiumi osztályt 
végzett ifjaknak keresztleveleikkel és ez évi iskolai bizo-
nyítványaikkal ellátva Egerben, az egyházmegyei hivatal 
rodájában f. évi julius hó 1-én délután 2—3 óra között 
kell jelentkezniük. 

Kelt Egerben, 1896. évi április hó 27-én. 
Érseki iroda. 

V E G Y E S E K . 
*** A milléniumi kiállítás királyi megnyitója — 

Víhát megtörtént bevégzett tény. Az ország a királyt meg-
éljenezte, a király az országra az Isten áldását kérte. Az 
j borongott, derengett. Végre a király szavainál kisütött 
t nap és fényt bocsátott a — jövőbe. Jó jel! Ha Isten 
velünk : ki győzhet ellenünk ! 

— Boldoggá avatás. Hám János volt szatmári 
püspök boldoggá avatása érdekében Meszlényi Gyula 
szatmári püspök ur ő méltósága legutóbbi IV. számú 
körlevelében felhívást intézett egyházmegyéje papságához, 
melyben meghagyja, hogy az elhunyt püspöknek nem 
hivatalos és egyéb iratait, melyek kezeik között vannak, 
junius végéig hozzá küldjék be. Az eredeti levelek vett 
használat után azoknak, kik azt kívánják, vissza fognak 
adatni. Ezt azért közöljük lapunk hasábjain, hogy ha 
netán vidéki olvasóink a szatmári egyházmegye határán tul is 
ismernének oly egyéneket, kik a szent emlékű püspöktől 
magánleveleket birnak, figyelmeztessék az illetőket, hogy 
azokat nevezett püspök ő méltóságához sziveskedjenek 
minél hamarabb beküldeni. 0 méltga gyakran hálásan 
emlegeti hogy különösen püspöksége kezdetén, legkivált 
az egyházmegyei papok részéről, Hám püspök számos 
levele birtokába jutott, melyeket most a beérkezendőkkel 
sgyütt Rómába készül elküldeni. 

— Milléniumi plakátok Budapesten. A milléniumi 
országos kiállítás királyi megnyitásának viradójára Buda-
pesten minden kapura, minden gázlámpatartóra stb. több-
szörösen egy kis fekete-sárga nyomtatott czédula volt, azt 
kiáltva, hogy: „É1JEN A KERESZTÉNY MAGYAR-
ORSZÁG!" — az ismeretes antiszemita refrainnel és 
kívánsággal. 

— Protestáns milléntumi vendégek. Protestáns 
vallású hírességek érkeztek Budapestre gratulálni magyar 
protestáns atyánkfiainak milléniumi sikereikhez, melyeknek 
legeslegnagyobbika természetesen az, hogy sikerült protestáns 
atyánkfiainak a zsidósággal és szabadkőművességgel szö-
vetkezve a magyar állami hatalom dekatholizáczióját egész 
a vallástalanság szabadságának törvénybe iktatásáig ki-
vivniok ! Kíváncsiak vagyunk a külföldi protestáns híres-
ségek hold-utczai beszédeire s arra, hogy miképp is fog 
szólni az ország elkereszténytelenitéséhez — a protestáns 
gratuláczió ! 

— 2500 zarándok járt mult hó végén Rómában 
szent Péter sírjánál és a pápánál Lombardiából, Velen-
czéből, Liguriából és Piemontból. A pápa a Vatikán leg-
nagyobb termében, a loggiák termében fogadta a lelkes 
zarándokok hódolatát s a szünüi nem akaró éljenzéstől 
könnyekig meg volt hatva. 

— Káptalanok képviselői a milléniumon. A győri 
káptalan Mladonicsky Ignácz kanonokot, a szombathelyi 
Illés Ferencz kanonokot küldte fel Budapestre a millé-
niumi kiállításon és Te Deumon való képviselés végett 
Nagyváradról dr Palotay Ferencz kanonok urat volt 
szerencsénk ez alkalomból üdvözölni. 

— Hiba-igazitás. Az előbbi szám első vegyesében „ő felsége 
testvére, a trónörökös" után helyesen olvassandó : „Károly Lajos.". 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Ének szent István királyhoz. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — Fehér Ipoly 
úapát milléniumi levele rendtársaihoz. — Tudósítás : B u d a p e s t : Még egyszer a primás jogáról a nemzeti akarat első tolmácsosságára 

a királyi trón előtt. — Hivatalos. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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VASZARY KOLOS BIB. HGPRIMAS BESZEDE 
A M I L L E N I U M T E DEÜM-án. 

Elhangzott a hálaének ajkainkról, király és nemzet együttesen borult le előtted, Minden-
ható Isten, kinek tekintete ronthat és teremthet száz világot; előtted Örökkévaló, kinek szemei-
ben ezer év annyi, mint a tegnap; előtted; Jóságos Atyánk, ki bár vétkeink mia t t büntető 
kezeddel sújtottál , — erényeinkért áldásoddal is boldogítottál. 

Felséges Uram ! 
Felséges Asszonyom ! 

Nemzetem ! 
Ezeréves létünk határkövénél állunk, melynek egyik oldalán arany- és vérbetükkel vannak 

felirva a mult eseményei: a másik oldal a beláthatatlan jövő számára üresen áll. 
Olvastad-e nemzetem: mennyi öröm és bánat, dicsőség ós gyász, jólét és szenvedés, harczi 

diadal és csatavesztés, összetartás és pártviszály váltakoznak ezeréves multadban ? 
Olvastad-e, hogy nemzetünk, bár néhány évtized alat t e hazát megszerezte, mégis kül-

földre tör, sok vért ontva maga is vérzik és két nagy vereség után kétségtelenül a hunok és 
avarok sorsára jut , ha csak vértől párolgó fegyverét a béke fejedelme előtt le nem teszi és a 
kereszténységet fel nem veszi. 

Kard foglalta el, 
Kereszt t a r to t ta fenn e hazát. 
Nemzetünk a kereszténység felvétele által belép ugyan az európai népcsaládba, de nem 

olvad be; fejedelme a kor intézményei szerint nem lesz alárendeltje, — hűbérese a római császár-
nak, hanem a pápától nyert koronával megkoronáztatva, mindenkitől független és önálló királysá-
got alkot. 

E korona hatalmat ad a királynak és tekintélyét külről emeli, de bensőleg, lelkiismere-
tében megköti, mert az alkotmány megtartására kötelezi. 

Szent koronánk e szerint mint védő cherub lebeg király és nemzet felett, mindegyiknek 
jelezve kötelességeit, mindkettőnek biztosítva kölcsönös jogait. 

Igy született újra a százéves Magyarország a keresztényhit ölében. 
Ez esemény nemzetünk sorsának forduló pontja, a trón támasza, szabadságunk biztosi-

téka, fénykorszakaink forrása, megpróbáltatásunk erőssége, létünk alapköve. 
Mivé lettünk volna e nélkül? Azok a viharok, melyek fölöttünk elvonultak, számban 

nagyobb, erőben hatalmasabb nemzeteket is elpusztítottak volna! 
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Hisz óriási ha ta lmak hányszor zudi tot ták reánk hada ika t? 
Későbben századokon á t tes tünkke l fogtuk fel a Nyugat ellen in téze t t támadásokat , me-

lyek a la t t templomaink, iskoláink, városaink, falvaink elhamvadtak, tes tvére ink százezrenkint 
fogságba hurczol ta t tak ; és ezen vészteljes időszakban még sa já t magunkka l is küzdöttünk életre, 
halálra. 

Ha mindezeket csak futólag olvasod, nemzetem, el kell ismerned, hogy Isten erős keze 
t a r t o t t fenn 

Miért t a r t o t t fenn ? 
Mert azoknak — egyeseknek ugy, min t nemzeteknek, — kik őt, min t Aty juka t tisztelik 

— hosszú életet ad. 
Megdöbbenve olvasom a szent könyvben a következő fenyegetést. „Az Ur megveri és 

kitépi Izraelt a jó földről, melyet a tyá iknak adott , és elszórja őket, ha nem tisztelik Őt." 
Nemzetünknek volt sok bűne, de volt egy nagy erénye: hogy I s ten t nem tagad ta meg 

soha, — tiszteletét törvénykönyvébe ig ta t ta . 
F e n t a r t o t t Isten azért is, me r t sok pár t fogónk volt az égben. 
Nincs nemzet , melynek uralkodó családja annyi szentet számlálna, min t maga az Árpádház. 
Leghatalmasabb közbenjárónk volt mégis a mi Nagyasszonyunk, kinek a lak já t zászlóinkra 

hímeztük, pénzeinkre vertük, t iszteletét, szereteté t versekben zengedeztük. 
Midőn bűneink sokasága mia t t magához az Úrhoz folyamodni fél tünk, veszély idején 

százezrek, milliók a jkán hangzot t fel az ének: 

Roldogasszony Anyánk, 
Régi jó Patronánk, . - . 
Nagy Ínségben levén, 
Igy szóiit meg hazánk: 
Magyarországról, édes hazánkról 
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról. 

Is ten véghetet len irgalmából j u t o t t u n k el t ehá t az ezredik évhez. 
Légy üdvözölve, légy áldva e magasztos ünnepen, igénytelen hű fiadtól, drága hazám ! 
Áldott legyen földednek minden hantja , mely annyi szent hamva t takar, á ldot t legyen 

földednek minden göröngye, melyet hőseink vére öntöze és munkás népünk verej téke nedvesíte. 
Áldot t legyen földednek minden családi tűzhelye, melyet vallásunk megszentele. 
Légy üdvöz, légy áldott 
Felséges királyom ! 
Nemzetem a t y j a ! 
Isten irgalmából t e vezeted be e nemzete t a második ezerévbe, nem a fegyverek zöre-

jével, hanem bölcseséged fényével, szereteted melegével. 
Esdve kérem a királyok Királyát , nyúj t sa ki védő k a r j á t felséges személyedre; öntse, 

áraszsza reád kegyelmeinek bőséges te l jé t , hogy ennek világosságánál részletesen és t isztán fel-
ismerve nemzeted ügyeit, á t lá tva bajai t , bá t ran és szerencsésen teljesíthessed és oldhassad meg 
mély kötelességérzettel , a lkotmányos hűséggel és lankadat lan fáradsággal kezelt királyi fel-
adatodat . 

Adjon neked az Ur csendes országot, hű tanácsadókat , jó népet, erős hadsereget, t a r tós 
békességet, hosszú életet, hogy népedet szentségben és igazságban még soká boldogan vezethessed. 

Légy üdvöz, légy áldott , felséges királyném ! Fogadd el e templomban, hol megkoronáz-
ta t tá l , legmélyebb hódolatunkat , legőszintébb szeretetünket i rányunkban mindig tanus i to t t jósá-
godért, szeretedért . 

Áldólag emlékszünk, hogy midőn nemzetünk anyjává lettél, édes anyai nyelvünkön szó-
lo t tá l hozzánk ; áldólag emlékszünk, hogy azt az aranyfonala t is anyai gyengéd kezed szőtte, mely 
hőn szeretet t k i rá lyunkat a nemzettel e lválaszthatat lanul összekötötte. 

Légy ezután is gyámoli tója a szegényeknek, vigasztalója a szenvedőknek, közbenjárója a 
trón előtt kegyelemért esedezőknek. 
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Földi k i rá lynénk! 
Földi anyánk ! 
Legyen életed utain vezérlőd, ótalmazód az égi királyné, az égi szűz Anya! 
Legyen áldás a királyi gye rmekeken! Legyen áldás az egész uralkodó családon. 
Fel a szivekkel! 
Fel, Nemzetem! 
Megtar tani , felvirágoztatni , boldogí tani az ősök ál ta l elfoglalt és nekünk örökségbe hagyot t 

hazát, ez a nagy és nemes feladat vár, nemzetem, reád. 
Igaz! A lá tha tá r kissé borús, de máskor sem volt mindig t iszta feledted az ég. 
Sokszor á l lo t tá l már sírod szélén, s mégis, midőn azt h i t t ék rólad, hogy k i i r to t tak — te 

gyarapodtá l ; midőn azt vélték, hogy megaláztak — t e diadalmaskodtál ; midőn azt gondolták, 
hogy meggyengí te t tek — te erősödtél ; most is, ezer év után, nem megfogyva, nem megtörve, 
hosszú nemzeti életednek nem alkonyán, hanem delén, erőtel jesen lépsz á t a második évezredbe. 

Legjobb királyod uralkodása a l a t t sorsod sa já t kezedbe van letéve. 
Vigyázz ! 
A le tűn t nemzetek legtöbbjének nem külellenség, hanem önfia vágta sebét. 
De bármennyi re összetartasz, Is ten nélkül nem boldogulhatsz, nemze tem! Azért azt a 

törvényt , melyben ezer éves lé tedet megörökíted, melyben az isteni gondviselést, a vallásos áhí-
ta tot , a király i r án t való hűséget, a hazaszerete te t megemlited, ne csak a fórumnak hideg és érzé-
ket len márványtáblá jára , hanem lelkedbe is mélyen vésd be. 

Én nemzetem ! 
Isten megparancsol ta egykoron szolgájának, hogy a népet, midőn az ígéret földjére lép, 

áldja meg. 
Én is, Uramnak mél ta t l an szolgája, ez ünnepélyes órában áldásra emelem kezemet és 

imádkozom: 
Hallgassa meg, nemzetem, a te könyörgésedet az Ur és szorongat tatásod idején i rgalmas 

arczát ne fordítsa el tőled ! 
Legyen veled a jövőben, min t volt a tyáiddal a múl tban ! 
Adjon bőséget az ég harmatából , a föld kövérségéből, hogy ínség, nyomor, ne látogasson 

meg téged. 
Tegyen nagy és erős nemzet té , és magaszta l ja fel nevedet minden időben! 
Ha ellenség törne reád, harczoljon melletted és segítse kivívni győzelmedet. 
Adja meg neked az Ur félelmének lelkét , hogy megtar thassad vagy megszerezhessed 

őseid erényeit, nehogy valaha megingassad azon erős alapokat , melyekre atyáid hi te ép í te t te 
ez országot! 

Adja meg neked az Ur bölcseségének lelkét, nehogy erkölcsödben megromolva, erődben 
megfogyatkozva, elveszítsed e földet, melyet a te Urad Istened hazául adot t t eneked! 

Uram, hallgasd meg imádságomat ! Szeplőtelen szűz Anyánk, régi nagy P a t rónánk, esedezzél 
éret tünk, hogy az Atya, Fiu és Szentlélek áldása legyen velünk mindenkor ! 

Amen ! 
fiáxiT r̂̂ c f̂:̂  

A milléniumi főp. beszéd hatása.*) 
„Alkotmány" : 

Az élő nemzet 
Ha nem láttuk volna, nem hinnők. De ime ugy van. 
Hitében él a nemzet. A hit hallásból vagyon, a 

hallás az Isten igéjéből, az Isten igéje pedig a predikáczió. 
A herczegprimás ma a nemzetnek prédikált a nemzet-

E rovat alatt közöljük a fővárosi napilapok visszhangjait. 

ről. Nem politizált, hanem az Isten igéjét hirdette, ugy 
a hogy azt a szent evangéliumok hirdetik. Kiválogatta 
mindazt, a mi tanulságos s követendő példának oda 
állította hallgatói elé. Párhuzamot vont a mult és jelen 
között és rövid szavakkal levonta az események követ-
kezményeit. 

A kinek fülei vannak a hallásra, az hallja meg. 
Nem uj, nem izgató, de igaz minden szava. Es ha a 

j politikusok közül sokan máskép vélekednek, abból nem 
I az következik, hogy nekik igazuk van, hanem azt, hogy 

37* 
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ők ellentétben állanak az örök igazságokkal, melyek 
nem a deduktiv bölcseleti módszereken, hanem isteni 
kinyilatkoztatáson alapulnak. 

Ha Anonymus, Bonfini vagy Kézai Simon irnák fel 
a mai napot a magyar történelem lapjaira, ugy bizonyára 
nem tudnának, olyan képet festeni, mint a minőt a mai 
nap nyújtott, a midőn a magyar nemzet adott hálát az 
Istennek ezeréves fennállásáért. Az ezerévet megért Magyar-
országot, az az Isten tartotta meg, a kihez a pogányság-
tól megtért : a legméltóbb tehát a mit a világra szóló 
ünnepen cselekedhetik, hogy dicséri Istenét. 

A mily kápráztató volt külsőleg époly kiválóan 
fontos, magasztos és lélekemelő bensőleg. Erezte ezt a 
király, és érezte vele együtt az ország is, hogy az ezeréves 
jubiléumnak tulajdonképen ez az ünnepélyes Te Deum a 
legfőbb és legjogosultabb momentuma. 

A többi szolgálhat az egyes pártok, vagy emberek 
hiúságának és érdekeinek istápolására de a mai dicséret 
azé a kinek kivétel nélkül mindnyájan hálával és enge-
delmességgel tartozunk, a kinek mindenekfölött és első 
sorban köszönhetjük azt, hogy ezer éve lakjuk e hazát, 
melynek kenyerét eszszük, borát iszszuk és a melynek 
levegőjével együtt szivjuk lelkünkbe a haza szeretetét. A 
koronázás óta a királyi udvar nem fejtett ki hasonló 
fényt és pompát, mint e napon midőn Isten dicsőségéről 
volt szó. Király és királynő, valamint az uralkodóház 
megjelent tagjai, a főméltóságok, a magas klérus, az 
országgyűlés, a hadsereg, valamint a külföldi hatalmak 
képviselői mind-mind ott voltak és leborultak az Ur 
zsámolya elé és egy szivvel, egy lélekkel fohászkodtak a 
Magasságbélihez, a ki e mai napot megérni engedte. 

Az öröm érzete járta át a kebleket s az idegen is 
bámulva állt meg az oltár előtt, a honnan egy nemzet 
fohásza röppent az egekbe : Dicsőség Istennek, békesség 
embernek! 

Hallotta ország-világ Magyarország első főpapjának 
szájából a kenetteljes szavakat, melyek Isten és hazaszere-
tetre tanítottak mindnyájunkat. 

Ott láttuk lebegni a tömjén illatos füstködében 
Szent István szellemét, a ki ilyennek akarta megalkotni 
a magyar államot, a minő a mai napon volt; ott láttuk 
Szent Lászlót, Nagy Lajost, Mátyást az igazságost, a kik 
ilyennek ismerték a magyart és azért tudták nagygyá, 
fényessé és dicsővé tenni a magyar nevet. 

Oh hát miért élvezhetjükmi csak egy napig e boldog 
időt! Miért kellett mindannak történnie, a mi ma is 
könyet lopott szemeinkbe és bánatot sziveinkbe ! 

Nem volna szebb, dicsőbb, ha apáink hitében, apáink 
fegyvereivel küzdenénk ma is az ellenség ellen ? 

Oh, bár lenne foganatos az az áldás, a mit a főpap 
mondott a királyra és nemzetre! Oh bár ne kellet volna 
figyelmeztetnie a nemzetet, hogy „azt a törvényt, melyben 
ezredéves létedet megörökited, melyben az isteni Gond-
visélést, a vallásos áhitatot, a király iránt való hűséget, 
a hazaszeretetet megemlíted, necsak a fórumnak hideg és 
érzéketlen márványtáblájára, hanem lelkedbe jó mélyen ; 
vésd be!" 

Mert a mint a törvény betűje holt, ha az a papiron i 

marad, ugy a nemzet is holt, mely a külső diszben és 
nem a sziv lelkesedésében keresi az igaz hazafiságot. 

Mi élő nemzetet akarunk látni, olyat, mint ma 
láttunk a koronázási templomban. De ehhez élő hit, 
keresztény felfogás és igaz felebaráti szeretet szükséges. 
Erre tanítsák meg a nemzetet nagyjaink és boldog lesz e 
hon, boldog a nép és szent a béke. 

v Budapesti Hírlap* : 

Az Isten szine előtt. 
A Mátyás-templom harangjainak zúgása nem hallat-

szik oly messzire, mint Vaszary herczegprimás országot 
elboritó szónoklata. Az igazságnak velőtrázó, a sziveket 
megható, lélekemelő beszéde hangzott ajkairól. Isten az 
égben hallotta, a miket mondott. 

Aranyos trónján a biborba öltözött király s a másik 
trónon mellette a fekete gyászba öltözött királyné megin-
dulva figyelték Magyarország főpapjának ajkairól a szent 
tanitást. Körülötte az ország főméltóságai, urak ésaszonyoki 
elfeledték pompájukat, szemük égett s dobogott szivük. 
Próféták nem beszéltek különben királyok előtt s nem 
intették erősebben népüket megtérésre Istenhez, mint a 
hogy az ezeréves idő határán a keresztény főpásztor a 
nemzet történetét előadta, a királyt tanitotta, a királynét 
megáldotta, a nemzetet megfeddette és megbiztatta. Ha 
hü lesz Istenéhez nemzet és király, boldogulni fognak. 

Ahitattal és csodálkozással olvassátok e beszédet 
mindnyájan s tanácsát kövessétek. Imádsága az atyai 
kebel sóhajtása, áldása a bölcseség fohásza.; 

Yaszary Kolos magyar herczegprimás ünnepi beszéde 
az ezer esztendő záró köve és jövendő monumentuma. 

„Nemzet" : 
Nemzeti hálaadás. 

A béke művének, a szellemi és anyagi haladás 
ragyogó templomának felavatása után következett a föl-
emelkedett szivek, lelkek hálaadó hódolatának bemutatása 
a minden népek sorsa felett őrködő isteni gondviselés 
magasságos szine előtt. 

Mindazon nemes és nagy indulatok között, a melyek 
valamely nemzet egyéniségét jellemzik, előkelő helyet 
foglal el az isteni gondviselés áldásos közremunkálásába 
vetett élő bizalom, a mely a vallásos érzületet egyenesen 
történeti erénynyé, a nemzeti életfejlődés szükséges alkotó 
elemévé avatja. 

Nemzeti cselekmény gyanánt fogjuk fel ezeréves 
ünnepünknek ma végbement bámulatosan pompás, lélek-
emelőn nagyszerű mozzanatát, a hálaadó istentiszteletet. 

Nincs felekezeti különbség, mely bennünket ezen a 
ponton szétválasztana s igazán minden magyar szivéből 
emelkedett ma Mátyás király ősi templomában a hálaadó 
fohászba minden népek gondviselő Urának, Atyjának 
fellegkárpitos, napsugaras trónusa elé. 

A keleti fatalizmustól a nyugotl, polgárisult, keresz-
tény hitbéli meggyőződésig nem csökkent, hanem zivataros 
századok válságos megpróbáltatásai közepette folyton erős-
bödött az az olykor naivul vakmerő bizakodás, mely 
sorsunk intézését legvégső izben az isteni gondviselés 
munkás szeretetére utalta. 

Ez a megható ragaszkodás nyilatkozik meg a külön 
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„magyarok Istenének" oly hatalmas és kegyeletes mit-
hoszában. 

A nemzeti hálaadás oltáránál bízvást ugy állhatott 
Magyarország herczegprimása, mint az egész nemzet 
főpapja, hivatott szószólója a magyarok Istenének felséges 
színe előtt. 

S az a monumentális beszéd, mely ihletett ajkairól 
ma az ezeréves multat együtt ünneplő, boldog jövendőért 
együtt könyörgő király és nemzet jelenlétében elhangzott, 
méltó az ünnephez és az ünneplőkhöz. 

Hazafiúi nagy érzés magasztositotta fel az agg bíbo-
ros egyházfejedelem törékeny testét lángoló hazaszeretet 
izzította át fenkölt szózatát, hasonlatosan az írásnak 
utmutató tüzoszlopához. 

A nagy mult öröme,, keserve ezeréves történetünk 
fölemelő és lesújtó tanulságai, rendületlen hit a nemzet 
ifjú erőteljében, buzgó fohászkodás a sorsintéző gondviselés 
további kedvezéseért, felmutatása a korona s a nemzet 
érzelmi és akaratbeli egységének, mint a virulás leg-
biztosabb zálogának : szóval mindazon erkölcsi és politikai 
mozzanatok, melyek nagy nemzeti ünnepünknek fenséges 
eszmei tartalmát képezik, szózatos magyar nyelven, 
klasszikus tökélyü retorikai formában nyilatkoznak meg 
a Vaszary Kolos herczegprimás beszédében. 

Megérdemli ez a szónoklat, hogy beiktattassék a 
millénium történetének aranykönyvébe s hogy minden 
egyes igéjét, mint a nemzeti érzület, igaz magyar hazafi-
ság hű és méltó kifejezőjét nemzedékek szájról-szájra 
adják át az örökkévalóságnak. 

Szemvakitó ragyogású nemzeti ünnepünknek második, 
kitűnő jelentőségű mozzanata is minden tekintetben méltó 
vala egy szabad önérzetes nép felmagasztalásához. 

Bizton hisszük és várjuk, hogy a még jövendő 
ünneplések is az egész müveit világ szemében öregbiteni 
fogják a magyar névnek újra felragyogott, régi jó hirét. 

„Magyarország" : 
Te D e u m . . . 

Téged, Isten, dicsérünk ! 
Áldani nevét a magasságban lakozónak, a ki orszá-

gok és világok sorsát intézi, összegyűlt ma nemzet és 
király. Ha testi személyében nem is, lélekben ott volt 
mindenki az ős koronázó-templomban s százezrek ajkán 
epedezett a buzgó imádság. 

És meghallottuk a biboros főpap szavát,̂  a mint 
hálát mondott a Gondviselésnek, mely egy ezer esztendő véres 
viszontagságain keresztül megtartott, s a mint könyör-
gése felszállt az Egek Urához, hogy adjon a magyarnak 
boldogabb jövendőt. 

A kard szerezte ezt az országot és a kereszt tartotta 
meg, — mondá az ország herczegprimása. Karunk erejével 
foglaltuk el a földet, a melyből erkölcsünk, Istenben 
bizó hitünk és világtörténelmi hivatásunkba vetett bizal-
munk hazát szervezett és őrizett meg számunkra. A keresz-
tény czivilizáczió volt az, melynek segítségével átalakultunk 
a Nyugattal közös formák szerint ; a nemzeti ős-erő volt 
az, a mi megoltalmazott és fentartott nemzeti és állami 
különlétücikben. 

Midőn egész Közép-Európában az államalakulások 
proczesszusa a római szent birodalom árnyékában ment 

végbe s a fejedelmek mindannyian hűbéresei voltak a 
német császárnak : a magyar királyság s a magyar király 
az egyetlen, a ki független mindenkitől, szuverén min-
denkivel szemben. Mily jól esett ezt hallanunk mind-
nyájunknak. S mily fölemelő lehetett ő felségének, az 
Isten fölkent szolgája szájából értenie meg, hogy dicső 
elődei, az első magyar királyok is, ennek az országnak a 
függetlenségét, a magyar szent korona teljes szuvereni-
tását, a messze századok minden viharában, minden más 
országgal, minden más koronával szemben, épp ugy, mint 
ő, hiven megőrizték. 

Oh dicsőséges szentkorona, micsoda klenodiuma vagy 
te a mi magyar nemzetünknek ! Egyképpen árasztván 
fényedet nemzet és király fölé, erőssége és záloga vagy 
mindkettőnk külön-külön jogainak. Tebenned vagyunk 
e gyek és erősek, és Teáltalad vagyon az, hogy egy 
ezeréves történelmi múltnak egybefoglalt intenziv tekin-
télyével jelenhetünk meg minden népek és nemzetek között. 

Teneked adassék tisztesség mindenekelőtt s Te tanits 
meg tiszteletére mindenkit annak, a mit példázol: a 
f üggetlen és alkotmányos magyar királyságnak. 

És akkor nem leszen hiába a biboros főpap imád-
sága, a melylyel az Éghez fordult, kérvén a királynak 
csendes országot, hű tanácsadókat, jó népet és erős 
hadsereget. 

Hallgasd meg, oh Isten, az ő könyörgését, mert 
egy nemzet szivével szólott ő. A kik magyarok vagyunk, 
mind áldást kívánunk arra a főre, a melyen Szent-István 
koronája ragyog. Hiszen a mi koronánk az, a mi nemzeti 
különlétünk, a mi alkotmányos szabadságunk megszentelt 
szimbóluma. 

Te Deum laudamus ! 

„Fővárosi Lapok" : -

Ünnepi tüzek. 
Tüzimádó pogány őseinktől örököltünk valamicskét 

a meleget, életet adó tűz kultuszából. 
Ezer éves állami fennállásunk méltó megünneplésé-

ben ma jutottunk el az áldozati tüzek meggyújtásához. 
Ugy tetszik, a magyar nemzet legtisztább, legigazibb, 

minden vallásfelekezettel közös oltárán gyulasztott ma-
gasra lobogó, szent lángot a Mátyás-templom hálaadó 
ünnepén Magyarország biboros hgprimása. 

Ez a tiszta, megszentelt láng bevilágította a királyt 
s a nemzetet. A történelem tanulságaival jelölte meg a 
kölcsönös jogok és kötelességek sarkalatos pontjait, me-
lyeknek hű megtartása uj ezerévek boldog virágzását biz-
tositja, szerzi meg ennek a sokat hányatott nemzetnek. 

A magyarság lelke szólalt meg a Vaszary Kolos 
ajkán, hatalmas, eszmei tartalmával, formai tökélyével 
egyaránt imponáló beszéde egyik legkimagaslóbb mozza-
natát képezi a millénáris ünneplésnek, s ezért a méltó 
megjelenitéseért a mi nemzeti géniuszunknak, osztatlan, 
nem muló hálára kötelezett mindnyájunkat. 

S midőn a fényes ünnep derűs napja lehanyatlott, 
mintha csak uj hajnal hasadt volna az ország szivének 
esti homályba sülyedt palotasorai, háztengere fölött. 

A művi világításnak minden ragyogó effektus káprá-
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zatos fényességben gyuladt ki a százezernyi néppel hul-
lámzó utczák során. 

A paloták homlokzatának büszke és pazar sugárkévéi, 
a szegény külvárosi házikó homályos ablakainak pislogó 
mécsese egyetlen nagyszerű ragyogásba olvadva jelenté, 
hogy a hazaszeretet dicső oltáráról minden magyar ember 
hajlékára röppent egy-egy sugára a nemzeti hálaadás 
oltártüiének. 

„ Hazánk" : 
Kard és kereszt. 

Kard foglalta el, 
Kereszt tartotta fenn e hazát. 
Mondá az ország főpapja, hallotta a felkent király, 

és hallja a szózatot az ezredévet ünneplő ország Bevilá-
gítanak e szavakkal ünnepségeink ragyogó színeibe immár 
a hitnek örök fényt árasztó lángkévéi, és ezzel kigyúl az 
arczokon a lelkesedés, a szivekben helyet talál a nyugalom, 
mert meg van adva a politikai jelentőség mellett millé-
niumunknak az ethikai mozzanata. 

Az a szózat, a mely a mai Te Deumnak az egész 
országot, sőt az egész földkerekségét diszszel és fénnyel 
képviselő közönség előtt elhangzott, a nemzet szivéből 
eredő igazi hang, a mely meg kell, hogy adja az ünnep-
lések további sorozatának az alapjelleget. A herczegprimás 
az egyház szolgája, ki nemzetének kulturáját a történet-
író avatott tollával szolgálta. Beszéde a mi nemzetünk 
történetének a tanulságaiból van konstruálva, ezekből a 
tanulságokból vezeti le az egyház illustris férfia azokat 
a feltételeket, melyekhez nemzetünk fenmaradása kötve van. 

A karddal szerzett hazát megőrzi a nemzet, ha ősi 
erényei mellett megtudja őrizni a hitnek buzgóságát, a 
mely annyi ezer vész közepette ezt az országot a katasztró-
fától megmentette. 

Bölcs a tanács, követnie kell az országnak. Hiszen 
ki tagadná igazságát annak, a mit hirdetett ország-világ 
előtt a főpap ? Kissé borús a láthatár. Fellegeink vannak 
a nemzeti élet egén. Es villámok czikázhatnak alá, hiszen 
ennek a rohanó korszaknak története nem a logika rendjét 
követi, hanem csak az eshetőségek illeszkednek benne 
össze s ki tudja nemzetünknek milyen viharokkal kell 
számolnia. Ebben a borús időben ragyogó világosságot 
terjeszt a korona fénye, bizalmat gerjeszt a nemzetnek 
ősi hűsége, de a nemzet fenmaradásában csak akkor lehet 
biztos, ba a hitnek szimbólumát magasra emeli s épen, 
tisztán tartja lelkét. 

Erre tanit lángoló szavával a herczegprimás szózata. 
Tanitása nem szól egy felekezetnek, hanem az egész 
országnak. Ennek a követése a mi jövőnknek az igazi 
szilárdsága. A milléniumi törvénynek, a mely márvány-
ban örökittetik meg, a herczegprimás adta meg az igazi 
magyarázatát, mikor Istenét, királyát és nemzetét fűzte 
össze el nem szakitható erős kötelékével az együttérzésnek. 

aMagyar Hírlap8 : 
Te Deum. 

Az ország primása a mai Te Deum-mal állami és 
nemzeti létünknek egy évezredét zárta le. Az ország prí-
mása által czelebrált misébe a haza minden igaz gyerme-
kének hálaadó fohásza egyesült bele, a beszédben pedig, 

mely a mise után felzengett a nagy főpap ajkairól, egy 
nemzet osztatlan érzelmei nyilatkoztak meg. E pillanatban 
összeomlottak a felekezeti korlátok. Igaz tolmácsa volt ő 
a haza minden polgára érzelmeinek, melyek az örökké-
való Isten, a hatalmas uralkodó, a rajongással imádott 
királyné iránt sziveinket eltöltik. 

Egy pillanatra Mátyás templomának boltivei alatt a 
magyar királyok régi fényét és dicsőségét láttuk felra-
gyogni. Körülvéve a magyar főpapság bölcs és buzgó, 
vallásos és hazafias odaadásától, a régi büszke magyar 
arisztokráczia fényétől és pompájától: hallóituk ős Buda-
várának terein, a hatalmas világváros utczáiu a nemzet 
százezreinek ajkain felzúgni azt az ellenállhatatlan, lebir-
hatatlan hatalmát a népnek, melylyel a hazát, trónt meg-
oltalmazni és fentartani képes. 

Nem keressük a mai nap fényének árnyékát. El-
hozta ő felsége, Magyarország királya az uralkodó csa-
ládnak, a hatalmas dinasztiának tagjait a mi körünkbe, e 
tényével megértetvén a fejedelmi családdal azt, amit szá-
zadok során nem tett egy uralkodó se, hogy e földön a 
magyar király vérrokonai hazát és igazi otthont találtak. 
E fejedelmi tényével megérttette a nemzettel, hogy szent 
István birodalma nemcsak az uralkodó királynak, hanem 
a dynasztia minden tagjának kell, hogy otthont adjon. 

A Habsburg-ház a mai Te Deum-on az Isten szent 
szine előtt vallotta magát magyar dynasztiának. A nem-
zet nagyjaival és a nemzet millióival adott hálát a ma-
gyar állam ezeréves fennállásáért és tett fogadalmat a 
dynasztia fejével, felséges királyunkkal, hogy a nemzet 
fennmaradását, az állam fentartását annak élén feladatá-
nak ismeri. 

Mi megértettük királyunk akaratát, ki azt a hűsé-
get, azt a hódolatot, azt a mélyen érzett szeretetet, amely-
lyel népei az ő személyét körülveszik, a dynasztiának a 
maga teljes egészében és valóságában akarja átadni. A 
királyi szándék és akarat előtt meghajlunk és abban az ő 
bölcs atyai gondoskodását látjuk, a melylyel nemcsak fel-
séges családja iránt viseltetik, hanem egyszersmind a ma-
gyar nemzet iránt való atyai érzelmeinek zálogát ismer-
jük fel. Csak azt kérjük, hogy vajha a hatalmas dynasztia 
tagjai a magyar nemzet hűsége, önfeláldozó odaadása 
iránt sziveikbe a jövőben kételyt beférkőzni ne enged-
jenek. 

III. Károly a pragmatika szankczió megalkotásával 
leányának, Mária Teréziának és igy a habsburg-lotharin-
giai háznak a magyar királyi koronát biztosította. A mai 
napon tartott Te Deum a magyar nemzet szivéből kitöröl 
minden bizalmatlanságot, minden kételyt és e nap, ahol 
a magyar király, a magyar királyné és az uralkodó csa-
lád a Mátyás templomában megjelent tagjainak hálaadó 
imájával a magyar nemzet millióinak fohásza együtt szál-
lott az örökkévaló Istenhez, összeforrasztotta e nemzetet 
az egész dynasztiával. E kapcsokat széttépni a magyar 
nemzet soraiból vakmerő kéz nem frg emelkedni, vajha 
ezeknek megszilárdításán annyi önfeláldozással, annyi böl-
cseséggel, annyi erős akarattal munkálkodnának az ural-
kodó család tagjai is, amennyivel felséges királyunk al-
kotmányos uralkodása alatt annyi gond, annyi keserűség, 
annyi megpróbáltatások között ez ideig munkálkodott. 
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A szövétnek, amelyet a nemzet és a dynasztia szá-
mára meggyújtott ma királyunk, legyen az a fény, mely 
a második ezredév alatt vezérel bennünket. 

„Ndmzeti újsága ; 

Múlt és jövő. 

Az ezer éves Magyarorság hálát adott ma az egek 
Urának, hogy megtartotta annyi veszély és viszontagság 
között. Ez a nemzet él s múltjából meriti a reményt, 
mikor átlépi a második évezred küszöbét. Századok óta 
nem volt a maga sorsának annyira az ura, mint attól az 
időtől kezdve, mikor megkoronázta a királyt, a ki fölötte 
most uralkodik. Nem volna érdenes ez a nemzet arra, 
hogy tovább éljen, ha ennyi jog birtokában nem tudná 
erőssé és boldoggá tenni saját magát. 

Meghatva és lelkében felmagasztosulva fogja a 
primás templomi beszédét olvasni minden magyar. A 
korona és a nemzet összhangját, a hazafiság és vallás 
egymásba fonódó hatalmát hirdetik ezek a felemelő szavak. 
Ezek az eszközök alkották meg a magyar államot, mikor 
az mint királyság helyet foglalt Európa nép-családai 
között; csak ezek lesznek képesek azt fentartani. 

„Legjobb királyod uralkodása alatt sorsod a saját 
kezedbe van letéve; vigyázz!" igy szólt a primás és 
mindnyájan érezzük, hogy lelkünkből beszélt. A mi imánk 
pedig az, hogy ez orsság minden polgárának mélyen 
szivébe vésődjék ez az intelem. A király uralkodik s 
tiszteli az alkotmányt, melyre megesküdött. A magyar 
nemzetnek kell őrködnie a fölött, hogy saját fiai se 
legyenek hütelenek ahhoz a példához, mely a trónon 
szemünk előtt lebeg. 

Mögöttünk a mult összes lelkesítő és bánatos tanul-
ságaival. Tekintetünk elsiklik a jelennek vigasztalan képe 
fölött s a jővőbe néz. Meg fogja-e érteni a nemzet a 
nagy intelmet, mely ma Mátyás templomában hangzott 
el: Sorsod a saját kezedbe van letéve, vigyázz! 

„Testi Hirlap" : 

A hála-adás napja. 
Fényben és pompában mesésen, hazafias érzelmek 

dolgában pedig elfeledhetetlen nagyszerűséggel zajlott le 
a milléniumi hála-adó istentisztelet napja. 

Szinte ugy tetszik, mintha már is elérte volna a 
haza nagy ünnepe tetőpontját és azt fokozni többé nem 
lehetne. 

A budavári Te Deum ama csodás üonepiességek 
egyikévé lett, amilyeneket csak a hazaszeretet melege és 
a nemzet hivatásában vetett erős hit képes teremteni. 

A király és királyné, az egész udvar, a diplomacziai 
testület, a főpapság, a kormány és az országgyűlés 
tagjainak szemkápráztató fölvonulása, a kath. Egyház 
minden fényének és művészetének kifejtése, a harang-
zugás, tömjén, ágyúdörgés és a magyar diszöltözetben 
kifejtett pompa csak külső kerete annak, ami a szivekben 
ma lezajlott. 

Vaszary Kolos biboros herczegprimás olyan hála-adó 
beszédet mondott ma Nagy Boldogaszony templomában 
a királyi ház és a nemzet szine előtt, melynek hazafias 
mélysége és ereje szinte megrázta a jelenvoltakat. Az 

ország első papja gazdag hazafias szivének egész forrósága 
lángolt ebben a beszédben és tiszta tüzet fog az gyújtani 
mindenütt, ahol elolvassák. 

Hatalmas magyar nemzeti jellegű beszéd volt ez az 
Isten szine előtt és a trón zsámolyánál. Erős magyar 
érzelmek és gondolatok törtek elő belőle, olyanok, amilye-
nek csak a legmagyarabb szivben és elmében fogantatnak. 
Történelmünk egész szelleme vonult el lelki szemeink 
előtt e beszéd alatt és éreztük, mint kapcsolódik össze 
hazafias hitünk az isteni hatalom erejével, mint emelkedünk 
föl a vallásos ihlet szárnyain az Isten kegyelme felé s 
mint erősödik meg bennünk nemzetünk igazainak évezre-
des hite. 

Feszülve, elfojtott léiekzettel hallgatta mindenki ezt 
a hatalmas beszédet, melyet oly gyönyörűen foglalt be a 
művészet varázsos ihletével is az a régi magyar ének, 
mely Máriához, Magyarország Nagyasszonyához fohászkodik 
s minden magyar szivet édes melegséggel töltött el a 
templom boltozatai alatt. 

Idegen hatalmak képviselői meghatottan hallgatták 
e férfias, egyszerű, tiszta, mély és éppen azért a művészet 
legérthetőbb hangján beszélő éneket, mely mintha Ma-
gyarország egyetlen hálaimádsága volna s az egész világ-
nak el akarná mondani nemzetünk szenvedéseit, hitét, 
hűségét és soha ki nem alvó bizodalmát rendeltetésében. 

A nagy Te Deum méltó volt a nemzethez és királyi 
házához, mely soha nem volt annyira a nemzettel össze-
forrva, mint ebben a fölmagasztaló pillanatban. 

MILLÉNIUMI KIÁLLÍTÁS. 
Ő Felsége 1. Eerencz József király beszéde, melylyel 

az ezredévi kiállítást f. hó 2-án megnyitotta. 

Örömteljes érzelmektől á tha tva je lentünk 
meg e tör téne lmi időszakot jelző kiál l í tás meg-
nyitásán. 

> Különösen fokozza pedig ez örömet, hogy a 
magyar ál lam ezeréves fennál lásának dicsőítésére 
a hasznos munka, a szellemi és anyagi te remtő-
erő évszázados fej leményeinek bemutatásával , ily 
valódi békeünnepély áll első sorban. 

E kiállí tás, — min t reménylem, — tanúsí-
tan i fogja ország-világ előtt, hogy a magyar 
nemzet fen ta r tván ez ál lamot sok viszontagság 
között, dicsőségesen egy évezreden át, nemcsak 
a harcztéren tud ta vitézségével a t r ó n t és hazá-
j á t mindenkor megvédeni, hanem a művelődés 
terén is mél tó helyet vivot t ki magának és fog-
lalhat el a müveit nemzetek között. 

Tanúsí tani fogja továbbá azon buzgalmat ós 
áldozatkészséget, melylyel az egész ország e ki-
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állitás lé t rehozatalán fáradozot t , va lamint a kül-
földnek azon hálára kötelező készségét és rokon-
szenvét is, melyet a sok ér tékes és tö r t éne l -
münk szempontjából megbecsülhetetlen t á r g y n a k 
e kiállítás számára t ö r t é n t átengedése ál tal nyil-
vání tot t . 

És tanúsí tani fogja végre, hogy habár a 
politikai küzdőtéren sokan különböző ós el térő 
u taka t választanak ós hazafias érzelmeik érvé-
nyesí tésére ,— a magyar szent korona i r án t való 
hűségben, a hasznos munkánál , a tudományok 
terjesztésénél s ez által az ország j avának ós 
dicsőségének előmozdításánál, a hazának minden 
polgárát egyesítve és teljes egyetér tésben talál juk. 

Őszintén kívánom, hogy ezen összhang ós 
testvér ies egyetér tés t e r j ed jen ki áldáshozólag 
mindarra, a mi szeretet t Magyarországom bol-
dogítására és jövőjének biztosí tására szolgálhat, 
s hogy az eddig elér t siker, minden elbizakodás 
nélkül, inkább ha tha tós ösztönül szolgáljon a 
további munkásságra és haladásra, kérvén az 
Istent , hallgassa meg esedezésünket s k isér je 
áldásával és ol talmával e kiáll í tást , a melyet 
ezennel megnyí to t tnak nyilvánítok. 

V E G Y E S E K . 
— XIII. Leo pápa milléniumi gratulácziója. Ő 

felsége a király hétfőn délelőtt fél tizenegy órakor fogadta 
Vaszary Kolos bibornok-herczegprimást, aki előtte mint 
a pápának az ezredéves ünnepélyekre meghatalmazott 
képviselője jelent meg. A herczegprimás e megbízásában 
XIII. Leo pápa szerencsekivánatait fejezte ki a magyar 
nemzet ünnepe alkalmából. A király örömmel fogadta 
az üdvözlést s felkérte a herczegprimást, hogy o szent-
ségénél tolmácsolja köszönetét, egyúttal köszönetet mondott 
a herczegprimásnak megbízatásának ékesszóló teljesitéseért. 
0 felsége a király tiz perczen át beszélgetett a herczeg-
primással a közelmúlt fontosabb eseményeiről, többek 

között igen elismerően nyilatkozott a herczegprimásnak 
a Mátyás-templomban mondott vasárnapi beszédjéről. A 
király akihallgatás után még délelőtt telegrammot küldött a 
pápához, amelyben köszönetét fejezte ki az üdvözlésért. 

— A kassai egyházmegye főpásztora, Babies 
Zsigmond püspök ur, a honfoglalás ezredéves emléke al-
kalmából, a legnagyobb mérvű s legmesszebb vágó intéz-
kedéseket tette valamennyi főpásztoraink közöl. Nagy 
főp, levelet intézett külön a papsághoz és külön a hívek-
hez. Ezenfelül a papsághoz intézett főp. levéllel kapcsola-
tosan 18 kis féliv alakú lapon egy nevezetes püspöki 
rendeletet adott ki „Az isteni tisztelet rendjéről a kas-
sai püspöki egyházmegye hatósága alá tartozó plébániákon 
az 1896-iki aug. 15-étöl kezdve.« Ezenfelül külön főpász* 
tori levelet irt a kassai egyházmegye területén levő plé-
bániák kegyuraihoz, megküldve nekik külön-külön a mil-
léniumról szóló főp. főlevelet. Mindezeket a ritka okmá-
nyokat egymásután fogjuk ismertetni. 

— Káptalani képviselőikül, a már emiittetteken 
kivül, a milléniumi kiállítás megnyitásán a nyitrai káp-
talan részéről Venczell Ferencz nagyprépost és Czeizel 
Gábor olvasó-kanonok, a szatmári káptalan részéről dr 
Kádár Ambrus kanonok urakat volt szerencsénk tisztel-
hetni. 

— Megszabadult. A muszka czári egyház egy 
főnemes tagja, Tolstoj gróf, mint fölszentelt pap az isteni 
kegyelem hatása alatt megismervén az isteni igazságot, 
viszatért a kath. egyház kebelébe, illetve a római pápa, 
mint az egyház egyetemes látható feje iránt való enge-
delmességre. E miatt a tette miatt a muszka czárok 
egyházának elüljárósága üldözőbe vette az ifjú áldozó-
papot, a ki avval a szándékkal tért vissza Rómából hazá-
jába, hogy ott az egy akol és egy pásztorról szóló krisz-
tusi akarat érvényesítésének érdekében fáradozzék. A 
pétervári szent synodus, illetve annak czári kirendelt 
ura, üldözőbe vette a lelkes papot, a kinek azonban si-
került Oroszország határán át megmenekülni. Most abbé 
Tolstoj Párisban van és ott az oroszok megtérítésének 
megkezdése végett egyesült, vagyis katholikus orosz litur-
gia számára kápolnát fog nyitni. 

— A budapesti katholikus népkör május hó 10-én 
vasárnap d. u. 5 órakor saját helyiségében (VIII. Kisfaludy-u. 
7.) rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyai: Elnöki 
megnyitó. Titkári jelentés a kör eddigi működéséről. Az 
alapszabály-tervezet modositása. Állandó pénztári ellen-
őrök választása. Esetleges indítványok. Elnöki zárszó. A 
közgyűlést műkedvelő előadás és társasvacsora követi. A 
társas vacsorára jegyek (ára 1 korona) május 9-ig előre 
váltandók a kör helyiségében. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Vaszary Kolos bib. hgprimás beszéde a millénium Te Deum-án. — A milléniumi főp. beszéd 
hatáaa. — Milléniumi Kiállítás. — Vegyesek. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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JÉZUS SZ. 8ZIVEHEZ. 
A Z E Z E R : É V Ü X X I : F L ; A L K A L M Á B Ó L . 

1896. 
Jézus hőn imádott szíve, 

Mennyből szállott üdvösség, 
Jézus édes szivében van 

Igaz, égi békesség. 
Ezt nem adhatja a világ, 

Fényes ékszer, kincs ige, 
Csak Jézusnak értünk megnyílt 

Vérző szentséges szíve. 

Jézus szívéből száll ránk a 
Hit, remény, és szeretet, 

Ez isteni éke^ gyöngyök 
Boldogítják a lelket. 

Ezt hirdesse Magyarország 
Minden buzgó, jó híve, 

Hogy emiatt nyilt meg Jézus 
Vérző szentséges szíve. 

Jézus szíve nyújt kegyelmet, 
Bűnbánatra kegygyei hív, 

Jöjj oh jöjj be magyarokhoz, 
Vár i t t sok millió szív! 

Oh ha béjösz irgalomból 
Bűntől tiszta uj szívbe. 

Menynyé teszi ezt Ur Jézus 
Áldott szentséges szíve. 

Jézus szívén vér ömlik szét 
Mely lemossa a vétket, 

A kereszten áldozat lőn 
Szent üdvösségünk végett. 

Oh mily kegyelem, — s bocsánat! 
Jézust erre mi vitte? 

Forró szeretettől égő 
Áldott szentséges szíve. 

Egyházunkat, és hazánkat, 
Vedd Jézus szent szívedbe, 

Szent István király mindkettőt 
Felajánlta kegyedbe. 

Tartsd a hitben, óvd a bűntől 
Szent szíved hatalmával; 

S a magyar nép hő szivéből 
Áld, imád szent hálával. 

Nagyasszonyunk szűz Mária 
Hozzád is felsóhajtunk, 

ínségünkben oh hallgasd meg 
Örömünk, és panaszunk ! 

Nyisd meg szentséges szívedet, 
Melyből hulljon áldás ránk, 

Hő imádra Isten előtt 
Élje jólétét hazánk! 

Balassy István. 
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Babies Zsigmond püspök milléniumi 
főp. levele. 

A kassai egyházmegye tisztelendő és buzgó lelkipásztorai-
nak üdvöt és áldást az Urban! 

Tisztelendő testvérek ! 
Rég óhajtottalak lélekben felkeresni tisztelendő test-

vérek, hogy szeretett hazánk ezredéves fennállásáról és 
azon nagy kötelességekről beszéljek hozzátok, a melyek 
bár máskor is, de főképpen ezen magasztos alkalommal 
reánk hárulnak. 

Azonban a Gondviselésnek ugy tetszett, bogy oly 
betegségben sinlődjem az imént lefolyt téli időszak egy 
tetemes részén, mely nemcsak abban gátolt, hogy, mint 
szerettem volna, személyesen is megbeszélhessem veletek 
-e nagy fontosságú ügyet, de az által, hogy a kór éppen 
jobb kezemet sanyargatá, az irást tette reám nézve lehe-
tetlenné. Ezért kénytelen voltam arra szoritkozni, hogy 
mult évi deczember 28-án kelt rövid utalásomban csak 
azon teendőket rendeljem el, melyek hazánk fennállásának 
ezredik éve beköszönése alkalmával voltak szem előtt 
tartandók. 

Már akkor megigértem, hogy ezredéves ünnepünk 
alkalmából későbben bővebben fogok hozzátok szólani. 

Hálával eltelve a mindenható orvos iránt, ki a bete-
gek gyógyítója, s engem is kimentett súlyos bajomból, 
sietek már most legalább szellemileg érintkezni veletek 
tisztelendő testvérek, és lelketekre kötni azon szent kö-
telességeket, melyek az emiitettem alkalomból a mi hat-
hatós közremunkálásunkat igénylik. 

Mint papok, mint az isteni malasztok és kegyszerek 
kiszolgáltatói, mint a gondjainkra bizott hivek lelkipász-
torai, tanitói, ha kell tanácsadói, sok és szép kötelesség 
terhe tétetett a mi vállainkra ; de ez a teher könnyű, 
mint az édes Üdvözítő mondja,mert hisz ez a teher az, 
melyet ő is szent vállaira vett, pedig ő nem néhány száz 
vagy ezer hivő, hanem az egész mindenség, a volt és a 
leendő emberiség terhét vette magára. Könnyű tehát ez 
a teher nekünk, tisztelendő testvérek, mert hisz saját lelki 
gyermekeinkért, és az édes Jézus Krisztusért vettük azt 
magunkra, s annak türelmes hordozásával saját üdvösségün-
ket is munkáljuk. Ez a teher az, mely a gondjainkra 
bizott hivek lelki épségének munkálásában nyilatkozik, a 
kegyszerek kiszolgáltatásának, a betegek látogatásának, 
-a tudatlanok tanításának, az élet minden viszonyaiban az 
irgalmasság lelki és testi cselekedetei gyakorlásának nagy 
•és nemes munkájában. 

Mostanig letelt főpásztori működésem ideje alatt 
többször megragadtam az alkalmat, hogy szent hivatásunk 
ezen ágazataiban jó tanácscsal, útbaigazítással, buzdítással, 
atyai intelemmel legyek segitségtekre. És örömmel tapasz-
taltam, hogy a mag, melyet közöttetek ilyképpen elhin-
tettem, termékeny talajra hullott. 

Van azonban szent hivatásunknak egyházi jellegén 
kivül egy másik jellege is, mely amazzal nemcsak nem 
áll ellentétben, hanem ki kell hogy egészítse, ha hivatá-
sunkat teljesen és minden izében be akarjuk tölteni. E 

másik jelleg a mi állampolgári mivoltunkból származik, s 
azt követeli tőlünk, hogy necsak jó papok legyünk, ha-
nem jó hazafiak is ; hogy híveinket nem csak a templom-
ban, nem csak a gyóntatószékben, nem csak életök fontos 
pillanataiban szolgáljuk, ugy, miként az isteni Üdvözítő 
is szolgálta az ő apostolait és az ő népét, hanem, hogy 
minden téren, tehát a szellemi művelődés terén, a haza-
fias irányban való nevelés és oktatás terén is megtegyük 
azt, mi e tekintetben természetszerű kötelességünk. Termé-
szetszerű kötelességünk nemcsak azért mert a szeretett 
hazának fiai, polgárai vagyunk, hanem azért is, mert az 
papi hivatásunktól elválaszthatatlan. 

És, tisztelendő testvérek, valamint jó hazafiak csak 
akkor vagyunk, ha egyszersmind jó papok is vagyunk, 
ugy viszont jó papok is csak akkor lehetünk, ha jó 
hazafiak vagyunk. Valamint a test lélek nélkül holt, 
valamint a hit cselekedetek nélkül meg van halva,2) valamint 
tehát az ember fogalmától elválaszthatatlan a lélek által 
megelevenített test, mely a nélkül csak holttetem volna, 
s valamint a hit fogalma nem állhat meg a jó cselekede-
tek nélkül, mert ezek képezik annak lelkét, valódi életét : 
azonképen csak akkor vagyunk méltó papjai, eleven tagjai 
az Ur anyaszentegyházának, ha bennünk a papi élet 
szentségével és tisztaságával egybe van forrva a hazának, 
magyar nemzetünknek szeretete, s ebből kifolyólag tettek-
ben nyilvánul a mi hazafiságunk. Mert a hazafiság nem 
hangzatos mondásokban, nem alkalomszerűleg kitörő — 
de gyorsan lehűlő — fellelkesedésben áll, hanem azon 
folytonosan tartó, soha meg nem szűnő, gyakran fárad-
ságos és terhes munkálkodásban, melynek czélja szeretett 
magyar hazánk boldogulását, gyarapodását, fejlődését 
előmozdítani. 

Főképen két terünk van arra, hogy a fentebbiekben 
röviden körvonalozott kötelességeinket Istennek tetsző 
módon teljesíthessük : a templom és az iskola. Van ugyan 
még egy harmadik is, t. i. a közélet mezeje, melyet 
elhagynunk szintén nem szabad, mert nem csak isteni, 
de emberi jognál, sőt édes hazánk törvényeiben adott 
jognál fogva is, e téren is megillet minket a köz javára 
való üdvös munkálkodásnak joga és kötelessége. De én 
most csak a két fentemlített működési térről akarok 
szólani. 

Nemzetünk európai életének ezredik esztendejét 
immár betöltötte. Ez az epocbális esemény feljogosít arra, 
hogy jelenlegi és ezred év előtti multunkat összehason-
lítsuk, sőt megköveteli azt, hogy igy felismervén a két 
határvonal közötti különbséget, ebből tanúságot merítsünk 
a jövőre. Nem akarok e gondolatnál hosszasabban időzni, 
csak annyit tartok szükségesnek megjegyezni, hogy ezen 
ezredév alatt nemzetünk élete, hasonlóan a tenger színé-
hez, sok hullámzásnak, sok háborgattatásnak volt kitéve. 
Viharos tenger volt a magyar nemzet életének most 
bezáruló ezredéve, mert sok volt a zivatar, mely annak 
szinét felkorbácsolta, hullámait magasra emelte, és csak 
itt-ott engedett a nemzetnek pihenőt, nyugalmat. Ugy 
tűnik fel előttem a letűnt ezredév, mint a hogy az égi 
testek ismerői és kutatói a nagy mindenségben keringő 

Sz. Máté evangéliuma XI. 30. 
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világok alakulását leír ják. Megszámlálhatatlan idők hosszú 
folyamán keresztül forronganak az alkatrészek, mig végre 
nagy sokára szilárd alakot öltve, megalakulnak belőlők 
azon világok ezrei, melyek mindenike az örök Isten 
mindenhatóságát van hivatva hirdetni, dicsőíteni. Ilyen 
ezredéves forrongás, átalakulás volt a mi hazánk története, 
adná Isten, hogy elértük légyen azt a időt, melyben 
bizalommal elmondhassuk : hogy e nagy fejlődési folyamat 
befejeződvén, a magyar állam immár erkölcsileg úgy 
mint anyagilag szilárd alapokra van fektetve. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kassa. 1896 ápril 19-én. A Icassai egyházmegye 

területén levő plébániák igen tisztelt kegyuraságainak. — 
A midőn szerencsém van T. Cz.-ednek f. évi III . 

számú körlevelemet megküldeni, teszem azt főkép azon 
czélból, hogy méltóztassanak szíves tudomásul venni azt, 
hogy az egyházmegye területén szeretett hazánk fennál-
lásának ezredéve alkalmából május 10-én minden egyes 
plebánia-templomban ünnepélyes hálaadó isteni tisztelet, 
május 17-én pedig iskolai ünnepélyek fognak tartatni . 

Amennyiben a mélyen tisztelt kegyurak ezen napo-
kon székhelyeiken tartózkodnak, igen kérem, szíveskedjenek 
ezen ünnepélyeken résztvenni, hogy hivő népünk az ő 
példájokon is buzdulva, vallásos és hazafias érzelmeiben 
megerősíttessék, és a tanuló i f júság is jelenlétök által 
buzdíttassék és lelkesíttessék. 

Legyen szabad ezen alkalommal a mélyen tisztelt 
kegyurakat még a következőkre is felkérnem. 

Minthogy jelen körlevelem és az abban te t t intéz-
kedések folytán jövőben egész egyházi megyém területén 
"alkalmat kivánok adni, hogy magyar a jkú híveink saját 
nyelvökön részesülhessenek az isteni tisztelet malasztjában, 
kivánatos, hogy magyar ima- és énekeskönyveik is legyenek. 
Lelkészeim utasítást kaptak, hogy a szegényebb sorsú 
hivek számára iparkodjanak a tehetősebbektől szeretet-
adományokat kieszközölni, hogy amazok ajándékképen 
kaphassák meg ezt a könyvet. Kérem tehát a mélyen 
tisztelt kegyurakat , segítsék elő lelkészeim e téren való 
törekvését némi szíves anyagi támogatással is. 

Minthogy pedig az iskolai ünnepélyek rendezése is 
költséggel jár, kérem a mélyen tisztelt kegyurakat , ne 
vonják meg ez irányban sem támogatásukat a szent és 
magasztos czél elérhetésétől. 

Végre, tekintettel arra, hogy a körlevelemben kifejtet t 
nagyfontosságú czél csak akkor lesz biztosan elérhető, 
ha iskoláink mindenütt teljes készültséggel s a magyar 
nyelvben jártas tanítókkal bírnak ; hogy ezt elérhessük, 
a tanitói állásokat oly javadalmazással kell ellátni, hogy 
azok elnyerése a pályázni akarókra kivánatos legyen. 
Méltóztatnak azonban tudni, hogy jelenleg sok oly tanítói 
állás van egyházi megyénkben, melyek elnyerése nem 
igen kecsegtető a pályavégzett taní tókra. Azon kérelemmel 
járulok tehát a mélyen tisztelt kegyurakhoz, kegyesked-
jenek áldozatkészségöket azon irányban is gyakorolni, 
hogy a kegyuraságuk alatt álló iskolák tanitói állásait 
akár természetiekben, akár föld-, akár tőke-adományo-

zásaik által annyira megjavítsák, hogy ezen állásokra, 
megüresedésök esetén, alkalmas taní tókat kaphassunk. 
Isten megfogja jutalmazni ezen áldozatkészségöket, és 
szeretett hazánk hálás emlékezetében fogja tartani a 
kegyes jótevőket. 

Kiváló tisztelettel 
JBubics Zsigmond 

kassai püspök. 

Nyitra. A millénium egyházi és iskolai megünneplé-
séről főpásztori szózat és intézkedés. — 

Iam in Circularibus meis dd. 6 ae Januari i a. c. N . 
55. literis DD. Curatis per me indicatum ac uberius ex 
positum fuit , annum currentem, quem e Dei Optimi bo-
ni tate superviximus, pro Hungaria , cara nostra patria, 
millennarem, atque hoc ex obtutu memorabilem esse, 
iustumque existimavi ; ut pro tanta Divinae bouitatis in 
patriam nostram misericordia, mox ad initium buius anni, 
grato animo memores omnium, per tot secula in hoc 
Regnum atque gentem hungaram effussorum beneficiorum, 
illiusque ab interitu usque modo praesalvatione, DD. Cu-
rati Deo Optimo Maximo in publico et eolenni cultu 
divino, cum fideli populo curae sibi commisso, pias g ra -
tiarum actiones precibus per me praescriptis référant . 

Afifuturo mense Maio, qui et Marianus est, instant 
nobis festivae solennitates ex occasione huius millennii in 
toto Regno Hungáriáé celebrandae; et in his ex par te 
nostra quoque partem capiendis, quid pro nobis dignius, 
quid efficacius est, quam ut nos toto corde et laetitia 
animi ante omnia convertamus ad Eum, cui memorabilem 
hunc millennii annum in acceptis referendum habemus, 
quippe ad Omnipotentem Deum ; et ad illos, quorum 
tutelam, intercessionem ac protectionem per tot secula, et 
in ter to t ac tantas vicissitudines et tribulationes experti 
sumus, a tque gra ta erga eos memoria recolimus, nempe 
ad coelites patronos Regni Hungáriáé ; in primis autem 
ad Beatam Virginem Mariam, Magnam Nostram Domi-
nam, item S. Stephanum Pro to -Regem Apostolicum Hun-
gáriáé, qua Regni huius in divina Iesu Christi Salvatoris 
nostri doctrina fundatorem, qui et ipse Regnum hoc Divae 
Virgini, Matris Dei sub praesidium obtulit eidemque 
sacravit. 

Eo autem libentius et promtius haec solennia festa 
millennii nobis peragenda sunt, cum in his, die 3-a Maii 
a. c in Regia Metropoli Budapestiensi celebrandis, et Ipsa 
Maiestas Sacratissima Rex Noster Apostolicus una cum Sua 
Mat te Domina Regina, et Serenis3Ímae Domus regnantis 
Membris interesse ac partem capere clementissime decre-
vérit ; in hoc quoque nobis manifestum et gloriosum prae-
bens exemplum, quidnam populum sibi subiectum facere 
oporteat . 

Quoniam vero etiam a parte Regiminis provocatio 
intervenit : ut haec grat iarum actoria solennia festa mil-
lennii in toto Regno Hungáriáé quantum licuerit maiori 
cum solennitate, atque praesentibus etiam omnibus Iuri-
sdictionibus, Magistratualibus, Officialibus tam civilibus 
quam militaribus, — ubi tales adsunt, — item Commita-
tum primoribus, in Ecclesia Dei peragantur ; praesentibus 
dispono : ut et in hac Dioecesi divinitus nobis crédita, 
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ista solennitas grat iarum actoria railîennii, in omnibus i 
tarn parochialibus quam et Regular ium Ordinum Esclesiis 
die 10-a affuturi mensis Maii, seu Dominica V. post 
Pascha, praemonito desuper praecedenti Dominica ex 
ambone fideli populo, celebretur, et quidem qua fieri 
potest maxima festivitate ac populi pietate et frequentia. 

Ipsum autem Ordinem festivitatis ubique rite ac 
fideliter observandum stabilio in sequentibus : 

1-o die 10-a Maii mane dato signo campanae pro 
salutatione Angelica, mox instituatur compulsus omnibus 
campanis, — interiectis brevibus pausis, — per mediam 
horam duraturus, in honorem Beatae Mariae Yirginis 
patronae Hungáriáé. 

2-0 hora, pro Conventuali sive parochiali Missa cele-
branda consueta, praemissis — uti fieri solet — pulsibus 
campanarum, celebretur solennis Missa cantata sub expo-
sitione Sanctissimi, ad quam Missam praevie per DD-
Curatos invitandi sun t : omnes Iurisdictiones et Magistra-
tuales, Officiales civiles ac militares, — ubi tales adsunt, 
— item Communitatum primores, et Sacerdote ad Aram 
accedente, primo intonetur bymnus Ambrosianus, „ T e 
Deum laudanius" huicque subiungatur Oratio pro gra t ia-
rum actione. Dein celebretur Missa cum exposito Sanctis-
simo, et pro Collectis sumantur praeter Orationes in Di-
rectorio praescriptas etiam Collecta de SSmmo et de 
S. Stephano R. H . alioquin conveniente iuxta rubricas 
loco, prout id praecitatis Circularibus literis meis iam 
praescriptum habetur . In fine vero Missae, antequam de-
cantetur „Genitori," deposito e tabernaculo Sanctissimo, 
et omnibus ad genua provolutis, Celebrans eliciat actus 
virtutum „fidei, spei et caritatis* lingua vernacula ; tum 
incensato SSmmo et data populo cum illo benedictionej 
divina antemeridiana finiantur. 

3-0 post meridiem in iisdem parochialibus ac in Re-
gularium Ordinum Ecclesiis, servato consueta hora cultu 
divino, Rosarium BMV. quinque decadum, — exposito in 
Ostensorio Sanctissimo — una cum Litaniis Lauretanis, 
pro felici statu Regni et Ecclesiae, persolvatur, et post 
haec, seu pro conclusione solennitatis dicatur Oratio ad 
Magnam Hungarorum Dominam, iam in praecitatis Circu 
laribus literis per me DD. Curatis transposita, a tque in-
censato SSmmo detur populo benedictio. 

Deus, cuius dispositiones sunt inscrutabiles, ac inin-
vestigabiles viae Eius, exaudiat deprecationes nostras, ut 
propulsis tenebris ac erroribus universis, Regnum Hun-
gáriáé, intercedente Beata Yirgine Maria patrona nostra, 
in vera Iesu Christi fide stabiliter perseveret, a tque per-
petua pace et tranquill i tate laetetur ; utve semen christia-
nitatis, vera quippe Jesu Christi religio, — in qua S. 
Stephanus Rex fundavit Regnum Hungáriáé caram nostram 
patriam, et per quod hactenus conservatum fuit, in 
hoc Regno rursum reviviscat, fioreat, et nunquam defi-
ciat. Amen ! 

Quo vero memorabilis hie annus millennii et in cor-
dibus iuventutis scholasticae non tantum gratae memoriae 
sed et fidei amorisque erga patr iam maiora faciat pietatis 
et caritatis incrementa, pro hac iuventute insuper festivam 
huius solennitatis celebrationem communi consensu Exc. 
Episcoporum Hungáriáé Chori in 17-am eiusdem mensis 

Maii determinandam, atque ipsam festivitatem iuxta hic 
sub •/• adnexum programma celebrandam constitui, DD. 
Scholarum Directoribus committendo : ut pro suo munere, 
atque in cointelligentia Docentium, curam habeant, quo 
festivitas haec in qualibet schola secundum praeadnexum 
programma, et in concursu membrorum sedium scholarium 
nec non parentum prolium, festive ac laete celebretur. E t 
quia per Exc. Cultus ac publicae institutionis Ministerium 
desideratur : ut solennia istius millennii etiam per implan-
tationes arborum pro sera posteritate memorabilia reddan-
tur, DD. Curati eo adnitantur, ut huiusmodi arbuscularum 
implantationes cum hac festivitate coniunctae in qualibet 
Communitate fiant, ac de il]is quot, et quales arbusculae, 
et ubi implantatae fuerint, non secus etiam de eo : qua-
liter festivitas haec millennii in scholis suae directioni 
creditis celebrata fueri t , iuxta praeadnexi programmatis 
ul t imum punctum mihi adcurate référant, seu desuper 
Protocolum assumant, modalitate ibidem exposita concin-
nandum, et subscriptionibus muniendum, illudque mihi 
submittant , per me in perpetuam rei memóriám Archivo 
Dioecesano inferendum. 

Nitriae die 15 a Április 1896. 
Eniericus m. p., Episcopus. 

Pannonhalma. Milléniumi főpásztori levél. -
Fehér Ipoly Isten irgalmából s az apostoli szent-

szék kegyelméből a szent Márton hitvalló-püspökről 
czimzett pannonhalmi sz. Benedek-rendü főapátság főpász-
tora, ennek és a magyar sz. korona alátartozó ugyan-
ezen rendű összes apátságoknak főapát ja s örökös elnöke, 
az országos közoktatási tanács másodelnöke, királyi taná-
csos, a másodosztályú vaskorona-rend tulajdonosa, a szerb 
királyi sz. száva-rend középkeresztese, a Ferencz József-
rend lovagja, stb., stb. a pannonhalmi főapátság elkülö-
nítet t egyházterületén lakó keresztény híveknek áldást és 
üdvözletet az Urban ! 

Krisztusban Kedves Hiveim ! 
A minden jó kegyes adományozójának, a jóságos és 

irgalmas Istennek megbecsülhetetlen, végetlenül nagy 
kegyelméből ezer éve annak, hogy a magyar nemzet ezen 
ország bir tokába ju to t t ; ezer éve annak, hogy szeretett 
hazájában él és munkálkodik ; ezer éve annak, hogy az 
európai művelt nemzetek sorában helyet foglal ! 

Ezer év egy nemzet életében, mily hosszú és nagy 
idő ! A véghetetlen, örök Isten előtt meg mily rövid és 
csekély idő ! Az Ur Isten előtt ezer év annyi, mint egy 
nap ! Ezer év országunk történetében, a magyar nemzet 
életében, mily nagy jótétemény, kimagasló megkülömböz-
tetés, kimondhatat lanul becses kegyelem, melyben a népek 
Atyja, a nemzetek nagy Istene Magyarországot része-
sítette Î 

Nem cselekedett az Ur, a hatalmas, más nemzetek-
kel oly nagy dolgokat, mint a minőket velünk tenni 
kegyeskedett. Egy maroknyi népet hosszú ezer éven át 
fertart , élni enged és nagy szeretetének megszámlálha-
tat lan jótéteményeivel elhalmoz : mig sokkal nagyobb, 
hatalmasabb nemzeteket az ő kifürkészhetetlen bölcsesége 
csak rövidebb ideig engedett élni. Elmondhatjuk mi is 
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a nemzetek nagy apostolával : Oh, Isten bölcseségének és 
tudományának mélységes gazdagsága ! mely meg foghatatlanok 
as Ö Ítéleteit és megvissgálhatlanok as 0 utai ! (Róm. 
11. 33.) Magasztalja azért a mi lelkünk az Ura t és 
örvendezzen lelkünk a mi üdvözítő Istenünkben ! Mondjuk 
el mi is hálatelt szivvel, a mit szent Pál mondo t t : As 
örökkévalóság halhatatlan és láthatatlan királyának, as 
egyedül való Istennek tisstelet és dicsőség mind örökön 
örökké! (I. Tim. 1. 17.) 

Nagy és Istenhez illő legyen tehát a mi h á l á n k ; 
mert az 0 irántunk való jóságának is nagyok és magasz-
tosak bizonyítékai. Ázsia kietlen pusztáiról egy termékeny 
s áldott földre vezeti az isteni gondviselés őseinket, hogy 
ezen u j hazában közelebb jővén az üdvösség forrásához, 
mint vadolajfát beoltsa őket a keresztény katholikus egy-
ház nemes törzsébe, a müveit nemzetek nagy családjába. 
Mert mit használt volna nemzetünknek elnyerni e szép 
országot, ha fiainak halhatatlan lelke meg nem ismeri az 
egy igaz Istent és a kit küldött , az 0 egyszülött Fiát , 
Krisztus Jézust ? A magyar nemzetnek ezer éven át fen-
tar tó ereje a kereszténységben van ; ha be nem olvad 
nemzetünk az igaz egyház egyedül üdvözítő kebelébe: 
manap, mint nemzet nem élne, nem foglalna helyet a 
művelt nemzetek sorában és nem birná ezen szép országot. 
A szent hit üdvözítő áldásai, a kereszténység által teremtet t 
műveltség és a szent szeretetből származó szelid erkölcsök 
oly nagy értékű jótétemények, melyek minden gondolkozni 
és érezni tudó embert nagy hálára köteleznek. Az Isten 
Fiának megtestülése, a kereszthalál ig való engedelmessége, 
az Általa rendelt hé t szentség és különösen az oltári-
szentségben való jelenléte, az 0 örök szeretetének magasz-
tos nagy művei, a felebarát i s az ellenségszeretet nagy 
parancsa: ezek azok a nagy és szent igazságok, melyek 
nemzetünk újjászületését eszközölték és a melyek száza-
dokon át, mint hiven megőrzöt t országos kincs, csak 
nemesítőleg és áldásosán munkál ták nemzetünk ideig s 
örökké tartó jólétét. 

Isten után első szent k i rá lyunknak, Istvánnak köszön-
jük mindezen jótéteményt , melyekben a keresztény katho-
likus egyház által részesültünk. Szent-István, mint nem- ! 
zetünk apostola, maga körül já r t az országban és buzgó 
imája szent élete és lelkesítő példája által megalapítója 
volt Isten országának a magyar földön és fáradhatat lan 
terjesztője azon szent hitnek, melytől kedves magyar 
nemzetének fenmaradását és boldogságát remélte. Midőn 
a büszke és szilaj természetű magyarok, szent királyuk 
példáját követve, a szent keresztség által magukat a 
kereszt szelid igája alá haj to t ták ; midőn Krisztus hely-
tar tójának, a galileai halász utódának, alázatos engedel-
mességgel meghódoltak ; midőn a szelid és alázatos szivü 
Istenember tanítványai lettek : akkor történt azon világra 
szóló nagy esemény, mely a magyar nemzetnek valódi 
életet adott és őt a művelt nemzetek sorába helyezvén, 
biztosította annak fenmaradását, tar tós életét. 

Szent István, a nagy király, bölcs intézkedései által, 
Szent-Imre fiához intézett intelmei és jó törvényei által 
minden lehetőt megtet t a végre, hogy a szent hit kegyelme 
meghozza nemzetének mindazon gyümölcsöket, melyeket 
az, a szabad akarat közreműködésével, meghozni képes. 

Különösen hálás szivvel kell nekem előttetek, Krisztusban 
kedves Híveim ! megemlítenem az áldott emlékű nagy 
király azon intézkedését, mely mig a pannonhalmi főapát-
ságra nézve hálára kötelező és megtisztelő, addig az 
ország boldogságára is hathatós tényező volt. Szent-István 
király ugyanis, mint azt maga, a Szent-Márton tiszteletére 
emelt szentegyház és apátság alapitó levelében mondja, 
a Pannonhalmán fekvő monostort Szent-Márton tisztele-
tére avégett alapította, hogy az alapitó-király lelkének 
üdvösségére és orsságunk tartós jenmar adáséira szolgáljon ; 
ugyanazon alapító-levélben akar ja a szent-király, hogy 
ezen szándékát necsak az akkor (1001. évben) élő, 
hanem a jövő nemzedék is tudja . Mi, magyarországi fiai 
a szent-Benedekrendnek, hálás szivvel őrizzük a szent-király 
fejedelmi alapítványának okmányát, mely nemcsak a 
monostor jövőjének, hanem szeretett hazánk fenmaradá-
sának is drága zálogát képezi. 

István, a szent-király, nagy művét az által tetőzte 
be, hogy a római pápától nyert és Szent-Asztrik, pannon-
halmi első apát által hozott szent koronát a ker. király-
ság jelképét, és vele az országot is, halálos ágyán, a 
boldogságos Szűz-Máriának, isten anyjának pártfogásába 
a jánlot ta és Őt Magyarország védő-aszonyává, nemzetünk 
Nagy-Boldog-Asszonyává választotta. 

Országunk történetében, nemzetünk ezer éves életében 
nagy része és jótékony befolyása van a szent hit termé-
keny és áldásos hatása mellett, a bold. Szűz-Máriának, 
hazánk védő-anyjának, a ki országunkat első királyunktól 
örökségképen kapta és hogy a Reá bizott kincset hiven 
megőrizte, bizonyság erre egy ország ezer éves története. 
Mert hogy ezen, magában véve kis ország, ezen maroknyi 
nép, annyi veszély között, melyet a ta tár járás , a török 
pusztítás, a gyászos hitszakadás okoztak, erős bástyája 
volt a kereszténységnek és hogy e mai napig él és 
életének jelét is adja : azt hatalmas védő-asszonyának 
köszönheti, a ki hathatós közbenjárása és magas érdemei 
által égi kegyelmet, áldást és tar tós életet nyert az 
Istentől a nemzet számára a népek nagy családjában. 
Szűz-Mária esdő közbejárása, az 0 buzgó tisztelete 

I nemzeti kincse a magyarnak ; szent öröksége, melyet 
minden igaz hazafi féltékenyen őriz és gondosan ápol. 
Legyen minden jótéteményért tisztelet, dicsőség Istennek 
és örök hála Isten Anyjának, hazánk védő-asszonyának ! 

Egy u jabbkor i nagy Szent azt mondja, hogy semmi 
sem képesebb Istennek atyai szivét megnyerni, mint épen 
a hálával teljes kebel. A hála, a legszebb erény, mely 
nem csak elismeri a vett jót , nem csak nagyra becsüli a 
nyert kegyelmeket : hanem gondos figyelemmel és kitartó 
munkássággal a jótéteményeket azon czélra is fordít ja, a 
melyre azokat a kegyes adományozó adta. Az U r Isten 
nekünk máris ezer éves életet ado t t ; megbecsülhetetlen 
kegyességgel megadta a nemzeti élet fentartó képességét, 
erejét azon szent hitben, melyet mi keresztény katholi-
kusok vallunk. Ezen mély hálaérzetből folyó szent köte-
lességünk nekünk, hogy az igaz és egyedül üdvözítő 
szent hithez, Szent-István ezen örökségéhez, tántorí tha-
tat lan hűséggel, törhetet len állhatossággal ragaszkodjunk. 
Legyünk, ne csak szóval, hanem tettel is, jó katholikusok ; 
éljünk, mint igaz keresztényekhez illik, hitből és hit sze-



308 RELIGIO. 

rint, vagyis tartsuk meg az Istennek és az anyaszentegy-
háznak parancsai t ; mert ha ezt teszszük, akkor szeretjük 
igazán az Ur Istent tet t leg és igazságban, azaz teljes szi-
vünkből és minden erőnkből. Legyünk készek, mindent 
inkább elveszteni, mint az igaz hitet, az erős reményt 
s a szent szeretetet ; sőt, ha a jó Isten ugy akarja, 
még vértanu-halál által is legyünk készek életünket és 
vérünket adni a szent hitért, egyházunk szent igazaiért, 
szóval, legbecsesebb kincsünkért ; mer t mit használna ne-
künk, ha a világ minden kincsét birnók, de halhatatlan 
lelkünknek kárát vallanók. 

Az Isten s az anyaszentegyház iránt való kötelessé-
geinkkel nemcsak nem ellenkezik, de sőt éppen ezekből 
nyer magasabb szentesitést a hazaszeretet kötelessége; 
ebben is, mint mindenben, maga az Istenember, a mi 
Urunk, Krisztus Jézus, adott magasztos példát, hogy mi-
képpen kelljen szeretnünk a hazát. 0 volt a legigazibb 
hazafi, a legnemesebb emberbarát , a legnagyobb jó tevő; 
körül jár t 0 Júdeában, mindenkivel jót tevén ; meggyógyí-
totta a betegeket , vigasztalta a szomorkodókat, segített a 
szükségben levőkön ; 0 Izrael házának elveszett juhaihoz 
küldöttnek mondja magát és mégis, midőn Jeruzsálem 
veszedelmére gondol, nem ta r tha t ja vissza könnyeit. Hiven 
teljesiti 0 a törvény parancsait és pontosan megtar t ja 
nemzetének szokásait, még azokat is, a melyek Öt nem 
kötelezték ; például megfizeti az adóját, jóllehet ezzel, 
mint szegény, nem tartozott volna; de ő megadta a csá-
szárnak is a mi a császáré. Soha nem tet t semmit, a mi a 
közrendet és békét zavarhatta, vagy a felsőbbség tekinté-
lyét sérthette volna ; ugy hogy a legrutabb háladatlanság 
sem volt képes lángoló hazaszeretetét legkevésbé is csök-
kenteni. Urunk ezen dicső példáját követték minden idő-
ben a keresztények, kik, habár a hosszú üldözések alkal-
mával iszonyú kinokat, sőt halált is szenvedtek az igaz-
ságért, de soha sem szegültek ellen a törvényes hatalom-
nak, mely Istentől van és Tőle bir ja felsőbb tekintélyét. 

A hazaszeretet engedelmességet is parancsol, a mely-
nek értelmében az alattvalók tartoznak a fölebbvalónak 
engedelmeskedni mindenben, a mi az Isten akaratával nem 
ellenkezik. A jó hazafi megtar t ja Szent-Péter apostol pa-
rancsát : Istent féljétek, a királyt tiszteljétek (I. lev. 2. 
17.). A királyi fölség az isteni fölség kifolyása; az isteni 
íölség ugyanis fényének egy részét, az emberi társadalom 
javára, a királyra ruházta ; a következőleg a király tisz-
telete visszaszáll az isteni fölségre, az örökkévalóság hal-
hatatlan királyára, kinek tisztelet és dicsőség mind örökön-
örökké ! 

A szeretett haza iránt való ezen szent kötelességet, 
Krisztusban kedves Hiveim! én is szivetekre kötöm. Le-
gyetek buzgó hazafiak az igaz hazaszeretet gyakorlásá-
ban ; ne engedjétek, hogy mások ebben fölülmúljanak 
benneteket. Ezen valódi hazaszeretet abban is nyilatkoz-
zék, hogy honfitársaitokat, ezen haza polgárait, kü-
lönbség nélkül szeressétek, velők jót tegyetek és érettök 
imádkozzatok. Nem zárja ezt ki az, hogy szivünkhöz 
legközelebb esnek közös családunknak, az igaz anya-
szentegyháznak tagjai, a kik velünk egy hitet vallanak. 
De még a haza földjére nézve is vannak kötelességeink ; 
hogy t. i. szorgalmas és kitartó munkásság által anyagi 

jólétnek is örvendjetek, legyen gondotok arra, hogy 
atyáitok öröksége ne kerüljön idegen kézre, mert az 
ország addig lesz a mienk, mig azt a magyarok birják ; 
megszűnik az a mienk lenni, ha nagy részét mások birják ; 
ezt követeli a kegyelet őseitek iránt és a szeretet gyerme-
keitek iránt. Munkásságtok legyen a haza földjének szen-
telve s azért ne hagyjá tok el a hazai tűzhelyt, ne vándo-
rol jatok ki más országba, ahol ti idegenek vagytok ; ne 
feledjétek a költő intő és lelkesítő szavát : „Hazádnak 
rendületlenül légy hive, óh magyar,... a nagy világon 
ekivül nincsen számodra hely; itt élned, itt halnod kell.11 

E földet hitbuzgó őseink nehéz csatáikban vérökkel szen-
telték meg, kitartó munkálásában pedig verejtékökkel 
öntözék ; legyen azért a haza földje szent és tiszteletre 
méltó, melyet ilyenné tettek a mi szent királyaink, vitéz 
és jámbor őseink. Tartsátok meg a mi Urunk Istenünk 
minden parancsait, hogy a jó földet bírjátok és azt 
fiaitoknak hagyjátok utánatok mindörökké. (I. Krón. 28. 8.) 

A haza földjének szeretetében, az ehhez való hű 
ragaszkodásban, buzduljatok Kedves Hiveim ! Urunk Üdvö-
zítőnk szent családjának példáján, mely isteni parancsra 
csak azért távozott hazájából rövid időre Egyptomba, 
hogy a kisded Jézus életét Heródes kegyetlenkedése elől, 
az emberiség javára, megmentse ; de a mint e veszély 
elvonult, a szent család ismét visszatért a drága haza 
földjére, mert szive rda vonzotta. 

Kövessétek, Kedves Hiveim! a hazaszeretetben jámbor 
őseinket. Szent-László, a lovagias jellemű és hős nagy 
király, — Szent-Erzsébet, az odaadó felebaráti szeretet 
mintaképe, — Szent-Imre és Boldog-Margit, a szűzi 
tisztaság liliomai, Árpád királyi házának e nagynevű 
ivadékai buzditsanak benneteket is hazaszeretetre, azon 
erények gyakorlása által, melyekben ők kitűntek. A mi 
szent vértanúink : Szent-Adalbert, Gellért, a kassai vértanuk 
s a többiek buzdítsanak benneteket a hazaszeretetre az 
által, hogy adjátok meg Istennek, a mi Istené ; ha kell 
élteteket is adjátok oda a szent bitért . Hitbuzgó, munka-
szerető, jámbor őseink példája szerint legyetek, Kedves 
Hiveim, állhatatosak a hitben, egyesültek a szeretetben, 
ki tar tók a munkában, hogy reátok jöjjön és veletek ma-
radjon Istennek szent áldása, mely minden jónak bő 
forrása. 

Midőn nemzetünk ezeréves életének határpont ján 
leborulva mondunk hálát a Mindenhatónak az ; 0 szent 
kegyelméért és áldásáért, ugyanakkor kér jük is Öt buzgó 
áhítattal , hogy továbbra is legyen irgalmas nemzetünknek, 
áldja meg országunkat, királyunkat és adja szent kegyel-
mét, hogy minden nemzet, az 0 nagyobb dicsőségére és 
imádandó akarata szerint sokáig élhessünk felebaráti és 
hazaszeretetben, tartós boldogságban, hitbuzgó és erköl-
csös életben ! 

Az Ur Jézus Krisztus legyen a ti lelketekkel ! Kegye-
lem veletek ! Amen ! 

Kelt Pannonhalmán, 1896-ik évi ápril hó 23-án, 
Szent-Adalbert napján. Ipoly, főapát. 

Székes fehérvár . lőpásztori rendelet a milléniumi 
isteni tisztelet rendjéről. — 

Etsi in exordio huius anni solemnes cum meo 
Yenerabili Clero populoque fideli egerimus Deo, Regi 
Saeculorum immortali gratias, pro singulari beneficio, 
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quo charam nostram patriam per mille annos benignus 
et misericors servare dignatus est, professique solemniter 
Sanctam fidem Catholicam a Sancto regni nostri Conditore 
acceptam, supplices opem imploraverimus Beatissimae 
Mariae Yirginis, Magnae Nostrae Dominae, Sanctique 
Regis Stephani, Patroni Nostri , ut Sanctam Dei Ecclesiam 
regnumque nostrum benignissimo tueantur patrocinio, 
denuo solemnes decrevi per totam, quam regendam a 
Spiritu Sancto accepi, dioecesim celebrare gra t iarum 
actiones, mense, in universo iam orbe terarum Beatissimae 
Yirginis Mariae laudibus dicato, mense, quo ipse S. 
Stephani Regis nostri, Apostoli nostri haeres, Rex Noster 
Apostolicus, sua stipatus augustissima domo, in Regni 
Mariani Metropoli praesens, in Ecclesia honoribus magnae 
nostrae Dominae, Beatissimae Yirginis Mariae in coelos 
assumtae dicata, regii cordis sui piisimas persolvit Regi 
Regum, Domino Dominantium gratis, pro tanto Regno 
Suo Hungaro impenso beneficio. 

Dispono itaque : 
1-o. Ut dominica Y-a post Pascha in diem 10-am 

mensis Maii incidente, in cunctis dioeceseos meae Ecclesiis 
— etiam Regular ium, — in quibus diebus Dominicis et 
festis solemne vel canta tam celebrari solet SS. Missae 
Sacrificium, celebretur hora consueta Missa solemnis, in 
defectu autem assistentium, cantata. 

2-0. Ante missam hanc intonetur a celebrante 
Hymnus Ambrosianus „Te Deum", canteturque a choro 
vel a populo fideli. Hymno huic iungatur oratio pro 
grat iarum actione „Deus cuius misericordiae etc." 

3-0. In ipsa Missa Officii S. Antonii E . C. in hanc 
Dominicam incidentis, post Com. Dom. et SS. Mart. 
Gordiani et Epimachi sumatur commemoratio Beatissimae 
Yirginis Mariae e missa SSi Nominis B. Mariae V. ; 
commemoratio S. Regis Stephani e missa festi 20-a 
Augusti ; demum orationes pro P a p a et Rege. 

Cantica autem in Ecclesia a choro vel a fidelibus 
canantur solummodo religiosa, ab Ecclesia approbata . 

4-0. In fine Missae flexis genibus dicatur cum po-
pulo fideli unum Pa te r et Ave in honorem Beatae Mariae 
Yirginis, et S. Regis Stephani, adiiciendo : Boldogságos 
Szűz Mária Magyarország Nagyasszonya, Szent István ki-
rályunk, könyörögjetek érettünk. 

5-0. Pos t missam vel ante earn, prout in singulis 
Ecclesiis ordo est, habeatur sermo sacer, cuius argumen-
tum sit idem, quod meae erat epistolae pastoralis ad fide-
les meos 27-a Decembris anni 1895. occasione pr imarum, 
quae celebravimus, millenarium solemnium dimissa. 

6 o. In Ecclesia mea Cathedrali, ad Missam solem-
nem, exponatur publicae venerationi S. Cranium Sancti 
Regis Stephani. 

7-0. Ad haec solemnia in singulis Ecclesiis cele-
branda invitentur Corporationes Officiosae, tum civiles, 
tum militares, ipsaque solemnia annuntientur populo fideli 
e sacro ambone Dominica IY-a post Pascha, quae incidit 
in diem 3-am mensis Maii. 

Albae-Regiae, die 23. Április 1896. 
Philippus m. p., Episcopus. 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A magyarországi kathotikus tanitók millénáris 

nagygyűlésének előkészitő bizottsága a budapesti katholi-
kus kör helyiségében Komlóssy Ferencz kanonok elnök-
lete alatt ülést tar tot t . Az értekezlet tárgya a nagygyűlés 
napirendjének megállapítása volt. Az előkészitő-bizottság 
a következő programmban állapodott meg : 

Első nap: Hornig Károly báró veszprémi püspök, 
mint a kongresszus elnöke, fölszenteli a tanitók milléniumi 
fogadalmi zászlóját, a budapesti egyetemi templomban. — 
A nagygyűlést az elnöklő püspök ünnepiesen megnyit ja, — 
Hódoló feliratot intéznek : X I I I . Leo pápához és Ferencz 
József apostoli királyhoz ; üdvözlő iratot intéznek : Vaszary 
Kolos bibornok herczegprimáshoz és a magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

Következnek a napirendre kitűzött tételek előadása, 
egy-egy szakreferenstől. Az első nap a következő tételek 
kerülnek előadásra: 1. A kath. népoktatás múlt ja és 
jelene. 2. A revideált népiskolai tanterv. 3. A katholikus 
népoktatásra felügyelő állandó bizottság fölállítása, szer-
vezése stb. Délután a szakosztályok ülése. 

Második nap: 1. A nem magyar a jkú iskolákban 
miként tárgyalandó a magyar nyelv. 2. A népiskolai 
oktatás mikép hozandó összeköttetésbe a vidék viszonyaival 
és foglalkozásaival. 3. A nemzeti nőnevelés terén eszközölt 
u jabb reformok és a katholikus leánynevelés. 4. Az iskola-
kötelezettségi törvény végrehaj tása körül mutatkozó ano-
máliák miképp volnának megszüntetendők. 5. Az országos 
katholikus tanitósegélyalap. Délután a szakosztály ülése. 

Harmadik nap: 1. Miképp volna elérhető az iskola 
és család, e két egymásra utal t nevelő-tényezőnek együt-
tes és összhangzó működése. 2. Az iskolai és népkönyv-
tárak ügye. 3. A tanitóképzés reformja. 4. A tanitó-fize-
téseket szabályozó 1893. évi törvény és a katholikus 
iskolák. 5. A kántor taní tók nyugdij-intézetei. 6, A tanító-
hiányról. — A mai értekezleten elhatározták még, hogy 
Csávolszky József kanonok indítványára szóba hozzák a 
nagygyűlésen a római katholikus középiskola és egyetem 
kérdését is, *) de nem konkrét indítvány alakjában, hanem 
csak mint megvalósítandó óhajtást , a mely főleg onnan 
indul ki s találja megokolását, hogy a reformátusok 
Debreczenben felekezeti egyetemet állítanak föl. 

IRODALOM. 
= A millenium alkalmából a Szent-István-Társulat 

if júsági i rodalmunkat három igazi gyöngygyei gazdagí-
totta, czimük szerint megnevezve a következőkkel : 

I. Milléniumi emlékkönyv a kath. ifjúságnak ajánlja 
a Szent-István-Társulat. Budapest. 1896. 16-r. 250 1. Tar-
t a l m a : 1. A magyar nemzet imája fennállásának ezredik 
évfordulóján. (Költ.) I r t a Dalmady Győző. 2. i ge ink ha-
zája, I r ta dr Walter Gyula. 3. A magyar nemzet bölcső-
kora és honfoglalása. I r ta Hummer Nándor. 4. Régi 
könyv. (Költ.) I r ta Szemlér Ferencz. 5. A bosszú. (Elbe-
szélés.^ I r ta Kincs István. 6. Bold. JBánfi Lukács, a hitvalló 
magyar prímás. (Költ.) I r ta Bosty Kálmán. S. J . 7. A bál. 
(Színjáték.) I r ta Maszlaghy Ferencz. A két testvér. (Költ.) 
I r ta Lévay Mihály. 8. Karácsonyi népszokások. Ir ta Lévay 
Mihály. 9. Demeter mester gyűrűje. Irta Latkóczy Mihály. 
A r a 80 kr. 

II. lrodalmnnk a milléniumig Olvasmányul a ser-
dülő magyar i f júság számára irta Pintér Kálmán. Buda-
pest, 1896. 16-r. 123 1. Ára 80 kr. 

*) Éljenek! Hála legyen az Istennek ! Csak le ne kerüljön 
napirendről. A szerlc. 
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I I I . A m a g y a r t ö r t é n e t s z á z a d a i . I r t a dr Lőrincz 
Gyula főgymnas iumi tanár . Budapes t , 1896. 16-r . 166 1. 
Á r a 80 kr . 

J ó lélekkel lehet mind a h á r m a t a jánlani , m e r t nagy 
gonddal vannak meg i rva és Bzépen i l lusztrálva. Ka tho l ikus 
iskoláink e lü l j á rósága ka ro l j a fel lelkesen e mi l léniumi 
emlékeket s ossza, ter jeszsze sok ezer pé ldányban az i f j ú -
ság közöt t . Öregek is szívesen és élvezettel f o g j á k olvas-
gatni . 

= Hazafias szavalatok, dalok és indulók. A 
mil lénium megünnep lése a lka lmábó l a t anu ló i f j ú s á g 
haszná la tá ra e g y b e g y ű j t e t t e Babik József, t an í tóképző 
t a n á r E g e r b e n . A h á r o m képpel díszí tet t , 152 l apny i 
t e r j ede lmű g y ű j t e m é n y á ra fűzve 50 kr . , fé lvászonban 
65 kr. , egész vászonban 75 kr. — K ö z t u d o m á s ú dolog, 
hogy Kelemen L a j o s egr i t an i tóé az é rdem és dicsőség, 
h o g y az ezredéves ünnepség te rveze té t az i skolák számára 
k i tűnően mega lko t t a . Oly je les e mindenre k i t e r j edő 
tervezet , hogy a közok ta t á sügy i minisz tér ium al ig p á r 
szónyi vá l toz ta tássa l egész t e r j ede lmében á tve t t e azt, 
csak éppen a tervezet k ido lgozójának nevét fe le j t e t t ék el 
s a j á t ságos véle t lenségből megeml í ten i . E t e rveze t a l ap j án 
ál l í tot t össze „Ezer esztendő" czim a la t t egy füze te t egy 
fővá ros i tani tó ezzel a mindenese t re kü lönös ó v á s s a l : 
Minden j o g f en ta r tva . Kü lönben a füze t hasznavehe tő . 
De e mel le t t sem fölösleges Bab ik József g y ű j t e m é n y e 
Ke lemen L a j o s je les te rvezete á l t a lános ke re tben mozog, 
melybe n a g y o n a lka lmasan i l leszthetők be helyi vonat -
kozású szavalatok. Mer t b izonyára lesz némi el térés az 
iskolai ünnepségek m e g t a r t á s a a lka lmáva l a fiú és leány-
i sko lákban . T o v á b b á E g e r b e n D o b ó Is tvánról , V á r a d o n 
Szent László k i rá lyró l . E r d é l y b e n B á t h o r y I s tvánró l és 
Kinizsy Pá l ró l , Kolozsváro t t Mátyás k i rá lyró l Kőszegen 
Jur i s ich Miklósról , T e m e s v á r o t t Losonczy Is tvánró l , Dré -
ge lyben Szondi Györgyrő l , Sz ige tvá ro t t Zr ínyi Miklósról , 
Pozsonyban Már ia Teréz iáró l , A r a d o n a szabadságharcz 
vér tanúi ró l m e g nem emlékezni nagy figyelmetlenség, — 
mulasz tás lenne. Mindezekre vona tkozó lag a lka lmas , válo-
g a t o t t kö l t emények t a l á l h a t ó k fel e k i adványban . — E 
hazaf ias g y ű j t e m é n y , mely vizsgálat i a j á n d é k u l is k ivá lóan 
a lka lmas , 44 szavalat i da rabo t , s 19 dalt , 9 indulót foglal 
m a g á b a n . A ki még i n k á b b a k a r vá loga tn i a hazafias 
k ö l t e m é n y e k b e n , rendel je m e g Bab ik Józse fnek „Magyarok 
H a z á j a kö l tők da la iban" czimü 632 l ap ra t e r j edő a n t h o -
log iá já t , mely 255 hazaf ias kö l t emény t t a r t a lmaz . (Fűzve 
2 f r t 60 kr. , kö tve 3 f r t 20 kr . , 3 f r t 60, 4 f r t 60 kr.) 
U g y a n o t t megrende lhe tő m é g a „Szent László élete és 
t e t t e i " czimü kiadvány is. (Fűzve 40 kr. , kötve 65 és 
70 kr . ) Az e lsorol t műveke t , mint a melyek nagyon 
a lka lmas segédeszközökül szolgálnak a mil léniumi ü n n e p -
ség meg ta r t á sához , szívesen a j á n l j u k a t an in téze tek és 
n é p k ö r ö k figyelmébe. 

V E G Y E S E K . 
4 - M e g s z á l l t a a v a l l á s o s s á g ! K i t ? Az ország kor-

m á n y á t ; azokat a ko rmányfé r f i aka t , kik bárós i tás és g r ó -
fitás segi tségével keresz tü l ha j szo l ták és a t rón elé t e r -
jesz te t ték „szentesítés" vége t t — a vallástalanság szabad-
ságát !... Mit ér a márványkőbe véset t és d í szmagyar meg-

jelenéssel kevé lykedő a j ta toskodás , h o g y h a eset leg hiányzik a 
szivekből az a j t a t o s s á g ? ! E g y é b i r á n t emlékezet okáér t 
fe l j egyezzük mi is, hogy a vallástól való „ törvényes" el-
szabadi tásnak minisz tér iumából mely miniszter melyik 
t e m p l o m b a n je lenik m e g a ho lnap i mil léniumi isteni tisz-
te le ten . H a l l j u k t e h á t ! Bánffy báró miniszterelnök a ká l -
vintér i ref . t e m p l o m b a n fog ja Magyaro r szágo t képviselni , 
Darányi I gnácz a D e á k téri l u the ránus t e m p l o m b a n , 
Dániel E r n ő a dohány-u tcza i zsidó t emp lomban , Wlassics 
Gyula a belvárosi főp lebánia t e m p l o m b a n , Berezel Dezső 
a budavár i M á t y á s - t e m p l o m b a n , Fejérváry a he lyőrségi 
t e m p l o m b a n , Josipovich Imre a terézvárosi t e m p l o m b a n , 
Erdély Sándor a ferenczvárosi t emplomban , Lukács László 
a józsefváros i t emp lomban , Jósika Samu bá ró az erzsé-
betvárosi t e m p l o m b a n f o g j a képviselni a k o r m á n y t A mely 
t e m p l o m n a k m á r nem j u t o t t miniszter , oda á l l amt i tká r 
f o g menni . U g y látszik, ez a nagy munkafe losz tás csak 
azér t t ö r t é n t vala m e g a mil lénium a lka lmából , hogy 
v a l a m i k é p p a kálvintér i kálvinis ta t emplom, ha már 
mil léniumi k i rá ly t nem k a p h a t o t t , l ega l ább miniszter nél-
kü l ne legyen kény te len ünnepeln i a mi l lén iumot akkor , 
midőn a mil lénium idején kalvinis ta miniszter-e lnök intézi 
az ország sorsát . 

— Az e g y e t e m m i l l é n i u m i d í s z - ü l é s e . A budapes t i 
t u d o m á n y egye t em ú j j áa l ak í t á sának százt izenhatodik évfor -
duló ja és a mi l lénium ünneplése a lka lmábó l má jus 13-án 
déle lőt t 11 ó r ako r a m a g y a r tud . akadémia dísz termében 
ünnepé lyes közgyűlés t t a r t . Déle lőt t 9 ó rakor az egyetemi 
t e m p l o m b a n ünnep ies is tent isz te le t lesz, melyen H o r n i g 
Ká ro ly bá ró veszprémi püspök fog fényes pap i segédle t te l 
pont i f iká ln i . Az is tent isztelet u t án az egye tem tanára i és 
polgára i zászló elővitele mel le t t tes tüle t i leg vonulnak föl 
az Akadémiába . A közgyűlés t á rgya i : 1. Ünnep i beszéd, 
m o n d j a Lengye l Béla dr r ek to r . 2. Ünnep i beszéd. E r ő s 
v á r u n k n e k ü n k a t udomány . Mond ja Jóka i Mór. 3. A 
t i sz te le tbe l i d o k t o r o k k á vá l a sz to t t aknak kihirdetése a ka rok 
dékán ja i által . 4. A p á l y a m u n k á k e redményeinek k ih i r -
detése Thewrewk E m i l dr bölcsészet tudományi dékán ál ta l , 
5. A pá lyad i j aknak kiosztása a r ek to r ál tal . 6. Zá radéku l 
a H y m n u s éneklése a h i t tudomány i ha l lga tóknak énekka ra 
ál tal . B e l é p ő j e g y e k az A k a d é m i á b a az egyetemi központ i 
i rodában ada tnak . 

— 4 0 0 0 z a r á n d o k , va lamennyien Tosca rábó l , volt 
f. hó 7-én a V a t i k á n b a n a p á p a előt t , a ki különösen szűz 
M á r i a t iszte le té t k ö t ö t t e a za r ándokok szivére. 

— A l e g ö r v e n d e t e s e b b e s e m é n y e k közé sorolandó, 
h o g y a n é p p a r t a m a g y a r a l földön t é r t fogla l s a l egkö-
zelebbi n é p p á r t i gyűlés f. hó 17-én K u n - F é l e g y h á z á n lesz. 
H á t az alföld l e g n a g y o b b m a g y a r városa, Szeged, mikor 
mozdul már m e g ? ! 

— A s z e n t Col leg ium g y á s z a . F . hó 7-én R ó m á b a n 
m e g h a l t Luig i Galimberti b ibornok , volt bécsi nunt ius . 
Kiváló ember h u n y t el benne. Theologia i t aná rbó l és 
lapszerkesz tőből emelkede t t fel a diplomacziai pá lyán a 
b ibornokságra . A p á p a kedves emberé t vesztet te benne. 

— Uj k a n o n o k o k . A k i rá ly , min t a hivatalos lap 
je lent i , Hungréder György felső-visói p lébánost és Pemp 
Anta l fe lső-bányai esperes -p lébános t kinevezte a sza tmár i 
székes -káp ta lan t iszteletbel i kanonokja ivá . 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Jézus sz. Szivéhez. — Bubics Zsigmond püspök milléniumi főp. levele. — Egyházi Tudó-
sítások : K a s s a : 1896 ápril 19-én. A kassai egyházmegye területén lévő plébániák igen tisztelt kegyuraságainak. — N y i t r a : A 
millénium egyházi és iskolai megünnepléséről főpásztori szózat és intézkedés. — P a n n o n h a l m a : Milléniumi főpásztori levél. — 
S z é k e s f e h é r v á r : Főp. rendelet a milléniumi istenitisztelet rendjéről. — Kath. Nevelés és Tanításügy. — Irodalom. — Vegyesek, 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék es Tanulmányok Milléniumi egyházi beszéd. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — Bubics Zsigmond 
püspök milléniumi főp. levele. — Egyházi Tudósítások : E g e r : Samassa érsek milléniumi felköszöntője. — K a l o c s a : Császka 
Cyörgy érsek milléniumi alapitványai. — Kath. Tevékenység : Felhivás a magyarországi kath. Egyesületekhez s a kath. egyesületek 

tagjaihoz. — Vegyesek. 

MflípriTTimT DfïTÏfum JlDSTDfí vitték a boldogságos szűz Anyának képét; tudjuk, 
l í j l l lu lü l l l l l l DljyliaLl UDúLDll. hogy midőn „Jézus és Mária" szóval harczba 

Mondotta f . hó 10-én a budapest-belvárosi pleb. templomban mentek, győztek és igy fenn is ta r to t ták szá-
Cselka Nándor püspök, érseki vikárius. 1 munkra e hazát. Légy azért áldott Nagyasszo-

Mindenható örök nagy Is ten! Tekints i e nyunk, drága Anyánk! Te őrködtél felettünk a 
kegyesen reánk, kik ime itt, szent oltárod előtt j | n u l t ezredévben, kérünk őrködjél felettünk a 
térdelünk, hogy teljes szivből hálát adjunk Neked j j ö v óben is. 
ezeréves multunkért. Te voltál legjobb Atyánk, : De még ezzel sem róttuk le eléggé hálánkat, 
ki őseinket kivezetted az ős hazából, ide vezé- j Sokan voltak, kik a fiatal szilaj népet pártfogá-
relted ezen országba, és azt hazául nekik adtad; sukba vették, sokan voltak, a kik jó indulattal 
Te vezetted őket a katholika egyház által a ke- viseltettek a magyar nemzet iránt, és a helyett, 
reszténységbe s ez által a valódi polgáriaso- j h°gy megsemmisítésére törekedtek volna, őt fel-
dásba ; Te őrködtél fölöttük, hogy ádáz ellensé- ! karolták, megnyerték a kereszténységnek, fel-
geiket legyőzhessék. I t t állunk most Előtted, és 
hálatelt szivünket felemeljük Hozzád! Mennyei 
Atyánk ! fogadd el kegyesen hű magyarjaidat hű 
fiaidnak! ós áldj meg bennünket e második ez-
redév elején! Ez a czélunk kedves keresztény 
honfitársaim mai napon való megjelenésünknek ; 
ezért jöt tünk ide, hogy hálát adjunk tiszta szív-
ből, egész lélekkel a mindenható örök Istennek ! 

De ezzel nem tet tünk még eleget kötelessé-
günknek. Tudjuk ugyanis nagyon jól, hogy sz. 
István, első királyunk az általa szervezett orszá-
got és népet a boldogságos szűz Mária különös 
pártfogásába helyezte. Azon időtől kezdve Őt 
nem nevezték máskép, mint a „Magyarok Nagy-
Asszonyának" és Ő Benne helyezett bizalmunknak 
meg is felelt: Ő őrködött felettünk. Hiszen tud-
juk, hogy zászlóinkon mindig az Ő képe volt; 
tudjuk, hogy midőn harczba mentek őseink, elől 

vették a katholika egyházba, őt polgáriasitották, 
hitre, művészetekre, tudományokra tani tot ták. 
Ezen jótévőinknek szintén hálával tartozunk 
azokért, a miket tőlük kaptunk. Legyen azért 
nekik is hála, örök hála, a melyet örömtelt 
szivvel adunk. 

Hálánk azonban nem lenne teljes, ha nem 
néznénk őseinkre ós meg nem köszönnők nekik 
igazán forró szivvel, hogy nekünk hazát szerez-
tek ós a mai napig fentartották. Egész országunk 
egy sirkert, minden lépés, melyet ezen ország 
földjén teszünk, őseink hamvain történik. Nyu-
gosznak ők, a kik véröket ontották, életüket 
adták, hogy ezt a hazát megszerezzék és fen-
tartsák. Megérdemlik tehát, hogy ezen a napon 
ezer év után, megemlékezzünk róluk. Nyugod-
jatok kedves ősök békében. Az Isten jutalmazza 
meg fáradozásaitokat és legyen irgalmas nektek. 

P T Lapunk jelen száma 10 oldal. 
39 
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Mi gyenge utódok nem tehetünk mást, minthogy 
nyomdokaitokban járni iparkodunk,kivánva nektek, 
hogy fáradozásaitok jutalmát az Ur Isten adja 
meg. Nyugodjatok békében kedves ősök! és kö-
nyörögjetek Istennél érettünk, unokáitokért, 
hogy azt a hazát, a melyet nekünk szereztetek 
és ránk bíztatok, mi is fentarthassuk a mi uno-
káinknak. 

De kereszténynek nem elég hálálkodni az 
Istennek, nem elég hálát rebegni az ősöknek, 
hanem iparkodnunk kell, mint ők,serényen dolgozni, 
erényesen élni, iparkodnunk kell azt, a mit alkottak, 
fentartani és fejleszteni, iparkodnunk kell azt, a 
mit ők az egyház támogatásával létesítettek, 
megtartani. Nem elég, kedves keresztény hivek! 
az egyszerű hálálkodás, hanem tegyük fel magunk-
ban, esküdjünk meg, hogy mi akarjuk és Isten 
segítségével, fentartani is fogjuk ezen országot, 
melyet őseinktől örököltünk, mindaddig, a mig 
az Ur Isten legbölcsebb végzése, annak fenmara-
dását megengedi. 

Igenis, ajtatos keresztények! a mai napon 
ezt tegyük fel magunkban, hogy félretéve min-
den pártoskodást, mert az nem jó fentartó, ke-
rülni fogunk minden bel- és külső viszályt, a mi 
gyengít, gondosan megőrizni, fentartani fogunk 
iparkodni mindazon intézményeket, melyek ezer 
év alatt beváltak; kerülni fogunk mindent, ami 
által a müveit külföld előtt elvesztenők nimbu-
sunkat, tekintélyünket; mindent el fogunk kö-
vetni, hogy ezen szent hazát, a melyet őseink 
szereztek, szentül megtarthassuk utódainknak. 

Ezért kérünk, könyörögjetek érettünk sz. 
István, sz. László, sz. Erzsébet, boldog Margit ós 
a többi szenteink! Könyörögj boldogságos szűz 
Mária! adja Isten ránk áldását, hogy szent hitünket 
megtarthassuk, s vele a hazát megvédjük, virág-
zóvá tegyük, még ha kell, áldozatul hozzuk érette 
vérünket ós életünket is. 

Ez legyen, ajtatos keresztények, a mai nap 
érzelme, ez hevítse keblünket, a hála és fogadás. 
Hála az Istennek, a boldogságos szűz Máriának, 
nagy őseinknek : hála bölcs királyainknak ; foga-
dalom, hogy mig szív fog dobogni kebleinkben, 
nem szűnünk meg hü fiai lenni egyházunknak 
és hazánknak! Erre kérem a jó Isten áldásával, 
a mint én is áldásomat adom reátok, az Atyának 
és Fiúnak és Szentléleknek nevében Amen. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Ir ta : Dr Purt Iván. 

II. Milánóból Marseille-en át Lonrdesba. 

(Folytatás.) 

Marseille, régi nevén Massilia, Marsilia, már 
az ókorban ismeretes volt, és állítólag a föni-
cziaiak. mások szerint 550-ben Kr. e. a pbo-
caeaiak mint görög gyarmatot alapították, és a 
földközi tenger mellett való kedvező fekvésénél 
fogva csakhamar nagyfontosságú tengeri kikötő 
ós kereskedelmi várossá lett, és ezen tekintetben 
jelentőségót a mai napig megtartotta. Már kez-
dettől fogva köztársasági kormányzata volt, még 
pedig Arisztoteles és Cicero szerint minta köz-
társaság. Tyrus, Karthago és Korinthus bukása 
csak növelték hatalmát, később Róma hű szö-
vetségesévé lett, de 49-ben Kr. e. Julius Caesar 
elfoglalta, azonban saját törvénykezési jogában 
meghagyta. Az evangéliumot a hagyomány sze-
rint szent Lázár, kit Krisztus Urunk halottaiból 
feltámasztott, hirdette i t t először és a történe-
lem bizonyítja, hogy már a III. században szent 
Viktor püspök idejében a ker. hitélet már ma-
gasan fellendült. A népvándorlás alatt Marseille 
sok viszontagságon ment keresztül. A góthok. 
frankok, a nyugati és keleti góthok egymásután 
tanyáztak falai között. 735-ben a mórok pusz-
tisztották el a szép várost, ós utána a merovin-
gok bírták Martel Ivárolyig. mikor a karoling 
királyok uralma alá jutott. 

A keresztes hadjáratok alatt Marseille nagy 
és fontos szerepet játszott. A XIII. századtól 
kezdve, miután rövid időre ismét köztársaság 
volt, a provencei grófok tulajdonába ment át, 
kiktől 1428-ban aragoniai Alfonz a hatalmat 
elvette ós a várost elpusztította. 1482 óta a 
franczia királyok uralma alatt volt, és XIV. 
Lajos ősrégi kiváltságaikat is elkobozta. A fran-
czia forradalom idejében köztársasági, illetve for-
radalmi túlkapásai által gyászos hírnévre tet t 
szert. 

A nép söpredékéből és a szabadon bocsátott 
gályarabokból alakult azon vérengző horda, me-
lyet Danton és társai 1792-ben Párisba hozat-
tak, hol a Tuileriák ostromlásában ós a véreng-
zésben a leghajmeresztőbb kihágásokat vitték 
végbe. Ezen fegyelmezetlen csapattól nyerte a 
„Marseillaise" a később nemzeti himnuszszá lett 
dal nevét, mert ezek a marseilleiek énekelték 
először azt nyilvánosan. Mellékesen megjegyzem, 
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hogy a „Marseillaise"-!, melyet— sajnos — a nálunk 
mindinkább szaporodó és a közbiztonságot nap-
ról-naprajobban fenyegető szoczialisták és anar-
chisták ujabban felkaptak, és tetszetős m agyai-
szöveggel népszerűsíteni akarnak, Rouget de 
Lisle hadnagy szerzette 1792-ben Strassburgban. 
Marseille jelenleg 400 ezernél több lakost szám-
lál, Páris és Lyon után Francziaország harmadik 
városa, élénk forgalma és a kelettel való közvet-
len összeköttetése által kiváló jólétnek örvend. 
Tiz társaskocsi (omnibusz) szállította a pályaud-
varból a zarándokokat a város hegyes-völgyes 
utczáin át szállodáikba, és már az első forduló-
nál feltűnt, hogy a teherszállító kocsikba a lovak 
egyesével egymás elé vannak fogva, és a napszú-
rás ellen szalma kalappal vannak védve, melyből 
csak füleiknek hegye kandikált ki. 

A várost a Cannebière nevezetű utcza szeli 
ketté, mely szakaszonkint más és más elnevezés-
sel bir, és a mely állítólag a világ legszebb ut-
czája. Ezen utcza második szakaszában a Rue de 
Noailles-ban volt az I. és II. osztályú zarándo-
kok szállodája a Grand Hôtel de Louvre et de 
la Paix, mely a legfényesebben és a legnagyobb 
kényelemmel van berendezve. Elmondhatjuk tehát, 
hogy egy napig a világ legszebb utczájában lak-
tunk, melyben az óriási platán és szilfákkal 
beültetett és a nagy forróságot némileg mér-
séklő két fasor, a nagyszerű paloták, pazar 
fényű vendéglők, kávéházak ós boltok kábitó 
hatással vannak a városban először megforduló 
idegenre. 

Miután a 24 órai utazás alatt megviselt 
toiletteűnket rendbehoztak, és jóízűen megregge-
liztünk, kisebb társaságokra oszolva a város ne-
vezetességeinek megtekintésére indultunk. Hogy 
a rendelkezésünkre levő néhány órát minél jobban 
felhasználhassuk, és hogy a nagy forróságban a 
sok járkálással magunkat túlságosan ki ne fá-
raszszuk, négyen-négyen egy kocsit fogadtunk, 
melyben kényelmesen elhelyezkedve zavartalanul 
gyönyörködhettünk az utczák szépségében. Első 
utunk az uj székesegyház volt, mely az uj kikötő 
elején a ,;la Joliette" rakodó part mellett sza-
bad téren áll, és bvzanczi stylben épült. Meg-
lepő hatást tett, midőn kocsink a püspöki palota 
mellett való utczából kifordulván, előttünk á.llott 
a faragott négyszögű márvány kövekből válta-
kozó fehér és fekete rétegekben épült hatalmas 
székesegyház, balra tőlünk pedig a világ egyik 
legnagyobb kikötője árbocz erdejével, a rendben 

egymás mellé sorakozott hajóknak tömegével, a 
folytonos ki és berakodással elfoglalt munkások 
ezreivel. A székesegyház még egészen uj, építése 
1894-ben lett befejezve, és kiválóan gazdag belső 
díszítésén még mindig dolgoznak. A keresztalak-
ban épített három hajójú székesegyház belülről 
142 m. hosszú, 80 méter széles, hatalmas kupo-
lája alatt 80 méter magas, két tornya pedig 65 
méternyire emelkedik fel a magasba. A templom 
falai széppen csiszolt sárgás szürke ós vörös 
márványból valók. A szentély körüljárható ós 
kápolnákkal van körülvéve, hol az egyes oltárok 
előtt jámbor marseille-i nők végezték ájtatossá-
gukat. A pompás székesegyház, mint a kalauzul 
önként csatlakozott franczia pap beszélte, több 
mint 30 millió frankba került. A templomból ki-
lépve balra tőlünk a püspöki palota előtt magas 
talapzaton Belzunce püspök bronzszobra díszlik, 
melyet 1891-ben hoztak a jelenlegi helyére a 
Cours Belsunceről, Marseille-nak eme legszebb 
sétatéréről, hol ugylátszik a szabadgondolkozóknak 
útjában állott. Eredetileg azon helyen volt a szo-
bor felállítva, a hol az apostoli buzgalmu és hiveiért 
életét feláldozni kész püspök egykor mezítláb 
megjelent, hogy a kolera által oly sulyosan láto-
gatott szerencsétlen városra az Isten irgalmát 
leesdj e. A kolera ugyanis, melyet keletről egy 
hajón behurczoltak, 1720-ban oly rettentő mérv-
ben pusztított, hogy a lakosságnak fele el-
pusztult. A nagy félelemben, a ki csak tehette 
menekült, még maguk az orvosok is. Csak Bel-
zunce állott papjaival rendithetlen sziklaként a 
veszély közepette, és valóban hősies önfel-
áldozással gyógyította és látta el a szentsé-
gekkel a betegeket és haldoklókat. Csak midőn 
a kolera 1849-ben Marseilleban ismét iszonyú 
pusztítást vitt végbe, akkor gondoltak a város-
nak egykori védőangyalára és megmentőjére, 
Belzunce püspökre, ós 1852-ben emelték neki 
ezen emlék-szobrot. 

Délelőtti körutunkban érintettük még páli 
szent Yincze templomát, mely góth stílben a 
XIII. században épült, s melynek uj homlok-
zata és két tornya figyelmünket már messziről 
magára vonta. 

A „palais de Longchamp"-nál rövid időre 
megállapodtunk. Ez a renaisance modorban épí-
tet t legszebb vízi palota magas terrasse-on osz-
lopsorral környezett félkört képez, melynek 
közepéből hatalmas vízmennyiségek törnek elő, 
és tompa zuhogással a husz méter mély és virág 

39* 

„ 
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ültetvényekkel környezett nagy vizmedenczébe 
esnek. Az oszlopsor két végében állanak a mu-
zeumok, mögötte szép angol kert terül el, jobb 
oldalán kisebb, nem sokat érő állatkerttel, a 
kert végén pedig látható a 92 kmnyi távolság-
ból jövő nagyszerű városi vizvezeték. 

Ebéd, illetőleg dejeuner után siettünk a ten-
gerparton emelkedő meredek szikla hegy ormán 
álló „Notre Dame de la Garde" kegyhelyet meg-
tekinteni, melynek merész tornya a boldogságos 
vSzüz, a tenger csillagának, megaranyozott szobrá-
val az egész várost és a tengert uralja. Nevét 
onnan nyerte, hogy a város e legmagasabb pont-
ján már a legrégibb időkben őrtorony állott. A 
most kopár ós kiégett hegy hajdan sürü erdővel 
volt benőve, de a hóditó Caesar katonái az erdőt 
kivágták, ós azóta nem sikerült azt újra befási-
tani. A kopár hegyre feljutni előbb egész utazás 
volt, de néhány év óta, mióta a sikló (ascenseur) 
elkészült, rövid idő alatt ós minden fáradság 
nélkül közelithetjük meg e nevezetes helyet. 

A hegyre vezető sikló 60 foknyi szög alatt, 
majdnem függélyesen emelkedik fel a szédítő 
magasságba, két kocsiból áll, melyek mindegyi-
kébe 50 ember fér a felső állomáson levő vizzel 
megtöltetvén, mig ez saját súlyánál fogva leeresz-
kedik, azalatt a másik kocsit ugyan olyan arány-
ban felhúzza. A „Notre Dame de la Garde" a 
tengeren evezők és a hajósok bucsujáróhelye, 
melynek régi szentélye a XIII. század elején 
épült. De az idők viharai, ós különösen a fran-
czia forradalom, mely a bold. Szűz értékes ezüst 
szobrát lelolvasztatta és eladta, a templomot 
pedig bezáratta, azt erősen megviselték. A mar-
seillei nép vallásos része azonban nem nyugodott, 
az ezüst szobrot egy másikkal pótolta, ós köz-
adakozásból Eugenia császárné jelentékeny hozzá-
járulásával építtette régi kápolna helyére a díszes 
román bizancz stílű bazilikát, mely 1864-ben 
készült el, ós Marseillenak méltó büszkesége. 
Padozata mozaik, falai és oszlopai fekete és fehér 
márványból vannak készítve. A legkülönfélébb 
értékes ós fogadalmi ajándékok a falakra vannak 
függesztve, és a szentélyben felaggatott kis ha-
jók hangosan bizonyítják, hogy a bold. Szűz, mint 
a tenger csillaga, mily sok tengeri viharból men-
tet te ki a bizalommal hozzá forduló tengerésze-
ket. Azért a tengeren utazók veszély alkalmával 
e templom felé fordulva szoktak imádkozni, mely-
nek csúcsán kereszt helyett a kisded Jézust kar-

ján tartó bold. Szűznek tiz méter magas aranyo-
zott érczszobra díszeleg arczczal a város felé 
fordulva. 

A templom előtti erkélyről megragadó ki-
látás nyilik, mely meglepő változatosságával ejti 
bámulatba a szemlélőt. Körülöttünk a szürkés-
barna kopár kiégett hegyek, a provencali alpok 
kifutói, alattunk patkó alakban a hatalmas város 
veres háztetőivel, melyet egyrészről a hegyek, 
másrészről a kikötő árboczerdejével környékez. 
Ott a tenger sötét kékjében úsznak az If, Raton-
neau és Pomègue szigetecskék. Nyugatra pedig a 
tenger, igen a végtelen tenger! Leírhatatlan a 

! hatás, melyet a tenger az emberre gyakorol. 
! Nincs az a művészi látványosság, mely annyira 
i kápráztató lenne, mint a napnak a tenger sima 

tükrén megtört sugarai, ós ezen tűzgolyónak a 
nyugaton való lenyugvása. Majd i t t majd ott 
csillámlanak egyes pontok, majd egy nagyobb 

: sík világit, majd erős tengeri hajó szeli át a ha-
I bokát, és tűnik el a messzeségben, ós a fehér 

vitorlák, mint sirályok szárnyai csillognak a nap-
ban. A tenger mérhetlen nagysága, ós felhangzó 
tompa moraja pedig az Isten mindenhatóságának 
ós végtelenségének legközvetlenebb és legmegha-
tóbb hirdetője. 

Lej övén a magaslatról, utunk a St. Victor 
temploma mellett vezetett. Marseillenak ezen 
legrégibb ós történelmileg legnevezetesebb tem-
plomának külseje meglehetős elhagyatott és dü-
ledező állapotban van, ugy hogy a restaurálás 

í már nagyon is ráférne. A hagyomány szerint i t t 
gyűltek össze földalatti folyosókon ós üregekben 
a halottaiból feltámasztott Lázár által megtérí-
te t t marsellei első keresztények az istentisztelet 
megtartására. E hely fölé az ötödik században 
Cassianus zárdát és templomot emelt, melyet 
később a szaraczénok leromboltak, de csakhamar 
ismét felépíttetvén, a nagyhírű apátság lett be-
lőle, mely gazdagsága és tagjainak tudományos 
törekvései által a középkorban nagy hírnévre 

: te t t szert. Volt idő, midőn a kolostornak 500-nál 
több tagja volt; kik nagy tiszteletnek örvendet-

I tek, és szent Viktori grófoknak nevezték magu-
kat, mig apátjuk felségjogokat gyakorolt. De a 
nagy gazdagság csak ártalmukra volt. mert a 
szerzetesek lassankint elvilágiasodtak, mig a ko-
lostor később a franczia forradalom áldozatává 
lőn. A templom kriptájában most is mutogatják 
szent Lázár ereklyéit, és a bold. Szűznek fára 
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festett és nagyrabe<ísült régi képét, mely állitó-
lag sz. Lukácstól származik. 

(Folytatjuk.) 

Bubics Zsigmond püspök milléniumi 
főp. levele. 

(Folytatás.) 

Azonban , f á jda lom, a ha ladásnak , a fe j lődésnek , a 
megerősödésnek ké tség te len s így el nem t a g a d h a t ó 

je lenségei daczára ma m é g ezt a kedvesen, jól esően 
hangzó ál l í tást nem m o n d h a t j u k ki . Vallási , t á r sada lmi , 
erkölcsi é le tünk m é g nem fe j lődö t t odáig, h o g y te l jes 
n y u g a l o m m a l p ihenhessünk meg az ezer év a la t t e lvégzet t 
m u n k a u tán . De ez ne csüggeszszen el, hanem, mint a 
hogy az igazi férf iú ere je a veszélyek közö t t edződik meg, 
munkás sága ekkor f o k o z ó d i k : mi is hazánk erkölcsi és 
világi á l l apo tának ma is f o r r o n g ó t enge rében á l l junk 
helyt , és t együk m e g kö te lességünke t . K ü z d j ü n k a hon 
j aváé r t , ma m á r nem ugy, mint hős elődeink az egyház i 
rendben vasból kovácsol t f egyverekke l , hanem a szent 
kereszt je lével , s ennek á r n y é k á b a n a taní tás , a nevelés 
fegyvereivel . 

Szent Is tván, nemze tünk első nagy emlékű k i r á lya , 
ki megerős í t e t t e a számos e l lenségtő l kö rü lve t t o r szágo t 
és megá l l ap í to t t a a m a g y a r k i rá lyságo t , azon elv k i fe j -
lesztése ál tal , mely már a vérszerződés azon p o n t j á b a n 
is fe l ta lá lha tó , mely a hé t törzsfő közül egyet , az Á r p á d é t , 
s ennek csa ládjá t helyezte a nemze t élére, mondom Szent 
Is tván j o g g a l m o n d h a t t a I m r e fiához in téze t t t an i t á s -
ban : unius linguae regnum imbecille et fragile est}) 
Az akkor i időben, az akko r i viszonyok közö t t ezen 
mondásnak m e g volt a maga jogosu l t sága . E g y é n i l e g ma 
is áll az, mi t a római közmondás ta r t , hogy m i n d e n k i 
annyi ember , a hány nyelvet beszél, de n a p j a i n k b a n az 
az á l lam erős, melynek polgára i — bár e g y e n k é n t t öbb 
nyelvet is t udnak — az ál lam nyelvében mégis egyek ; 
mer t az ál lam nyelvének tudása , annak haszná lha tása , 
erősebbé teszi nemcsak az egyént , hanem m a g á t az egyé-
nek összeségét : az á l l amot is. 

Ezen t u d a t s azon meggyőződés , hogy szere te t t 
hazánknak és igy közvetve szent va l l ásunknak is szo lgá-
la to t teszek a nemzet i eszme megszi lárdí tásával , f a j u n k 
ere jének megnövesztésével és gya rap í t á sáva l , volt egyik 
vezérlő eszméje eddigi főpász tor i működésemnek . H o g y 
e czél elérésére meg ta l á l j am a szükséges és a lka lmas 
eszközöket , má r öt évvel ezelőtt , 1891 jún ius 29-én IX . 
számú kör levelemben bek iván tam tő le tek azon ada toka t , 
melyek segítségével közelebbről és pontosan meg i smer -
hessem a g o n d j a i m r a bízot t egyház i megye ku l t u r á l i s 
és nyelv szerinti á l lapotá t . É s ti, Tisztelendő Tes tvérek , 
kötelességszerűleg eleget is t e t t e t ek ezen fe lh ivásomnak, s 
én az á l ta la tok bekü ldö t t ada tokból némi örvendetes , sok 
szomorú, de egyszersmind sok tanúságos do logró l ér te-
sül tem. 

É r t e sü l t em arról , hogy e g y h á z m e g y é m 197 p lebá-

Decrelum Generale inclyti regni Hungáriáé. Sancti Stepliani 
decretorum libre I. caput 6. §. 3, 

n iá ja közül t isztán m a g y a r csak 5 8 ; é r t e sü l t em arról , 
hogy számos oly helyen, me lynek neve is m u t a t j a egy-
kor i m a g y a r vol tá t , s a h ivek nevei is azt b izonyí t j ák , 
hogy apá ik m a g y a r o k vol tak , m a m á r al ig beszél ik a 
m a g y a r n y e l v e t ; de viszont é r tesü l tem a r ró l is, hogy 
sok he lyen hiveim e lőszere te t te l és igazi j ó indu la t t a l 
i pa rkodnak az á l lam nye lvének t udásában e lőrehaladni ; 
viszont a r ró l is é r tesü l tem, h o g y a m a g y a r nyelv i smere te 
sok he lyen lassan t e r j e d . E z é r t nem a k a r o k más t vádolni, 
mint főképen a mi jó n é p ü n k n e k anyag i j a v a k b a n való 
szegénységét , mely m e g g á t o l j a őt abban , h o g y oly t an í tó t 
válaszszon m a g á n a k mindenüt t , ki őt e t é ren is ok t a tn i , 
fe j leszteni t udná , és s zomorúság töl t i el le lkemet , ha 
e lgondolom, hogy az 1879-iki X V I I I . tö rvényez ikk m e g -
a lkotása ó t a t i zenha t nemzedék nő t t fel i skolá inkban , és 
az e redmény mégis a r á n y l a g oly csekély ! 

H o g y püspöki h iva tásom minden á g a z a t á n a k kö te -
lességeit híven be tö l thessem, ezen do lgon is i p a r k o d t a m 
segí teni . S ezért in téz tem hozzá tok 1892 j a n u á r 1 én 
ke l t kör leve lemet , melyben k i fe j tém azon köte lességeket , 
melyek e téren a p a p s á g r a vá rnak . Már a k k o r l e lke tekre 
k ö t ö t t e m azon kö te lesség teke t , hogy e t ek in te tben is 
b u z g ó l k o d n o t o k kell , és h iva tkoz tam ar ra , „hogy nemze-
tünk nem sokára megüli a magyar állam fennállásának 
ezer éves fordulóját, és hogy ez ünnep széppé tételére 
közreműködni mindenkinek hazafiúi kötelessége. Legyen 
tehát a mi közreműködésünk az, hogy egyházi téren járul-
junk hozzá hazánk egységesítéséhez, megerősítéséhez, hogy 
annál biztosabban, annál felvértezettebben léphessünk át 
nemzeti életünk második évezredébe. E munkának dicsősé-
gében legyen részünk nekünk is, nem a dicsőség hivságos 
volta miatt, mert hiszen ily nagy műben nem az egyes em-
berek neve szerepel, hanem csak a nemzedéké, mely azt 
elvégezte, de legyen részünk e dicsőségben azért, mert ezzel 
is kötelességet teljesitiink.a 

Igy szól tam hozzá tok , t isztelendő tes tvérek , emi i te t t 
kör leve lemben, és fe lh ív ta lak a r ra , hogy mindenki m o n d j a 
el nekem Írásban vé leményét a r ró l , m ik éppen t ehe tünk 
va lami t azon é rdemben , hogy egyházi megyénk te rü le tén 
ezt a czélt e l é r jük . 

E fe lh ivásra é rkez tek is hozzám je len tések a lelké-
szek részéről , m e l j é k b ő l nem egy örvendetes j e lenségrő l 
és helyes gondo la t ró l szereztem tudomás t . Ezen je len té-
seknek és az egyes p lébániák á l l apo tának és viszonyainak 
t anu lmányozása fo ly tán egész egyházi m e g y é m te rü le té re , 
kivéve az 58 a m ú g y is te l jesen m a g y a r p l é b á n i á t 2 ) folyó 
évi augusz tus 15-étől kezdve az is teni t isztelet r e n d j é t u g y 
á l l ap i to t t am meg, hogy azon czélt, melye t elérni a k a r u n k , 
minden -erőszakolás kerülésével , de a m a g y a r s á g n a k és 

2) Ezek : Barancs, Bodrog Keresztúr, Boldogkőváralja, Boly, 
Bottyán, Buzita, Csecs, Encs, Erdőbénye, Erdőhorváti, Fáj, Felső-
Gagy Felső-Novaj, Felső-Vadász, Fony, Forró, Füzér, Gesztely, 
Girincs, Göncz, Göncz-Ruszka, Hegyi, Hejcze, Hernád-Kéres, Her-
nád Németi, Hernád-Petri, Hidas-Németi, Imreg, Ináncs, Jánok, 
Kenyheoz, Királyhelmecz, Krasznyikvajda, Léh, Lelesz, Mád, Monok, 
Nagy-Ida, Nagy- és Kis-Kér, Nagy-Kövesd, Nagy-Tárkány, Nyésta, 

j Olaszi-Lis/ka, Perény, Rad, Radvány, Sátoraljaújhely, Somodi, Szepsi, 
Szerencs, Szikszó, Takta-Szada, Tálya, Tarczal, Tolcsva, Trauczon-
falva, Vizsoly, Zombor, 
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államiságunknak érezhető fejlesztésével néhány évtized 
alatt elérhessük. 

Fő indoka ez intézkedéseimnek azon meggyőződé-
sem, hogy főpásztori kötelességet teljesítek akkor, mi-
dőn megszüntetem azon félszegséget, bogy hiveink egy 
része csak azért, mert anyanyelve a magyar, — de 
mert az egyházi községek hiveinek többsége, vagy tete-
mes része nem levén magyar s e miatt az istenitisz-
telet sem magyar nyelvű, — jóformán egész életén át 
ne részesüljön oly vallási oktatásban, melyet meg is 
tud érteni. Ma ez tényleg igy van, mert a mellékelt 
kimutatásban felsorolt plébániák legtöbbjében az isteni-
tisztelet teljesen tót nyelvű és csak i t t -ot t van annyiban 
kivétel, hogy sátoros ünnepeken magyar a jkú hiveink is 
saját nyelvökön hallhat ják az Isten igéjét, vagy magyar 
énekszóval zenghetik Isten dicsőségét. Fent említett köte-
lességemből kifolyólag tehát úgy intézkedem, hogy ezen-
túl mindenütt, a hol magyar a jkú híveim is vannak, 
ezek is részesüljenek minden vasár- és ünnepnapon auya-
nyelvökön megérthető szent oktatásban. S ha talán a 
meglett korban levők közt néhol kevesen is vannak 
ilyenek, mindenütt vannak nagy számban iskolás gyermekek 
és serdülő i f jak, kik már értik nyelvünket. Es e czélból 
elrendeltem, hogy a vegyes nyelvű községekben a vasár- és 
ünnepnapi nagy misében mindannyiszor magyar nyelvű 
oltárbeszéd — homilia — tartassék. Krisztus urunk a 
jó pásztorról szóló példabeszédében elmondotta, hogy az, 
ha megtudja, hogy egy juha eltévelyedett, ott hagyj a a 
kilenczvenkilencz igazat, elmegy és felkeresi azt az egyet 
s vállaira veszi és visszahozza a nyájhoz.3) Ilyenféle 
eltévelyedett juhaink azon híveim, kik meg nem értvén 
az isteni oktatást, abban részt sem vesznek. A jó pásztor-
nak kötelessége tehát felkeresni ezeket és azon nyelven 
szólani hozzájok, melyet megértenek, hogy az örök igaz-
ság forrásából ők is megenyhíthessék szomjazó leiköket. 
S ez annál könnyebben megtörténhetik, mert hisz ama-
zokat sem kell ezekért elhagyni. 

Az isteni tiszteletnek, illetőleg a szent ige hirde-
tésének egy másik eszköze az úgynevezett katechezis, 
hitelemzés, melyet főképen a serdülő és felserdült i f júság 
számára tar tunk a templomban. Nos hát, Tisztelendő 
Testvérek, valóban nem látom be, miért tar tsuk ezt az j 
oktatást az eddigi szokás szerint úgyszólván kizárólag 
tót nyelven. Hiszen 17-ik éve áll fenn és érvényben az 
1879-ik évi XVII I . törvényczikk, mely kötelezőleg elren-
delte, hogy a magyar nyelv, mint hazánk állami nyelve 
minden népiskolában tani t tassék! Tizenhét nemzedék, 
tehát a mi megyénkben 60,000-nél több gyermek került 
ki iskoláinkból azóta, hogy ez a törvény a maga áldásos 
rendelkezéseit érvényesíti. Lehet e tehát azt mondani, 
hogy 17 oly nemzedékkel levén dolgunk, melynek minden 
egyes tagja a törvény kívánalmaihoz képest kilencz 
esztendőn át nyert oktatást a magysr nyelvben, lehet-e 
mondani kérdem újra, hogy azon nemzedék, melynek 
számára a katechezis első sorban létezik, ne értse azt 
meg, ha magyar nyelven tanít juk ? A mely lelkész ezt í 
állítaná, ezzel együtt vallomást tenne arról, hogy nem ' 
teljesítette azon kötelességét, mely szerint ő, mint a 

3, Sz. Máté evangeliuma XVIII 12. 

katholikus népiskolák igazgatója őrködni tartózott volna 
a felett, hogy a szentesített törvény ezen rendelkezése is 
megtartassék. Ezzel nem vádolnék senkit, mert meg 
vagyok győződve, Tisztelendő testvérek, hogy ezt tevén 
igazságtalan volnék irányotokban. Sőt éppen arra vannak 
bizonyítékaim, hogy az emiitett törvény üdvös intézkedé-
sei átmentek az életbe, mert a fentemiitett jelentésekből 
van tudomásom arról, hogy az iskolákból kikerült i f jak 
szépen beszélik a magyar nyelvet. Szent Ágoston ismere-
tes kérdése a l ap ján : si poterunt hi et hae, qiiare tu non? 
azt lehetne mondani, ha ez vagy az az iskola ilyen ered-
ményt tud felmutatni, bizonyára ugyanilyent mutathatnak 
fel a többiek is Elrendeltem tehát, Tisztelendő Testvérek, 
hogy ezentúl minden oly helyen, hol délutáni katachezist 
ta r tunk, ezt magyar nyelven kell tartani . 

Az istenitiszteletnek egyik igen fontos része a szent 
énekek zengedezése. Az ének a maga nemesitő, magasz-
tos hatását nem tévészti el soha. Majdnem azt mondhat-
nám, hogy jobb embereknek érezzük magunkat , ha imán-
kat, esedezésünket az ének szárnyain küldhetjük Az elé, 
a ki az ő magas mennyei királyi székéből egy pillantás-
sal ronthat s teremthet száz világot, s a nagy idők folya-
mit kiméri! A vallásos ének megható megnyilatkozása az 
emberi szivnek, s én nem egyszer megindulva hallgatám 
a hiveknek talán nem egészen hibátlan és nem művészies 
énekét, mert leolvastam arczaikról az átszellemülés ihletét, 
mely őket közelebb hozta az Istenhez, midőn énekeltek. 
Ily fontos vallási eszköz levén az ének, nagy figyelmet 
kell arra forditanunk, és azon lelki örömben, abban a 
sok lelki vigasztalásban, melyet az ének azoknak nyújt , 
kik vele Istent dicsérik, magyar ajkú híveimet is akarom 
részeltetni, s ezért intézkedtem arra nézve is, hogy ezentúl 
ők is részesüljenek benne. Figyelmetekbe ajánlom tehát 
ezen módosításokat és azok szigorú szem előtt tartását, 
melyeket ez irányban elrendeltem, de figyelmetekbe aján-
lom azon rendelkezésemet is, hogy ezentúl az iskolába 
járó i f júság mindenütt magyarul tanulja az egyházi 
éneket. 

A délesti isteni szolgálattal szoktuk vasár- és ünnep-, 
napokon befejezni a templomi ájtatosságok sorozatát 
A méltányosság megkívánja, hogy ebben is részesítsük 
magyar ajkú híveinket, a miért is, mint az alábbi rész-
leges intézkedéseimből látni fogjátok, erre nézve is tettem 
intézkedéseket. 

Mig azonban egyrészt főpásztori kötelességet teljesí-
tettem az által, hogy ezentulra lehetővé te t tem, hogy 
magyar ajkú hiveink is részesüljenek úgy a tanításnak, 
mint az isteni szolgálat egyéb ténykedéseinek általuk 
érthető nyelven kiosztott áldásaiban : addig másrészt, mint 
látni fogjátok, nem vontam meg ugyanezt más a jkú 
híveimtől sem. A szent énekeket felváltva, azaz hétköz-
napokon egy nap magyarul, másnap tótul, s egyik vasár-
nap magyarul, másikon tótul fogják zengeni, s a délesti 
isteni szolgálat is felváltva magyar és tót lesz. Teljesen 
magyar az alább felsorolt plébániák közül ott lesz az 
isteni szclgálat, hol az idegen ajkú hivek száma oly cse-
kély, hogy ez az intézkedés szükségessé vált, mert valóban 
bűn volna saját hazánk és nemzetünk ellen, ha azt a 
gyümölcsöt, melyet vagy természetszerű fejlődés vagy 
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esetleg külső körülmények hozzájárulása a nemzet fáján 
megérlelt, elpusztulni hagynók. Ezen rendelkezés mellett 
azonban épségben hagyandó a szentségek kiszolgáltatásá-
nál eddig használt nyelvszokás, igy tehát gyóntatni, be-
tegeket provideálni stb. azon nyelven kell, a melyet a 
hivek jobban értenek és kivánnak. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
E g e r , május 10. Samassa érsek milléniumi felkö-

szöntője. 
A milléniumi hálaadó tisztelet ma itt délelőtt 9 órakor 

kezdődött. A páratlan ünnepen jelen volt a megyei tisztikar 
élén a főispánnal, a városi hivatalnoki kar, a katonaság 
tisztikara, a különféle egyletek s a hivők ezrei oly nagy 
számban, hogy a különben tágas templomban alig fértek el. 

Az ünnepélyes szent misén dr. Samassa érsek ponti-
fikált. Az alkalmi szent beszédet dr. Pdrvy Sándor apát-
kanonok tartotta. Ez a név maga hirdetője, hogy mily 
hatalmas és hatásos lehetett ez az egri milléniumi egyházi 
beszéd. Álljon itt néhány részlet. 

Lelkünkben lángolnak a királyi zsoltáros ez igéi, és 
kitör háladicséretünk : Te Deum laudamus ! Dicsérünk téged 
Isten, népek Istene, ki nem egy reménysugárt küldtél, de 
hazánk ezeréves fennállása örömének, dicsőségének fény-
özönét árasztottad ránk. Örömben, dicsőségben ünneplünk, 
egy évezred magaslatán, hová a Te gondviselő kezed vezérelt 
fel minket, évszázadok vándorát, nemzetünket ; hová a min-
dennapi élet alantas zaja föl nem hat. hol elhallgatnak a 
elennek múlékony küzdelmei, kicsinyes érdek-versengései, 

széthúzó torzsalkodásai : és csak a századoknak hirnevünket 
magasztaló visszhangja zeng fe l ; hol egygyé forrt szivvel, 
emelkedett lélekkel boldogan tekintünk vissza fáradalmunk, 
dicsőségünk megfutott út jára, évezredes multunkra. . . . 

Dicsérünk Téged ! azon a nyelven, melyet e világon 
csak mi beszélünk, melyet minden szegénységünk mellett 
nagy gazdagságul birunk és hagytál meg nekünk, — melyet 
nem ért meg a föld — de megért az ég. . . . 

A fájdalmasan megrázó szó: a nagy világon e kivül 
nincsen számunkra hely: az öröm és hála himnuszává forr 
ajkunkon : hogy ez a hely a miénk, ez a föld a miénk, ez 
a haza a Te jóságodból ezer évre is a miénk ! . . . 

Évezredünk arra tanitott, az tudjuk, azt érezzük, hogy 
nem földi hatalmasságok tették hatalmassá e maroknyi 
nemzetet; nem földi népek támogatása óvta meg örök el-
bukástól e magára maradt, testvértelen nemzetet: de a Te 
irgalmasságod erősödött meg rajta, a Te igazvoltod, mely 
mindörökké megmarad, jutalmazta meg hűségét időket 
levivó fenmaradásával . . . Dicsérünk Téged ! 

Egy órakor az érseki palotában 70 teritékü diszebéd 
volt, melyre hivatalosak voltak a város előkelőségei. Az 
ebéd folyamán Samassa érsek a következő emlékezetes 
milléniumi pohárköszöntőt mondotta: 

Uraim ! 
Az ország templomaiban nia felhangzott hála-

ima egy mély jelentőségű magasztos tény. Ünnepélyes 
confessio ez. Nyilvános megvallása a nemzet azon meg-
győződésének, hogy hazája fölött ezer éven át Isten örök 

szeretete virrasztott ; beismerése ez annak, hogy az ember 
akarata fölött áll az isteni terv, mely mindig ép az 
emberi akarat szabad működése által, bármilyen legyen 
is ez, végrehaj tat ik és hogy a nagy események csak 
Isten örök végzésének teljesedése. 

A történelem évezredek ajkaival hirdeti, hogy az 
isteni tervben minden nemzetnek meg van a maga létoka. 
Ez pedig azon hatáskör, mely számunkra kijelöltetett s 
azon küldetés, melylyel megbizattak. 

Történelmünk lapjai bizonyítják, hogy Isten t i tok-
zatos terve a magyar nemzetet azon külön hivatásra 
jelölte ki és avatta föl, hogy az emberiség és a világ-
müvelődés érdekében a kereszténység pajzsa, védbástyája 
legyen. És azért e fenséges küldetéséhez mérten kiváló 
erényes ha j lamokkal és tulajdonokkal áldotta meg. Ezek : 
harczias szellem, a nemzeti függet lenség és szabadság 
iránti hős ragaszkodás, lángoló hazaszeretet. Ezen erényei 
által emelte föl nagyságának épületét. 

De ne feledjük, hogy emez erényei a vallásos hit 
talajából szívták életnedvüket. E hit éleszté a nemzet 
bátorságát , táplálá a szabadság és hazaszeretet szent 
tüzét , ez növelé a méltóság s dicsőség nemes érzelmeit. 

Ha a nemzetnek ezeréves hosszú ut ján á t tekint jük, 
nemcsak magyarázatát leljük meg a jelen tüneményeinek, 
melyek a természeti s erkölcsi erők törekvéseinek ered-
ményei, de se j thet jük a jövö ti tkait is. Mert miként a 
mult a jelen szülte, ugy hord ja ez méhében a jövendőt. 

Hasoló okok rokonkörülmények között hasonló ered-
ményt hoznak elő ; s valamint a múltnak eseményei 
magyarázatul szolgálnak a jelen megérthetésére, ugy a 
jövőt a mult és a jelen tüneményeiből, ha bizonyosan 
látni nem is, nagy valószínűséggel gyanítani lehet. 

Ha tehát a nemzet elődeinek ősi erényeihez hű ma-
rad, azok ápolásában és kifejlesztésében keresi haladását 
és művelődését, ha mindazt, a mi jó, igaz és szép — 
ezek képezik ugyanis egy nemzet értékét és becsét — 
tettei által a haza üdvére megvalósitni törekszik, szóval, 
ha ezeréves történetéből megtanult ismét történetet, és 
pedig még jobbat is csinálni, akkor Isten őrszeme alat t 
nagy és dicső jövőt várhat. Mert a történelem tanúsága 
szerint azon birodalmak álltak fenn legtovább, a hol a jó 
erkölcsök, az erény legtovább uralkodtak. Az erkölcsi 
erények első létfeltételei a népeknek, ezek képezik azok-
nak legfőbb javát . 

Es azért a magyar nemzet is jövő nagyságának 
vagy bukásának okait önmagában hordja, és lételének ezen 
két ellentétes időpontja nem lesz más, mint magaviseleté-
nek jutalma vagy büntetése. 

Egy szellemdus franczia iró mondja : midőn Isten 
törül, azért-teszi azt, hogy ír jon. Európa e területén, e 
szent földön, melyet hazánknak mondunk, mindenható 
keze ezerév előtt törült , hogy Magyarország nevét fölirja. 
Őseinkhez méltó erényekkel kösse le a nemzet Isten ir-
galmát és szeretetét e szent földhöz, hogy hatalmas keze 
újból ne törüljön, de mindenha védelemre kiterjesztve ál-
dásainak dus kincseit áraszsza Magyarországra, édes ha-
zánkra, felséges királyára, hazánk nemtő angyalára, fel-
séges királynénkra, hogy a nemzet jóllétben, tekintélyben 
méltóságban és dicsőségben egy uj évezreden át éljen ! 
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K a l o c s a , május 10. Csúszka György érsek milléniumi 
alapitványai. — 

Feledhetlen lesz a kalocsaiak előtt május 10-ike, 
nemcsak mint milléniumi emlékünnep, hanem azért is, 
mert ezen a napon a'kiapadhatlan áldozatkészségéről ország-
szerte ismert főpap, Császka György kalocsai érsek kedves 
meglepetés gyanánt fejedelmi alapítványokat tet t a hajlék-
talanok és elhagyatott szegények részére, az özvegyek és 
árvák gyámolitására és végül kulturális czélokra, 320,000 
korona összegben. E bőkező adományt a nemesszivü főpap 
következőképpen osztotta meg ; Kalocsa városának a szegény-
ügy rendezésére 50.000 koronás ; egy Kalocsán épitendő 
tanitók házára 50.000 koronás ; az egyházmegye területén 
működött és nyugdíjban levő tanitók, ezek özvegyei és 
árvái javára szintén 50.000 koronás alapítványt tett. Zom-
borban 60.000 korona költséggel kisdedóvónő képezdét. 
Újvidéken pedig szintén 60.000 korona költséggel uj 
templomot építtet, Szabadkán az iskolanénék vezetésére 
bízott leányintézeti házat 50.000 korona költségen kibővit-
teti. A tervbe vett építkezéseket mindjárt az iskolaév be-
fejezése után megkezdik. 

Maga a milléniumi ünnep következőleg folyt le : Az 
érseki palota, az összes templomok, seminariumok, iskola-, 
köz- és magánépületek már napok előtt zászlódiszt öltöt-
tek. Vasárnap kora reggel taraczkok dörgése és harangok 
zúgása hirdették a jelentőségteljes napot. Kilencz óra előtt 
a város apraja-nagyja ünnepi díszben sietett a hatalmas 
székesegyház felé, hogy részt vehessen a hálaadó isteni tisz-
teleten, melyet maga a nagynevű érsek pontifikált nagy és 
fényes asszisztencziával. Mise után az érsek egy teljes órán 
át tartó, fenkölt szellemű s hazafias beszédet intézett hívei-
hez, kik között a város összes notabilitásai, a hivatalok 
fejei, a tanintézetek vezetői és az egyesületek tagjai voltak 
jelen. Szónoklata nagy lelkesedést keltett Déli 1 órakor az 
érseki rezidenczia fényes ebédlőjében az érsek nagy dísz-
ebédet adott, melyen mintegy 110-en vettek részt. A negye-
dik fogásnál fölemelkedett a főpap tiszteletreméltó alakja és 
áldomást mondott a legelső magyar emberre, a királyra. 
Majd a honalapítás dicső emlékét ünnepelte toasztjában s 
igy folytatta szavait : 

„Béla király névtelen jegyzőjének feljegyzése szerint a 
honalapító Árpád vezér nemsokára a honalapítás befejezte 
után a Duna és Tisza közében, délfelé vonulva, a Vajas 
folyó mentén (ad fluvium Yojas) Bodrogvár vidékén (in 
partibus Bodrog) — tehát Kalocsától délre — ütötte fel 
sátorát. Ugyhiszem tehát, hogy nem koczkáztatok tul merész 
állítást, midőn azon nézetemnek adok kifejezést, hogy a 
honalapító vezért kisérő magyarság egy része — a főcsa-
patból kiválva, ezen alkalommal települt le, a mai Kalocsa 
területén és vetette meg ekként csinos és kedves városunk-
nak alapját. Hogy feltevésem megfelel a valóságnak, e mellett 
hangosan szól azon kétségtelen körülmény, hogy alig száz 
évvel később Szent István király itt püspöki széket állított 
fel, melyet nemsokára érseki méltóságra emelt. Miből joggal 
következtetjük, hogy Kalocsa akkor már tekintélyes magyar 
hely volt; mert Szent István a püspöki székek alapításánál 
első sorban mindig a magyarságra volt tekintettel. Bátran, 
sőt büszkén merem tehát állítani, hogy midőn a honfoglalás 

milléniumát ünnepeljük, egyszersmind Kalocsa város ezer 
éves fenállásának emlékünnepét is tartjuk. 

Pohárköszöntőjét a király éltetésével zárta be az érsek 
mire a jelenlevők háromszoros, dörgő éljenzésbe törtek 
ki. — Ugyancsak ebéd alatt jelentette ki Császka érsek, 
hogy a millénium emlékére 150 ezer koronás alapítványt 
tesz, a föntebb megjelöltük czélokra. Meglepő beszédét néma 
figyelemmel s egyre növekedő meghatottsággal fogadták, 
hogy azután annál viharosabban törjön ki a lelkesedés és 
szűnni nem akaró éljenzés. 

Az érseknek e fejedelmi ajándékát Mayer Béla v. 
püspök köszönte meg egy remek szép beszédben s ebben 
kifejezte azt a határtalan tiszteletet, szeretetet és ragaszko-
dást, melylyel Kalocsa és az egész egyházmegye érseke 
iránt viseltetik. 

Vasárnap este a Jézus-társasági atyák Stephaneum-
intézetének növendékei I. JRosty Kálmánnak „Koháry István" 
czimü négyfelvonásos történeti színmüvét adták elő. Az 
előadáson az érsek, a főkáptalan s a központi papság számos 
tagja és nagyszámú előkelő közönség volt jelen. Előadás 
után az érsek buzdító beszédet intézett a műkedvelő ifjú-
sághoz. 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Felbivás a magyarországi katholikus Egyesüle-

tekhez s a kath. egyesöletek tagjaihoz. 
A kath. «-gjleti élet az ujabb időben Magyarorszá-

gon is nagy, eddig szokatlan fellendülést nyert . Régóta 
fennálló kath. egyesületeink u j életre, fokozottabb tevé-
kenységre buzdulnak ; csaknem naponkint uj és u j kath* 
egyesületek alakulnak az ország minden részében, melyek 
a legnagyobb lelkesedéssel fognak hozzá a magyar kath. 
egyieti élet feladatainak megvalósításához: visszaállítani 
a keresztény szellemet a magyar társadalomban, meghó-
dítani új ra az egyént, a családot és a társadalmat a 
katholikus eszmeknek, s ezáltal megszilárdítani az édes 
magyar haza jövőjenek, boldogságának alapjait is. 

Másrészről azonban az is tagadhatatlan dolog, hogy 
az egyesületi élet, egyesületi tevékenység terén nem egy 
tekintetben még a kezdet kezdetén állunk, csak hogy 
tevékenységünk nélkülözi az egységes vezérlő elveket, 
hogy szem elől tévesztjük gyakran teendőinkben a szük-
séges sorrendet, hogy egyesületeink intenzív működését 
tekintve, még sokban hátra vagyunk, még sok tenni, 
javítani való várakozik reánk. 

E hiányokon segíteni, egyesületi ügyeinket megbe-
szélni, a magyar kath. egyesületi életet egységes irányba 
vezérelni a kath. egyesületek nagy részének megbízásából, 
országos kongresszusra, értekezletre hívjuk össze a magyar 
kath. egyesületeket s a kath. egyesületek tisztelt tagjai t . 

A magyar katholikus egyesületek országos kongresz-
szusa Vaszary Kolos bíboros, Magyarország herczegpri-
másának jóváhagyásával, ő Eminencziája diszelnöksége 
alatt s remélhetőleg a nagyméltóságú püspöki kar tagja-
inak jelenlétében f. évi augusztus hó 17., 18. és 19. nap-
jain fog megtartani Budapesten, az ország fő- és szék-
városában. 

A kongresszus külön szakosztályokban fogja a napi-
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rendre tűzött kérdéseket tárgyalni . Négy szakosztály lesz, 
melyek közül az I. a hitbuzgalmi és jótékony egyesületeket, 
a II, az irodalmi egyesületeket, a III , a társadalmi egye-
sületeket és a IV. szakosztály a legény- és munkásegy-
leteket foglalja magában. A szakosztályok aug. 17. és 
18. napjain, később megjelölendő helyiségekben fognak 
tanácskozni, s tanácskozásaik eredményét az augusztus 
19 én, az országos kiállítás kongresszusi termében tar tandó 
közös nagygyűlésen fogják előterjeszteni. 

Augusztus 20-án a kongreszzus tagjai testületileg 
vesznek részt a Szent István-napi körmenetben. 

A kongresszus tagja lehet minden kath. egyleti tag. 
bármely hitbuzgalmi, irodalmi, társadalmi és jótékonysági 
kath. egylet tagja, ki ezen szándékát f. évi junius hó 
15-ig a kongresszus irodájában (Budapesten, Korona-
herczeg-utcza 17., Kath. Kör) bejelenti és tagsági dij 
fejében 2 f r to t fizet. A jelentkezésnél megjelölendő az is, 
hogy melyik szakosztálynak kiván tagja lenni. A szak-
osztályokban minden tag szólási és szavazási joggal bir. 

A 2 f r t tagsági dij ellenében a kongresszus tagjai 
a következő kedvezményekben részesülnek. 

1. Kedvezményes vasúti jegyek az ide- és vissza-
utazásra, a Magyar Államvasutak és az ezek kezelése 
alatt álló vasutak vonalain. Az I-ső osztályon I l -od 
osztályú, a II-dik osztályon III-ad osztályú jegygyei , a 
III-ad osztályon pedig Il-od osztályú féljegygyei, utaz-
hatik. 

2. Kedvezményes belépő jegyek a kiállítás területére, 
5 belépti jegyből álló füzet 2 frt 50 kr. helyet 1 í r tér t . 

3. Ulcsó lakások, közös szobában egy ágy 30 kr., 
elkülönített fülke 72 kr. naponkint külön szobák kedvez-
ményes áron. 

4. Olcsó ellátási jegyek és egyéb kedvezmények a 
kiállítással egybekötött látnivalókhoz. 

Mindezen kedvezményekre a jegyek és utalványok, 
valamint a tagsági jegy is idejekorán fog a jelentkezőknek 
megküldetni. 

A kik nem tagjai valamely kath. egyletuek, azok 
az aug. 19-iki közös nagygyűlésen mint vendégek vehetnek 
részt 50 kr . belépti díj mellett. Belépő jegyeket valamely 
kath. egylet elnöksége vagy az illetékes plébániai hivatal 
utján lehet váltani. A vendégek a kongresszusi tagok 
részére nyúj to t t minden kedvezményben nem részesülhet-
nek, de a vendégek részére is szivesen gondoskodik 
mérsékeltebb lakásról, ellátásról s egyéb kedvezményekről 
a kongresszus irodája. 

Hisszük és reméljük, hogy kath. egyesületeink mindent 
el fognak követni, hogy kongresszusunk mennél fényesebb 
mennél impozánsabb legyen, s kath. egyesületeink tagja i 
nagy számmal fognak sietni a kongresszuson részt venni, 
mely hivatva van a kath. egyleti életet, egyesületi tevé-
kenységet u j virágzásra emelni drága hazánkban. 

Budapest, 1896. május 1-én 

Gróf Esterházy Miklós Móricz 
az előkészítő-bizottság elnöke. 

Dr Kisfaludy A. Béla. Dr Hortoványi József, 
Pintér Kálmán, Dr Major Ferencz, 
Schiffer Ferencz, Vay Kázmér 

az előkészítő bizottság alelnökei. 

A kath. egyesületek orsz. kongresszusának tárgyai : 

I. Szakosztály. 
Hitbuzgalmi és jótékony egyesületek. 

1. A hitbuzgalmi egyesületek szervezésének szüksé-
gessége és módja. 

2. Az oltári szentség, Jézus Szt. Szivének, az engesz-
telő szent áldozás, imaapostolság, a szt. Mária, a Szt-
Szűz szepl. szivének, Elő rózsafüzér, sz. skapulárék, sz. 
József, Őrangyalok s a sz. Gyermekség, mint a jelenleg 
leginkább divó egyesületek mivolta és haszna. 

3. Szt.-Vincze egyesületek. 
4. Jótékony nőegyesületek, népkonyhák. 
(A 3. és 4. pont alat t jelzett egyesületek felölhetnék 

az u j rend veszélyeinek elháritására vonatkozó törekvést.) 

5. A mértékletességi és káromkodás elleni egyesületek. 
6. A temetkezési és betegsegélyző egyesületek. 
7. A cseléd és munkásnő védő egyesületek. 

8. A szegény és koldusügy rendezése társadalmi uton. 

II. Szakosztály. 

Irodalmi egyesületek. 

1. A katholiczismus és a tudományos haladás. 
2. A kath . szellemű irodalom felvirágoztatása. 

3. Eszközök a kath. szellemű irodalmi termékek 
elterjesztésére. 

4. Az egyesületi közlöny ügye. 
5. Gyakoribb és termékeny érintkezés a kath. irók, 

és hasonló viszonosság a kath. tudományos és irodalmi 
egyesületek között. 

III. Szakosztály. 

Társadalmi egyesületek. 

1. Az egyleti élet felvirágzásának fel té telei : 
a) Egyesületi törvény alkotása. Felirat ez ügyben 

az országgyűléshez. 
b) A magas püspöki kar támogatásának kikérése. 
c) A kath. körök országos szervezete. 

2. A kath. körök működésének legfontosabb eszközei : 
a felolvasások, a könyvtár, ezzel kapcsolatban a népkönyv-
tárak ügye, a kath. körök miut kath. közművelődési, 
kultúr egyesületek, a kath. körök gazdasági czélok szol-
gálatában. 

IV. szakosztály. 

Kath. legény- és munkásegyletek. 

1. A kath. legényegyletek országos szervezése. 
2r Mesterinasok védelme és nevelése. 
3. Kath. mesteregyletek, munkásegyletek és gazda-

egyletek alakitása. 
4. A magarországi kath. kisiparosok orsz. segély-

es nyugdij-alapja. 
5. Kath. i f júsági egyesületek. 

í 
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V E G Y E S E K . 
*^ A tudomány milléniumi imája. Ma, f. hó 13-án, 

volt a kir. magyar tudomány-egyetem mil léniumi ünnepe. 

Az istentiszteletet az egyetemi templomban Te Deum-mal 

dr. báró Hornig Károly veszprémi püspök, az egyetem 

nagynevű volt tanára végezte. Szent mise u tán ünnepi gvülés 

volt az Akadémia disztermében, dr. Wlassics Gyula minis ter 

je lenlé tében. A külső fényről nem szólunk. K é t beszéd 

vo l t : a rektoré és az egyetem diszdoktoráé Jóka i Móré. 

Mindenek fölöt t k imagaslot t s igazán nagyszerű volt az a 

je lenet , midőn a rector, egy világi férfiú, természet tudós, 

beszéde végén felkelt s elkezdett — imádkomi! Feledhe-

tetlen, le i rhatat lan volt ez a je lenet , melyet csak egy mil-

. lénium képes sugallni s csak ezeFév mul tán lehet ismételni . 

A tudomány mil léniumi imája , egy világi férfiú ajakán : 

szoborra méltó látvány, hitet , reményt , lelkesedést gyúj tó 

j e l e n e t . 

— M i l l é n i u m i d o k t o r o k . A budapes t i tud. egyetem 
hi t tud. kara a mil lénium alkalmából Magyarország kiváló 
egyházi férfiai közöl honoris causa theologiai doctorokká 
avatot t négyet. Tisztelet tel h i rde t jük neveiket : 1. Fraknói 
Yilmos cz. püspök, 2. Irsik Ferencz p á p a i praela tus , szat-
már i kanonok, 3. Mohi Antal apát-kanonok, győri plébános. 
4. Rqjner La jos esztergomi prépost-kanonok. Ad mul tos annos! 

— Mil l én iumi p ü s p ö k i adomány . Bubics Zs igmond, 
kassai püspök ur 100,000 f r t o t érő m ű g y ű j t e m é n y é t a 
kassai m u z e u m n a k adományoz ta . Kassa városa ezért a 
fe jede lmi a l ap í tványáé r t és mi l léniumi főp. rende le teé r t a 
p ü s p ö k ö t nagy óvácziókban részesí te t te 

— A millénium kimagasló eseménye Apponyí 
Alber t gróf j á szberény i beszéde is. A kirá ly és a b ibor-
nok hgpr imáséva l együ t t ez a beszéd a mil léniumi monu-
mentá l is ny i la tkoza tok t r iasszát a lko t j a . 

— S z o m o r ú de va ló . H i re j á r t , ka tho l ikus lapok is 
h i rde t t ék , hogy a muszka czár felszól í tot ta a mohilewi 
é rseke t , adná elő az orosz b i roda lombel i ka th . egyház 
panasza i t s a módoka t , melyeken azoka t orvosolni lehe tne . 
Az „Univers" je lent i , hogy szó sem igaz az egész hí resz-
te lésből . A czár nem is gondol az ő ka th . a la t tva ló inak 
panaszával . A nagy hata lom e lb izakodot tá teszen, a nagy 
f ény elvakit . Majd üt m é g az e légté te ladás ó rá j a a min-
denha tó czárok t rón ja felet t is. 

— Ki hozta b e a negyvenórás a j t a to s ságoka t és az 
o l tá r i szentség szakada t lan imádásának a j t a to s ságá t , a r ra 
megfe le l t má r 1636-ban Bel l in tano da Solo kapuczinus , 
k ider í tve és bebizonyítva, hogy ezt az a j t a tos ságo t f r á t e r 
J o s e p h u s da F e r n o kapuczinus kezdeményezte Gubb ióban 
es Milanóban. 

— A k i s p e s t i fogadalmi t emplom. W e k e r l e Sándor 
lakásán f. hó 8-án tanácskozot t a kispest i fogada lmi 
t e m p l o m épí tésére a laku l t b izo t t ság sors jegy intéző albi-

zot tsága . W e k e r l e Sándor elnök be je lente t te , hogy Mária 
Terézia főherczegnő egyik gyönyörű sa já tkezű ra j zá t ad ja 
n y e r e m é n y - t á r g y u l a kispesti fogada lmi t emplom czél ja i ra . 
E g y ú t t a l j e l en te t t e azt is hogy a sorsolásra n y e r e m é n y -
t á r g y a t a királyi családnak egy másik t a g j a is í gé r t . 
E l h a t á r o z t a a bizot tság, hogy há rom főnyeremény l e g y e n : 
Gizella főherczegnő ra jza , egy másik főherczegnő a j ándéka 
és egy 2500 for in tos asztal i ezüst készlet . Ezeken kivül 
lesz 1 ezer, 1 ötszáz, 1 háromszáz és 6 száz for in t é r t ékű 
n y e r e m é n y t á r g y . A sors jegy húzásá t deczember 31-é re 
tűz ték ki. 

— A Szent k o r o n a k ö z s z e m l é n . A budavár i Mátyás -
t e m p l o m b a n tudvalevően junius 5-én teszik ki közszemlére 
a szent koroná t , melyet a szentély közepén, magas asztal-
k á r a t e t t a r a n y b r o k á t vánkosokra helyeznek el. A közön-
séget nem ereszt ik egészen az asztalkához, csakis a kis 
kor lá t ig . A ko rona mellet t a k o r o n a ő r s é g áll diszőrséget , 
é j szakára azonban e lzár ják a ko roná t a sekrestyébe, melynek 
a j t a j á t e lzár ják és lepecsétel ik a ko ronaőrök , a kulcsokat 
ped ig Bogis ich Mihá ly p répos t -p lébános fog ,a őrizni, s 
r egge l az ő j e len lé tükben ny i t j ák föl az a j tó t . Éj je l a 
t emp lomná l a honvédség és a közös hadsereg őrködik . 
A t e m p l o m b a n jun ius 5- től 8 - ig minden délben imát 
mondanak , este nyolcz ó rakor pedig a t o rony erkélyén a 
császári és -királyi 86-dik gya logezred zenekarának ha t ha t 
t a g j a rég i m a g y a r énekeke t já t sz ik . 

— Oltoványi Pá l p r é p o s t a r a n y m i s é j e . Ol toványi 
P á l p répos t , pápa i k a m a r á s ezer ko roná t kü ldö t t a szegedi 
po lgá rmes te rhez , azzal a kéréssel, hogy ez összeget csatol ja 
a szegedi á rvaház j a v á r a busz év előtt te t t s azóta 
kétezer k o r o n á r a n ő t t a lap í tványához s az egész há romezer 
koronás a lap í tvány t az á rvaház czél jaira fordí tsák . Ol toványi 
p répos t a n a p o k b a n t a r t j a a ranymisé jé t Mária-Zel lben. A 
p répos t néhány évtized előtt , mikor a hazafias m a g y a r 
papok Szcitovszky b ibornok herczegpr imás vezetése a la t t 
Már ia-Zel lben bucsut t a r to t t ak , a melyen a haza föl-
szabadí tásáér t imádkoz t ak , a m a g y a r papok zászlajá t vit te. 
A k k o r fogadás t te t t , hogy ötvenéves á ldozárságá t a hires 
bucsu já rohe lyen fog j a megünnepe ln i . F o g a d á s á t mos t 
bevál t ja , de a ranymisé jének örömére egyszersmind a jó té-
konyság o l t á r á r a is aka r t áldozni. Hódoló t isztelet tel 
üdvözöl jük . Ad mul tos a n n o s ! 

— P o g á n y o k e g y h á z i adó miatt. Szomorú hir ér-
keze t t L ippá ró l . Ar ró l szól az a megdöbben tő értesítés, 
h o g y Gyulavár község ev. r e f o r m á t u s hívőinek több min t 
fele, ki aka r lépni a ref . egyház köte lékéből és felekezet-
nélkül i aka r lenni . A kilépés oka nagyon is anyagi . So-
ka l j ák az a tyaf iak az egyházi adót és nem aka rnak to-
v á b b r a p a p j u k n a k , egyházuknak fizetni. Ezek a h i te t lenség 
szomorú e lőhírnökei már Írásban is be je len te t ték e lha tá -
r o z á s u k a t a j á rás i szolgabírónak, ki természetesen — a 
tö rvény kényszere következtében — tudomásu l vette azt . 
A p ro tes tán t i zmus t kezdi megemész ten i sa j á t elve : az 
önkény . 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1896. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok Egyházi szózat, mondotta dr Párvy Sándor apát kanonok. — Az 1895-iki lourdesi magya,r 
zarándoklat. — Bubics Zsigmond püspök milléniumi főp. levele. — Egyházi Tudósítás : S z a t m á r. Ezerforintos milléniumi alapítvány. — 

Kath. Egyesületi Élet. — Irodalom. — Vegyesek. 

E g y h á z i szózat, 
melyet 

Magyarország fennállásánali egyházi megünneplése alkal-
mából 1896. május hó 10-én az egri főtemplomban mondott 

dr P á r v y S á n d o r apát-kanonok.*) 

„Dicsérjétek az Urat minden nemze-
tek, dicsérjétek őt minden népek ; mert 
megerősödött rajtunk az ő irgalmas-
sága, és az Ur igazvolta mindörökké 
megmarad." (116.. Zsolt.) 

Le lkünkben l ángo lnak a k i rá ly i zsol táros ez igéi, 
és k i tö r h á l a d i c s é r e t ü n k : „Te D e u m laudamus , Téged 
Is ten d ic sé rünk!" Dicsé rünk T é g e d Is ten, népek Istenei 
ki nem egy r e m é n y s u g á r t küldté l , de hazánk ezeréves 
fennál lása örömének , dicsőségének fényözönét á rasz to t t ad 
r ánk . Ö r ö m b e n , dicsőségben ü n n e p l ü n k , egy évezred ma-
gas la tán , hová a Te gondviselő kezed vezérel t fel minke t , 
évszázadok vándorá t , n e m z e t ü n k e t ; hová a mindennap i 
élet a lantas za ja föl nem ha t , hol e lha l lga tnak a j e lennek 
múlékony küzdelmei , kicsinyes érdek-versengései , széthúzó 
torzsalkodásai : és csak a századoknak h í r n e v ü n k e t m a -
gaszta ló v isszhangja zeng fel ; hol egygyé f o r r t szivvel, 
emelkede t t lé lekkel bo ldogan t ek in tünk vissza fáradal -
m u n k , dicsőségünk m e g f u t o t t ú t j á r a , évezredes m u l t u n k r a . . . 
Ot t a messze századok mélyéből e lőtörő fény : h o n f o g l a -
lásunk, győzelmes harczaink d i c sősége . . . Ot t a fönséges 
r o m o k , melyeknek emléke rég i dicsőségről r e g é l . . . S ha 
o t t is a le ta ro l t , gyászba vont pusztaság, mely nagy csa-
pások f á j d a l m á t ó l néma : de ha lha t a t l an csi l lagok r a g y o g -
ják azt be ; de mu l tunk , b o r u j á v a l is, nekünk mind m a 
fény : a mi ö r ö m ü n k de rű t önt a r r a ; és a Te jóságod, a 
Te i rga lmasságod , oh Is ten, ki e mu l t minden zavarai 
fö lö t t v igaszta ló , erősítő szent Lelkeddel ot t lebegté l és 

*) Hiteles szöveg. 

ide elvezettél , mindenné l fényesebbé teszi n e k ü n k e 
mul ta t . 

Be lemélyed szemünk és le lkünk . . . és onné t hozzád 
emelkedik , csak Tehozzád , hisz a haza képe u t án egyedül 
már csak Tehozzád emelkedhe t ik mél tón ; hisz a m a g y a r -
nak mindene vol t és m i n d e n e : Is ten és h a z a ! Dicsérünk 
Téged ! azzal a szerete t te l , melylyel a m a g y a r hazá j á t 
szere tn i t u d j a , ame ly szere te tné l csak egy n a g y o b b : a 
^nelylyel Téged szere tünk ! 

Dicsé rünk Is ten ! Dicsér e nemzedék, melynek ez 
i jnneplés t bo ldog osztá lyrészül j u t t a t t ad , melyben a mu l t 
nemzedéke i é lnek, — vérök a mi vé rünk , dicsőségük a 
mi dicsőségünk, h á l á j o k a mi h á l á n k . . . 

Mintha mind a nemzedékek 
Sírjaikból kikelnének, 
Begyűlnének templomidba, 
Szánok újra szólana — 
Egy évezred hő imája 
Egygyé forrva, együtt szállna 
Mind most hozzád, jó Atya ! 

Dicsé rünk T é g e d ! azon a nyelven, melye t e vi lágon 
csak mi beszélünk, melye t minden szegénységünk mel le t t 
n a g y gazdagságu l b i runk és hagy t á l m e g nekünk , — me-

i lyet nem ér t m e g a föld — de m e g é r t az é g . . . 

Dicsé rünk T é g e d ! A fá jda lmasan megrázó szó : a 
. nagy világon e kivül nincsen számunkra hely : az ö r ö m és 
há la h imnuszává fo r r a j k u n k o n : h o g y ez a hely a miénk, 
ez a föld a miénk, ez a T e jó ságodbó l ezer évre is a 
m i é n k ! . . . , 

Dicsérünk Téged ! 

Évez redünk a r r a t an í to t t , azt t u d j u k , azt érezzük, 
hogy nem földi ha ta lmasságok te t t ék ha t a lmassá e m a r o k -
nyi nemze te t ; nem földi népek t á m o g a t á s a óvta meg 
örök e lbukás tó l e m a g á r a marad t , tes tvér te len n e m z e t e t : 
de a Te irgalmasságod erősödött meg rajta, a Te igaz-

40 
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voltod, mely mindörökké megmarad, jutalmazta meg hűsé-
gét időket levivó fenmaradásával . . .Dicsérüok Téged ! 

A nemzet nagy ünnepén nem maradbat néma a mi 
lelkünk és ajkunk, kik itt a hon szivében élünk ; ez egy-
házmegye földjének, e szent földnek vagyunk népe, hol 
az ősök honfoglaló ut ja örök emlékűvé szentelte határain-
k a t ; hol ők e hon éltető levegőjét szívták, melyet mi 
szívunk; hol vándor-lábaik t iporták a rögöt, melyet ekéink 
szántanak, mely földet megszentel fáradalmuk, pihenésük 
«mléke. . . 

I t t élünk a hon szivében, hol a muhi puszta gyá-
sza, a török igának keserűsége a nemzet szent fájdalmát 
bori t ja sziveinkre ; hol a kereszténység védelmében azok-
nak a hősöknek, azoknak a hősnőknek kardjai ir ták be 
tör ténelmünkbe az egri név dicsőségét; hol a szabadság 
fegyverei villogtak, zászlai lobogtak ; — hol első kirá-
lyunk kezealkotta templomról ragyogot t a keresz t ; az ő 
keze emelte püspöki székről szólt a hit igéje és ragyogot t 
főpásztorainkban mind máig az egyház- é9 hazaszeretet 
annyi példaképe . . . és árasztott áldást az egyház és 
haza frigyének azon békéje, mely századokon át Isten 
szolgálatában, hűségében ta r to t ta meg a magyar t ! — 
Emlékeink a nemzet emlékei ; tör ténetünk fényével, gyá-
szával, tanulságaival, kicsiben a nemzet története. Ünne-
pünk, örömünk, hálánk is legyen közös a nemzettel, Te 
Deumunkban dicsérjük a nemzettel a nemzetek Is tenét ! 

* 

Igen. 0 a nemzetek Istene ; s azért a nemzetek 
Istenéi. Minden nemzetnek 0 szabja meg létczélját. Mi 
népet nagygyá, dicsővé tehet : az emez igazságnak átér-
zése, elfogadása, megtartása. 

Vagy talán vaksors? véletlen? A nemzetek létele 
ezen fordulna m e g ? Ez lenne a tör ténelem? — Az em. 
ber erkölcsi szabadsága, erkölcsi méltósága tiltakozik el-
lene. Végzetesen tévedne, mélyen sülyedne az a nemzet, 
mely létét, legfönségesebb küzdelmeinek sikerét, legra-
gyogóbb nagyságát egy vak hatalomtól hinné függőnek. 

Mire lennének legdicsőbb erőkifejtései, ha czéltalan 
vergődés minden?! 

Es végzetesen tévedne, mélyen sülyedne az a nem-
zet, mely a földi lét határain tul eső feladatot nem ismer, 
melynek eszményei csak a föld szük körében szállonganak, 
— melynek eszményei tulajdonképp nincsenek, mert rá 
nézve nincs örökkévalóság. Örök eszmények nélkül pedig 
csak az érdeknek van szerepe. S a hol érdek : ott első 
az önérdek. Önérdek pedig önfeláldozást — mely nélkül 
nemzet nem élhet, nagy nem lehet, — nem sugall soha ! . . . 
„Hol az önérdek minden: hűség, becsület, szabadság, a 
lélek e nagy kincsei elvesztik értéköket* . . . És elvesznek 
az ily nemzetek — de az örök erkölcsi törvények fenn-
maradnak — bukásuk romjai az örökkévaló bosszújának 
emlékoszlopai . . . Es e romok fölött elmondhatják a tova-
haladó századok, mint minden földi enyészetnek siriratát : 
I t t nyugszik egy birodalom, egy nemzet, mert Isten nél-
kül akart élni ; mert csak Isten nagy ; és csak az a gon-
dolat, csak az a törekvés, csak az a munka örök, enyész-
hetetlen, mely őt keresi, őt imádja, az ő igazságán alap-
szik, — mint ez, megmarad örökké. 

Isten önmagához méltó czélra teremte a nemzeteket. 
Es ez : őt szolgálni, s ő érte szolgálni az emberiség ügyét. 
A nemzetek Isten munkatársai. S a mely nemzet e hivatá-
sát megérti, az nem csak a jelenben él, de élete az örökké-
valósággal szövődik össze. Földi hatalom, földi bajság azt 
meg nem törheti, meg nem döntheti. 

„A népek ereje Istentől, az isteni Gondviseléstől függ 
— és mindennek központja: Krisztus." 

* 

Nagy hivatást tűzött ki Isten a magyarnak is ; s ő 
megérté azt, és ő halhatatlan tettekkel örökité meg útját az 
emberiség történetében, melynek alapköve az örökkévalóság. 

Attila világrázó ereje elfoszlott; Isten ostora sújtott. 
Hivatását betöltötte. A népvándorlás áradata, ez uj vizözön, 
megtisztitá a föld szinét, lezajlott. E népek hivatásukat 
bevégezték. Es jöt t keletről a magyar. Mintha a keletről 
felszálló nappal ennek hevét szivében, fényét elméjében 
hozta volna: a hősiesség csodáit műveli s a nemzetalkotó 
bölcsesség, belátás nagy müveit végezi; és annyi el-
pusztult nemzet után az idők áradatában megáll, fennáll 
sziklaképp erősen, mint az az örök szikla, melyen Isten 
legfönségesebb müve : az egyház nyugszik . . . Oh, ez a 
szikla, ennek a sziklának titokzatos ereje adta meg a nem-
zetnek az erőt, e szikla, melyhez a kereszténység által Isten 
e nemzet sorsát kötötte ! . . . Kereszténynyé lett e nemzet, 
s a kereszténységnek bástyája, paizsa. Isten erre hivta őt. 
Hősöket, a nyers erő megtörésére; nemes lelkeket, a leg-
nemesebb eszmék védelmére. 

S a nemzet, mely kereszténységének, hivatásának di-
csőségét egy szent királylyal kezdette meg : e dicsőségét 
századokon át elhalványulni nem engedte. 

Az éggel való szövetségének zálogául sorsa nevezete-
sebb fordulóinál egy-egy szentet adott az égnek. Keresz-
ténysége hajnalán a szent királylyal szűzi gyermeke Imre 
ragyogott fel csillagul. A megerősödött kereszténység diadal-
zászlajával szent László tért az égbe. Szabadságlevelünk, 
aranybullánk idején Endre leánya, Erzsébet nyilt ki arany-
virágnak ; — a tatárpusztitás gyászát a királyleány, boldog 
Margitunk szent erényei ragyogták be . . . 

Mint czimerünkben a hármas halmon, ugy uralkodott 
az egész ország fölött, az ország minden intézménye fölött 
a kereszt. És uralkodott a lelkeken. A kunyhók pórnépe a 
keresztben talált erőt, vigasztalást; egy oltár, a kereszt 
oltára egyesité a nemzet minden osztályát ; s a hatalom 
legfőbb jelvényén, a királyi koronán a kereszt hirdette a 
hatalom igazi forrását és feladatát. A király nemzetének 
apostola. Apostoli keresztje népei egységének zászlaja. Val-
lása volt e népnek, melynek példaképe egy kereszt, melyre a 
meglett komoly férfi oda illeszté erős ajkait, hogy megta-
nuljon nem uralkodni, de szolgálni, önmagát odaadni, fel-
áldozni. — Vallása volt e népnek, melynek másik példaképe 
egy Szűz, egy eszményileg tiszta szűz, kinek szivére leányaink* 
asszonyaink oda borulhatnak . . . s ki az ország Patronája, 
hatalmas pártfogásával szivén tartotta s tart ja a magyart. 

Békében e nemzet a béke áldásos munkájával a 
keresztény művelődés kincseinek megszerzésén s gazdagí-
tásán fáradozik; tudománynak, művészetnek, iparnak csar-
nokokat emel ; irodalmával, költészetével sajátos szelleme 

1 belezendül a világ szellem-harmóniájába . . . 
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Harczai ? — Oh, ezek a harczok ! Nem hódító, ember-
irtó, vérengző h a d j á r a t o k ; a magyarnak harczai az önfen-
ta r tás élethalál-harczai ; e harczok, évszázadoknak lankadat-
lanul vivott harczai, a keresztény polgárosul tság, haladás 
megvédésének harczai voltak. — És Európa h a l a d t ; „a 
magyarok hősiességében bi r ta ol ta lmát , a magyarok küz-
delmeiben nyugalmát , a magyarok veszélyeiben bizton-
ságá t " . . . Folyt a magyar vér . . . Tán nincs röge e 
szent földnek, melyet e vér meg ne szentelt volna. Szent-
nek vallom, szentnek hirdetem. Hisz a kereszténységért , a 
megváltás müveért folyt az ! — S ha véres volt a Meg-
váltó Kalvár ia -u t ja , ha vére omlot t a Golgothán : oh, kiket 
Isten munkatá rsakul meghi t t , a kereszténység védelmezőinek 
vérökkel kellet t a szent ügyet védelmezniök . . . És volt, 
oh volt a magyarnak elég Golgo thá ja ! . . . F á j d a l m a s 
dicsőség . . . Behegede t t sebek . . . Ne szaggassuk fel ! — 
csak szeressük, csak áldjuk fá jda lmainka t ! S á ld juk Istent , 
hogy Golgotháinkon nem le t t örök a halál , hogy vesztett 
csatáink napjának leáldoztával nem áldozott le napunk 
örökre. (Vége köv.) 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
I r t a : Dr Turt Iván. 

II. Milánóból Marseille-en át Lourdesba. 
(Folytatás.) 

Ezután kimentünk a tengerpartra, a régi 
tengeri kikötőbe. I t t volt ám csak élet, tarkaság, 
sürgés-forgás. Egész árboczerdő, mindenfelé vi-
torla-rudak, kürtők, kémények. A zsákokat, ládá-
kat, hordókat szünet nélkül rakják ki és be. A 
csigák, emeltyűk, lánczok csörögnek, csikorognak? 
nyikorognak, és ezt a konczertet a különféle or-
szágokból idekerült matrózoknak a bábeli nyelv-
zavarhoz hasonlóan kevert nyelveken való foly-
tonos kiabálása egészíti ki. A nagy lármában és 
zavarban nagynehezen sikerült a hajóállomást 
megtalálnunk, honnan egy kis gőzhajó minden 
félórában a három kilométernyire fekvő If szi-
getre indul. Fél óra alat t künn voltunk a szige-
ten, és midőn kiszálltunk csodálkoztunk zarán-
dokaink leleményességén, akik egy szót sem tudva 
francziául, vezető nélkül is ide találtak, és az 
egész szigetet elözönlötték. I t t vannak a hires 
állami börtönök, i t t mutogatták a börtönt, mely-
ben 1774-ben Mirabeau adósságai miat t fogva 
volt és azt a sötét odút, melyben Égalité Fülöp 
orleansi herczeg sínylett, mielőtt a forradalmi 
törvényszék őt Párisban 1793-ban halálra Ítélte 
ós lefejeztette. E rémes börtönben szerepelteti 
Dumas Sándor is hősét Montechristót, ki ugyan 
sohasem létezett, de ezáltal az If szigetnek jó 
reklámot csinált, mert a Marseilleben megforduló 
idegenek közül senki sem mulasztja el annak 

megtekintését. A dohos, poros és hűvös földalatti 
í helyiségekből — az ott alkalmazott szolgának 
! hajmeresztő történetei t végig sem hallgatva — 

gyorsan siettünk kifelé a szabad levegőre, még 
pedig fel a toronyba, hol a, tengernek szépségei-
ben még egyszer gyönyörködhettünk. Visszajövet 
a hajón nem csekély derültséget okozott, hogy a 
marseillei panorámát erősen kínálgató házaló egy 
tiszta tótajkú zarándokunk ripostirozásait telje-
sen megértette, és egymással jó ideig tótul és 
francziául elbeszélgettek. Most kezdettük érteni, 
hogy miért mondják nálunk a tót nyelvet uj 
francziának ! A kedélyesnek látszó diskurzust csak 
gőzhajónk parthoz való érkezése szakította félbe. 
Még siettünk a fürdőbe, mely szépen, elegánsan 
van berendezve, és az üditő fürdés után már 
várt szállónkban a vacsora, illetőleg az ebéd, 
mely a sok járás-kelés után pompásan Ízlett. 
Hogy a fényes utczákat esti világításban is lát-
hassuk, ebéd után még egyszer megnéztük a 
Cannebières ntczát, melyen a fényes kirakatok, 
pazar világitásu vendéglők és kávéházak előtt 
csak ugy hemzsegett az ezernyi tarka néptömeg, 
ós a meglehetős nagy tolongás daczára az utczai 
árusok váltig kínálgatták újságjaikat, ós egyéb 
holmijaikat, sőt, ha nem vagy eléggé óvatos, mint 
idegennel könnyen megeshetik, hogy mig a ma-
dárkereskedő két papagályt egy pálczikán kezed-
be nyom, addig egy másik potom öt frankért 
égy afrikai majmot akaszt a nyakadba. Ezt a 
nagy népkavargást hamar ot t hagytuk, és siet-
tünk haza lepihenni. 

Másnap, szeptember 6-án délelőtt 10 óra 
55 perczkor indultunk Marseilleből tovább. Lel-
kesedésünket még az óriási forróság, mely hosz-
szu utunk ezen utolsó részletében a tetőpontra 
hágott, sem tudta lankasztani, ós minden óra 
elteltével boldogabbak voltunk, hogy czélunkhoz 
immár oly közel vagyunk. Mivel a franczia déli 
vasúti társaság az utolsó perczben arról értesí-
tet t , hogy a kivánt számú vasúti kocsikat ren-
delkezésünkre nem bocsáthatja, hogy a kocsik 
tultömöttségét elkerülhessük, és a közönség ro-
vására, elkövetett nyerészkedési furfangjukat ki-
játszuk, a III. osztályú zarándokok egy részét 
néhány órával később indítottuk Marseilleből út-
nak, kik ugyan néhány órával később érkeztek 
Lourdesba, de Cette-ben, hol a franczia déli vasút 
vonala kezdődik, elég kényelmes helyet kaptak. 
Hogy pedig a francziák útközben kocsijainkba ne 
szálljanak, a kocsik ablakaira egy czédulát ra-
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gasztottunk, melyre nagy és már messziről olvas-
ható betűkkel volt ráirva: „Réservé". Ez az in-
tézkedés használt, afrancziák többet nem zaklattak 
beszállási kísérleteikkel. 

Alig hogy a marseillei pályaudvart elhagy-
tuk, szép nyaralók és tiszta falusi házikók között 
halad el vonatunk. Az olajfákkal beültetett me-
zőket és szöllőhegyeket kopár sziklás vidék váltja 
fel, és áthaladva Francziaország leghosszabb — 
5 kilométer hosszú — alagútján, láttuk a mo-
dern épitészet csodáját a roquefavouri vízveze-
téket három emeletes ivezetével, mely Marseillet 
látja el vizzel, és melyet e város építtetett a 
negyvenes években 50 millió frank költséggel. 
Balra tőlünk a berrei tengeröböl (Etang de Berre) 
tűnik elő, mely csatornával van a földközi ten-
gerrel összekötve. I t t a tengeri viz elpárologta-
tása által sót állitanak elő, az ópnégyszög alakú 
medenczéket, vizemelő gépeket és sóraktárakat a 
robogó vonatról is tisztán kivehettük. A berrei 
öböl sarkában van St. Chamas, mely puskapor-
gyáráról nevezetes. Ezután következett a Plaine 
de la Crau, ez a Saharához hasonló, 9 négyszög 
mérföld területű kietlen kavics és homok pusz-
taság, melynek sivárságát a rekkenő hőség kiáll-
hatatlanná tette. Szerencsénk volt, hogy a mis-
trállal, e borzasztó széllel, mely i t t néha napo-
kon át szokott dühöngeni, meg nem ismerked-
tünk, mert legalább a futó homokkal, melynek 
forróságát igy is éreztük, közvetlen összekötte-
tésbe nem jöttünk. Raphelenél kijutottunk e 
homok sivatagból és az azt követő arlesi mocsá-
ron egy 769 méter hosszú hidon áthaladván, 
délután 1 óra 28 perczkor Arlesba, a régi római 
emlékeiről nevezetes városba érkeztünk, hol az 
ebédre egy kis félóra időnk maradt. Arles után 
a Rhône balpartján haladva csakhamar elérjük 
Tarascont, melyet a vele szemközt fekvő és or-
szágos vásárairól hires Beaucaire-rel lánczhid köt 
össze. Ez az ódon város, mely magas falakkal 
van körülvéve, a középkorban a troubadourok 
idejében a provencei grófok székhelye volt. A 
Rhône partjai mellől kiemelkedő várszerű hatal-
mas épület, René király palotája, melyet most 
börtönnek használnak, az elmúlt idők dicsőségé-
nek, fényének néma tanuja. A városon kivül egy 
kopár hegyen látható a prémontrei zárda, melyet 
1880-ban a franczia köztársaság 3000 katonával 
négy napi ostrom után bevett, és ott levő 22 
szerzetesét szétkergette. Igy teszi az Istent és a 
tulajdonjogot el nem ismerő államhatalom a leg-

nevezetesebb kolostorokra rá kezeit, és a szerze-
teseket elűzvén évszázados alkotásokat enged 
romba dőlni, és mindazt a folyton hangoztatott 
szabadság nevében ! Átmenve a Rhône folyamon 
és a beaucaire-i csatornán, mely a folyamot a ten-
gerrel összeköti, termékeny földeken visz át 
utunk, melyet kisebb alagutak ós viaduk-
tok még változatosabbá tesznek. Nimesben mint 
egy óriás emelkedik ki a házak sorai közül a 
régi római amphitheatrum (szinkör), melyben mai 
nap is tartanak bikaviadalokat. A Yaunage völ-
gyében már javában folyt a szüret, és Lunelben. 
hol a phylloxera által okozott pusztitásokat már 
kezdik kiheverni, volt alkalmunk a világhirü 
Muscat Lunel-féle finom muskatály bort meg-
ízlelni. 

Montpellier, — a régi mons puellarum — 
dombon épült csinos város, egyetemének orvosi 
fakultása a legrégibb és leghíresebb Francziaor-
szágban. Füvészkertjét 1598-ban IY. Henrik ki-
rály rendeztette, melynek jelenleg is ott tenyésző 
ritkaságait a botanikusok messze földről felke-
resik. Montpelliertől délre fordulva zöldelő rétek-
kel és gyümölcsfákkal gazdagon beültetett ker-
tekkel födött síkságon haladunk keresztül ; Fron-
tignanon tul ismét meglátjuk a tengert, ós egy 
nagy töltésre jutva, — két oldalt a sínpárokat 
majdnem a tenger habjai mossák, — mintha 
csak Yelenczébe iparkodnánk, robogunk be a cettei 
pályaudvarba. 

Cette, a régi római Setia gyarmat-telepit-
vény, 36 ezer lakossal biró régi város egy 
föld nyelven épült, mely az Etang de Thau-t a 
földközi tengertől elválasztja. Nevezetes keres-
kedelmi várossá az által lett, hogy az atlanti 
oczeánt a földközi tengerrel a Garonne folyó 
közvetitésével összekötő déli csatorna (Canal de 
Midi), melyet a XVII. század végén de Riquet 
vizimérnök épitett a lángelméjü Colbert minisz-
tersége alatt, i t t éri el a földközi tengert. Törté-
nelmi emlékei nincsenek, hanem a hamisitott 
spanyol borok kiszitése, a tengeri só előállitása 
ós osztrigák tenyésztése által annál nagyobb hirnek 
ós forgalomnak örvend. Cette különben a lourdesi 
zarándokok réme, mert a franczia déli vasúttár-
saság vonalai i t t kezdődvén, a zarándokok a sza-
badkőmives részvénytársaság szükkeblüsége miatt 
sok kellemetlenségnek vannak kitéve. Nekünk 
nem volt a társaság ellen való panaszra okunk, 
lehet hogy azért, mert a világhirü angol Cook 
czóggel nem mertek ujjat húzni, és reservált ko-
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csijaink már vártak a pályaudvar végében, me-
lyekre átszállván, délután 4 óra után nyugalma-
san folytattuk utunkat tová,bb, a mint gondoltuk, 
minden megszakitás nélkül Lourdesig. A már em-
iitett szük töltésen két viz közé szorítva még jó 
ideig haladtunk, és a hegyekkel övezett thau-i 
öböl alpesi tengerszemnek benyomását tet te 
reánk. Agde-nél eltűnt a tenger és ismét a gaz-
dag szöllőhegyek között folyt utunk. Már este-
ledni kezdett, midőn Narbonne felé közeledtünk, 
és éppen esti imára szólitott Francziaország leg-
szebb góth templomának harangja, midőn az 
állomáson néhány perezre megállapodtunk. Az 
egész nap kiállott óriási forróság után azon édes 
reményben hajtottuk nyugalomra fejünket, hogy 
Lourdesban fogunk felébredni, és már előre ál-
modoztunk a reánk következő boldog napokról, 
midőn éjféltájban bekiáltanak kocsijainkba, hogy 
Toulouse-ban vagyunk, és ha Lourdesba akarunk 
jutni, még egyszer át kell szállnunk. Legmélyebb 
ós legédesebb álmunkból felriasztva, kedvetlenül 
és duzzogva nyultunk útitáskáink után, és sokak-
nak rosszul esett, hogy mielőtt a czélhoz juthat-
tak, még egy váratlan átszálláson kellett átes-
niök. De mit tehettünk, ki törülve az álmot sze-
meinkből, ós holmiainkat összeszedve kiszállot-
tunk, hogy egy negyed óra múlva ismét ugyan-
azon kocsikba felszállhassunk. Valamelyik vasúti 
alkalmazott hibázta el az utasitást, és mások 
helyett minket is kizavart nyugalmunkból. Vi-
gasztalásunkra szolgált, hogy csak néhány rövid 
óra még, és czólunkat, Lourdesot, szerencsésen 
elértük. Annyira ki voltunk fáradva és merülve, 
hogy mielőtt a hiábavaló átszállás után Toulouse-
ból elindultunk, az álom ismét erőt vett rajtunk. 
Még javában aludtunk, mikor kocsijaink ajtóit 
nagy lármával felnyitogatták, ós tele torokkal 
kiabálták : Lourdes, Lourdes. Sietve néztük meg 
óráinkat, mely reggeli 4 órát mutatott , holott 
csak 5 óra után kellett volna Lourdesba megér-
keznünk. Csak midőn az állomás felirata győzött 
meg arről, hogy czélnál vagyunk, és láttuk, hogy 
nem valami rossz szellem üzi velünk gonosz já-
tékát, mint Toulouse-ban, ugrottunk ki örven-
dezve a kocsiból és hirdettük lelkesedéssel a 
zarándokoknak, hogy Isten segitségével zarán-
dok utunk czólpontjához, szivünk vágyának ne-
továbbjához, Lourdesba érkeztünk. Hogyan érkez-
hettünk meg egy teljes órával előbb, mint kel-
lett volna, azt most sem tudjuk magunknak 
megmagyarázni, arról csak a pontosságáról hires 
franczia déli vasúti társaság adhatna számot. 

("Folytatjuk.) 

Bubics Zsigmond püspök milléniumi 
fó'p. levele. 

(Folytatás.) 

Nem titkolom el, tisztelendő testvérek, hogy a 
fentiekben vázolt intézkedéseim azoknál, kik első pilla-
natra nem fogják fel azoknak horderejét és igazságos 
voltát, talán némi félreértésre adhatóak alkalmat. E félre-
értéseket megszüntetni a ti szent és hazafiúi kötelességtek 
leszen. Ha szüksége mutatkoznék annak, úgy fejtsétek ki 
nem magyar ajkú hiveink előtt, hogy ezen intézkedeseket 
egyrészt az igazságosság követelte azokkal szemben, kiknek 
érdekében hozat tak. Mert, ha ők megkívánhatják, hogy 
megértsék a szent igét, nem-e kívánhat ják meg ugyanazt 
magyar polgártársaik is? Magyarázzátok meg nekik, 
hogy a mint Isten nem válogat az emberekben nyelvök 
szerint, úgy én sem, de a mint Isten és az 0 apostolai 
minden néphez azon nyelven szólottak, a melyet az meg-
értett , azonképen kell a lelkipásztornak is cselekednie. 
Hiszen olvastuk az Apostolok Cselekedeteiben, hogy a 
mikor a Szentlélek leszállott az apostolokra, és őket 
betöltötte, szólani kezdettek a néphez, íme mindnyájan, 
zsidók, partusok, médusok, elamiták, Mezopotámia, Pontus 
és Kapadócia lakói, szóval mindnyájan megértet ték az ő 
beszédjöket.*) Az apostolok ugyanis a Szentléleknek reájok 
való kiáradásában csodaképen nyerték Istentől azon képes-
séget, hogy a Jeruzsálemben öszegyült valamennyi nép-
nek a saját nyelvén hirdethették Krisztust. Mi más volt 
ezen csodás nyelvajándéknak czélja, mint az, hogy mind-
annyian megértsék Krisztus t ana i t ? De menjünk tovább. 
Szent Pál a nemzetek apostola í r ja a rómaiaknak: a 
görögöknek és idegeneknek tartozom, t. i. hirdetni az 
evangéliumot, s ugyanott mondja : a zsidónak először s 
iígy a görögöknek,2) azaz, tartozom hirdetni az evangéliumot 
mindenkinek, de első sorban saját fa jomnak s úgy a 
többinek. Es midőn szent Lukács és János apostolok 
leír ják Krisztus Urunk keresztrefeszíttetésének történetét , 
elmondják azt is, hogy a keresztfára illesztett felirás 
zsidó, görög és latin nyelvű volt, hogy mindnyájan meg-
értsék ast.3) Bár tehát, eltérve az eddigi szokástól elren-
deltem az isteni tiszteletnek magyar nyelven való tar tását 
is, nem fosztom meg ugyanezen jogtól többi híveimet 
sem, és főpásztori kötelességeimhez hiven egyforma szere-
tettel ölelem keblemre összes híveimet, bármelyik legyen 
is az ő anyanyelvök. De magyarázzátok meg nekik más-
részt azt is, hogy ha ezentúl a templom is hozzá fog 
járulni ahhoz, hogy ők és gyermekeik az édes haza 
nyelvében tökéletesítik magukat , úgy ez ha nekik talán 
már nem is, de gyermekeiknek mindenesetre nagy elő-
nyükre fog válni. Hiszen manapság a közlekedés könnyű-
sége folytán megszűnnek a nagy távolságok, a széles nagy 
magyar hazának gyermekei ma már nem maradnak egész 
életökön át fa lujok szűk határai között, hanem onnan 
kiindulva bejár ják és bejárhat ják a magyar haza összes 
téréit, és tapasztalatokkal , okulásokkal gazdagodva térhet-

1) II. 9—11. 
2) I. 14. 16. 
3) Sz. Lukács evangeliuma XXIII. 38. — Szent János evan-

géliuma XIX. 20. 
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nek vissza szülőhelyökre, s övéiknek anyagi és szellemi 
e lőreha ladásá t könnyebben m u n k á l h a t j á k . Magyarázzá tok 
m e g nekik, hány igényte len falusi g y e r m e k b ő l vá lha to t t 
volna hasznos fia a hazának , ha ennek nyelvét ismervén, 
szellemi k iképez te tésé t oly a r á n y o k b a n fe j lesz the t te volna, 
hogy ezzel t ehe t sége i t mind sa já t , mind övéi, mind az 
édes haza érdekében gyümölcsöz te the t t e volna. M o n d j á t o k 
el nekik, hogy őseik számta lanszor ad ták je lé t a haza 
i ránt i szere te tüknek véröket on tván a nemze t igaz ügye i -
ben való küzde lmekben ; de ér tsék m e g azt is, h o g y m a 
már ez m a g á b a n nem elegendő, mer t nemcsak halni , de 
élni is kell tudni a hazáér t , s ez u tóbb i m e g k í v á n j a azt, 
hogy egyek l együnk sok olyan dologban , a miben eddig 
nem valánk azok. E z a föld, melye t M a g y a r o r s z á g n a k 
nevezünk, a ő szü lőfö ld jök is, i t t éltek eleik, i t t élnek ők, 
bár n é h a súlyos viszonyok közö t t , melyek sokaknak csa-
lóka r e m é n y e k közt a vándorbo to t n y o m j á k kezökbe , de 
ezek is csak vissza-visszatérnek, vagy j o b b sorsban, vagy 
csalódot tan, m é g is j o b b n a k t a r t v á n az édes hazai hegye -
ket , vö lgyeket és s íkságoka t . T e h á t i t t szüle t tek , i t t él-
nek, ennek a hazának földje ád nekik ha j l éko t , k e n y e r e t , 
o l ta lmat , ez az a föld, melyrő l a köl tő oly szépen énekl i : 

Melyen annyiszor apáink vére folyt, 
Ez, melyhez annyi szent nevet egy ezredév csatolt. 

Bölcsőnk ez s majdan sírunk is 
Hol élnünk, halnunk kell. 

Az a teher , t isztelendő t e s tvé rek , mely ezen intéz-
kedése imből származik , f őképpen a ti vá l la l tokra fog ne-
hezülni . Áll pedig abból , hogy ezentúl sok helyen ké t 
nyelven is kel l m a j d az Is ten igé jé t h i rde tne tek ; t o v á b b á 
abból , hogy kö te lesség tekké teszem, miszerint ezentúl az 
eddiginél is n a g y o b b buzgóságga l ügye l j e tek a gondja i -
tokra bizot t i sko lákban a r ra , hogy azokban a m a g y a r 
nyelv az eddiginél n a g y o b s iker re l t an i t t a ssék , és a r r a is 
különösen, h o g y a hol r óm. ka th . iskola nem lé tében a 
g y e r m e k e k kény te l enek a gö rög -ka tho l i kus i skolába j á r n i 
kellő magya r ok ta t á sban is részesül jenek . A n n y i je lé t 
l á t tam a ti I s t enér t és Hazáé r t való buzgó lkodás toknak , 
hogy meg vagyok győződve, miszer int teendői tek ezen 
csekély meggya rapodásá t kész ö römmel f o g a d j á t o k és 
törekedni fogtok annak tőle tek t e lhe tő módon megfe le ln i . 
Mer t gondo l j á tok el azt az óriási e redményt , mely ezen 
intézkedés folytán e lérhető lesz. E d d i g 58 p lébánián , és 
az azokhoz tar tozó 40, t e m p l o m m a l biró l eányegyházban ; 
összesen 235 m a g y a r község számára volt m a g y a r isteni 
t iszteletünk, ezentúl 197 p lébánián és az azokhoz t a r tozó 
243, t e m p l o m m a l b i ró l eányegyházban , összesen t ehá t 
795 helyen lesz m a g y a r isteni t i sz te le tünk , és 350 k a t h o -
likus j e l l egű nép i sko lánkban évenkén t vagy 33,000 g y e r m e k 
fog ja édes hazánk zengzetes nyelvé t intenzivebben tanuln i 
nem is számitva ezen számnak fokozódásá t az évről-évre 
szaporodó k isdedóvókban. 

H a meggondo l j á tok , t isztelendő tes tvérek , hogy ezen j 
intézkedések é le tbelépte tésével 560 községben f o g j a édes 
hazai nyelvünk visszanyerni vele születet t j oga i t , hogy 
mintegy kétszázezer hivőnek, s közö t tük vagy húszezer 
oly iskolás gye rmeknek k iknek eddig kevés a lka lom és 
módjok volt erre, módot és a lka lma t n y u j t u n k , hogy 

anyanye lvén kívül édes hazánk nyelvét is meg tanu lhas sák , 
ha m e g g o n d o l j á t o k , hogy így évenkint min tegy 2 — 3000 
oly g y e r m e k lép ki i skolá inkból az életbe, k ikből m a g y a r u l 
jól tudó derék po lgá ra lesz a hazának , ha meggondo l j á tok , 
h o g y a róm. k a t h . hivőkön kivül ez az egyházmegyénk 
terü le tén élő m é g min tegy négyszázezer más vallású 
p o l g á r t á r s u n k r a is mily buzdi tó lag fog hatni , ha m e g g o n -
dol já tok és á térz i tek azt, mit f o g nektek e té ren való 
buzgolkodás tok fo ly tán hazánk közművelődése köszönni : 
lehe te t len , hogy ne kel jen le lke tekben azon nemes elha-
tározás , hogy minden t meg fog tok cselekedni e magasztos 
czél elérésére, m é g a k k o r is, ha ezért küzdeni , s u j 
f á r a d a l m a k a t kel l vál la i tokra venni, l ehe te t len , hogy az 
ö röm, a le lkesedés ne dagaszsza keb le i teke t azon tuda tban , 
h o g y a r á n y l a g csekély m u n k á v a l minő szolgála to t tesztek 
a hazának . Buzdí tson erre dicső e lődeinknek példája is. 
Ok ugyanis minden ko rban e l ta lá l ták azt, mi módon kell 
a hivek vallási érdekei mel le t t a haza érdekei t is szolgálni . 
H o l a tö rvényhozás , fon tos m u n k á j á b a n , hol az öldöklő 
harezok mezején, hol a megyegyü léseken , a k a t h e d r a n 
és szószéken, szóval és fegyver re l egya rán t védték az 
egyház és haza igazai t . A hazaf iság nem volt és ma sem 
egyes fe lekezetek k ivá l t sága , s a ka tho l ikus fő- és a l papság 
e t é ren sem engedte m a g á t soha mások ál tal mege lőz te tn i . 
Az U g r i n o k , T o m o r y a k , Sza lka iak és számosan mások 
ép oly híven védték fegyver re l a hazát , min t a m a g y a r 
f ő u r a k és nemesek ezrei, s a Verancsicsok, Pázmányok , 
Oláhok , Lósyak , Széchenyiek, Szelepcsényiek, B a t t h y á n y a k , 
Esz te rházyak , Ssepesyek, Hayna ldok , Sci tovskyak, B a r t a -
kovicsok, Ipoly iak , Lonovicsok, H o r v á t h o k , Ányosok, 

Szabó Dávidok, Réva iak , Dugonicsok , Guzmicsok, Czuczo-
rok, Ka tonák , P r a y a k , Jed l ikek , Vi rágok , Tá rkány i ak , és 
számta lan mások, az alsó és felső p a p s á g b ó l a neves és 
névtelen szellemi hősök és munkások ezrei épen úgy 
szolgál ták a hazá t és a m a g y a r s á g o t a tudomány , i rodalom 
tö rvényhozás és művelődés l egkü lömbözöbb téréin mint 
a világi r enden levők ezrei. Lebeg j enek t ehá t e dicsők 
példái mind ig szemeitek előt t . 

Megdöbbenve észlel tem a mu l t évben meghozo t t 
úgyneveze t t egyházpol i t ika i tö rvények egyik visszahatása-
kén t hazánk némely vidékein azon sa jná la tos t ünemény t , 
hogy a papság , mely hazaf i ságban is mindenkor és min-
denü t t e lü l j á r t , i t t -o t t e lh idegüln i lá tszot t azon intézmé-
nyek i ránt , melyek nemzet i i r ányban való fe j lődésünket 

j vannak h iva tva e lőmozdí tani . Ezen elhidegülés, és a jel-
zet t i r ányban való t evékenység beszüntetése nem métló 
a m a g y a r papsághoz , mer t olyan színezete van, min tha 
a mi sz íveinkben egyházunk i r án t igazság ta lan és mé l t ány-
ta lan tö rvények meghoza t a l áé r t a nemzeten a k a r n á n k 
kicsinyes boszút ál lani . J ó l eset t l e lkemnek, hogy ily 
j e lenségeke t sa já t egyházmegyém te rü le tén nem észleltem, 
s mig ezt dicsérőleg j e l en tem ki, a r ra kér lek t isztelendő 
tes tvérek , hogy e té ren is fokozo t t abb buzgó lkodás tokka l 
tüntessé tek ki igaz papi és igaz hazafi vo l to toka t . 

Min thogy pedig sok f ü g g a czél elérésében a t tó l 
is, hogy mindenü t t oly tan i tók legyenek alkalmazva, kik 
nek tek keze tekre j á r j a n a k , to lmácso l já tok adandó a lka lom-
mal a k e g y u r a k n á l azon kérésemet , hogy ők, a tani tói 
á l lások betöl tése a lka lmáva l j á r u l j a n a k hozzá anyag i lag 
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minden kath. intézet minden esztendőben, minden osztály-
ban fejtegetné az ifjúság előtt. Álljon i t t maga az alapitó 
okmány : 

Alapitó oklevél. A szatmári királyi katholikus főgym-
nasiumnak a millénium évében működő tanári kara áthatva 
a magyar állam ezeréves fenállásának minden hazafira 
lélekemelő fönségétől, a midőn egyrészről hálát mond a 
Gondviselésnek, hogy a magyar nemzetet annyi balsze-
rencse s oly sok viszály közt, vészben és viharban, az 
ész, erő és akara t harczában fentar tot ta és a boldogulás 
és virágzás ú t já ra vezette, másrészről kifejezést ad r endű ' 
letlen hazaszeretetének s a trón iránti törhetetlen hűségnek 
azon szent elhatározással, hogy minden tehetségét azután 
is a haza javára s a gondjaira bizott i f júság vallásos és 
hazafias szellemű nevelésére és tanítására szenteli : közös 
megegyezéssel és lelkesedéssel elhatározza, hogy az l896- ik i 
nagy évnek a maga körében méltó emléket állit, s e 
czélból 1000 azaz ezer koronányi összeget tesz le követ-
kező czélra és feltételek a l a t t : 

1. Az 1000 koronányi összeg a »szatmári királyi 
katholikus főgymnasium tanári karának milléniumi alapít-
ványa" czim alatt kezeltetik. 

2. Ez összegnek évi kamat ja i a kereszténységnek a 
magyar nemzetre gyakorolt felemelő hatását tárgyaló, 
évenkint kitűzendő pályakérdés dijául adatnak ki gymna-
siumunkban olyan VII I . osztályú katholikus vallású tanuló-
nak, ki legalább az utolsó három évet iskolánkban töl-
tötte. 

3. A dij, illetőleg jutalmazás az 1896/?. iskolai évben 
veszi kezdetét. 

4. A pályakérdés kitűzése és a dij odaítélése a kar 
által kiküldött biráló b izo t t ság véleménye alapján tanári 
tanácskozásban történik. 

5. Jelen alapitó oklevél egy példánya, valamint az 
alapitványi összegről szóló betéti könyv a gymnasium 
irat tárában őriztetik meg. 

Isten áldását kérve édes hazánkra és gymnásiumunkra, 
kiadtuk jelen alapitó oklevelet 3 példányban s azt nevünk 
aláírásával hitelesítettük és megerősítettük. 

Kelt Szatmáron a királyi katholikus főgymnásium 
tanári karának 1896. évi ápri l hó 18-án tar to t t rendkívüli 
tanácskozásából. 

is, hogy az ily állások kedvezőbbé tétele által alkalmas 
tanítókat nyerhessünk. 

Az eddigiekben vázolt intézkedéseim egyik czélja 
az is, hogy akkor, mikor a magyar nemzet európai 
életének ezredik esztendejét betölti , bármily nyelvűek 
legyenek is hazánkfiai, ne legyen az én egyházi megyém 
területén templom, a melyben a hivek a nemzet nyelvén 
is ne dicsőíthessék az Istent, s a nemzet nyelvén ne 
részesüljenek az Isten igéjének hirdetésében. A fenteb-
biekben vázolt, és a jelen körlevelemhez csatolt mellék-
letben részletezett isteni tiszteleti rend, mint már fentebb 
mondottam, f. évi augusztus 15-ikén lép életbe. Ezt a napot 
tűzöm ki egyrészt azért, hogy időt adjak a netán szüksé-
ges előmunkálatok elvégzésére, másrészt azért, mert e 
napon ünnepli a magyar katholicismus egyházunk leg-
nagyobb ünnepeinek egyikét, Nagyboldogasszony napját . 
O neki a jánlot ta fel Szent István az országot, O hazánk 
védasszonya, a magyarságnak, Isten t rónusa előtt hatalmas 
szószólója, az O mennybemenetelének ünnepén száljanak 
égbe egész egyházmegyénk területén a mi nyelvünkön 
az ima és az ének hangjai ; és így ez a nap legyen az 
én szeretett egyházmegyémre nézve mintegy az újjászü-
letés napja. 

Hazánk ezredéves fennállásának emlékét még egy, 
az egész megyére kiható ténynyél kivánom megörökíteni, 
s ez az, hogy gondoskodni kívánok arról miszerint megyénk-
ről mihelyt lehet történelmi Schematismus készüljön, mely-
ben meg fog iratni a kassai püspökség története, s minden 
az egyházmegye területén levő plébánia rövid története. 
Ez átóbbinak megírását reátok bizom tisztelendő test-
vérek, mert minden plébániának van levéltára, a mely a 
szükséges adatokat tartalmazza. Az adatok földolgozására 
mintául ide csatolom a szerencsi plébániáét. Ilyenféle 
modorban, esetleg ha több adat van bővebben, ha kevesebb, 
rövidebben ir ja meg minden lelkész magyar nyelven a 
maga plébániája tör ténetét és küldje be azt hozzám, hogy 
a beküldendő anyagból a munka annak idején megszer-
keszthető legyen. 

Szeretett hazánk fenállásának ezredik évét az egész 
magyar haza nagy ünnepélyességekkel fogja megörökiteni. 
Az országgyűlés a nagy eseményt törvénybe fogja iktatni 
és arany betűkkel márványba vésetni, a nemzet különféle 
maradandó intézményekkel és alkotásokkal fogja az^ 
emlékezetessé tenni, az ország lakossága sokféle ünne-
pélyességekkel fogja azt megülni. Ezek legfényesebbjei 
Budapesten az ország szivében, felséges apostoli királyunk 
és királyi családunk részvételével fognak lezajlani. De a 
vidéki városok és helységek sem maradnak el az általános 
ünneplésből, s nem fog elmaradni a magyar katholika 
agyház sem. Hazánk érsekei és püspökei, mindenik a 

• maga megyéjében elrendelte, miképpen kell egyházi téren 
ezt a nagy eseményt megünnepelni. A kassai egyházmegye 
területére nézve a következőkben veszitek ez irányú 
intézkedéseimet. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
S z a t m á r . Ezerforintos milléniumi alapítvány, melynek 

értékét milliókkal nem lehet felérni, létesült a szatmári kir. 
katholikus gymnasium kebelében. A nevezett intézet tanári 
kara fenkölt szellemét megörökitette azzal, hogy a keresz-
ténységnek a magyar nemzetre gyakorolt félemelő hatását — 
ö r ö k i d ő k r e elmélkedés és feldolgozás tárgyául kitűzte az 
intézet vezetése alá kerülendő ifjúság elé. Vajha ezt a tételt 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
— A Budapest i Kath. Kör ezredévi ünnepélyt tart , 

máj . 17-én Gróf Esterházy Miklós Móricz elnöklete alatt. 
Az ünnep sorrendje: I. Szent mise, délelőtt 10 órakor a 
főt. szervita atyák templomában. II . Diszgyülés, délelőtt 
11 órakor a kath. kör dísztermében (koronaherczeg-utcza 
17.) a következő tárgysorozat ta l : 1. Hymkusz. Erkel Fe-
rencztől. Előadja a m. kir. opera férfikara. 2. Elnöki be 
széd. Mondja Esterházy Móricz gróf. 3. Ezef év. A Buda-
pesti Kath . Kör milléniumi pályadijával jutalmazott köl-
temény. I r ta Sajó Sándor. Előadja ifj . Rapaics Radó. 4. 
Király hymnusz. Gróf Zichy Géza „Alár" czimü dalmüvé-
ből. Férfikar. 5. Az ezer éves magyar nemzet és a katho-
liczizmus. Felolvasás Hummer Nándortól. 6. szózat. Erkel 
Ferencztől. Férfikar. A karokat vezeti Noseda K. ur, a 
m. k. opera tagja . 

— A Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi OSZtálya 1896-ik évi május hó 20-án, szerdán, dél-
után 41/2 órakor osztály-gyűlést tart . Tárgysorozat : 1. 
folyó ügyek. 2. Dr Karácsonyi János. A honfoglalás és 
Erdély. 

L 
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IRODALOM. 
-f- Megjelent : / . 
PÁZMÁNY P É T E R bibornok esztergomi é r s e k 

Magyarország primása Összes MUNKÁI. A budapesti 
kir. magyar tudomány-egyetem megbízásából egybegyűjti 
és sajtó alá rendezi ugyanazon~egyetem hittudományi kara. 
Magyar sorozat. II. kötet. „ 

Tar t a lma : I. Imádságos könyv? 'melyet ir t és négy-
szer kinyomtattatot t Pázmány Péter Cardinál és eszter-
gomi érsek. Az 1631-iki vagyis negyedik kiadás után 
sa j tó alá rendezte Breznay Béla, pápa ő szentsége titk. 
kamarása , theol. doctor, a budapesti k. m. tud. egyetemen 
ny. r. tanár. Budapest, 1895. Bevezetés XI. 1., facsimilékkel, 
267 lap. 

II. Rövid tanúság mint ismerhesse meg akármely 
együgyű ember az igaz hitet . I r ta és függelék gyanánt 
imádságos könyvének első kiadásában, 1606-ban, Gráczban 
kinyomtát ta Pázmány Péter Szövegét a jelen kiadás szá-
mára sajtó alá. rendezte Breznay Béla stb. Budapest, 
1895. 268—314. lap. 

III. K e r e s z t y é n i f e l e l e t a megdicsőült szentek tiszte-
letiről, értünk való könyörgésekrül és segítségül hivásokrul. 
íratott Pázmány Péter által a Gvarmathi Miklós, selmeczi 
prédikátornak a boldog emlékezetű Monoszlai András vesz-
prémi püspök és pozsonyi prépost könyve ellen irt csacso-
gásira. Újra sajtó alá rendezte Kisfaludy Árpád Béla} 

Szentlélekről cz. dienesi prépost, cs. és kir. udvari káplán, 
theol. doctor, a budapesti k. m. tud. egyetemen ny. r. 
tanár. Budapest, 1895. 315—501 lap. 

IY. Egy keresztyén prédikátoriul S. T. B. P. P. 
(a. m. Sacrae Tkeologiae Doctor Petrus Pázmánytól) az 
kassai nevezetes tanítóhoz Alvinczi Péter uramhoz Íratott 
Ot szép levél . Sajtó alá rendezte Bapaics Bajmond cs. és 
kir. t. udvari káplán, theol. doctor, a budapesti kir magyar 
tudomány egyetemen ny. r, tanár. Budapest 1895. 503— 
620. lap. 

Y. Alvinczi Péternek sok tétovázó kerengésekkel és 
czégéres gyalázatökkal felhalmozott F e l e l e t i n e k röv id és 
k e r e s z t y é n i sze l ídségge l való m e g r o s t á l á s a . í rat tatot t 
Pázmány Pétertűi az jesuiták rendin való legkissebb tani-
tótúl. Sajtó alá rendezte Bapaics Bajmond stb. Budapest, 
1895. 621—691. lap. 

YI. Az n a g y Calvinus J á n o s n a k Hiszek-Egy-
I s t e n e . Azaz : az Calvinus értelme szerént való igaz magya-
rázattya az Credónak, mely az Calvinus tulajdon könyveiből 
híven igazán egybe szedettetett, az Calvinista atyafiaknak 
lelki éppületekre és vigasztalásokra. S. T. B. P P. Sajtó alá 
rendezte Bapaics Ra)mo>id stb. Budapest, 1895. 693—776.1. 

VII. P o s o n b a n l ö t t p r a e d i c a t i o Pázmány Péter által. 
Azon az napon, mellyen amaz tündér módra változandó 
álhatatlanságnak tűköre, Thordai János barát, harmadszor 
kiöltözött az csuklyából, pünkösd után XII. vasárnap : Kis-
asszony havának 22. napján, M . D C . X . esztendőben. Egy 
keresztyén halgatótúl az eleven nyelv után Írásban foglal-
tatott és az hívek éppületire szem eleiben kibocsátatott. 
Sajtó alá rendezte Bapaics Bajmond stb. Budapest, 1895. 
7 7 7 - 8 0 1 . lap. 

Az óriás terjedelem, — 100 iv, kisivrétü 801 lappal, 
s a mult év végén huzamosabb ideig dult szedő-sztrájk 
okozták, hogy Pázmány munkái magyar sorozatának ez a 
második kötete csak most küldetik szét a megrendelőknek. 

Mint érdekelt fél egy szót sem szólhatunk e kötetről. 
Csak annyit mondunk, hogy a kihez ez az igénytelen 
szózat eljut, — ha még nem tette Volna — tisztelje meg 
magát Magyarország és a magyar papság egyik legnagyobb 
dicsősége, Pázmány Péter munkáinak megrendelése által. 
Kár volna több szót vesztegetni arra, hogy — bizony nem 
bánja meg. Lehetetlen, hogy valaki Pázmány uj életre 
kelésére kíváncsi ne legyen, ha hall a dologról. Hallani 
ezt, Pázmány szellemének kikelését a sírból, és szemlélő 
nem akarni lenni, bizony nagy érzéketlenségre mutat. Hisz 
kapva-kapni kellene Pázmány könyvein s azokat magyar 
protestáns családjaink körében körútra indítani. 

Megrendelést tehetni Pázmány összes munkáira a 
budapesti tud. egyetem hittudományi karának dékáni hiva-
talában (egyetemi központi épület), akár mind a két (latin 
és magyar) sorozatra együtt, akár Vagy az egyikre vagy a 
másikra különvéve. Fizetni utánvéttel szokás, minden kö-
tetért külön-külön. Egy-egy kötet ára, a karnál előre meg-
rendelve 5 frt, bolti ára 6 frt . 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo Magyarország milléniumáról. Nem 

fog tehát hiányozni milléniumi ünnepelésünk magas szár-
nyalású barmoniájából a mindeneket domináló akkord, a 
pápa szózata sem. Tegnap közölte az „Osservatore Ro-
mano" a pápa milléniumi levelét a magyarokhoz. Várva-
vár juk ! 

— Carthagó romjain u j keresztény élet támad. E 
napokban szentelte fel a cartbágói érsek Afrika tenger-
part ján szent Monica templomát azon a helyen, a hol a 
szent anya imában áttöltött éj után könyek árja közt 
búcsúzott el I táliába utazó fiától, a leendő szent Ágos-
tontól. 

— A nyitrai nagyobb papnevelő intézet magyar 
egyházirodalmi iskolájának a honalapítás ezeréves emlék-
ünnepe alkalmából május hó 14-én tartott diszgyülést. — 
Tárgysorozat: 1. Ezredévi Hymnus. Dusinszky Lipóttól. 
Énekli az intézet énekkara, zenekisérettel. 2. Ünnepi beszéd. 
Tartja Franciscy Lajos dr., a magyar egyh. irodalmi iskola 
igazgatója. 3. Cantilena, „Anacreon" czimü dalműből, 
Cherubini M. L.-tól. Előadja az énekkar. 4. Az ezeréves 
honhoz. Óda, szavalja Koszecz Ernő, IV. é. h. h. 5. Üdvözlet 
az erdőhöz. Abt F.-től. Énekli az énakkar.* 6. A magyar 
hittéritésről. Történeti értekezés. Irta és felolvassa Bélik 
Mihály, IV. é. h. h., az egyh. irodalmi iskola elnöke. 
7. Alpesi dal. Hegedü-solo, játsza Gábryel Sándor, III. é. 
h. b., cziterán kiséri Markovics Kelemen, IV. é. h. h. 
8. A tetétleni halmon. Költemény, Arany Jánostól. Szavalja 
Hamar Kálmán, II. é. h. h. 9. Ezredévi induló. Dusinszky 
Lipóttól, játsza az intézeti zenekar. 

— D o c t o r r á - a v a t á s . Ma volt a budapesti kir. magyar 
tudomány-egyetemen doctorrá avatása theologiából Magas-
házy Antal csorna-prémontrei tanáré a keszthelyi rendház-
ból. A babérhoz üdvözletünk ! 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SANCTISSIMI DOMINI N O S T R I L E O N I S DIVINA P R O V I D E N T I A P A P Ä E X I I I 
E P I S T O L Í A AD EPISCOPOS HVNGARIAE. 

DILECTIS FILIIS NOSTRIS S. R. E. PRÈSBYTERIS CARDINALIBVS CLAVDIO VASZARY ARCHIEPISCOPO STR1G0NIÉNSI LAVRENTIO 

SCHLAUCH EPISCOPO MAGNO-VARADIÈNSI LAT. RIT. CÉTERISQUE VENERABILIBVS FRATRIBVS HVNGARIAE EPISCOPIS 

L E O I> I \ X I I I . 
DILECTI FIIII NOSTRI ET VENERABILES FRATRES SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Insignes Deo ae terno gra tes to tâ Hunga r i a singnlaribns cum laetitiis agendas iure vos 
optimo decrevistis. Deo quippe, s tatori providentissimo et conservator i regnorum, si qua u n q u a m 
natio, ves t ra maxime referre debet vim m a g n a m beneficiorum, non pauca iam saecula diffici-
lesque per casus, accep tam : quibus recolendis celebrandisque beneficiis pe r ap tum obveni t tem-
pus, patr iae vest rae nata l i felicissime redeunte . In eo n a m que estis u t annum numere t i s mille-
simum ex quo maiores illi domicilia sedesque suas istis in regionibus coll oca verunt, a tque res 
coepit Hungarica. — Const i tu ta sollemnia nihil dubi tamus quin dignum plane exitum honestis-
simaeque fecundum utilitatis sinth abitura. Neque enim, esse ullus potest sincere caritate civis, quem 

non decora tangant communis patriae, et cui non acres admoveat imitandi stimulos avita rerum gestarum 

gloria publice revocata. Ad haec accessio nobilis fiet ex consent iente suffragio excu l ta rum quot-
quot sunt gent ium, quae gaudia vestra amice consociantes, r egnum cer te g ra tu l abun tu r aptis 
legibus insti tutisque conditum,- civili prudent ia et vir tute bellica conservatum, multis egregie 
factis in hanc provec tum diuturni ta tem et amplitudinem. — Nobismetipsis tarn iucunda accidit 
fausti tas vestra quam quae iucundissima, nec quidquam optat ius est quam vobiscum, Ven era-
biles Fratres , praesentes in populo vestro men te animoqué versari. Fac i t hoc praecipue t u m 
Nostra erga Himgar iam cathjolicam peculiaris propensio et cura, t um vero ipsius in lianc 
Apostolic am Sedem atque in Nos» plane stúdiósa voluntas, crebris significationibus declarata . 
In te r cetera, postremis hisce annis f requentes Hungaros R o m a vidit, vobis r i te deeentibus, ad 
sepulcra Apostoloriun Pr incipum venerabundos ; Vidimus Nos coram effusos, q u u ï i r tëst imonia 
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fidei, obsequii, amoris, communi popular inm nomine, exhiberent pulcherrima. Nec defuit eis 
"benevolentia Nostra et oppor tunae exhortat ionis alloquium, u t animos in officiis sanctae pro-
fessionis conf i rmaremus : quamquam id consulto uberiusque praes t i t imus nationi nniversae, 
litteris ad vos semel a tque i te rum datis. Nunc autem, quandoquidem commeminisse iuvat qua 
verecundia et gra t ia clerus bonique omnes illa pa te rn i animi a rgumen ta acceperint , rursus ad 
vos, interpres caritatis Nostrae, haec epistola advenia t ; quae, f aven te Deo, saecularis celebri-
ta t i s et laet i t iam augea t et f ruc tus multiplie et. 

In to ta r e rum serie quarum apud vos commem oratio cul tu magnifico appara tur , reli-
gionis catholicae ea omnino elucet a tque eminet virtus, quae opt ima est incolumitatis publicae 
coneiliatrix bonorumque omne genus parens vel fau t r ix in populis. Sane, quod prudentiores 
ves t ra rum re rum scriptores aiunt, occupatas istic regiones natio Hunga ro rum nec diu nec 
prospéré tenuisset, nisi earn doctr ina et gra t ia evangelica. iugo superstitionis exemptam, mo-
mendo ac mitigando, ad ilia adduxisset, iura gen t ium vereri, laedere neminem, clementiam 
induere, colere studia pacis, principibus t a m q u a m Deo subesse, f r a t e rn i t a t em domi forisque 
exercere. — Admirabili modo, in GEIZA duce et in primoribus gentis, catholicae fidei apud 
vos consecra ta sunt initia; agente in primis sancto episcopo A D A L B E R T O , viro apostolicis 
ilaboribus et martyri i denique laurea clarissimo. Quae quidem initia t an to praes tan t iora extite-
runt , quanto et t empóra et loca periculosius p a t e b a n t funesto cum Ecclesia romana dissidio 
ab orientalibus erumpenti . Coepta patr is instit i t per fec i tque S T E P H A N V S , christianus princeps 
spectatissimi exempli, divinae in vos benignitatis consiliis magno animi et operae ardore 
•obsecutus. Qui meri to gentis ves t rae firmamentum praec ipuum ac lumen ideo salutatur, quod 
earn, religionis verae beneficio, non modo ad sempi ternae adept ionem salutis, summum bonorum 
omnium, instruxit, sed ceteris et iam expe tenda rum re rum praesidiis auxi t et nobilitavit. Eo 
ipso principe, qui p ie ta te excelsa scept rum suum augustae Dei Matri et beatissimo P e t r o 
ob la tum dedica tumque voluit, ini ta est inter romanes Pontif ices et reges populumque Hun-
gáriáé illa s tudiorum officiorumque vicissitudo, quae a Nobis alias est collaudata. Eiusdem 
•coniunctionis sacra tum quasi vinculum ad perpe tu i t a tem fu i t corona regia, Christi Servatoris 
«t Apostolorum iconibus distincta, quam Stephano Silvester I I decessor Noster dono misit, 
quum regium ei a t t r ibui t nomen, quod apud vos Christi fid em longe lateque diffuderit.1) Illud au tem 
es t commemora tu dignum, quod simul Hungaro rum comproba t in obsequio Pe t r i constantiam, 
u t scilicet eadem corona varias gravesque t emporum procel las salva pertuieri t , pristino fulgens 
honore, perinde semper habi ta religioseque custodita t a m q u a m regni decus maximum et prae-
sidium. 

Eiusmodi auspiciis fac tum est, u t crescens opibus Hungar ia easdem ingressa sit vias 
quibus populi incedebant christ ianae Europae adolescentis, et proprium generis ingenium, 
val idum erectumque, eo felicius ad omnem virtutis humani ta t isque appuleri t laudem. Inde, 
p r ae t e r commoda et o rnamenta cetera, haud exiguus provenit hominum numerus, qui sancti-
t a t e vitae, doctrina, litteris. artibus, gestis muneribus, semetipsos et pá t r iám verissime illustra-
runt . —• Atque rem sane opt imam ii moliuntur , qui, u t al latum est, tal ium religionis promeri-
t o rum selectam copiam, monument i s ex oblivione et silentio eductis, in lucem per sollemnia 
ipsa proferendam oculisque exponendam curant . Po r ro monumen ta l i t terarum, quum vestra, 
t u m ea quibus apostolica Nostra tabular ia abundant , summa consensione illud tes tan tur quod 
permagni interest, praesert im hoc tempore, reputare . Videlicet quales fuerint apud maiores 
vestros Ecclesiae par tes in iure publico sive const i tuendo sive administrando : eius certe sapi-
•entia, disciplina,, aequitas, cunctis orclinibus libentissimis, usquequaque influxit. — Civilis prae-
t e r e a libertatis, pro qua populus vester nunquam destitit propugnare , Pontifices romani tutores 
vindicesque se, quodcumque ilia in periculum ac discrimen vocata est, vel rogati vel ultro 
praebuerunt . Id sapius olim accidit; t unc in primis quum impetus acerr imorum fidei sanctae 
ihostium opportui t refutar i . Qua in par te nemo quidem unus non consenserit, clades teterrimas, 

Clemens XIII P. M. in alloc. Si qui militari, die 1 oct. an. MDCCLVIII. 



RELIGIO. 331 

quae simul plerisque ex occidente populis imminebant , Hungarorum constant iâ invicta esse 
depulsas; nulli t a m e n obscurum est, ad earn even tuum felicitatem decessores Nostros contu-
lisse mul tum, suppedi ta ta pecunia, missis auxiliis, conciliatis foederibus, praesidio caelesti 
exorato. Id pot iss imum praest i t i t Innocent ius X I ; cuius pe renna t nomen, ab u t roque d a r u m 
insigni facto, l iberatâ n e m p e circumsedentibus infeste armis Vindobona, et Buda, urbe pr imar ia 
vestra, post d iut inam oppressionem magnifice vidicata. — I t em Gregotio X I I I immor ta le i n 
gen tem ves t ram s ta t meri tum. Quum enim et istic, ob studia novarum re rum ex finitimis 
infusa populis, religio gravi ter laboraret , sa luberr imum ille consilium, quod iam aliis pro natio-
nibus sapienter lib er aliter que perfecerat . idem pro Hungar ia , t a m q u a m insigni et amplo chrisliani 
orbis membro, suscepit. Scilicet collegium vobis in Urbe condidit, quod deinde Germanico adiun-
gendum censuit, in quo delecti a lumni ad doctrinas vir tutesque sacerdotio dignas exquisitius 
instituti, operam ecclesiis vestris f ructuosiorem al iquando n a v a r e n t : id quod non intermissa 
l ibertate evenit, multis et iam eductis qui episcopalem g r a d u m m a g n a laude parique Ecclesiae 
et civitatis de core tenuerunt . 

I s thaec Nos similiaque bénéficia quae cont inua Ecclèsiae gra t ia sunt in genus ves t rum 
profecta, l ibentes agnovimus non tam esse patriis consignata fastis, quam in animis civium 
alte manere insculpta. Ins ta r omnium locuples testis est, inde a saeculo quinto decimo, Ioannes 
ille Hunyades , cuius consilium et for t i tudinem n u n q u a m Hunga r i a nen eiferet memor: is 
igitur g ra te diserteque aff i rmavi t : Haec patria, nisi stetisset fide, opïbus, reor, non fuisset staturar 
eodemque regni moderatore , orgines cuncti, communi ad Nicolaum Y epistola, professi s u n t : 
Utcumque sumus, Apostolica maxime gratia enutriti consistimus. Quibus testif icationibus t a n t u m abest 
ut consecutae ae ta tes quidquam ademer in t ponderis, u t non minimum potius addidisse, bene-
ficiis auctis, videantur . — Emerg i tque in Hungaris , quemadmodum id semper magno opere 
enisi sint, praecipuaeque sibi duxerint gloriae, u t r egnum suum Apostol icae Sedi, t a m q u a m 
peculiare et deditissimum, quam maxime obstr ictum tenerent . Huic rei complura quidem ex actis 
publicis suf f ragantur ; vel l i t terae a regibus et opt imatibus ad Ponti i ices romanos summa cum 
pie ta te perscriptae, vel exempla magnan imae s t renuaeque virtutis, quae, an te et iam quam 
cont ra i rruentes Mahometanorum copias contenderet , suppetias venit Ecclesiae, ad iura eius 
t u t anda ulciscendasve perduell ium iniurias. At, ne fusius ea persequamur, satis loquuntur quae 
multis modis intercessere officia regi Ludovico Magno cum Innocent io VI et Urbano V plena 
fidei et observantiae, p lena benevolentiae et laudis. Eaque sunt commemorabi l ia quae Mathias 
rex Pau lo I I rescripsit, adhor tan t i u t nomini catholico, ab Hussitis in Bohemia afficto, o p e 
valida subveniret : Ego me, inquit, sanctae romanae Ecclesiae et vestrae Beatitudini, una cum regno 
meo totum dedicavi. Nihil mihi tam arduum, nihil adeo periculosum Dei in terris Vicarius, immo Dens 
ipse iubere potest, qiiocl suscipere non pium et salutare existimem, quod non intrepidus aggrediar, praesertim 
ubi de solidanda fide catholica et de contundenda perfidia impiorum agitur... Quïbuscumque religionis-
hostïbus occurrere opus est, ecce Matthias simul et Hungaria... Apostolicae Sedi et vestrae Beatitudini 
devoti manent, aeternumque manebunt. Nec vero vel regis dictis vel Pontificis expectat ioni „res 
defuit ; mane tque poster i tat i gravissimum documentum. — Hue p rae te rea spectant , t a m q u a m 
fidelis admodum voluntat is praemia, eae commendat iones non paucae nec medio eres, quibus 
ab hac Sede Apostolica dignatum est genus ves t rum; singulares i tem honores ac privilegia r  

quae vestris regibus ab ipsa sunt impert i ta . L ibe t au tem Nobis, p raesen temque celebr i ta tem 
omnino addecet, i l lustriorem quamdam pag inam excitare ex amplo diplomate, quo Clement 
X I I I Mariae Theresiae, reginae Hungáriáé, eique in eo&em regno successuris appellationem Begis 
Apostolid, privilegio vel consuetudine induetam, pro potes ta te confirmavit. Hoc igitur Pontificis. 
praeconio, u t iam pat res a tque avi, nepotes ipsi f r u a n t u r : 

„ . . . Florentissimum Hungár iáé regnum, ad christinae ditionis et gloriae terminos 
„proferendos, vel p rop te r bellicosissimae gentis for t i tudinem omnium aptissimum, vel p rop t e r 
„locorum na tu ram opportunissimum adhuc quidem semper liabitum est et fuit. Neque vero 
„quisquam ignorât quam mul ta et quam egregia facinora pro tuenda propagandaque lesu 
„Christi religione gessit nobilissima Hungarorum gens; quam saepe manus conseruit cum 
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„tetemii i is hostibus, i isdemque ad communem cliristianae reipublicae perniciem erumpent ibus 
„suo veluti corpore adi tnm interclusit, maximasque de illis victorias reportavit . Celebrantur 
„ea quidem fama, clarissimisque prodi ta sunt monument is l i t t e rarum. A t silentio nullo modo 
„praeterire possumus S tephanum illum sanctissimuui fort issimumque Hungár iáé principem, cuius 
„memóriám caelestibus honoribus consecra tam atque in Sanc to rum numero collocatam rite 
„veneramnr. Eius au tem virtutis, sanctitatis, fortitudinis restigia ex tan t istis in locis ad laudem 
„Hungariei nominis sempiternam. Ne que eius pulcherr ima exempla v i r tu tum reliqui in regno 
„successores non sunt perpetuis temporibus imitati. Quamobrem nemini mirum videri debet, si 
..romani Pontificis Hungar icam na t ionem eiusdemque pricipes et reges, ob maxima et egregia 
..i Horum erga catholicam fidem et r o m a n a m Sedem mérita, amplissimis semper laudibus ac 
„privilegiis condecoraverint . Quale est illud in primis sane honorificum, quod ante reges, 
. ,quando prodeunt in publicum, t a m q u a m splendidissimum Apostola tus insigne, Crux praeferatur , 
„idque u t os tendatur Hungar icam na t ionem a tque eius reges gloriari unice in Cruce D. X. Iesu 
„Christi ; a tque in eo signo pro catholica fide et dimicare semper et vincere consuevisse."1 , 

Iamvero, quamquam tarn praeclaris hominum ac re rum recordat ionibus sollemnia 
commendar i ves t ra magnisque laeti t iae significationibus exornar i perpulc rum est, res tarnen 
ipsa suadet u t aliquid specte tur amplius, quod f luxum non sit idemque communi bono solida 
afferat incrementa . Caput est, u t se respiciat Hunga r i a : et conscientia nobilitatis religiosis-
simorum p a t r u m impulsa, nec ignara temporum, ad proposi ta digna ni tatur . Vos nimirum, 
cuiuscumque ordinis estis, appel la t cohortat io Apostoli : State in fide, viriliter agite et confortamini2) 
eique conciliât sane oportet una mens omnium et vox: Teneamus spei nostrae confessionem indecli-
nabilem ;3) Non inferaramus crimen gloriae nostrae.*) Sâeculi cursum universe contuent ibus 
dolendum certe, Venerabiles Fra ters , homines passim esse, eosque in sinu Ecclesiae nutritos. 
qui religionem catholicam neque opinione neque actione vitae proinde colant ac digna est, 
pa remve propemodum faciant cuilibet religionis formae, a tque etiam suspectam invisamque 
habeant . Yix au t em at t ine t dicere quale illud sit. praes tant iss imam hanc pa t rum heredi ta tem 
degeneri sensu repudiare, et quam ingrat i sit improvidique animi bénéficia eius, tum diu pa r t a 
agnoscere nolle, t u m in pos terum expec tanda negligere. Siquidem in sapientia institutisque 
catliolicis virtus et efficientia inest, p rou t initio monuimus, mira prorsus et multiplex ad humanae 
societatis bonum ; neque ea cum aetat ibus exarescit, sed eadem semper et vivida, novis i tem 
temporibus, modo ne opprimatur , cons tanter est profutura . — Quod propius att ingit populum 
vestrum, iam ei. Nos de religione, per superiores l i t teras adsimilesque curas, satis consuluisse 
existimamus, aeque periculis denunciatis ab illa prohibendis. aeque adiumentis propositis quae 
ad eius l iber ta tem digni ta temque aptius conducerent . E t quoniam a re religiosa res civilis 
dissociari nequit, liuic et iam curat ionem opemque afferre, quod plane cohaeret cum Apostolico 
officio, vehementer studuimus. Nam quae Nobis visum est convenienter temporibus vestris 
identidem suadere et praescribere, ea non exiguam par tem, ut probe meministis, publicae 
quelque saluti ac prosperi tat i ver tebant . Quod si, hoc ipso in genere, coniuncta bonorum studia 
impensius quoticlie consiliis monit isque Nostris sint responsura, quidni earn spem amplec tamur 
quae ex liac saeculari memoria laetior efflorescit et quasi praelucet ad communium votorum 
exitum m a t u r a n d u m ? Nemini sane civi optimo non id in votis fuerit, ut, sublatis dissentiendi 
causis, suus Ecclesiae ne abnua tu r honos, ex quo par i ter civitati luculentius ni teat suus, in 
foedere ductuque avitae religionis. Inde fiet u t auctori tas potes ta tum, mutua ordinum officia, 
institutio adoloscentiae, tal ia p lura recte se tuean tu r in veritate, in iustitia, in cari tate : his 
enim maxime fundament is praesidiisque civitates n i tuntur ac vigent. — Quae complexio bonorum 
ut apud vos habea tu r qualis clariore pa t rum memoria fuit, id certe valiturum non minime 
est, si pietatis affectio erga r o m a n a m Ecclesiam; novis veluti auspiciis, ab eorum exemplo 

Epist. Quum multa alia die XIX. aug. an. MDCCLVIII. 
2) I. Cor. XVI, 13. 
3) Hebr. X, 23. 
4) 1. Machab. IX, 10. 
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inc i tamenta capiat. Oppor tune quidem in publicis gaudiis illud et iam indictum novimus, ut 
honorificentissimum Stephani diadema insuetâ pompa per urbem principem, ad Sedem Comitiorum 
dedicandam, cer ta die defera tur ; nihil quippe cum gloria nationis regumque ves t rorum tarn 
est connexum, nihil cum rec ta civilis rei t empera t ione tarn congruit , quam sacrum illud regiae 
potestat is insigne. A t vero spe übe t p raesumere duplex praestabile emolumentum ex illa re 
facile ori turum. Al terum, u t in ordinibus a tque in mult i tudine eo m agis s ac ramen tum f i rmetur 
obsequii fidei que in augus tam Dornum Habsburgensem, quae idem diadema, ul tro sibi a maioribus 
vestris delatum, ad fel ici tatem regni perpe tuo gessit ; a l terum, quod est huius propositi, u t 
copulata recördat io in t imae p a t r u m cum Cathedra Pe t r i necessitudinis quae per ipsum ponti-
ficale donar ium ra ta sanc taque extitit, iisdem vinclis s tabi l i ta tem adda t et robur. 

Sciat au t em gens H u n g a r o r u m illustris, omnino se posse ac clebere auctor i ta t i et 
grat iae confidere Sedis Apostol icae: quae nec immemor erit u n q u a m re rum ab ipsa pro catliolico 
nomine praeclare ges tarum, et pr is t inum erga ipsam animum providentiae indulgentiaeque 
ma te rnae ret inet , retinebit . — Quan tum est in Nobis, si quidquam adhuc vestrâ causa curavinius 
et efficimus, ea Deus perben igne ad successum foveat, Nobisque consilio et ope sua sic adsit 
u t l iceat eo vel amplius rationibus vestris gratificari. P e r hanc praeser t im faus t i ta tem respiciat 
Ille praesentissimo numine Regem ves t rum Apostolicum, ordines, clerum, populum universum • 
facia tque affluentes eorum copiâ bonorum, quae ipse nationibus regnisque promisit custodien. 
t ibus iust i t iam et pacem. Vos aeque respiciat omnes m a g n a Domina ves t ra MARIA, unâque 
S tephanus et Adalhertus , iidem regni apostoli et pa t roni caelestes ; quorum salutari tutela, ab 
avis et maioribus t an topere explorata", cumulat iore in dies f ructu laetemini. —- Singulare 
votum summa caritate adiicimus. Fiat nimirum, ut cives omnes, quos unus eiusdem patriae commovet 
amor eademque publicae gratulationis causa fraterno more coniungit, eos una eademque fides in felici 
complexu Ecclesiae matris aliquando devinciat. 

Vos autem, Venerabiles Frat res , omni vigilantia diligentiaque pergite, u t facitis, de 
populo vestro et de civitate merer i opt ime: auspice uque divinorum munerum et peculiaris 
benevolent iae Nostrae testem, Apostol icam benedict ionem habete , quam singulis vobis cun-
c taeque Hungár iáé lae tant i amantiss ime impertimus. 

D a t u m ß o m a e apud Sanc tum P e t r u m die 1 Maii anno M D C C C L X X X X V I , Pont i f icatus 
Nostri decimo nono. 

L E O P P . XIII . 

E g y h á z i szózat, 
melyet 

Magyarország fennállásának egyházi megünneplése alkal-
mából 1896. május hó 10-én az egri főtemplomban mondott 

dr Párvy Sándor apát-kanonok. 

„Dicsérjétek az Urat minden nemze-
tek, dicsérjétek őt minden népek ; mert 
megerősödött rajtunk az ő irgalmas-
sága, és az Ur igazvolta mindörökké 
megmarad." (116. Zsolt.) 

(Vége.) 

Vesztett c s a t á k . . . gyászos belviszályok . . . évszázados 
siralmas r a b s á g o k . . . Igen. Az Ur keze sújtot t is minket. 
Bűneink miatt gyúlt harag keblében. — És e nemzet fel-
ismerte a sújtó kezet ; és gyászában siralma a bitről 
szólott, a vallás vigasza után e p e d e t t . . . Sírt az ének : 

Hol vagy István király, Téged magyar kiván, gyászos 
öltözetben Te előtted sirván ... Sirt az ének : Boldogasszony 
v. nyánk, régi jó patronánk, Magyarországról, romlott 

hazánkról, ne feledkezzél meg, szegény magyarokról !... Sirt 
az ének, a nemzet vallásos lelkének v i s s zhang j a . . . És 
Isten mindig megvigasztalta, fölemelte e nemzetet ! Az ö 
irgalmassága megerősödött rajtunk. S a nemzet, e meg-
sebzett, vérében vergődő, megtépett szárnyú sas : meg-
erősödött szárnyakkal emelkedve tört tovább a százado-
kon á t . . . 

Ám keressétek balsorsunk jcbbra fordultának emberi 
okait. Ám mondjátok, hogy a Muhinál elvérzett nemzet, 
az a kiűzött, királyától megfosztott, szerte elpusztult ország 
melynek ereje nem volt a pogányt megtörni : önerejéből 
lett ú j ra országgá ; — ám mondjátok, hogy a Mohácsnál 
királyával együtt halálba bukott, széttépett nemzet, nemzeti 

nagy létünk e nagy temetőjéből önerejével támadt fel ; — 
ám mondjátok, hogy a százados iga alatt elsenyvedt, 
pár t tusákban elgyöngült nemzet önerejéből lett újra nagy 
és dicső ; ám mondjátok — e lehetetlen ! Vagy ismerjétek 
el Isten jóságát, segitő kezét. Én e kezet látom : „a 
jóságos Isten kezét, ki midőn bosszúi is, kegyes; midőn 
büntet is, irgalmas ;" ki ha megengedte is. hogy nagy 

* 
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leczkékből okul junk: ezzel csak figyelmeztetni akart , hogy 
saját gyöngeségünkben az ö erejét keressük ; és megadta, 
hogy dicsőségünket, mint minden igaz erényét, a szenvedés, 
az elnyomatás, az üldözés, a hálátlanság tegye értékessé, 
dicsőbbé! En Isten kezét látom fölemelkedéseinkben, mely 
mindannyiszor u j munkára hitt, u j jövőt jelölt, mu ta tva : 
nem vagyunk elhagyatott nemzet ! 

Kérdjétek meg egész multunkat . Es multunk minden 
intézményeivel azt fe lel i : Isten népe volt e nemzet ; 
dicsősége volt kereszténysége; soha vem csüggedő önbi-
zalmának, törhetlen reményének alapja és forrása : Isten 
örök igazvolta, a vallás halhatatlan reményei Multunk 
ezt feleli. — Es hazugság lenne multunk, egész tör ténel-
münk szava ? Ki gyalázhatná meg e szentségtörő felte-
véssel nemzetünket, multunk dicsőségét?! 

* 

De olvassátok maid, ott fog ragyogni, a nemzet 
tanácsházában, aranynyal kőbe vésve, a jelennek szava 
is; a nemzetnek lelkiismerete ott szól a törvényben: „A 
magyar szent korona országainak törvényhozása vallásos 
íihitattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy az Árpád 
és vitéz hadai által megalapított hazát oltalmába fogadta} 

fejedelmeit bölcsességgel, népét erővel és önfeláldozó haza-
szeretettel megáldotta, és az országot jó és balsorsban 
segítve, ezer éven át sok viszontagság között is fent ártott a." 

Évezredünk tör ténetét igy foglalja egybe, igy mondja 
ki érette hálá já t a nemzet! Ez a jelen szava. 

* 

E s ennek kell lenni a jövő szavának is. Az ember 
tesz és Isten vezérli. Ez a történelem bölcsészeiének képlete# 

Jövőnkre minden tanulságunk ebben rejlik, ebben jövőnk 
üdvössége. 

Ki lát a jövőbe ? . . . Csak azt lá that juk, azt tudhat-
juk, hogy az idők nagy változásaiban nemzetünkre még 
feladat vár ; Isten fentartot ta , — s mint reményünk, 
hitünk biztat, még nagyobbakra. Csak azt tudhat juk, hogy 
„Isten kegyelme mellett hazánk fenmaradásának, boldo-
gulásának, alapját és biztosítékait csak ugyanazon erő-
forrásokban és tényezőkben találja meg, melyekből élete, 
fejlődése, virágzása kelt ; és ezek : vallásossága, hon- és 
szabadságszeretete" . . . . Csak azt tudjuk, mit az írás 
h i rde t : „ M á s alapot senki sem vethet, azonkívül, mely 
vettetett, mely a Krisztus Jézus."1 (I. Kor. 3. I I . ) 

Ha e nemzet élni akar, meg kell értenie az életnek, 
az élet mesterének, a történelemnek szavát ; me» kell 7 7 o 
értenie az idők követelményeit. 

Évszázados kényszerűit elmaradásunk után haladásra 
hí a kor. Es miért ne ha ladnánk? miért ne vennők át 
az emberiség nagy, fönséges v ívmányai t? annak a pol-
gárosultságnak, haladásnak csodás müveit, melynek fejlő-
dését élethalál-harczainkkal mi védtük, mi biztosí tot tuk?! 
— A haladás győzelmeiből jogunk van kivenni részünket. 
És kötelességünk. 

Mert e nemzetet szellemben erkölcsben, jólétben meg-
erősödve kell jövő évezrede felé indítanunk. S itt vezér-
igazság, hogy a kereszt az emberiség haladása'nak zászlaja, 
a kereszténység annak zászlótartója volt mindenkor. 

A mi szép, a mi nagy, a mi igaz van az emberiség 

ben, századok folyamán, a századok követelményei szerint 
a kereszténység fejlesztette, nevelte erőre azt. Nincs okunk 
azért az űj idők eszméitől visszariadnunk : a mig él 
bennünk Isten igazsága, élnek az ő igazságainak örök, 
megdönthetetlen eszméi. 

Kifejlett, megerősödött nemzetünket e terebélyes, 
erős törzsű fát, nem kell törzsökéig lecsonkitanunk, nem 
kell gyökeréig visszavágnunk, csak azért mert tán ágain 
fat tyúhaj tások is sarjadnak, mert tán minden gyümölcse 
nem érett és akad f a n y a r . . . A mi egészségtelen, lesorvad, 
elszárad ; az idők fuvalata, tán zivatara, lerázza, elsöpri 
az elhalt r é s z e k e t . . . de d'szében áll, virulva növekszik, 
gyümölcsözik e fa tovább — csak gyökere maradjon ép ; 
csak éljenek dicső multunk éltető traditiói, csak éljenek 
bennünk azok az örök eszmék, azok a mély meggyőző-
dések, melyek hazánkat évezredes létre fejlesztek, szilár-
diták. 

Panaszt ha keltenek is állapotaink, ha közéletünk 
tünetei aggodalommal, eíégületlenséggel töltenek is e l : 
csüggedni nem szabad, e nemzet jövőjén kétségbeesni 
nem szabad. — Hisz a nemzetek élete, nem rövid évek 
élete. Es még erősebb válságokból, nehezebb időkből 
vezetett ki az Ur keze. Az ő szemében egy évezred, csak 
mint a tegnapi nap. (89. Zsolt.) Kik az Urban bizurk, 
kik az ő munkatársai vagyunk : alkalmazzuk ezt a mértéket 
bajainkra, a nehéz idők tar tamára. És nyugtasson meg, és 
emeljen föl az örökkévalóság nagy gondolata, és nyugtas-
son meg és emeljen föl a vallás örök igazságainak ereje. 
Más időket is legyőzött, más időkben is győzelemre vitte 
a jó t ez e rő ; miért tört volna meg csak most annak ha-
talma ? miért nem biznánk hitünk igazságainak békés 
mindenhatóságában? Ne féljünk. Mig a nemzetek szaba-
dok akarnak lenni, -— mindig szükségük lesz vallásra: 
mer t a szabadság vallás nélkül veszedelem. Csak a zsar-
nokság, a kényuralom lehet el nélküle. És ha „a vallás 
igazságaival fényt gyúj to t t az elmékben mindenkor, ha 
csodás erejével minden fájdalomra írt nyújtott , ha a nem-
zeteket sokkal biztosabban megvédte, mint a törvények s 
a fegyverek:" a vallás ez örök hatalma megmarad . . . 
Miért ne állanánk hát oda ennek erejével vezérül a felvi-
lágosultság, az erkölcsiség ú t já t keresők élére? Miért 
térnénk le az igazságok békés hirdetésének apostoli ntjá-
ról ? Miért mi, különösen is mi : magyar papság, a hazá-
já t megsirató Jézus papjai, az apostoli király apostoli 
nemzetének papja i? kik egyek voltunk e nemzettel kez-
dettől mindig; vérünk omlott csatáin; szellemünk vezér-
kedett közéletén. Az u j idők bonyodalmai meg ne zavar-
janak. Őseink nagyobbakkal küzdöttek meg. És hitbuz-
góíáguk, hazafiságuk legyőzte azokat. Ma uj feladatok uj 
munkát várnak tőlünk. Erő keil e nemzetnek, az össze-
tartás e re je : szilárdítsuk ezt. Tegyük meg e szeretett nem-
zetért, e szegény hazáér t ! . . . Még ha elfeledni, tőlünk 
elválni akarna is' e nemzet, — de nem teszi, nem teheti, 
mert hálátlan nem lehet soha — mi szivünket el nem sza-
kaszthat juk, el nem szakasztjuk tőle soha! — Ott leszünk, 
legyünk ott kezünkben az evangéliummal; a béke, a rend, 
a tisztesség, a becsület, testvérszeretet törvénykönyvével ! 
— Síívünkön a szeretet tüzében forrjon át ajkunk minden 
-szava! — Induljunk e nemzettel egygyé forrva a jövő 
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dicsősége f e l é ! M u l t u n k a t m e g nem tagadva , büszkén, 
bá t r an , b iza lommal i n d u l h a t u n k ! 

* 

Multada t m e g nem tagadva , b iza lommal indulha tsz 
te is nemzetem, édes m a g y a r népem. Vi lág í t sa be u t ada t 
a kereszt , Kr isz tus keresz t je , mely bev i lág i t á a v i l ág 
ú t j á t . R a g y o g j a be jövőde t a kereszt , ko ronád keresz t je , 
mely b e r a g y o g t a mul t ada t . Áraszsza á ldásá t k i rá lyod fe jé re , 
k i rá lyod é l tére ! Bo ldog k i rá ly lya l bo ldogan , e lőre n e m z e -
tem ! Vezessen, vigyen ha lha t a t l anságod ösztöne, r e m é n y e ! 

É v e z r e d ü n k magas la t án , m i r ánk , j e l en nemzedékre , 
N é b ó hegyének végzete vár. Az igé re t fö ld jé t , az ú j ezer 
évet más nemzedékek veszik b i r t o k u k b a . . . De l e lkünkben 
már is e l foglalva t a r t j u k azt ; l e lkünk az ú j évezred dicső-
ségén m e r e n g . . . . D i c s ő s é g é n . . . oh, t án szenvedésein, 
má r t í r omságán ! — Oh, tán m e g kell ú ju ln i a harczok 
z iva ta rának , a r o m o k gyászának . . . egy ezredéves szenve-
d é s n e k . . . v i szontagságok ú j t ű z p r o b á j á n keresz tü l j u t el 
h iva tása be tö l tésére a magya r . — I m á d k o z z u n k ér te ! . . 
Mi e lmu lunk , nemzedékek e lmúlnak nemzedékek re — de 
hirdesse honszere te tünk a késő jövőnek , hirdessék m é g 
pora ink is : szere t ték az ősök a hazá t és m e g t a r t o t t á k ; 
sze re t tük mi a hazá t és m e g t a r t o t t u k — szeressék ők is, 
hogy meg ta r t s ák az idők végéig. 

Az idők végéig. Is ten, nemzetek I s t e n e ! Te szabod 
ki ennek ha tá ra i t , egyedül Te vezetheted odáig e nemze te t . 
Oh vezesd, szeresd őt ! Vérével , könyeive l , hűségével , 
szerete tével t u l a j d o n j o g o t szerzet t ő e fö ldre — i r g a l m a d d a l , 
igazságoddal , me lyér t há lá t zengünk , ta r t sd m e g őt j ogos 
örökében ! 

A Te dicsőséged l egyen az ő dicsősége, h a l h a t a t l a n 
dicsősége. Örökké á ld jon ő Téged , a T e nemzeted ; és 
Te, áldd meg, oh Isten, áldd m e g a m a g y a r t ! A m e n . 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
I r t a : Dr Túrt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 

Mielőtt a zarándoklatnak Lourdesban töl-
tö t t három napjáról beszámolnánk, szükségesnek 
látjuk, hogy Lasserre nyomán Lourdesnak múlt-
jából egyet-mást elmondjunk, és hogy az ott 
szünet nélkül előforduló csodákat ismertessük, 
melyek miatt gr. Zichy Géza a méltán nagy fel-
tűnést okozott jeles felolvasásában Lourdesot 
„a csodák honának, egy meseországnak, mely 
mint egy meteroid leesett az égből", nevezi. 

Lourdes, hatezer lakóval biró városka, a felső 
pyrenei megyében (Hautes-Pyrenées) fekszik, a 
lavedani hét völgy torkolatánál, a tarbesi síksá-
got bezáró halmok végső emelkedései és az első 

A „—" jelzett helyeket 1. Dr Samassa József egri érsek 
1885. decz. 25-i (Honfoglalásunk évezrede) körlevelében. 

meredek lejtők között, melyekkel a ma as hegy-
ség kezdetét veszi. Az ódon városnak egyenetlen 
talajon épitett házai terv nélkül csoportosulnak 
egy magas, szabadon álló szikla tövében, mely-
nek ormát a régi vár díszíti, mig az uj város 
fehér épületei, fényes szállodái és menházai a 
kissé távolabb eső halmokra és völgyekbe van-
nak építve. A sziklának a várossal ellentétes 
oldalán a Gave folyam kígyózik keresztül, mely 
vizét az örökös jéghegyek ós hómezőkből előtörő 
különféle patakokból nyeri, és nagy gyorsasággal 
tova siető habjai Pau mellet t az Adourral egye-
sülvén, az at lanti oczeánba szakad. A várnak 
egykor nagy jelentősége volt, a mennyiben a 
puskapor feltalálása előtt majdnem bevehetetlen 
erőd a pyrenei örök havasoknak kulcsa volt. 

A hagyomány azt tar t ja , hogy Nagy Károly 
a Mirat saracén vezér ellen viselt hadjáratában 
a lourdesi erősséget nem tudta hatalmába kerí-
teni. Azon pillanatban, melyben az ostromot abba 
akarta hagyni, egy sas repült a körülzárolt vár 
legmagasabb tornyára, és egy halat e j te t t le, 
melyet Mirat a király táborába küldött, annak 
jeléül, hogy az élelmiszerekből még nem fogytak 
ki egészen. 

Mivel a hal azon korszakban gyakran elő-
forduló keresztény jelvény volt, Mirat, ebben az 
Isten ujj mutatását látván, a keresztény hitre tért , 
a keresztségben Lorn s nevet nyert, és mint ke-
resztény lovag a boldogságos Szűz, az Isten 
Anyja szolgálatának szentelte magát. *) Ezóta lett 
Lourdes városának czimere bástyán álló sas, mely 
csőrében pisztrángot tar t . Legújabban hozzáadták : 
Sous l'egide de Marie. (Mária oltalma alatt.) 

A lourdesi erősség az egész középkoron á t 
rettegésben ta r to t ta a vidéket, amennyiben azt 
majd az angolok, majd pedig a Bigorre ós Bearn 
grófok bírták, kik rablókalandjaikról és kegyet-
lenkedéseikről messze földön ismeretesek voltak. 

(Folytatjuk.) 

*) Néme ly k rón ikások szerint Lourdesnak régi e lne-
vezése -Mirambel Mira t nevétől származik , és midőn Mi-
r a tbó l a keresz tségben L o r u s le t t , a Mi rambel elnevezés 
he lyébe a Lorda , Lourdes lépe t t . Mások szerint a vá r 
e l ragadó ki lá tása mia t t neve l t e t e t t Mi rambel -nek (Mirat-
be l—vue belle), és Lourdes a latin L a p u r d u m - b ó l (Lapis 
a rduus) származik A vár — mint t u d j u k — tényleg egy 
erős és m a g a s sziklára van épitve. 
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ßubics Zsigmond püspök milléniumi 
föp. levele. 

(Vége.) 

Folyó évi május l - j é tő l 8 - iká ig bezáró lag minden 
•este, midőn az U r a n g y a l á r a ha rangoznak , a rendes h a r a n -
gozáson kivül m é g egy fél ó rá ig szóljon a h a r a n g , annak 
je léü l , hogy elérkezet t a nagy nemzet i ünnepség ideje . 

Május 10-én, vasá rnap , a szent mise m i n d e n ü t t a 
l e g n a g y o b b diszszel és ünnepélyességgel t a r t a s sák , co ram 
expos i to Sanct iss imo. E n a p r a a t e m p l o m o k a t , a menny i re 
ez t a kö rü lmények és a hivek viszonyai engedik, a l ehe -
tőséghez képes t v i rágokka l , l o m b f ü z é r e k k e l és egyéb 
ékességekkel fel kell disziteni. Szent mise e lőt t minden 
p l é b á n i a t e m p l o m b a n szent beszéd he lye t t a lelkész fel 
f o g j a olvasni hiveinek azon körlevelet , melye t ez a l k a l o m -
ból magam fogok hozzá jok intézni és ped ig magya ru l , de 
ezen kivül azon nyelven is meg f o g j a azt a h iveknek m a -
gyarázn i , a mely nyelven rendszer in t h i rdet i az I s ten 
igé jé t . Kör levelem felolvasása u tán — ott , a hol t ö b b 
p a p van, assistenciával — a lelkész az ol tár előt t a szo-
kásos módon a Te D e u m l audamus t f o g j a in tonálni , s ez 
a j t a t o s ságo t ugy kell végezni , min t a h o g y eddig szokás-
ban volt . A szent mise missa can ta ta lesz, s a T a n t u m 
e rgo eléneklése u t án az ol tári szentséggel áldás adat ik . A 
szent mise u tán a pap az ol tár legalsó lépcsőjére he lyez-
kedvén, in toná l ja a Veni Sancte Spi r i tus t és ezt az a j t a -
tosságo t is a szokásos módon kell elvégezni, minek m e g -
t ö r t é n t e u tán a Genitori Geni toque eléneklésével áldást ád 
a hivekre , s ezzel a délelőtt i ünnepség véget ér. A T e 
D e u m l audamus legyen a m a g y a r ka tho l ika egyház 
b á l a i m á j a is tenhez, a miér t m e g e n g e d t e érni n e m z e t ü n k n e k , 
h o g y i m m á r ezer esztendeje l a k j a e h a z á t ; a Yeni Sancte 
pedig k ö n y ö r g ő esdeklő imá ja , hogy m i n d n y á j a n be te lvén 
az 0 Szent le lke adománya iva l ezentúl is képes legyen 
hazánk j avá ra munká lkodn i . 

Ugyanezen nap dé lu t án j án a helyi szokás szer in t 
vecsernye vagy l i tánia lesz, s a hol ezt a lelkész végzi , 
o t t szintén cum exposi t ione Sanct iss imi és áldással . 

Ezen a napon ugy a délelőt t i m in t a délutáni isteni 
szo lgá la ton mindenüt t , a hol csak lehe t magya r lesz 
az ének. 

A hazáér t szóló azon imát , melye t a hívekhez in té-
zendő kör levelem végén fogtok ta lá lni , m á j u s 17-ikétől 
kezdve ok tóber végéig minden vasár - és ü n n e p n a p a szent 
mise befejeztével , hangosan el f o g j á t o k imádkozni , és pe -
d ig először m a g y a r u l azu tán pedig azon nyelven is, mely 
p lébán iá tokon m é g szokásban van. 

Ok tóbe r 31-én, szombaton , az esti harangszó a lkal -
mával minden t e m p l o m b a n egy órá ig zengjen a h a r a n g , 
jeléül annak , hogy az egész országra szóló ünnepé lyessé -
g e k be fe jez te t t ek . 

* 

H o g y hazánk i f j ú sága , a jövő reményei , k ivegyék 
ré szöke t a mil léniumi ünnepségekből , s hogy a nagy és 
dicső mu l t emlékének illő ünnepies felelevenítésével vallá-
sosságukban , nemzeti önérze tökben és hazaszere te tökben 
megerősödve g y a r a p o d j a n a k , ezen ünnepé lyességeken kivül 

m é g egye t kell t a r t an i má jus 17-én, és pedig mindenüt t , 
a hol a ti vezetéstek a l a t t álló iskola van. 

E z e n iskolai ünnepé lynek igen nagy a je lentősége. 
M e g kell belőle t anu ln ia az i f j ú ságnak , hogy a vallást 
és a h a z á t szeressék, azokhoz hűségge l r agaszkod janak , 
azokér t ha kell, é l töket áldozzák, s minden kö rü lmények 
közö t t azoknak j avá ra , n a g y s á g á r a , fe j lődésére köz re -
m ű k ö d j e n e k . 

E z e n iskolai ünnepé ly t épen azért , hogy annak 
j e l en tőségé t jó l f e l fog ják , lehe tő leg külső leg is diszesen 
kel l megül len i . I n t ézked j e t ek t e h á t vállvetve a t an í tókka l , 
h o g y ezen a lka lomra az iskolai épü le te és annak kö rnyéke 
t iszta legyen, a ház és a t an t e r em, hol az ünnepé ly 
t a r t an i fog, l ehe tő leg nemzet i szinü zászlókkal és lomb-
füzé rekke l diszítessék. A díszítésnél okvet lenül szerepelnie 
kell a m a g y a r nemzeti színnek, fő leg a nemzet i zászlónak. 
N é h á n y ív vörös fehér és zöld szinü pap í r , egy kevés 
r agasz tó s néhány pálezika segí tségével könnyen készí thet 
a t an í tó 1 6 — 2 0 darab ap ró zászlócskát , melyeke t ke t tőnkén t 
ke resz tbe téve a fa l ra a lka lmaz. Magya ro r szág fali t é r -
k é p e k i f ü g g e s z t e n d ő a k á r a fa l ra , aká r az i sko la táb lá ra , 
és v i r ágga l vagy zöld levélkoszoruval , vagy nemzet i szinű 
csokor ra l díszí tendő. Az i sko laépüle t homlokza ta az utczán, 
s oldalfalai az udvaron zöld g a l y a k k a l diszi tendők. Kivül 
az a j tó fe le t t ké t zászlócska, s ha a tan i tó ér t hozzá, 
egy -egy hazafias fe l í rás (pl „Isten áld m e g a m a g y a r t " ) 
f üggesz t endő ki. De ne csak az iskola á l l jon ünnepi 
díszben. Igyekezzék a t an i tó az e lö l já rók közreműködéséve l 
odaha tn i , hogy ha van a községben nemzet i szinü zászló, 
az mind ki tüzessék aká r a köz- aká r a magánépi i le tekre . 
H a az idő já rás és a helyi viszonyok megengedik , lehet 
az ü n n ep é ly t az i skolaház udva rán is t a r tan i . Az ünnepé ly re 
m e g kell hívni a ha tóságot , az iskolaszéket , a szülőket , s 
az összes tanköte les , t e h á t az ismétlő iskolás gye rmekeke t 
is, kik lehető leg te l jes számmal j e len jenek meg . 

A g y e r m e k e k ezen a lka lomra t isz tán és csinosan, s 
ha van nek ik , ünnep lő r u h á j o k b a öl tözve je len jenek meg. 
A l eánykák v i r ágkoszorúva l fe jőkön és nemzet i szinü cso-
ko r ra l vagy sza lagokka l legyenek ékesítve, s mindkét 
nembel i g y e r m e k e k mel lökön a M a g y a r Tan í tók Kaszinója 
állal k ibocsá tandó és da rabonkén t néhány k ra j ezá rba ke-
rü lő mi l lén iumi é r e m m e l . x ) 

Az ünnepé ly so r r end je a következő l esz : 
1. A g y e r m e k e k regge l 8 ó rá ra megjelenvén az is-

ko l ában , onnan nemzet i szinü zászló elővitele mel le t t a 
t e m p l o m b a vonulnak ó rakor kis mise, melyben az 
i f j ú s á g m a g y a r u l énekel . Mise a la t t az „ 0 Isten Szent 
Fö l ségede t " , és az „ I m á d u n k szent os tya" kezdetű énekek 
éneklendők. Mise u tán ünnepé lyes felvonulás az ünnepély 
sz ínhelyére . Oda érkezvén s rendben elhelyezkedvén 

2. az i f j ú s á g énekel je el Kölesei H y m n u s á t ( Is ten 
áld m e g a magyar t . ) 

3. A lelkész, min t a ka thol ikus iskola igazga tó ja , 
olvassa fe l m a g y a r nyelven azt a kis beszédet, melyet ez 
a lka lomból én fogok az i f jú sághoz intézni, és melyet 
annak idejére m e g fogok küldeni. Oly helyeken, hol a 

!) A hírlapokból fogtok értesülni, hol és mikor lesznek ezen 
érmek kaphatók. 
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szülők még nem értik eléggé nyelvünket , a tani tó módja 
el annak t a r t a lmát a nép nyelvén is, hogy tudják , mit 
mondunk ez alkalommal gyermekeiknek. 

4. Ezu tán a jelenlevők eléneklik Vörösmar ty Szóza-
i á n a k („Hazádnak rendület lenül") két első versszakát. A 
többi t folytatólagosan valamelyik serdültebb gyermek 
elszavalja, s mikor a köl temény e szavaihoz ér „Ez a 
föld, melyen annyiszor", stb. kezével megérint i Magyar-
Országnak a falra vagy a táblára függesz te t t és nemzeti 
szinü csokorral diszítet térképét , s azután végig szavalja 
a köl teményt . 

5. Ezek után az i f júság közül azok, kik szorgalmok 
és a szavalásban való jár tasságok által k i tűntek, szaval-
janak néhány hazafias köl teményt . Ezen czélra legalkal-
masabbak azok, melyeket könnyebbségtekre , a szavalók 
által való betanulás czéljából nyomtatásban ide mellékelek. 

6. Ezen hazafias köl temények elszavalása után oszszá-
tok ki az én nevemben azon ju ta lmaka t , melyeket minden 
egyes iskola számára annak idején meg fogok küldeni, 
s melyeket azon gyermekek kapjanak aká r fiúk akár 
leányok, kik jóviseletben és a magyar tö r téne t tanulásában 
leginkább ki tünte t ték maguka t . Hogy azonban minden 
gyermeknek legyen emléke erre a szent és nagy napra, 
"valamennyien kapjanak egy kis emléket . E r r e legalkal-
masabbak az Országos Kath . Tani tói Közgyűlést rendező 
bizottság intézkedése folytán ezen a lkalomra készülő s a 
Boldogságos Szűz hazánk védasszonyának és Szent Is tván 
első apostoli k i rá lyunknak képeivel díszített és 896—1896 
fel irat tal ellátott érmek és képecskék ; ezek beszerzése 
kevésbe fog kerülni, s minden gyermek kapjon ezekből 
az ünnepség napján. Hol, mikor és mily á rban lesznek 
azok beszerezhetők, arról a h i r lapok ú t ján fogtok értesülni. 

7. Ezután valamelyik serdültebb gyermek mondja 
el ezen kis beszédet : 

Kedves testvérek és tanulótársak ! 
Midőn a véghetet len jóságú és bölcseségü Isten 

kegyelméből nekünk mint gyermekeknek megadato t t 
azon r i tka kegyelem, hogy az apáink által vérrel 
szerzett hazánk ezeréves fenállásának emlékünnepét 
megülhe t jük ; tegyünk ma ünnepélyes Ígéretet és erős 
fogadást , hogy szent h i tünket és val lásunkat édes 
hazánkkal együt t szeretni fog juk és annak hü gyermekei 
hasznos polgárai leszünk ; hogy egész életünkben mindig 
az édes haza felvirágoztatására fogunk törekedni szorgal-
munkkal és polgári erényeinkkel, s ha kell é le tünket 
és vérünket fel fogjuk áldozni érette. Végül ké r jük a 
nemzetek Istenét, hogy áldja meg hazánkat , védelmezze 
külső, belső veszedelemtől, tar tsa meg és tegye nagygyá, 
dicsővé a jövő ezredévben ! 

8. Imádkozzátok el úgy, hogy a gyermekek utánatok 
mondják azt az imát melyet a hazáér t el imádkoztatok 
az egyh ázi ünnepély alkalmával, s a melylyel a hívekhez 
intézet t szózatom végződik. 

9. Az ünnepély végén az i f júság énekelje el Vörös-
marty Szózatát. 

10. Ha valahol a közelben tör ténelmileg nevezetes 
hely, épület, rom, vagy tér volna, a gyermekek nemzeti 
szinü lobogó alatt az ünnepély befejezte után oda kivonul-
ha tnak és onnan a tani tó által tar tandó buzditó, hazafias, 

de rövid beszéd és a Szózat eléneklése után hazatérhetnek 
s ezzel az ünnepély véget ér. 

Minthogy pedig ezen iskolai ünnepélynek czélja az, 
hogy a gyermekek jól megér tsék miről van szó, azért az 
oly iskolákban, hol a gyermekek még nem értik eléggé 
a magyar nyelvet, úgy az én beszédem, mint az, melyet 
a 7-ik pontban közöltem, tót nyelvre fordítva adandó 
e lő ; a mellékleten küldöt t köl temények helyett pedig 
más hazafias köl temények szavaihatók, de ha ezek közül 
valamelyik meg van tót nyelven, úgy ezek szintén eisza-
valandók. 

Óhaj tandó, hogy ezen ünnepélyes a lka lomra dicső-
ségesen uralkodó szent atyánk XII I . Leo és szeretet t 
apostoli királyunk, I. Ferencz József arczképei beszerez-
tessenek és feldíszítve az ünnepély színhelyén ki tüggesz-
tessenek. 

A mely lelkész vezetése alatt több iskola van. név-
szerint a leányegyházakhoz tar tozó iskolák, azokat a 
lehetőség szerint az anyaegyházba kell összevonni, hova 
ha a távolság óránál nem több és az időjárás a gyerme-
kek egészségét nem veszélyezteti, tani tójok vezetése alat t 
jőjenek. 

Minthogy a fent 1 —10 pontokban közölt p rog ramm 
az elemi, főkép a falusi népiskolákban tar tandó ünnepélye-
ken végzendők min imumára vonatkozik, egyházmegyémben 
pedig ezeken kivül néhány kathol ikus je l legű felsőbb 
fokoza tú iskola is van, minők pl. a rka th . férfi tanitóképző 
rka th taní tónőképző a Sz. Ursolyarendű felső-leányiskola, 
a polgári fiú- és leányiskola, ismétlő ipariskola, kereske 
delmi ismétlő iskola, mindezek Kassán, az ipariskola 
Alsó-Meczenzéfen, az angolkisaszonyok eperjesi intézete, 
stb., a melyekben a p rog ramm némileg bővebb lehet, és 
az i f júság kissé nehezebb, prózában irt darabok betanulá-
s á r a is képes, az ily iskolákban a fenti p rogramm kibővít-
hető oly részletekkel, me lyeke t az ünnepélyt rendező 
meg ta l á lha t azon kétféle kiadványban, melyek az iskolai 
ünnepélyek rendezésének czéljából a napokban megje lentek 
és minden könyvárusnál kapha tók . [Ezek 1. Ezer éves 
Magyarország. Emlékfüze t iskolai használatra és a magyar 
nép számára. Szerkesztette Újvár i Béla. Ara 20 kr. — 2. 
Ezer esztendő, a milléniumi ünnepség anyaga a nép-
iskolákban. Szerkesztet te Sretvizer Lajos. Ára 10 kr. 
Mindkettő Budapesten jelent meg»] 

Természetes, hogy a fentebbiek szerint rendezendő 
ünnepély némi költséggel jár . Ez a költség vagy az 
iskolák, s a kol lehet a templomok pénztárából vehető, 
vagy kérhető a községek pénztárából is. A szülők is 
j á ru lha tnak hozzá apró összegekkel, és ha ebből sem 
telnék ki a szükséges összeg, akkor nemes és jólelkű, s 
tehetősebb hivek közöt t i gyűj tésből össze lehetne azt 
hozni . ' 

Az iskolákban tar tandó millenáris ünnepély kiegészítő 
része legyen az, hogy május 18-án az iskola udvarán , 
vagy az iskolaépület homlokzata előtt, vagy a község 
más valamely alkalmas helyén, pl. a falu végén állani 
szokott feszület vagy szent szobor körűi néhány hárs, 
szil, tölgy, vagy egyéb, századokig élő fa ültettessék. E 
fáknak neveket is lehet adni (pl. Árpád, Szent István, 
Szent László, Hunyadi Mátyás, Ferencz József, Erzsébet) . 
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A fák elültetésekor a lelkész mondjon egy rövidke alkalmi 
beszédet a fák jelentőségéről, kiemelvén azt, hogy a fák 
az Isten legnagyobb jótéteménye az emberekre nézve, s 
ezt a gondolatot röviden kimagyarázva. A faültetéshez 
meghívandó az elüljároság, az egész község és az iskolás 
gyermekek. 

Minthogy pedig ezt az iskolai ünnepélyt mindenütt 
a plébánosnak kell vezetnie, azon iskolákban, melyeknek 
tanulói akár az anyaegyháztól való távolság, akár egyéb 
fontontos okok miatt az anyaegyház iskolájába el nem 
jöhetnek, ez az ünnepély egy héttel később tartassék meg 
s ha több ily filiális iskola van, mindenikben, alkalmas 
időben. A mely leányegyházban nincs templom, ott az 
iskolai ünnepély annyiban változik, hogy a szent mise 
elmarad. 

Az iskolai millénáris ünnepélyt vezető és rendező 
lelkész és tanító urak az ünnepély megtartásáról , a lefolyt 
programm felsorolásával s a költségekre befolyt összegek 
kimutatásával szerkeszszenek egy-egy emléklapot, s azt 
az iskolaszéki tagokkal és az elüljároság tagjaival 
aláíratva a kerületi tanfelügyelő urak ut ján küldjék be 
az egyházmegyei főtanfelügyelő úrhoz, hogy ott egybe-
gyűjtetve, örök emlékezetül az egyházmegye levéltárá-
ban elhelyeztessenek. 

Az elmondottak szerinti módon fogjuk mi, tisztelendő 
testvérek, azon szerény körben, melyet a Gondviselés ne-
künk kijelölt, emlékezetessé tenni híveinkre és gyerme-
keinkre nézve azt a nagyfontosságú történelmi eseményt, 
Magyarország fennállásának ezredéves ünnepét. 

Iparkodjatok vállvetett buzgósággal ez ünnepet min-
denütt kellő fénynyel és csinnal rendezni, hogy annak 
fontossága ez által is szembeszökő legyen. 

Arégezetül felkérem a főtisztelendő alesperes urakat , 
mint a katholikus iskolák kerületi tanfelügyelőit, hogy 
bölcs tanácsukkal, buzdításukkal segítsenek a lelkész és 
tanitó uraknak abban, hogy ezen iskolai ünnepély minél 
jobban sikerüljön. 

Hogy mindezeket szeretett egyházunk és édes ha-
zánk javára és dicsőségére elvégezhessétek, azt kivánom 
a mit a nemzetek apostola irt a rómaiakhoz , a mi Urunk 
Jézus Krisztus malasztja legyen veletek, Amen." *) 

Kelt Kassán, püspöki székvárosunkban, az Ur 1896 ik 
esztendejében. ápril 19-én. 

Zsigmond, püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

f KÁROLY LAJOS 
kir. berezeg, praes. trónörökös. 

1838-1896. 

Igy akarta az Isten, a kinek akarata nélkül egy 
hajunk szála sem esik le fejünkről . Ismét egy támasz dőlt 
ki a király oldala mellől. Mi nemcsak azért gyászoljuk, 
mert kir. herczeg és praes. trónörökös volt a boldogult, 
hanem főleg azért, mert buzgó keresztény s egyházunknak 
igaz híve hunyt el benne. R. i. p. 

*) A rómaiakhoz irt levele XVI. rész 20. versében. 

B u d a p e s t , május 20. A magyar tudomány milléniumi 
imádsága. 

Tetszik ez a thema, mert nagy és mindenek fölött 
lelkesítő: azért íme visszatérünk reá. 

Yagy nem megragadó esemény-e az nemzetünk tör-
ténetében, hogy egy évre azután hogy a magyar törvény-
hozás a vallással szemben elkövette a gyengeségek, hogy ne 
mondjam lelketlenségek ne továbbikát, kimondva, hogy neki 
mindegy, bárki bármely vallást kövessen; még esetleg, ha 
semmi vallást sem követnek Magyarország népei, még az 
is mindegy neki, — hogy mondom egy évre e lelketlen, 
e vallástalan eljárás után, egymásután felkel a magyar tudo-
mány-egyetem és a magyar tudományos akadémia imád-
kozni és ezzel ország-világ előtt szemébe vágja a szabadelvű 
állampolitikának, hogy de bizony nem mindegy az, van-e 
ebben az országban vallás vagy nincsen, mert itt még a 
tudomány is leborul Isten előtt és vallást tesz az isteni 
Gondviselésről, tanuságul hiva a mult időket, s követésre 
buzdítva a jövendőket. 

Kállay Béni miniszter nagyszabású beszéde az akadé-
miában a király jelenlétében imádsággal végződött. Kállay 
Béni, a sokat tanult diplomata és államférfiú azt vonta le 
ezer év tanulságául nagyszabású emlékbeszédében, hogy a 
magyarnak, ha még soká, beláthatatlan hosszú ideig akar 
élni, folytatni kell a mult imádságát s kérni az Istent nem-
csak ajkain, hanem szívben és egész életével : „Is ten áld 
meg a királyt /" „Isten áld meg a magyart!u 

Nem kevésbbé jelentős és messzevágó az a nemzeti 
ima, mely milléniumunk alkalmából a magyar királyi tudo-
mány-egyetem milléniumi ünnepén a rector magniücus 
ajkairól f. hó 13-án az akadémia dísztermében felhangzott, 
a melynek emlegetésére és fejtegetésére kiváló örömmel, 
sőt dicsekvéssel térünk vissza. 

Dr. Lengyel Béla, a Pázmány által alapított tudo-
mány egyetemünk e. i. rektora, kutatásokban alapos, tanul-
ságokban gazdag milléniumi beszéde végén feledhetetlen 
jelenetet — mely méltó volna Munkácsy ecsetjére — idézett 
elő a hatalmas beszéd peroratiójával, a mely lelkes buzdítás 
és örökbecsű ima, a magyar tudomány Isten áldásaért esengő 
milléniumi imádsága. 

Álljon itt e nagybecsű buzdítás s e párját ritkító 
; magyar nemzeti ima, a magyar tudomány múltjának fényes 
I betetőzése, és jövőjének biztató előkészítése gyanánt, szó-
! szerint való szövegében : 

„Egyetemi polgárok! Yéssék emlékükbe a mai ünne-
pet. Yéssek szivükbe kitörülhetetlen betűkkel, hogy a má-

: sodik ezredév kezdetén az önök kezébe lesz e haza, e nem-
! zet sorsa letéve. Legyenek minden körülmény között hazafiak 

és bízzanak Istenben, a ki eddig oltalmazott bennünket; 
legyenek méltók reá, hogy megoltalmazzon a jövőben is. 
Kövessék atyáik példáját, a kik lángoló hazaszeretetökben, 
ha kellett, mindent áldoztak e hazáért, mert mélyen érezték 
azt, a mit a költő századok múlva énekelt: „A nagy világon 
e ki\ül nincsen számodra hely." 

És most emeljük fel szivünket 0 hozzá, a leg-
felségesebb Úrhoz Y a ki megengedte e nagy nemzeti 

I ünnepet elérnünk; a ki hazánkat egy évezreden ke-
j resztül megoltalmazta. Részesítse e nemzetet jövőben is 
1 oltalmában. Adja áldását fiaink munkájára, hogy örökségök 
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meggyarapodva szállhasson utódaikra. Adja áldását apostoli 
királyunkra, hogy atyai szive sugallta jóságával, bölseségé-
vel még sokáig vezérelhessen bennünket. Engedje elkövet-
kezni a második évezred végét; engedje, nogy akkor utódaink 
hálatelt szivvel emlékezhessenek meg rólunk, mint a hogy mi 
hálatelt szivvel emlékezünk meg elődeinkről ; engedje, hogy 
elmondhassák akkor : mily kicsiny volt Magyarország, s mily 
nagygyá, hatalmassá és dicsővé lett." 

A magyar tudomány a milléniumi imájával kezünkben 
sorompóba hivjuk ki a jövő századok egymásután követ-
kező nemzedékeit. Ha akadna közöttük, — ne adja I s t en ! — 
nemzedék, mely tagadni akarná az Istent, s lábbal tiporni 
készülne a keresztény vallást, a magyar nemzet legfőbb 
oltalmát és végső menedékét: mi a magyar tudomány e 
nemzeti milléniumi imájával a kezünkben tiltakoznánk Isten 
és emberek előtt az ellen, hogy valaha Magyarországot, s 
benne a magyar tudományt, az istentelenség és vallási hit-
közöny magáénak tekinthesse. 

A budapesti kir. tudomány-egyetem milléniumi imája 
a jövő nemzedékekre nézve dicsőséggel de egyszersmind 
kötelességekkel járó örökség. 

A milléniumi ünnepen Istenhez imádkozó tudomány-
egyetemben a vallást fitymáló könnyelműség — nem lehet 
otthon soha! A magyar tudomány-egyetem szelleme a 
milléniumon kiparancsolta a múzsák szent csarnokaiból az 
átheismust és a vallással szemben való meggondolatlan-
ságokat ! 

Következetesség a tudomány legfőbb törvénye, legfőbb 
kötelessége ! 

A következetesség pedig Istenhez vezeti az Őt kereső-
ket ; Istennél állandóan megtartja, a kik Őt a következetesség 
utján megtalál ták! ? ? 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A budapesti katholikus kör milléniumi ünne-

p é n e k k é t f é n y p o n t j á r ó l óhajtunk itt röviden megemlé-
kezni. Az egyik az a költemény, mely a Kath. Kör millé-
niumi pályadiját is megnyerte. „Ezer év" a czime, Sajó 
Sándor a szerzője. Ifj . Rapaics Radó szavalta el a nagy 
ünnepnapon. Végső akkordja — ez az i m a : 

Hatalmas Isten ! a magyar hazája 
Hadd legyen mindig boldog és szabad! 

Az ünnep másik fénypontja Hummer Nándor, a Sz. I. 
Társ. titkárának ünnepi beszéde volt arról, hogy mit köszön-
het Magyarország a katholicizmusnak. Szerző szemünk elé 
állitja s mintegy kézzel tapinthatóvá teszi azt, hogy a 
magyar nemzet e földön igazibb barátot s buzgóbb segítőt 
nem bír, mint a kath. egyházat s annak élén a pápát. A 
magas szárnyalású értekezés czime: „Az ezredéves magyar 
nemzet és a katholicizmus." 

.Van-e a föld kerekségén nemzet, melynek ezeréves 
múltjában a katholicizmus mint államfentartó tényező 
nagyobb dicsőítésben részesülne, mint az a mi legdrágább 
kincsünk, szent koronánk közjogi elméletében nyilatkozik? 
A szent koronát a pápa, az összes kereszténység feje, 
Krisztus földi helytartója adta a magyar királynak, e tény 

m a g a nyilvánvaló kapcsolat a nemzet és a katholicizmus 

között. Törvényeink szerint csak az a magyar király, ki a 
szent koronával megkoronáztatik. Országunk alaptörvénye 
az, hogy a magyar királynak katholikus vallásunak kel l 
lennie, ha nem katholikus, magyar király nem lehet. Ott 
van e törvény már szent István decretumában, s utoljára 
megerősíttetett s újból beczikkelyezte a törvényhozás 1723-
ban. Hát kell-e nagyobb harmónia két államalkotó tényező 
között? A magyarság államalkotó tényezői között dombo-
rodik-e ki egy is oly fenséges eszmében, mint a katholi-
cismus, épen a leghatalmasabb jogforrásnál? 

De e tényezőnek hatása nyilatkozik más szempontból 
is tekintve. 

Az ősalkotmányban a királynak hatalma nagy, s akara-
tának befolyása oly természetű, hogy mellette a kiváltságos 
rendek akarata szük korlátok közé szoríttatott, majdnem 
megsemmisült. Volt idő — még nálunk is - — - a mikor a 
király despotismusa veszedelmes volt az egész nemzetre s 
ha nincs erő, mely azt megfékezi, romlását idézi elő a 
magyar nemzetnek. 

A példák, tények bizonyítanak. 
Mikor Aba Sámuel király 150 nemes vérébe fojtotta 

királyi féltékenységét, ki volt az, ki a gyenge eszű zsarno-
kot a templomban nyíltan támadta m e g ? A katholicizmus-
nak egyik papja, Gellért püspök, a ki nyíltan szemébe 
mondta e szavakat a vérengző királynak: 

Te pedig, király, bűnbocsánatot nem érdemelsz, mert 
kardod ártatlanok vérétől párolog 1 

Mikor Róbert Károly, a magyar Anjou-dinasztiának meg-
alapítója, az egész müveit világra kiterjedő politikájában, 
nagy alkotásai közepett megfeledkezett a magyar alkotmány 
sarkalatos követelményéről s alkotmányellenesen 8 éven át 
nem tartott országgyűlést, a magyar püspöki kar, mint egy 
szál ember kelt föl a nemzeti jogok védelmére, a legna-
gyobb sietséggel zsinatot tart Kalocsán, s ott egyhangú 
határozattal kimondják: 

— Ha a király az ország törvényeit nem akarja meg-
tartani, egyházi átok alá fogják vetni. 

Avagy felemlitsem-e, hogy Mátyás király, a hatalmas 
Hunyadi-sarj önkénykedő hajlamai ellen ki mert tiltakozni? 
Az ország prímása Vitéz János esztergomi érsek. 

Es elfelejtkeznénk Széchenyi Pál kalocsai érsekről, 
kinek emlékét a „haza bölcse" Deák Ferencz is annyi ke-
gyelettel szőtte be egyik emlékezetes beszédjébe. Széchenyi 
Pál merész és határozott fellépése mentette meg akkor a 
magyar alkotmányt. 

Vagy azt hiszszük, hogy a legújabb kor, a nemzeti 
elnyomatás súlyos korszaka szűkölködnék tétele n bizonyí-
tására való tényekkel? Honnan indult meg az alkotmányos 
élet első mozgalma ? Mi adta a legelső lökést a nemzeti 
ujjáébredéshez ? . . . Az esztergomi primási palota és benne a 
magyar főpapság. Ki volt az, a ki a megyék felosztását 
elrendelő patens ellen először emelte föl tiltakozó szavát? 
Scitovszky primás és utána Bartakovics, az egri érsek. 

E tények mind bizonyítják azt, hogy a katholicizmus 
hierarchiája nemzetünk ezeréves múltjában az államfentartó 
katholicizmnsnak hatalmas alkotásaival azon tényezőnek volt 
eszköze, mely egymagában következetes az egész történe-
tünkön keresztül, támasza, oszlopa annak a népnek, annak 
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az államnak, mely Európa összes országai között a leg-
magasztosabb miszsziót végezte. 

Azt mondtam, hogy a magyar nemzet missziót tel je-
sített . Avagy az ezerév mesgyéjén bizonyításra szorul e 
t é t e l ? Hányszor állott nemzetünk a halál torkában, küzdve 
léteért , küzdve Európa keresztény országainak biztonságáér t * 
s mikor re t tenetes tusáiban, viaskodva ezer ellenféllel, e 
nemzet önfeláldozó hösiséggel élet-halál harczot viv milliók 
javáért , mikor királyai, a dicső', a nagy királyok kétségbe-
esetten véres kardot hordoznak szét e hazában, mikor király, 
fó'pap, főúr, köznemes és pór, i f jú és öreg kardot , kaszát 
ragad, hogy hazájáér t , szent val lásáért , a müvei t nyugat 
biztonságáért életét ontsa, -— a borzalmas küzdelmekben 
elhagyja e dicső nemzetet mindenki, nincs bará t ja , nincs 
szövetségese csak egy — a római pápa, a kathol icizmusnak 
feje, az, ki döntő tényezőként szerepelt a magyar királyság 
megalapí tásában, s ki kilenczszázeve£~1ülami lé tünk hosszú 

ideje alat t sohasem hagyot t el bennünket . 

(Vege köv.) 

IRODALOM. 
4 - Szülik József K ö l t e m é n y e i é s Műfordi tásai . A 

köl tő nővérének megbízásából sa j tó alá rendez te Lévay 

Mihály. Budapes t , 1896. 16-r . 319 1. 

E l s ő r a n g ú díszmunka, mely i roda lmunka t igazi szép-

ségekkel gazdag í t j a . 

= A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e . Az „ A t h e n a e u m " 
r. t á r saság k iadásában meg je lenő „A magyar nemzet tör-
ténete" czimü tíz köte tes nagy m u n k á n a k (mil léniumi ki-
adás) 69., 70 és 71. füze te megje len t , melyek F r a k n ó i 
Vilmos dr VA Hunyadiak és Jagellók kora" nagyszabású 
monográ f i á j ának , a vál la la tban a negyedik kö t e tnek , foly-
t a t á sá t képezik. A tudós szerző Hunyad i László k ivégez-
tetésének és V. László ha lá lának körü lménye i t nagy rész-
le tességgel i r j a le és a köz tuda tban e l te r jed t fe l fogássa l 
e l lentétben k i m u t a t j a , hogy V. László a pest isszerü j á r -
ványnak esett á ldozatul h á r o m napi be t egség u tán és nem 
méreg ál tal öl ték meg. E z u t á n megkezdi F r a k n ó i Vi lmos 
a ha rmad ik könyvet , ' „ H u n y a d i Mátyás királyi dicsőséges 
u ra lkodásának tör téne té t , melyben Mátyás k i rá ly lyá válasz-
tásá tó l kezdve Mátyás k i rá lynak a pá r tü tőkke l , a császárral 
és a tö rökökke l fo ly ta to t t küzdelmei t i r ja le és a csehországi 
h á b o r ú k i g ha lad . E n n e k a Mátyás király korának legh iva to t -
tabb tö r t éne t i ró ja F r a k n ó i Vi lmos dr és ebben a m u n k á j á b a n 
nagy tudásá t , fényes tö r téne tkr i t ika i t ehe t ségé t és klas-
sikus s t í lusát egya rán t r a g y o g t a t j a . Leírásai olyan köz-
vet lenséggel t á r j á k elénk ennek a dicső kor szaknak t ö r t é -
netét , hogy annak szereplői és eseményei min tegy m e g -

elevenednek e lő t tünk . Az élénk leírást ezen kivül e r re a 
kor szak ra vonatkozó számos képes ábrázo la t is emeli, a 
melyeknek nagy része ezút ta l ju t először a nagyközönséghez . 
Igy m i n d j á r t a 69. füze thez Schedel k rón iká jábó l ,,Róma 
középkori látképe" és a páris i D r e y f u s s - g y ü j t e m é n y b e n 
ő rzö t t eredeti u tán „Beatrix királyné ifjúkori mellszobra^ -
nak f é n y n y o m a t a ; a 70-ik füze thez pedig Mate jko János tó l 
a M a g y a r nemze t i Muzeum k é p t á r á b a n levő „A várnai 
csata* o l a j f e s tmény p o m p á s sz innyomata , va lamint a 
velenczei á l lami l evé l t á rban őrzőt t eredeti u tán „ M á t y á s 
király 1478. október 28-án IV . Sixtus pápához intézett leve-
lének" s ike rü l t hasonmása van csatolva. E g y füze t ára 
30 kr . E lőf ize tés negyed évre (12 füze t ) 3 f r t 60 kr . 
Fé l év re (24 füzet ) 7 f r t 20 k r . K a p h a t ó minden hazai 
k ö n y v k e r e s k e d é s b e n . Az előfizetők minden szombaton 
egy-egy füze te t k a p n a k . 

H I V A T A L O S . 

Azon i f j a k k a l , kik a gymnas ium VI . , V I I , VI I I . 

osztá lyát s ikeresen elvégzik, s a papi pá lyára , melyre a 

t a n u l m á n y o k b a n t e t t e lőmene te lükön kivül, m é g t e s t a lka tuk 

s egészségükné l fogva is a lka lmasak , lépni szándékoznak, 

Besz te rczebányán , a papneve lő intézet helyiségében f. é. 

ju l ius hó 1 -én d. e. 10 ó rakor less a vizsgálat meg ta r tva . 

J e l en tkezn i ó h a j t ó k f. é. j un ius 30-án a délutáni ó rákban 

kö te lesek a besz terczebányai egyhá rmegye i h ivata l iro-

dá j ában b izony í tványuk s kereszt levelük e lőmuta tá sa mellet t 

személyesen megje lenn i s u g y a n o t t m a g u k a t beí ra tni . 

V E G Y E S E K . 
A m e n t ő e s z m e . H a ezer évig élnénk, nem volnánk 

képesek elég h á l á t mondani I s tennek és a pápaságnak azért 

a szózatért, melylyel XII I . Leo pápa nemzetünket a 

mil lénium alkalmából a nemzetek szine előtt megtisztel te . 

H a az országnak valamennyi volt, meglevő és leendő 

ha rang já t meghúznátok, sem volnátok képesek elég magasztos 

hangula to t t ámasz tan i az örömnek azért a tanácsért , melyet 

XI I I . Leo pápa a mil lénium alkalmából adot t nemzetünknek, 

a melyben . a vallási viszály által végveszély felé terel t 

nemzet megmenekülésének biztositéka, s lia szabad nem-

zetről e szóval élni, örök életének mentő eszméje és esz-

köze foglal ta t ik , ott , a hol azt mondja , — hogy legyen a 
magyar nemzet hitéire nézve ismét egy, mint volt sz. István, sz. 

László, nagy La jos és hollós Mátyás királyok idejében ! 

TARTALOM. ,Vezéreszmék és Tanulmányok : Sanctissimi Domini Nostri Leonis Divina Providentia Papae XIII Epistola ad Episcopos 
Hvngariáe. — Egyházi szózat/mondotta dr Párvy Sándor apát-kanonok. — Az 189&-iki íöurdési magyar zarándoklat.— Bubics Zsigmond 
püspök milléhiumi főp. levele.' — Egyháki Tudósítások Vf Károly Lajös.— B u d a p e s t. A magyar tudomány milléniumi imádsága. — 

• :vHL'<i;}j a r; ' 't . 'T, / .V yjíatlu .Egyesületi Éléit. — Irodalom. ••— Hivatalos. .'Vegyesek. ' ' ' ' 

;Ht,v', i Kiadótulajdonos .és íeielő.s szerkesztő: Breznay Béla,ihittudor, k. iù. tud. egyetemi ny. r. tanár. 

lir f ; r - ; j ' . i . v . i / . . ' ' . ! 

f.V 
Budape^t, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából, (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Előfizethetni 
f inden 

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. 

Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es 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 

küldeménv czimzendő. 

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

Budapesten, május 23 

S Z E N T S É G E S A T Y A N K XIII . LEO I S T E N ( tÖND V I S E L É S E S Z E R I N T P A P A L E V E L E 

MAGYARORSZÁG PÜSPÖKEIHEZ.*) 

SZERETETT FIAINKNAK, A R. SZ. E. ÁLDOZÁR-BIBORNOKAINAK, VASZARY KOLOS ESZTERGOMI ÉRSEKNEK, SCHLAUCH LOBINCZ 

NAGYVÁRADI LAT. SZERT. PÜSPÖKNEK FS A TÖBBI TISZTELENDŐ TESTVÉREKNEK, MAGYARORSZÁG PÜSPÖKEINEK 

SZERETETT FIAINK ÉS TISZTELENDŐ TESTVÉREINK! ÜDV ÉS APOSTOLI ÁLDÁS! \ ^ 

Kiváló hálaünnepet , az örökkévaló I s tennek tiszteletére, egész Magyarország területén, j p j 
rendkivíili örömek közt t a r t andót , igen helyesen rendöl te tek el. Mert az országok gondviselő jjgj 

jgj! a lkotójának és fentar tó jának, az Is tennek, ha valamely nemzet , főleg a t ie tek köszönhet i a jjpj 
p j ï jó té temények nagy tömegét , melyeke t Tőle nem kevés századon á t és igen nehéz körűimé- }{g)| 
p p nyek közöt t vol ta tok szerencsések kapn i : a mely jó té teményeknek emlegetésére és meghálá-
| S i lására fölöttébb alkalmas idő érkezet t el hazá tok születésének szerencsés évfordulója alkal- j |< | 
|>|E mából. Odáig ju to t t a tok ugyanis, hogy ezredik évet szárnittok azóta, hogy őseitek hazá t és 

j o t thont ebben az országban ál l i tot tak s a magyar ál lam kezdeté t vet te . 
É l i Hogy az elrendelt ünnepségek méltó sikerrel és nagytisztességü haszonnal fognak 
Kjjj; lefolyni, az i ránt semmi kétség sem forog fenn. Mert lehetetlen, hogy igaz hazaszeretettel biró polgár 

: legyen az, a kit a közös haza becsülete nem érint s a kinek az-ősök dicső tetteinek közünneplése hatalmas 

pfc buzditásul nem szolgál a követésre. Ezekhez becses adalék fog járulni minden müvei t nép helyeslő 
részvételéből, a kik bará tságosan osztozkodva örömetekben, üdvözölni fogják az országot 
alkalmatos törvények és in tézmények ál tal tö r t én t megalapí tásában, államférfiúi bölcseség és | |< | 
hadi vitézség által való fenn ta r t á sában s nagy te t t ek által a mai napig elért t a r tósságára és 
nagyságára való felemelkedésében. j s á 

1 | ( jS | 
^j&Ë *) A „Rel ig io-Val lás" kü lön te l jes és hű fordí tása . Mert eddig csak f u t ó l a g készí te t t , kivonatos, csonka j g < | 
^ ï magya r szövegben ismeri a m a g y a r n e m z e t — mi l lén iumának e l eg főbb k i tünte tésé t , legszebb s l e g ü d v ö s e b b emlékét , 
KB\ A szerk. l&x 
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Minekünk pedig a t i szerencsétek oly jó l esik, hogy már jobban nem is lehet, és semmi 
sem kedvesebb előttünk, t isztelendő testvérek, mint szivben-lélekben a ti népeteknél időzni. 
Oka ennek főleg egyrészt a mi kiváló vonzódásunk és gondunk <a katholikus Magyarország 
iránt, másrészről pedig ennek az országnak ragaszkodása az apostoli székhez és hozzánk, 
minek annyi nyilvánvaló je lé t adta. Többek közt, ez utóbbi években Róma sok magyar ember t 
látott , a mint, a ti vezetéstek a la t t t isztelet tel l á toga t t ák az apostolok sir jai t ; mi magunk is 
lá t tuk őket magunk előtt leborulva, midőn a hűség, t isztelet és szeretet legszebb adóit nyú j to t t ák 
á t földieik nevében. De mi sem engedtük őket hiányt szenvedni szerete tünkben, és alkalmatos 
buzditó beszédünkkel kedveskedtünk nekik, hogy a lelkeket a szent hitvallás kötelességeinek 
teljesítésében megerösi tsük : a mit szántszándékkal is bővebben kife j te t tünk az egész nemzet 
előt t ama levelekben, melyeket ismételve hozzátok intéztünk. Most pedig, a midőn örömmel 
emiitjük, mily t isztelet tel és szivesen fogadták a papság és a jó lelkek atj^ai szivünk ama 
tanúbizonyságait , kivánjuk, hogy szere te tünknek e tolmácsa, eme levelünk érkezzen hozzátok, 
és százados ünneplés teknek örömét is gyarapitsa, gyümölcseit is szaporítsa. 

Azon dolgok egész sorában, a melyeknek emlékezetét nagyszabású ünneppel készül-
tök megülni, kitűnik a katholikus vallásnak és kimagaslik fennen amaz ereje, mely a közjó-
lé tnek leghathatósabb lé t rehozója és a népek mindenféle j avának szülője és fenntar tó ja . Hiszen 
a mint a ti belátásosabb tör ténet í rói tok is mondják , az i t t elfoglalt vidékeket a magyar nem-
zet sem sokáig, sem áldással nem t a r t h a t t a volna meg, ha az evangelium t a n a és kegyelme, 
megszabaclitva őt a pogány babona igájától, in tve és szeliditve rá nem bir ta volna arra, 
hogy t iszteletben ta r t sa a nemzetek jogait, ne sértegessen senkit, szelidséget vegyen be 
lelkébe, gyakorol ja a béke munkáit , a fe jedelmeknek Is tenre való tekinte tből engedelmesked-
jék s a keresztény testvériséget családi és állami életében megvalósitsa. 

Csodálatos módon nyer t megszentelést Géza vezérben és a nemze t főbbjeiben a katholikus 
hi tval lásnak kezdete közöt te tek , kivál tképpen szent Adalbert püspök buzgólkodására, a kit 
apostoli fáradozás és vér tanúi babér emel tek dicső liirnévre. És ez a kezdete a kereszténység-
nek nála tok annál is inkább szerencsés sikernek mondható , mer t az idő és hely körülményei-
nél fogva a keleti népek köréből kiindulva a római egyházzal való gyászos viszály veszedelme 
fenyegete t t benneteket . Ami t a ty ja megkezdet t , az t fo ly ta t ta és befejezte István, a keresztény 
fejedelmek legkiválóbb példája, a ki az isteni kegyelemnek rá tok vonatkozó szándékait magasz-
tos lélekkel s lankadni n e m tudó tevékenységgel h a j t o t t a végre. Ezér t őt mél tán a ti nemze-
te tek legerősebb t ámasza és vezércsillaga gyanán t t iszteljük, mer t ő nemze te teke t az igaz 
vallás segítségével nemcsak az örök üdvösség elnyerésére, a minden jók legfőbb j avá ra képe-
sítette, hanem a többi kivánatos j ava tok ra szolgáló eszközökkel is gyarap i to t ta és tökéletesí tet te . 
Ugyan ez a la t t a fejedelem alatt , ki magasröptű kegyelet te l királyi pá lczá já t Is ten boldogságos 
Anyjának és szent Pé t e rnek óha j to t t a o l ta lmába felajánlani, kezdődöt t a római pápák és 
Magyarország népe és királyai közöt t a szívességek és kötelességek ama^folyamata , melylyel 
már más a lkalommal dicsekedtünk. Ennek az összeköttetésnek volt örök időkre szóló szent 
megpecsételése a királyi korona, amelyet Krisztus Urunk és az apostolok képeivel diszitve 
II. Sylvester elődünk küldöt t I s tvánnak ajándékba, midőn királyi névvel ruház ta fel őt, mer t 
nálatok, Krisztus hitét messze földön terjeszté el.l) Emlékezetes ebben a dologban az, — a mi egy-
ú t ta l a magyaroknak szent P é t e r t iszteletében való ál lhatosságát bizonyítja, — hogy ez a 
korona sok és súlyos idöviszontagságon át épen megmaradt , régi dicsőségében ragyogva, és 
mindig ugy tek in te te t t és vallásos t isztelettel ugy őriztetett , mint az országnak legfőbb 
dicsősége és védelme. 

Ily szerencsés kezdet mellet t tö r tén t az, hogy Magyarország növekedő ha ta lma ugyan-
azon az u ton indult fejlődésnek, a melyen az ifjú Európa keresztény népei haladának, és hogy 
saját, erős és nagyra törő nemzet i szellemét oly szerencsésen fe j te t te ki az erényes és ember-
séges élet dicséretet te rmő mezején. Innen származik az, hogy Magyarország, a többi más 

!) Clemens XITI. P. M. in alloc. Si qui militari, die 1. oct. an. MDCCLVIII. 
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vívmányokon és fényes gyarapodásokon kivül, nem csekély számát muta t t a fel az oly embereknek, 
kik életök szentsége, tudomány, irodalom, művészet, nagy hivatalok viselése által maguknak 
és hazájoknak, igazán, dicsőséget szereztek. 

Azért is igen jó dologra vállalkoztak azok, kik, a mint nekünk jelentetet t , a vallás emez 
érdemeinek, ez érdemek válogatott sokaságának, az emlékeknek némaságból és feledésből való 
kiemelése által, ez ünnepélyek alkalmából, nyilvánosság elé hozásában és közszemlére kiállítá-
sában fáradoznak. Aztán az irott emlékek, valamint a tieitek, ugy azok is, melyekben a mi 
apostoli irattáraink bővelkednek, a legfőbb egyetértéssel olyasvalamiről tesznek tanúságot, a 
mit igen jó lesz, kivált napjainkban, meggondolni. T. i. hogy őseiteknél mennyi része volt az 
egyháznak a közjó megállapításában és kormányzásában. Az ő bölcsesége, fegyelme, kegyessége 
által, az összes rendek fölöttébb szívesen engedték magokat befolyásoltatni. 

Ezen felül, a polgári szabadságnak, melyért a ti népetek soha sem szűnt meg küzdeni, 
a római pápák felkéretve vagy önként oltalmazói és védői gyanánt léptek fel mindig, mikor-
csak azt veszély és csapás fenyegette. Ez hajdan gyakran tö r tén t ; de kiváltkép akkor, midőn 
szent hitünk ádáz ellenségeinek támadásai t kellett visszavetni. Ebben a tekintetben senki sem 
fog vonakodni az egyetértéstől abban, hogy a legkegyetlenebb csapásokat, melyek egyúttal a 
legtöbb nyugoti népet fenyegettek, a magyarok legyőzhetetlen erős lelke verte vissza; de más 
részről az is senki előtt sem lehet ismeretlen, hogy az ily események szerencsés sikeréhez a 
Mi elődeink is sokkal járulának, pénzben, segédcsapatokban, szövetségek szerzésében, a mennyei 
oltalom leesdésében. Igy te t t mindenek fölött XI. Incze, kinek neve örökké áldott, két dicső 
esemény kapcsán, t. i. hogy Bécs az ellenséges hadak ostroma alól felszabadult, ós Buda, a ti 
fővárostok, hosszú ostrom után fényesen visszafoglaltatott. 

Hasonlóképpen, XIII . Gergely is halhatat lan emléket állított nemzetetek iránt szerzett 
érdemével. Midőn ugyanis a szomszéd népektől hozzátok is átszivárgott ujitási viszketeg miat t 
a vallás nagy bajokkal küzdött , arra az üdvös te t t re tökélte el magát , mit már más nemzetek 
javára bölcsen és bőkezűen teljesített, hogy Magyarországnak, mint a keresztény világ kiváló 
és előkelő tagjának javára ugyanazt fogja tenni, t. i. nektek, az örök városban papnevelő 
intézetet (collegium) nyitott, melyet utóbb a németek collegiumával egyesitett, a hol válogatot t 
ifjak a papságnak szükséges tudományokra és erényekre kiváló gonddal nevelve, idővel egy-
házaitoknak sikeresebben viselhetik gondját . A mi szakadatlan bőségben bekövetkezett , sokak 
nevelésével, kik püspöki méltóságra emelkedve azt nagy dicsérettel és az egyházra és hazára 
nézve hasonló sikerrel viselték vállaikon. 

Szívesen elismerjük, hogy ezek és más jótétemények, melyek az egyház jóságából 
szakadatlanul származtak a ti nemzetetekre, nem annyira hazai évkönyveitek papír jára van fel-
írva, mint inkább a polgárok lelkében van és marad bevésve. Valamennyi helyett bőségesen 
tanúskodik a tizenötödik századból Hunyadi János, kinek bölcseségét és vitézségét Magyarország 
sohsem fog megszűnni emlegetni. 0 hálásan és nyíltan elismeri, hogy „ez a haza, ha a hithez nem 
ragaszkodott volna, véleményem szerint soha fel nem tarthatta volna magát." Az ö kormányzósága alatt, 
az összes rendek, V. Miklóshoz irt közös levelökben bevallották : „A mint vagyunk és állunk, főleg 
az apostoli kegyelem táplálásának köszönhetjük. " Ezeknek a tanúskodásoknak a következő idők nemcsak 
nem vették el a súlyját, sőt azt, a jótétemények szaporodásával, csak még inkább növelték. 

Önként felfakadott a magyarok lelkében, — aminthogy erre mindig nagy erővel 
is törekedtek és azt egyúttal nagy dicsőségöknek is tar tot ták, — az igyekezet, hogy 
országuk az apostoli szent szék iránt, melyhez azt kiváló kapcsok és bensőséges ragaszkodás 
csatolják, mindig a lehető legragaszkodóbb legyen. Ezt számos közokirat bizonyít ja: királyok 
és országnagyok levelei a római pápákhoz egyrészről, másfelől pedig nagylelkű vitézség példái, 
mely már azelőtt, hogy Mohamed betörő seregei ellen kellett magát védelmeznie, segítségére 
jö t t az egyháznak, jogait védelmezve s a lázadók sérelmeit megtorolva. De hogy kellőnél 
tovább ne terjeszkedjünk ki ezekre, eleget .beszél az a viszony, mely VI. Incze s Y. Orbán 
valamint nagy Lajos közt létezett, amot t hűséggel és tisztelettel, emitt kegyességgel és elis-
meréssel telve. Az is emlékezetre méltó, a mit Mátyás király II. Pá lnak irt, ki őt buzdította, 

42* 
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liogy a katholikus egyház ügyét, melyet Csehországban a huszi ták szorongat tak, ha ta lmas 
segítségével t ámogassa : Én — úgymond — a római szent eggháznak és szentségednek országommal 
együtt magamat teljesen odaadtam. Isten helytartója a földön sőt maga az Isten sem parancsolhat oly nehe-
zet, oly veszedelmeset, a mit teljesíteni kegyeletes és üdvös cselekedetnek ne tartanék, amibe rettenthetetlenül 
belefogni ne akarnék, kivált mikor a kath. hit megerősítéséről s az istentelenek hűtlenségének összezúzásáról 
van a szó . . . A vallásnak bármely ellenségével kell szembeszálni, ime itt van együtt Mátyás és Magyar-
ország . . . Kik az apostoli székhez és szentségedhez mindig hűk lesznek és örökké hűk maradnak. És sem 
a király mondása, sem a pápa várakozása nem m a r a d t e redmény nélkül. Marad az u tókor 
számára legsúlyosabb bizonyitéknak. 

Ide illenek, mint a hűséges ragaszkodás juta lmai , az a nem kevés és nem közönséges 
dicséret (commendationes), melyekre ez az apostoli szék nemze te teke t (genus vestrum) mél-
t a t t a ; azok az egyedül álló megtisztelések és kiváltságok, melyekben ugyanő királyaitokat 
részesitet te. Kedvünk telik benne és a je len ünnepséghez a lka lmatosan esik, ha egyik fénye-
sebb lapjá t annak a nagy okmánynak, melyet XIII . Kelemen p á p a Mária Teréziához, Magyar-
ország királynőjéhez intézett , felidézzük, a melyben neki s ebben az országban való örökö-
seinek az apostoli király czimét, melyet kivál tság vagy szokás hozo t t forgalomba, ha ta lmáná l 
fogva adományozza. „Magyarország virágzó királysága a keresztény földterület és dicsőség 
„határa inak kiterjesztésére, e harczias nép vitézségénél fogva, mindenek közül a legalkal-
m a s a b b n a k és az ország fekvésénél fogva is a leg jobbnak t a r t a t o t t és m a is annak tar ta t ik . 
„Nincs is senki, a ki nem tudná, mennyi és mily fényes t e t t e t vit t véghez J é z u s Krisztus 
„valiásásának védelmére és ter jesztésére a nemes magya r nemze t ; mily gyakran küzdöt t a 
„ legádázabb ellenségekkel s azokat , midőn a keresztény* tá rsada lom egyetemes megsemmisí-
t é s é r e tör tek elő, miképp t a r t ó z t a t t a fel sa já t testével u t jokban s mily fényes győ-
z e l m e k e t a ra to t t felet tük. Mind ennek híre j á r a világon s fényes i rot t emlé-
k e k b e n van a dolog megörökítve. De nem lehet hal lgatni különösen Szent-Istvánról, 
„Magyarország legszentebb és nagylelkű királyáról, kinek .emlékezetét mennyei dicsőség koro-
„názzá s kit a szentek közöt t törvényszerűen tisztelünk. Erényének, szentségének, lelki nagy-
s á g á n a k nyomai, a magyar név örök dicsőségére, m a is lá thatók ebben az országban. Es az 
„ő erénj^einek gyönyörű példái t utódjai mindenkor igyekeztek utánozni . Ennélfogva, senki 
„sem csodálkozhatik azon, ha a római pápák a magyar nemzete t és az ő fejedelmeit és kirá-
l y a i t a kath. hit és a római szék i ránt való kiváló nagy érdemeikre való tekintetből mindig 
„a legnagyobb dicsérettel és kivál tságokkal tün te t t ék ki. Ezek sorába mint nagy megtisztelés 
„ tar tozikaz , hogy a királyok előtt, midőn kivonulnak, mint apostolságuknak fényes jelvénye a 
„kereszt vitetik elől, még pedig a végett , hogy nyilvánvalóvá legyen, miszerint a magyar nemzet 
„és az ő királyai egyedül a mi Urunk Jézus Krisztusnak kereszt jében keresik dicsőségöket, a 
„minthogy ebben a je lben a kath. h i tér t mindig harczolni is győzni és tényleg szoktak."1) 

Azonban, habár igen szép és kedves az emberek és események ily szép emlékezetével 
a jánlani és az öröm fényes nyi la tkozataival ékesíteni a ti ünnepségei teket : mégis a dolog ter-
mészete javalja, hogy valami magasabbra emeljük fel szemeinket, a mi nem mulandó s a mi 
a közjóra szilárd gyarapodás t hozhat . Fő fő dolog, hogy Magyarország tekintsen végig magán és vallásos-
ságtól lángoló atyái nemes példájának tudata által serkentve, nem ismerve félre a jelen folyó időket, magához 
méltó czélokra törekedjék. Valamennyi tekhez, bármely rendhez tar toztok, szól az apostol buzdi tása : 
„Állhatatosak legyetek a lútben; cselekedjetek férfiasan, és erősödjetek meg";2) a mivel valamennyi-
teknek egy szóval egy lélekkel összhangzásban kell l enne tek : „Tartsuk meg a mi reménységünk-
nek rendithetetlen vallását" ;3) „Ne kövessünk el gonoszságot dicsőségünk ellen.u 4) 

H a ál ta lában a világ folyását tekint jük, minden bizonynyal szomorú lá tványnyal 
ta lálkozunk. Vannak, t isztelendő testvérek, emberek, még pedig az egyház kebelén felnőt t 

Epist. Quum multa alia, die XIX. Aug. an. MDCCLVIII. 
I. Kor. XVI., 13. J • 

3) Zsid. X., 23. . 
«) I. Makab. IX., 10. 
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emberek, kik a kath. vallást sem gondolkozásukban, sem tet teikben nem környezik avval a 
tisztelettel, a mely öt megilleti s egy sorba állítják öt mindenféle más vallással, söt gyanú-
sítják és rossz szemmel kisérik őt. Alig kell megjegyezni, hogy minemű cselekedet lehet az 
ilyen, mely az ösök hagyományát elfajult lélekkel visszautasítja és hogy mily hálát lan és 
rövidlátó lélekre vall az, ha az emberek az egyháztól eddig nyert jó té teményeket nem isme-
rik el s a tőle ezután várhatókat semmibe se veszik. Hiszen a katholikus vallásból fakadó 
bölcseségben és intézményekben, a mint e levél elején kiemeltük, az emberi társadalom javára 
csodálatos és sokféle ható erö rejlik ; a mely az idővel nem szárad ki, hanem mindig ugyanez 
és mindig élő marad és az uj időknek, csak el ne nyomja az ellenkezés, szakadatlanul hasz-
nára válik. 

A mi a ti népeteket tüzetesebben illeti, i ránta a vallásra nézve előbbi leveleinkben 
és más hasonló gondoskodásinkban véleményünk szerint eleget tet tünk, akkor is, midőn veszélyekre 
figyelmeztetve óvtuk, őt akkor is, midőn eszközöket jelöl tünk ki, melyek szabadságának és méltó-
ságának állnak szolgálatára. És minthog}^ a vallástól az állami ügyek el nem szakithatók, ezek-
nek is, mer t ez apostoli t isztünkkel szoros összefüggésben van, ügyekeztünk gondot és munká t 
teljes erőnkből szentelni. Hogyha ebben az irányban a jók válvetve összesített igyekezete 
állandóan meg fognak figyelmeztetéseinknek és tanácsainknak felelni, miértne lehetne abban 
a reményben élnünk, mely ebből a százados emlékű ünnepből gazdag virágot ha j t és közös 
óhajaink megérlelésének ú t j á t megvilágít ja? Egyetlen jó hazafinak vágyából sem hiányozhatik 
ugyanis az, hogy a viszály okainak eltávolításával az egyháztól ne vonassék meg az őt meg-
illető tisztelet, mi által az állam dicsősége is fényesebben fog ragyogni, az ősi vallással való 
szövetségben és annak vezetése mellett. Ebből csak nyerni fog a hata lmak tekintélye, az 
ország rendeinek egymás iránt való vonzódása, az if júság nevelése, s a többi effélék mind 
helyesen fogják egymást támogatni az igazságban és szeretetben; mer t ezeken az alapokon 
és támaszokon nyugszik főleg az államok léte és erőssége. 

Hogy a javaknak ez összege úgy találkozzék nálatok, mint valaha az ősök fényesebb 
emlékében vala, arra való nézve bizonyára nagy befolyással lesz az, ha a kegyeletes ragasz-
kodás a római egyházhoz, mintegy uj íelpezsdülést nj^erve, az ősök példájából buzditást fog 
meriteni. Értesültünk, hogy a közörömek ünnepségeinek sorába igen helyesen az is fel van 
véve, hogy szent Is tván nagy tisztelettel környezet t koronája párat lan pompával fog a fővá-
ros utczáin át az uj országház felavatására meghatározot t napon körülhordatni. Valóban semmi 
sem nőt t össze annyira a nemzet és királyaitok dicsőségével, s alkotmányotok helyes gyakor-
lásának összhangját is semmi sem tünte t i fel oly szépen, mint a királyi hata lomnak e szent 
jelvénye. Szabad legyen nekünk reményünkben előre élvezni azt a két kiváló hasznot, mely 
ebből az eljárásból oly könnyen fog eredni. Az egyik az, hogy a rendekben és a nép sokasá-
gában annál inkább meg fog erősödni a hódolat és hűség vallásos ihlete a dicső Habsburg-
ház iránt, mely ezt a koronát , a melyet őseitek neki önként felajánlottak, ál landóan az ország 
boldogságára viselte. A másik oda czéloz, hogy ez az elkötelezett emlegetése az atyák és szent 
Pé te r széke közt volt viszonynak, a melyet ez a pápai a jándék megerősitett és szentesitett, 
eme kötelékeknek állandóságot és eröt kölcsönözzön. 

Azt pedig vegye tudomásul a nemes magyar nemzet, hogy ő az apostoli szék hatalmára és kegyel-
mére biztosan számithat és köteles számítani; mert ez a szék soha sem fog megfeledkezni a magyar nemzet 
által a katholikus vallás ügyében viselt dicső dolgokról és anyai gondoskodásának, szerető elnézésének 
(indulgentiae) vonzódását fentartja és fen fogja tartani mindenha. 

A mi Bennünket illet, hogyha a ti javatokra eddig valamit kigondoltunk és tet tünk, azo-
kat a jó Isten kegyesen sikerre gyámolitsa s Bennünket tanácsával és istápolásával ezután is 
ugy támogasson, hogy az 0 segitségével a ti érdeketeknek még többel kedveskedhessünk. 
A jelen szerencsés évforduló alkalmából pedig különösen kegyes jóvoltával tekintsen le apos-
toli királyotokra, az ország rendeire, a papságra, az egész népre s tegye őket bővelkedőkké 
ama javak özönében, a melyeket O az igazságot és békét őrző nemzeteknek és országoknak 

* 
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igért . Tekintsen rá tok mindnyá ja tokra a ti Nagyasszonyotok Mária is, s vele Szent Is tván és 
Adalbert , az ország apostolai és mennybél i oltalmazói, hogy az ő üdvös pár t fogásuk alatt , 
melyet az ösök és elödök annyira óhaj to t tak , napról -napra gyarapodó sikernek örvendezzetek. 

Szeretetünk legfőbb fokának jeléül rendhivüli Óhajt csatolunk mindezekhez. Adja Isten, hogy 
hazátok minden polgárát, kiket ugyanazon egy hazaszeretete hat át s jelenleg a közöröm kedveért ugyanegy 
testvéri szeretet köt össze, egyszersmind valaha, az anyaszentegyház boldog ölelésében, ugyanaz az egy hit 
kapcsolja össze ! 

Ti pedig, t isztelendő testvérek, teljes éberséggel és minden igyekezettel folytassátok, 
a mint teszitek, a lehető legjobb érdemeket szerezni népetek és hazá tok körü l : mihez az isteni 
kegyelmek előjeléül s kiváló szere te tünk tanuságáú l vegyétek apostoli áldásunkat , melyet reá tok 
egyenkint és az egész örvendező Magyarországra szere te tünk egész melegével adunk. 

Kel t Rómában , szent Péternél , Május 1-én 1896-ban, pápaságunk 19-ik évében. 

XIII . L E O P Á P A . 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Túrt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

XIV. Lajos idejétől I. Napoleonig a lourdesi 
erősséget államfogháznak használták. Különösen 
a franczia forradalom alat t népesítették azt be 
a politikai vétség miat t oda zárt foglyok. A 
restauráczió óta a hajdan ret teget t vár jelentő-
ségét elvesztette, és jelenleg egy század gyalog 
katonából álló őrségnek szolgál békés tanyául. 
A még jó karban levő várból a legszebb kilátás 
nvilik ama gyönyörű hét völgyre, melyek Lourdes 
alá futnak be, ezek között a kies Grave völgyére, 
a tarbesi síkságra, a mosolygó lesignani térségre, 
a gavarni vízesésre, a rolandi sziklahasadékra, 
Lourdes csomópontja mindazon utaknak, melyek 
ama vidék meleg gyógyforrásaihoz vezetnek. És 
a jelenések előtti időkben, mikor a vasutak erre 
még nem közlekedtek, a delizsánszokon, gyors-
kocsikon a pyrenei fürdőkbe siető utasok Lour-
desot csak onnan ismerték, hogy éjjeli pihenőiket 
i t t t a r to t ták ; nagyobb figyelmet a kis város 
remek fekvése daczára sem keltett, ós Franczia-
országon kivül nem igen volt ismeretes. 

De Lourdes városa az ötvenes évek végén 
az ismeretlenség homályából egyszerre kiemel-
kedett, és mai napság mondhatjuk nincsen a 
földkerekségén pont, hová annak híre el nem 
ju to t t volna. Hiszen a lourdesi szűz Mária tisz-
telete az egész föld kerekségén, nemcsak Euró-
pában, hanem Ázsiában, Afrikában, Amerikában, 
sőt még az ausztráliai szigetcsoportokon is elter-
jedett. És még a világnak legtávolabb eső részé-

í bői is jönnek a zarándokok Lourdesba, hogy a 
bold. Szűz személyes jelenléte által megszentelt 
helyen hitükről és az Isten Anyjához való ragasz-
kodásukról megható tanúbizonyságot tegyenek. 
Ezért vívta ki magának Lourdes aránylag oly 
rövid idő alatt a búcsújáró helyek között az első 
helyet, és zarándokainak száma a csodák foly-
tonossága miat t évről-évre csak szaporodik. Ezt 
nem is lehet csodálni, mert hisz a ki Lourdes-
ban csak egyszer — ha csak néhány órára is — 
megfordul, forróbb vágyat szivében nem érezhet, 
mint bármily nagy áldozatok és nélkülözések 

! ut ján is, ezt a bold. Szűz által kiválasztott és 
i áldott helyet ismét meglátogathatni. 

Tadjuk mindnyájan, hogy az egek Királynéja 
! a Lourdestól tiz percznyi távolságnyira fekvő 

massabiellei barlangban egy igénytelen pásztor-
leánykának — Sonbirous Bernadettenek — tizen-
nyolczszor megjelent. Ezeket a megjelenéseket» 
melyeknek valódiságáról immár az egész világ 
meggyőződött, hivatott irók a lehető legalapo-

: sabban tárgyalták, éppen azért a jelenések tor-
; ténetével ez alkalommal bővebben nem foglal-
I kozunk, hanem elegendőnek tartjuk, hogy ha hü 
I fordításban közöljük a zsolozsmás könyvből (bre-
: viarium) a második nocturnusnak leczkéit, me-

lyeket dicsőségesen uralkodó XIII. Leo pápánk 
1892-től kezdve az egész egyházzal február hó 
11-én, mint a csodálatos jelenések évforduló nap-

; ján imádkoztat. A jelenések hiteles ós röviden 
! összefoglaló történetét tartalmazó leczkék igy 
i 
I szólanak: 

„A Szeplőtelen Fogantatás hitágazatának ki-
j hirdetése után négy évre történt, hogy a bold. 
1 sz. Szűz, Francziaország Lourdes nevű városkájától 
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nem messze, a Gave folyó közelében, az ugyne- j 
vezett Massabi elle sziklabarlang egyik nyilasában, j 
egy Bernadette nevü, igen szegény, de ártat lan 
szivű és jámbor leánykának több izben megje- j 
lent. A Szűz fiatal arczán kegyesség honolt; öl-
tözete és fátyola fehér volt, mint a hó; csipői 
körül kék övet viselt ; fedetlen lábait pedig arany-
színű rózsa diszité. Az első megjelenés napján 
(1858. február 11-ikén), a szent Szűz a kereszt-
vetés helyes és áj tatos módjára tani tá a leány-
ká t ; majd a karjáról lecsüngő rózsafüzért kéz-
ujjaihoz csúsztatván s áhítattal imádkozván, 
példájával annak elmondására biztatá Bernadettet : 
ugyanezt cselekedvén a többi megjelenések alkal-
mával is. A leányka, a gonosz szellem incselke-
désétől tartvan, szive egyszerűségében szentelt 
vizet hintet t a szent Szűzre, midőn ez második 
Ízben jelent meg neki; de ennek szeliden mo-
solygó arczán az eddiginél is jóakaróbb kegyes-
ség tükröződött vissza. Harmadik megjelenésekor 
pedig a szent Szűz arra szólitá fel Bernadettet, 
hogy tizenöt napon át naponként jöjjön a bar-
langhoz. Ezentúl gyakrabban szólt hozzá és arra 
buzditá, hogy a bűnösökért imádkozzék, csókolja j 
a földet és bűnbánatot tartson, majd azt hagyá 
meg neki, hogy elmenvén, jelentse a papoknak, ! 

miszerint azon a helyen kápolna építtessék ós ; 
ahhoz ünnepélyes körmenetek vezettessenek. 
Továbbá megparancsolá neki, hogy igyék és mo-
sakodjék meg a vízforrásból, amely akkor ugyan 
még nem létezett ; de csakhamar bőven bugyo-
gott elő a kőszikla melletti száraz talajból. Vé-
gül éppen Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, 
midőn Bernadette a legbensőbb buzgósággal kéró 
a Szüzet, aki annyiszor boldogitá már megjele-
nésével, hogy mondaná meg nevét, — ez keblén 
összetevén kezeit és égfelé emelvén szemeit vá-
laszolá: „En vagyuk a Szeplőtelen Fogantatás 

Elterjedvén a hire ama jótéteményeknek, 
melyekben a szent barlangnál a hívek részesül-
tek: napról-napra mindinkább növekedett azok 
száma is, a kiket vallásos kegyelet vonzott a 
barlanghoz. Indít tatva azért a csodák nezezetes-
sége és a leányka őszintesége által, a tarbesi 
egyházmegye püspöke, négy évre az emiitett ese-
mények után, miután a tényeket jogszerü-
leg megvizsgálta, — a lourdesi jelenéseket ter-
mészetfeletti jellegüeknek nyilvánította ós a 
Szeplőtelen Szűznek tiszteletét a barlangnál hely-
benhagyta. Csakhamar kápolna lett felépítve 
a helyen. És ez időtől fogva a hivek, majd 

hogy fogadalmaikat beváltsák, majd hogy kö-
nyörgéseiket a Szeplőtelen Szűz elé terjeszszék, 
megszámlálhatatlan seregekben tódulnak a világ 
minden részéből évenkint Lourdesba, Francziaor-
szágból, Belgiumból, Olasz- Spanyolországból és 
Európa egyéb tájairól, sőt Amerikának legtávo-
libb tartományaiból ; — és a lourdesi Szeplőtelen 
Szűznek neve az egész világon dicsőíttetik. A 
lourdesi forrás vize, a világ minden tájára vitet-
vén, a betegeknek visszaszerzó egészségöket. A 
kath. világ pedig hálául annyi jótéteményekért, 
csodás kivetelü szentélyeket emelt ama helyen. 
Megszámlálhatatlan zászlók küldettek ide a kü-
lönféle városok és nemzetek részéről, melyek 
mint a vett jótétemények mindmegannyi emlék-
jelei nagyszerűen díszítik a szent Szűz templo-
mát. Mintegy kegyelmi trónján, a Szeplőtelen 
Szűz i t t szünet nélkül tiszteltetik ; — nappal 
imák, vallásos énekek és más ünnepélyes szer-
tartások által, éjjel pedig ama járdalatszerü szent 
könyörgésekkel, melyeknél a zarándokok majd-
nem megszámlálhatatlan seregekben, égő gyer-
tyák és fáklyák vitele mellett, körüljárnak és a 
boldogságos Szűz dicséretét zengedezik. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

y Irsik Ferencz praelátns. 1 
1822-1896. 

A szatmári székeskáptalan fájdalmasan, de Isten 
szent akaratába való megnyugvással tudat ja kartársának 
méltóságos és főtisztelendő dr Irsik Ferencz, pápai pra^-
látus , kazari apát-, éneklő kanonoknak munkás, jótékony 
s á dásos életének 74., áldozárságának 50-ik évében, 
hosszasb, de a bit által megerősített lélek türelmével 
viselt szenvedés s a végső szentségek ájtatos felvétele 
után folyó hó 20 án esteli 10 órakor bekövetkezett ha-
lálát. Az Istenben boldogultnak hült tetemei folyó bő 
22 én reggeli 9 órakor a székesegyházban tartandó 
engesztelő szent mise áldozat után tognak ünnepélyes 
gyászszertartással örök nyugalomra letétetni. Szatmár, 
1896. májas 21 én. Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

Irsik Ferencz pápai praelatus, kazari apát, szatmári 
kanonok Zelestyén, Szatmármegyében 1822-ben született 
szegény szülőktől. Iskoláit Szatmáron, a theológiát Buda-
pesten végezte egy szigorú vizsgálat babérjaival. Pappá 
1846-ban szenteltetett és előbb mint káplán Fehér-
Gyarmaton működött, majd a hírneves Hám püspök 
mellett mint püspöki szertartó volt. 1849-ben az 
ungvári főgymnasiumnál hittanár lett, 1852-ben pedig a 
budapesti központi papnevelő intézet tanulmányi felügyelőjévé 
és helyettes egyetemi tanárrá lett kinevezve. De innen meg-
rongált egészsége miatt két év muh'a kénytelen volt vissza-

** 
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vonuM és elment Szakaszra plébánosnak, hol 1858-ig volt. 
Innen Erdődre helyezte át püspöke. 1876-ban mint kanonok 
a szatmári káptalan tagja lett, mely állásában jótékony- ! 
ságának gyakorlásán kivül fontos hivatalokat töltött be 
haláláig. Jótékonysága és az egyház terén kifejtett munkás- j 
ságáért a pápa 1892-ben praelatussá nevezte ki. A boldogult 
1882-ben Szatmáron hatvanezer forint tőkével konviktust 
alapitott, melyben husz gymnasiumi tanuló kap ingyen el- ; 
látást. 1887-ben tizezer forintos alapitványt »tett a Szent i 
István társulat tudományos és irodalmi osztályának javára, j 
1889-ben Szatmáron lelencz és árvaházat alapitott 40,000 
forinttal. 1890-ben a katholikus legényegyesületnek egy 
kényelmes házat vett és azt teljesen berendezte. Legutóbb \ 
szép házat épittetett a Cecil ének- és zeneegyletnek. Az egy-
házmegyei könyvtár elhelyezésére 10,000 forintot áldozott. 
Tudományos és irodalmi működéséért nalála előtt pár hét-
tel a budapesti egyetem a hittudományok díszdoktorává 
avatta őt. 

Esztergom. Főpásztori gyászjelentés Károly Lajos 
királyi herczegröl. — 

Serenissimus Princeps Regius et sacrae s. Stephani 
coronae haeres Carolus Ludovicus, Archidux Austriae, 
impletis vitae pientissime transactae diebus, terrestrem 
banc, per mortem temporalem, uti confidimus, cum vita 
féliciter commutavit aeterna, et animam vere piam, sacra-
mentis Ecclesiae lustratam munitamque, complexus Cru-
cifixi imaginem, hodierna die circa horam 7 matutinam, 
annum agens aetatis 63, Creatori reddidit suo. 

Quem maximum ex obitu charissimi fratr is consan-
guinei Maiestas Sua Sacratissima moerorem cepit animi, 
etsi non penitus exhauriri, aliqua tamen ex parte leniri 
putamus, si amoris pietatisque oificia hac lucu'ori vice in 
Regem ac Dominum nostrum Clementissimum, pro solita 
gentis Hungarae observantia et avita fidelitate, eaque in-
nata ac haereditaria, conferamus. E t hoc quidem eo vel 
magis, quia sat abunde cognita est omnibus optima opti-
mi fatis functi Principis in Hungaros voluntas ac per-
spectus egregius animus. 

Quod dum per praesentes cumulate facimus, tristem 
regii cordis vicem ac molestiam pari dolore mutuaque 
moerentes voluntate atque Providentiae Divinae iudicio 
subscribentes, pie in Domino defuncti Principis Regii ani-
mae debitis suffragiis, ritu pro dignitate solemniori, suc-
currere decrevimus. 

I taque praesenti nuntio lugubri accepto, in unaqua-
que ecclesia, ubi quotidie sacrum fieri solet, celebretur 
una sequentium dierum, iuxta Rubricas Missa de Requie 
pro anima Principis legibus corporeae servitutis soluta, 
ad eamque cum populo fideli tarn politici et iuridici quam 
militares invitentur magistratus. 

Datum Strigonii, 19. Maii 1896. 
Claudius Card. AEppus . 

Temesvár . Dessewjfy Sándor püspök beszéde a millé-
niumi ünnepélyen. — 

Tisztelt városi közönség ! Nagy Sándor életében 
olvasom, hogy midőn egyszer fiatal korában az isteneknek 
áldozott, az áldozó tűzbe mindkét markával dobta az 
égbe száló illatszereket. Nevelője, Leonidas, figyelmezteté : 
„Ne szórd oly pazarul a drága illatszereket, majd ha 

meghoditod a jó illatszerek országát, akkor bőven áldoz-
hatod azokat." 

Nagy Sándor meghódítván Arábiát, a kellemes illatú 
fűszerek hazáját , nevelője mondásáról megemlékezvén, 
bőségesen küldött neki azokból haza, hogy most már ne 
fukarkodjék többé az isteni áldozatoknál. 

Hogy az Isten kedves áldozatfüstje gazdag gomolyok-
ban emelkedjék az egekbe, eme pogány fejedelem példájára 
mi sem fösvénykedünk ezer éves nemzeti életünk fordu-
lóján. 

Alig pár napja gyönyörű látvány tárult fel e téren 
szemeink előtt. 

A jövő nemzedék zsengéjét, a magyar Cornéliák 
legdrágább kincseit, ezen nemes város fenkölt lelkű anyái 
gyermekeinek ezreit mutat tuk be itt a szabad ég alatt az 
ezredévek Urának, az örök i f jú ősi Szépségnek, a Minden-
ható Istennek. Es beteljesedtek a királyi lantos eme szavai : 
„Uram ! Mi Urunk ! Mily csodálatos neved az egész 
földön. A kisdedek szpja által viszed végbe dicséretedet." 
Egybegyüj tö t tük őket e téren, megemlékezvén az Üdvözitő 
szavairól: „Hagyjátok hozzám jönni a kisdedeket mert 
övék a mennyek országa." Összegyűjtöttük őket az oltár 
körül, kérve a kisdedek isteni barát ját , hogy a magyar 
haza jövő nemzedékét áldásában részesítse. 

Ez valóban kedves és felséges látvány volt! Az igazi 
arany i f júság ezrei szabad ég alatt a verőfényes nap arany 
sugarainak glóriájában ! Maguk az angyalok, a mennyei 
seregek karai is gyönyörködve nézhették e ragyogó képei 
és lehetetlen, hogy leborulva Isten szine előtt, az isteni 
dicséret örök Hallelujába gyönyörködve bele ne kiáltottak 
légyen : Amen, ugy legyen ! Engedd, hogy e kisded szivek 
esdeklése teljesedésbe menjen ! 

Mult vasárnap Magyarország összes népeivel lélekben 
egyesülve, miként a tenger zúgása morajlot t végig buzgó 
imádságunk ezeréves hazánkon, hálákat adva a Magas-
ságbelinek a multakér t és ostromolva az egeket a jövendő 
kegyelmekért . 

A mai ünnepély helyi örömünnep, a délvidék fővárosa 
szeretett székvárosunk, Temesvár sz. kir. város közönségé-
nek örömünnepe, melyen szivünk érzelmei a magyarok 
Nagyasszonya képével feldíszített ezen zászlóban nyernek 
kifejezést. És midőn ezelőtt ősi kegyelettel meghajlok, 
másrészt nem tagadhatom meg magamtól, hogy legmélyebb 
hálámat ne nyilvánítsam e szab. kir. város nemeslelkü 
és hazafias szellemű hölgyei iránt, kik elég hittel és erős 
akarattal birtak, hogy a jövő nemzedék kezébe adandó 
zászlóra a magyarok Yédasszonyának képét tűzték. 

A haldokló Sz. István király aggódva népének jövendő 
sorsa felett, hogy nem hagy maga után fiörököst és hogy 
családjában viszály dul, mikor maroknyi népének sehol 
sincs ba rá t j a ; lehunyó szemeivel az égre tekintvén, ott 
keres országának és nemzetének pártfogót az Isten Anyjá-
nál és megnyugodva az ő hatalmas szószólásában, békes-
séggel adja vissza áldott lelkét Teremtőjének. 

A pengő sarkantyús, a fellépésében és érzelmeiben 
nyiltlelkü, a nem alattomos és nem titkolozó magyar nép 
hűen teljesítve szeretett királyának végrendeletét, bátran 
zászlóira tűzte Mária képét, — s mig az Ázsia bérczei 
közé visszaköltözött Turul madár szárnyából egy-egy tollat 
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emlékül k a l p a g j á b a tűz, a Bold. Szűz Már ia szentséges 
képének u j sz imbólumával indul el a n y u g a t e u r ó p a i 
czivilizáczió ú t j á r a . — E s ez időtől ezt a lobogó t hordozzák 
meg1 őseink a gyász és dicsőség harcztére in ; e lobogó 
boru l t szemfedő g y a n á n t a muhi pusz tán a t a t á rok nyilai-
tól e lvérzet t sok ezernyi honfi föle ; e lobogó á r n y é k á b a n 
hu l lo t t ak el j obb ja ink , főpap ja ink , o r szágnagy ja ink , a 
nemze t disze, virága, a hősvér tő l p i rosul t mohácsi gvász-
t é ren . De u g y a n e l obogó t d iada lmasan m e g h o r d j á k N a g y 
La jos a la t t Olaszország városain egész N á p o l y i g ! Igaz , 
h o g y a t ö r t éne t í rók egy halá l fős feke te zászlót is emlí -
tenek;, melyet a magya rok Olaszországba v i t t e k ; de ez 
nem volt az ország zászlaja, h a n e m csak megtor ló j e lképe 
az aversai gya láza tos o rgy i lkosságnak . E z t a Máriás 
zászlót l obog ta t t ák a r a b i g á t tö rő H u n y a d i k a r j a i ezt a 
zászlót kö rü lho rdoz t ák dicső Mátyás k i rá lyunk győzedelmes 
had j á r a t a in és ugyancsak a Nagyas sznyunk képével díszí tet t 
zászló a la t t esküdtek fel a m a g y a r hadse reg és a nemesi 
fö lke lés a m a csapatai , melyek a veszély t e t ő p o n t j á n Már ia 
Terézia k i rá lyunk t r ó n j á t dicsőségesen megvéde lmez ték . 
É r d e k e s azon lé lekemelő kö rü lmény , hogy ezt a szászlót 
e l ismerte és t isztel te minden nemzet i ség e hazában . 

E zászló a la t t harczol tak M á t y á s k i rá ly feke te 
seregében te temes számmal a mi v idékünk hü szerb népei . 
És váj jon a mohácsi vérmezőn ki l o b o g t a t t a az o rszág 
zász la já t ? 

U g y a n is mikor a k i rá ly t á b o r b a szál lot t az ország 
zászla já t is t á b o r b a v i t ték , egy kiváló vitéz k a r j a i r a bizván 
azt . Aki az ország zászlajá t t a r t o t t a , vagy győztesen kel le t t 
vissÉâtérnie, vagy hősi halá l t kellet halnia és ennek k i fe je -
zésére leszedték az o r szág zászlóvivőjének sa rkan tyú i t . Ez 
pedig a tö r téne lem t anúsága szerint a mohács i t á b o r b a n 
nem volt más, min t az előkelő bo já r családból szá rmazot t 
magya r zászlósúr, k i rá ly i főpohá rnok , T e m e s m e g y e főis-
pán ja , Magyaro r szág országbi rá ja , a r o m á n Drágf i J á n o s . — 
Ot t vérzet t el hazá jáé r t a többi o r s zágnagyokka l e g y ü t t 
a mohácsi csatasikon. 

A horvá t Zr ínyinek Szigetvárból való k i ronahásako r 
ki lobog ta t t a oldalán a m a g y a r zász ló t? A horvá t J n r a -
nics! Végze tü l mellőzve a többi t , ugyancsak a zászló 
a la t t nem messze e t é r tő l lehel te ki hősi le lkét T e m e s v á r 
vitéz kap i t ánya Losonczi Is tván. 

E z é r t oly kedves e lő t tünk e zászló, mivel őseink annyi 
vérrel áz ta t t ák és m e r t azonfelül összpontos í t ja m a g á b a n 
a három legerősebb á l l ama lko tó e s z m é t : az I s t enben 
való hi tet , a király i ránt i hűsége t és a t ö rhe t e t l en önfel-
áldozó1 hazaszerete te t . 

I s tenben való hi t ad a népnek erőt önbiza lmat . H i t 
nélkül e lpuhul a nemzet , gyáva anyagiassá lesz, ku fá rkodn i 
fog a; haza iránti kö te lmekke l , hogy menny i t áldozzon 
a hazáér t és önmagáva l a lkudozni fog az á ldozat mennyi -
sége i r á n t ; d>, nem lesz képes egész vagyonát , é le té t 
feláldozni, mint e város dicső védelmezője Losonczy, ki 
midőn az ellenség közeledtét meg tud t a , sehonnan sem remélve 
többé segi tséget , ne jének Pe t r i Annának , azt üzeni : 
zálogositsa el minden vagyoná t és fogad jon harczosoka t e 
végvár , a haza megmentésé re . E s Cromwell hadse regé t 
mi e te t te győzhe te t l enné? A hit. A porosz hadsereg is 
böjt tel , imával , Isten nevével kezd te győze lmes harczai t . 

A másik ké t á l l amfen t a r t ó e lemet , a hazaf iságot és 
k i rá lyhüsége t , szinte sér tő volna e nemes városban h a n g -
súlyoznom, melynek p o l g á r s á g a mindenkor épen ezen 
ké t e rénynek fényes t e t t ekke l t anús í t o t t g y a k o r l a t a á l ta l 
t ü n t e t t e k i m a g á t . 

U g y a n a z é r t ki kel l bon tan i azt a zászlót, hadd 
g y ö n y ö r k ö d j ü n k benne Is ten szabad ege a la t t a verőfényes 
n a p suga ra iban ; hadd lobog jon az nyi l tan : szabadon ; 
hadd lássa mindenki minden oldalon 1 

S midőn az t T e m e s v á r szab. kir . város fe jének , 
szere te t t p o l g á r m e s t e r ü n k n e k á t adom, k ivánom, hogy 
ugyanezen eszmék, melyeke t e zászló kifejed, édes hazánk 
eme végvidékén e városr összes l akossága szivében mély 
és t a r tó s g y ö k e r e k e t ver jenek . É s b á r e zászló idők mul -
tán el is f o g rongyolódni , vagy végképp elpusztulni ; ezen 
eszmék a jövő ezredév fiaiból ki ne ha l l j anak soha ! 

Biz tosan remélem, h o g y ha városunk hölgyei , kik 
ezt a szép zászlót nagy á ldoza tokka l l é t rehoz ták , ezen 
e szmékre g y e r m e k e i k e t m e g t a n í t j á k , Temesvá r jövő nem-
zedéke sem fog késni az ősök p é l d á j á r a e zászló a la t t 
I s t enér t , k i r á lyé r t és hazáér t a végsőig k ü z d e n i ; küzdeni 
I . Fe rencz József szere te t t ko ronás k i r á l y u n k é r t és a fel-
séges u r a l k o d ó h á z é r t és d rága m a g y a r h a z á n k é r t é le té t 
és vérét áldozni . 

Áld ja Is ten, h o g y Mária zászla ja egyesítse t o v á b b r a 
is szere te tben , békében és egye té r t é sben M a g y a r o r s z á g 
összes n é p e i t ! 

Magyarok királynéja ! 
Tekints le országodra, 
Te árva fiaidra ; 
Neked élünk és halunk. 
Te hiveid maradunk 

Mária ! !" 

K A T H . E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
À budapesti katholikus kör milléniumi ünne-

pének két fénypontjáról. (Vége.) 

A honfog la lás ezredik evét ünnepe l jük , — nagy ün-
nepé lyekben dicsői t jük a mul ta t , fényes beszédekben em-
lékezünk m e g a rég iekrő l . Kérdem, az ünnepségek hosz-
szu során l á tunk-e egy csekély je le t , mely a m a g y a r 
nemze t h á l á j á t to lmácso lná a szentszék i ránt , l á tunk-e egy 
csekély emléket , mely kegye l e tünk adója volna ki lencz-
százéves t á m o g a t á s á é r t ? N é m á k vagyunk , megkövesü l t a 
s z ivünk? Oh n e m ! a m a g y a r s á g milliói há lás t isztelet tel 
fo rdu lnak R ó m a felé, a hol nemze tünk ő r a n g y a l a t rónol , 
a honnan kilencz századon át r e m é n y t nye r t e nemzet , 
mikor csüggede t t , bá to r í t á s t , mikor harczol t , védelmet mi-
kor e lnyomato t t , anyagi , pénzbei segélyt , m iko r földhöz 
t a p a d t szegény volt . 

Mer t nemzete t , á l l amot f en ta r tó tényezőnek ezekben 
nyi lvánul t a ha tása . 

De beszéljen a m u l t ! 
A m a g y a r ál lam, a k i rá lyság al ig élt félszázadot , 

nagy ellensége t á m a d t . A n y u g a t - r ó m a i n é m e t császárság 
fölelevení teni lá tszot t azokat a poli t ikai h a g y o m á n y o k a t , 
melyek N a g y Káro ly ha t a lmá t a fé lv i lágra k i te r jesz te t ték . 
A feudal izmus, a hűbér i ség minden in tézménye meguju l , 
s a fe lserkent császári ha t a lomnak más czélja sincs, mint 
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az if jú magyar királyságot, a császárság politikai érdek-
körébe vonva, a vi lágbirodalomba bekebelezni. E tervnek 
kedvezett a magyar királyság politikai intézményeinek 
felbomlása. Szent István, a nagy ál lamalkotó király halá-
lával érdemetlenek fejét érinti a szent korona. Meglazult 
az állami rend s vele a honvédelmi szervezet. A német 
birodalmi hadsereg hazánkba tör, irtva, pusztítva ju t Szé-
kesfehérvárig s ott megtör ténik a nemzet megalázása, 
szent István méltat lan u tód ja vazallusává lesz a német-
római császárnak. A nemzet megdöbben, a reakczió oly 
i rányt vesz, mely a királyság s a magyar kereszténység 
ellen fordul. És ebben a veszedelemben, mikor pár tosko-
dás és belviszály dul a hazában, kecsegtető alkalom a 
német- római császárnak arra, hogy tervét keresztülvigye, 
— a megsemmisítő sötétségből kiemelkedik a világító 
oszlop, mely fényével életre kelti nemzetünket , s ha ta l -
mas szavával megmenti a magyar nemzetet s önállóvá, 
függet lenné teszi királyságát . Megszólal VII . Gergely pápa 
s örökké emlékezetes szavaival megvi lágí t ja azt a viszonyt, 
mely Magyarország és Róma között fennáll, mely a ma-
gyar nemzetet és a katholiczizmust egybekapcsol ja . VII . 
Gergely pápa a hódító Cézár elé áll s kinyi latkoztat ja , 
hogy Magyarországnak tulajdon szabadságának bir tokában 
kell maradnia és semmi más országnak alávetve. — Es 
Magyarország, a magyar kirá lyság mentve vol t! 

Ugyani ly körülmények között menti meg hazánk 
függet lenségét IV. Miklós p á p a : — ő az, ki a XI I I . 
század végén mondja ki, Rudolf német császárral szemben, 
ki fiának, Albertnek aka r j a adni hazánkat , mint biro-
dalmi hübér t , hogy „Magyarország semmi idegen fejede-
lemnek nem lehet alárendelve", — azt a nyilatkozatot , 
melyet a magyar törvényhozás csak a XVII I . században, 
1790, a hires X. törvényczikkben szó szerint állami tör -
vénynyé emel. 

Nemzetünk tör ténetkönyvében megnehezülve fordí t -
ják meg azt a lapot, a melyre a sajói vész van feljegyezve. 
Első nagy temetője a magyarnak ! Ugy tűnik fel lelki 
szemeim előtt nemzetem, mint őszi alkonyon a le tarol t 
mező. Legjobbjai elestek, a szerencsétlen király fu tva 
menekül, népünk, a megmarad t szegény nép hegyhasadé-
kok és barlangok lakója lesz, — hulla és rom mindenfelé. 
S nincs Európában nép, mely könyörülne a vonagló 
nemzeten. A legközelebbi nyugat i zzomszéd, az osztrák 
ha tá rgrófság herczegei, a hozzá menekülő IV. Béla királyt 
togolyá teszik, s a szerencsétlenségtől megtör t király, 
hogy a barátságos fogságból megszabaduljon, Ígéretet 
tesz, mely Magyarország függet lenségét fenyegeti . — 
Elhagyatva, elárulva, a nemzet végórá jának közeled- ' 
tét lesi. 

De mi történik ? A magyar nemzet mohipusztai 
veszedelmét megsirató pápa, I I I . Incze, akcziót indit, 
megtudván IV. Béla k'rály igéretét , azt semmisnek nyil-
vánítja, mert Magyarországnak függet len királyságnak 
kell maradnia, — a keresztény országokat és fejedelmeket 
fölhívja, hogy a magyar nemzet auyagi nyomorán segít-
senek s egyik nemzetünket k i tünte tő levelében igy i r : 
„'.incs vesztegetni való idő, nehogy ezen ország nagyobb 
veszedelembe jusson, a mely az apostoli szék iránt való 
tiszteletben és ennek kegyelmében már régen és annyira 

megerősödött , hogy annak szerencséjét vagy balsorsát 
magunkéval egynek t a r t juk . " 

Es ezt mind a katholiczizmus tet te ! 
Nemzetünk történetében van korszak, a melyben 

alkotmányellenes törekvések felbukkanását lá t ja a tör ténet-
kutató . A tények rideg bizonyítékot képeznek, — hatásukat 
a jövő muta t ja . De szabad-e a történésznek ítéletet mondania 
a múltról , ha e törekvések indító okait nem ismeri azok 
ha tá sábó l? S o h a ! Igy támadnak a nemzet ezeréves tör -
téneteiben Ítéletek, melyek homlokegyenest szemben állnak 
egymással. 

A XII I . század végén a honalapító Árpád családfája 
kiveszőben volt. A százados, terebélyes koroná já t borzasztó 
viharok j á r t ák , gyökerei nem ha j to t t ak u j szálakat, a 
nemes törzsben elalvóban volt az élet. És az tör tént , a 
mit a nagy természetben naponta látunk : megrepedezett 
a fa háncsa, férgek rakták bele peté jüket , élősdiek szívták 
az életét . A magyar nemzet elernyed, olygarchák támadtak, 
a vidék kis k i rá lya i : Csák Máték, Omodék, Németujvár iak , 
Aporok rémtet te i bizonytalanná tet ték a nemzet, az állam 
létét. De élt az á l lamfentar tó erő, a katholiczizmus. Annak 
feje, a pápa, VII I . Bonifiacius, az Árpádokka l leányágon 
rokon Anjou család érdekében mindent megtet t , hogy a 
dinasztiát a magyar királyi székbe segítse. Ennek viselt 
dolgaiból én azt látom, hogy a nemzet a pápai beavat-
kozásban csekélyebb alkotmányellenességet látott , mint 
azt tör ténet í róink kiszinezik. A pápai beavatkozás jog 
talanságának a tu lhaj tása jelenkori történetíróink müve, 
a nemzet akkor csak azt követelte, hogy Róber t Károly 
törvényes módon, választás ut ján a szent koronával meg-
koronázva legyen magyar királylyá. De adjunk hitelt a 
mi hisztorikusainkak, fogadjuk el, hogy a pápai beavatko-
zás alkotmányellenes volt, s ezután fordítsunk sok-sok 
levelet s olvassuk el a magyar Anjouk tör ténetét s abban 
a magyar nemzet és állam érvényesülését. Balga az, a ki 
az Isten különös kegyelmét nem lá t ja VII I . Bonifacius 
törekvéseiben ! Valósággal a Gondviselés intézte ezen 
perezben nemzetünk sorsát, midőn az első Anjou fejére 
teszi a nemzet a szent koronát ! Csodálatos, ragyogó 
százada az a magyarnak ! Csak a költő képzelete szab 
ha tá r t a magyar szent korona országainak, három tenger 
mosta csakugyan a h a t á r o k a t ! Külországokkal szemben 
ha ta lmas és erős. a belföldön tisztelt és szeretett a magyar 
király személye. Tekintélyes a magyar birodalom, vezér-
állama Európának , királya legfőbb biró nemzetközi ügyek-
ben ! S mennyi áldás a magyar hazán ! Az idegenből 
jö t t uralkodócsalád nemzetivé lesz, népét, nemzetét része-
sévé teszi annak a kul turának, melyet a nyugat háborit lan 
viszonyai között k i fe j thete t t . 

A kezdő s ideális renaissance legszebb pompája ve-
szi körül a magyar udva r t ; tudomány, művészet haj lékra 
talál már a magyar nagyok váraiban. Tudományos és 
művészi alkotásaink e korból számottevők, a politikai élet 
terén pedig oly intézményeket alkot Nagy Lajosunk, a 
melyek a legújabb korszakig kisérik le a magyar nem-
zetet. 

Es e szellemi és anyagi haladást minek tulajdonit-
ha t juk ? Annak a hatalmas tényezőnek, a katholiczizmus-
nak, mely által éreztük az Isten gyámolító kezét. 
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Az Anjouk nagy dinasztiájának kihalta után, a XV. 
század elejétől a XVII . század végéig tar t a herosi küz-
delme a nemzetnek a török ellenséggel, mely egyes kor-
szakaiban a létért való küzdelem jellegét ölti fel. A há-
rom század alatt mutatkozik v a l ó j á b a n a katholiczizmusnak, 
mint ál lamfentartó tényezőnek a hatása. 

Nemzetünk e három század alatt titáni harczokat 
vivott. Fenyegetve volt nyugatról , fenyegetve volt kelet-
ről. A török hóditás idejében államiságát majdnem egé-
szen elveszti s akkor a legnagyobb válságaiban egyedüli 
támaszai a pápák, a kik keresztes hadakat hirdetnek a 
török ellen s tetemes pénzáldozattal hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Magyarország önmagának visszaadva, továbbra is, 
mint Magyarország fennállhasson. A szomorú időkben 
mennyi hősi tett , mennyi dicsőség. Sóvárogva tekint a 
nemzet a mult nagy alakjai felé, büszkén dobog a hazafi 
szive, ha a nemzet nagy hősére, Hunyadi Jánosra gondob 
ki szemefénye volt a kereszténységnek, megsiratott ha-
lóit ja az egész müveit világnak. S bármerre járunk, a 
haza földjén, vagy messze, idegen tá jakon, a dicső idők 
nagy emlékével mindenütt találkozunk. Katholikus templo-
mot találunk mindenfelé s ha annak tornyában déli 12 
órakor imára cseng a harang, jusson eszünkbe, hogy az 
egyház a déli harangszóban a magyar nemzet dicsőségét 
szentelte meg, Hunyadink nagy nevét tette örökkévalóvá, 
mert a déli harangszót a katholikus egyház feje Hunyadi 
János nándorfejérvári győzelmének emlékére rendelte a 
keresztény világban. 

A XVII. század folyamán a nemzet végre annyi küz-
delem árán felszabadult a török rabigából. Akkor már 
végigszenvedte azokat a csapásokat is, melyeket a nem-
zet testén a protestántizmus vágott, — a kard, a fegyver 
hatalma múlóban volt, a kultura, a műveltség vette át az 
államfentartó szerepet. Nos, és e kultura mire támaszko-
dot t? A katholiczizmusra. Az az erkölcsi nagy erő, mely 
e nemzetet hét századon át neveié, folyton folyvást 
szítja a művelődés tüzét napjainkig. A mit az Oláhok, 
Verancsicsok, Pázmányok összehordtak, abból a szellemi 
magtárból él ma is az egész nemzet. 

* 

Tekintsük végig a magyar nemzet évezredes törté-
netét, találunk-e egyetlen politikai és közművelődési — 
vagy egyátalán — kultur intézményt, melynek kezdemé 
nyezője és kiépitője nem a magyar katholiczizmus lett 
volna ? , 

Magában az aranybullában, az ős magyar alkotmány 
e hatalmas kiváltságlevelében kidomborodó elvek nem a 
magyar főpapságnak a vívmányai? Es a Bocskay-, Bethlen-, 
Rákóczi-, felkeléseknek a politikai szabadság érdekében 
közzétett kiáltványai nem e kiváltságlevélben gyökereznek ? 

A katholiczizmus, mint államalkotó és államfentartó 
tényező, fénylő napként bevilágitá a magyar haza egét, 
életet keltve mindenfelé; s azért aggódó félelemmel lát-
juk felbukkanni a modern államtudomány bizonyos irányát 
mely szembeszáll a tör ténet tanitásaival s leszoritni igyek 
szik a magyarság pal ladiumát! 

Mi hiszszük és valljuk, hogy a katholiczizmus 
tartotta fel e hazát e napig, a mikor az elmúlt ezer 
évet ünnepeljük. — Mi hiszszük és valljuk, hogy összes 

államalkotó tényezőink között a katholiczizmusnak köszön-
hetünk legtöbbet, — mi hiszszük és valljuk, hogy ha a 
legfontosabb tényező munkája megszakad, szerencsétlenség 
éri e hazát. 

És azért hálatelt szivvel fordulunk Ahhoz, kit a 
magyarok Istenének szólitottak imáikban őseink, — imád-
kozunk ahhoz, kit a szent király, István, Magyarország 
Pa t róná jának nevezett, hogy óvja, védje fa junkat , orszá-
gunkat , — fohászkodunk nemzeti nagy dinasztiánk meg-
dicsőült szentjeihez, szent István és szent László királyok-
hoz, hogy könyörgéseikkel védjék meg nemzetüuket a 
ballépésektől, '— mert hiszszük és valljuk azt a nagy 
igazságot, mely biboros egyházfejedelmünk ajkairól az 
ezredéves Tedeumkor elhangzott hogy : „kard szerezte e 
hazá t ; de a kereszt tar tot ta fenn!" 

A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztályának ülése. 

A Szent-István-társulat tudományos és irodalmi 
osztálya május 20-án tar tot ta havi rendes ülését a társulat 
dísztermében, a tagok élénk részvétele mellett. Az ülést 
Kisfaludy A. Béla elnök a következő lendületes beszéddel 
nyitotta meg : 

Mélyen tisztelt Osztálygyülés ! 
Mindenek előtt fogadja a m. t. Osztály tiszteletteljes 

üdvözletemet erről a helyről, melyet mint a Társula t 
legutóbbi nagygyűlésén u jabb hat évre megválasztott 
alelnök — nem irodalmi érdemeim, hanem csakis alelnöki 
tisztemnél fogva — elfoglalok. 

A tud. és irod. Oszt. egész ereje, a működéséhez 
fűződő remények legfőbb garancziái az osztálytagok buzgó 
részvételétől függenek. Ez a tudat nyugtat meg engem, 
szemben csekélységem érzetével: mert legalább azt az 
egyet bizton merem fölajánlani, hogy mint összekötő 
kapocs a Társulat és annak ez^n kiváló osztálya között, 
az egyesitett erők üdvös és korszerű működését őszinte 
akarat tal és minden tehetségemmel szolgálni fogom ezen-
túl is.\ 

Kérem a m. t. Osztályt, hogy engem ezen tisztem-
ben — nom érdemességemhez, hanem a közös föladat 
nagyságához és fontosságához mért — támogatással és 
bizalommal megtisztelni méltóztassanak. 

Mielőtt azonban a mai gyűlésünk napirendjére 
át térnénk, egy keserédes kötelességet kell teljesítenem. 

A keserű benne az, hogy először is egy — nem 
csupán a mi szűkebb körünket ért veszteségről, hanem a 
mi egész nemzetünkre, mely ezredéves örömei között oly 
nehezen, oly kételkedve tud csak fölmelegedni, és az 
ezeréves nemzeti élet tág körében épen a katholikus 
szellemben ápolt érdekek hiveire nehezedő gyászról kell 
megemlékeznem. A nemzeti öröm vidám színeiben pompázó 
utczáinkon sötéten lecsüggő gyászlobogók elmondják a 

„többit. 
Károly Lajos kir. herczeg nemcsak magas állásánál 

fogva, mint a föLéges uralkodó ház tagja, a mi hőn 
szeretett urunk királyunk édestestvére és koronáinak jog 
szerint örököse; hanem egyéni tulajdonaiért is, mint 
fönkelt szellemű, magas műveltségű és példásan vallásos 
életű ember egyaránt drága volt a birodalom mindenik 
felében minden igaz hazafinak, — és a nemzetünk iránt 
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t anús í to t t szere te teér t kiválóan d rága volt n e k ü n k . A 
r ava t a l án hervadó v i rágok elszálló i l lata a m a g y a r k a t h o -
l ikus hazafiak nem egy édes r eményé t je lképezi . — E n 
csak a r ra ké rem a m. t . oszt. gyűlést , hogy hazafias 
kegye le tünk ezen bána tos megny i l a tkozásának a mai 
gyü lésünk j egyzőkönyvében is megfe le lő kife jezést ad-
hassunk. 

E lnök i köte lességem édesebbik része, megemlékezn i 
a r ró l a gya rapodás ró l és diszről, melynek ezen tud. és 
i rod. Osztály t á r su l a tunk l egu tóbb i nagygyű lése óta mél tán 
örvendhet . Tudni i l l ik nemcsak a r r a a g y a r a p o d á s r a gondo-
lok, melylyel a m. t. osz tá ly- tagok választása és a b iboros 
herczegpr imás , min t fővédnöknek , a nm. védnöki k a r 
nevében ado t t kegye lmes megerős í tés fo lytán, ezen tes tü le t 
t udományos és i rodalmi e rőkben oly j e l en tékenyen gazda-
godot t , h a n e m a r r a a kiváló diszre is, mely ugyanezen 
tes tü le te t r é g i b b t ag j a inak l e g ú j a b b k i tün te téséve l ér te . 

A l egu tóbb megvá lasz to t t osztály t agok , az egy 
Charles de Harles k ü l t a g kivételével, m i n d n y á j a n vála-
szoltak m á r s ü g y r e n d ü n k é r t e lmében a m u n k a k ö r válasz-
t á sá ra nézve ny i l a tkoz t ak . E n t ehá t az osztály nevében 
m i n d n y á j u k a t , ugy a távol levőket , min t kü lönösen az i t t 
most először meg je len teke t , min t t a g t á r s a k a t , t i sz te le t te l , 
szere te t te l , buzgó m u n k á s s á g u k b a ve te t t r e m é n y s é g g e l 
üdvözlöm ! 

Azoknak pedig , k iknek a hazai t ö r t é n e t t u d o m á n y 
t e rén szerzet t kiváló é rdemeike t hazai t u d o m á n y o s s á g u n k 
legelső fó ruma , a M a g y a r T u d o m . Akadémia is l egu tóbb i , 
vá lasz tásával k i tün te t te , s a k inek személyében ezen tud . 
és i rod. osztály egész t e s tü le te is mé l t án megt isz te lve érzi 
m a g á t : Békefy R é m i g és Karácsony J á n o s dr t ag t á r s a ink , 
örvendező szivvel fe jezem ki l e g j o b b szerencsekivána-
ta inka t ! 

Az éljenzéssel és tapssa l f o g a d o t t beszéd u tán a 
napi rend köve tkeze t t . 

Mindeneke lő t t e lha tá roz ta az osztály, hogy Kollányi 
Ferencznek „A m a g y a r ka tho l ikus f ő p a p s á g végrendelke-
zésének tö r t éne te" czimü müvé t k iadásra e l fogad ja . E l h a -
t á roz ta t ovábbá , hogy egy, a müvei t közönség és az 
egyetemi i f j ak igényei t szolgáló Neveléstudományt i ra t , 
e r re legközelebb pá lyáza to t h i rdet s fölszól í t ja a t á r su la -
tot , hogy a nagy közönség haszná la tá ra szintén egy ne-
veléstani m u n k á t Írasson. 

Majd a hetes bizot tság ez évi t a g j a i t vá lasz tot ták 
m e g Kurcz An ta l és Való S imon dr rendes t agok szemé-
lyében. 

A t á rgyso roza t utolsó p o n t j á t Karácsonyi J á n o s dr? 

akadémiai és osz tá ly tagnak „A honfogla lás és E r d é l y " 
czimü remek felolvasása képezte , a melyben élvezetes elő-
adással s a tö r téne t i ada tok gazdag lánczola tával azt bi-

zonyí t ja , hogy E rdé ly t a magya r á l lam végleg csak 1211 
u tán vet te b i r tokába . 

A k ivá ló tudós é r t ekezésé t a ha l lga tóság tapssal ju-
t a lmaz ta . Ezze l az ülés véget is ér t . 

= Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság az 1896. évi 
m á j u s hó 27-én, szerdán, d. u. 5 órakor , Budapes ten , a 
Szen t - I s tván -Tár su la t gvü lés t e rmében (Királyi Pá l -u tcza 
13. sz.) rendes felolvasó gyűlést tart. T á r g y s o r o z a t : 1. Fo-
lyó ügyek . 2. D r H a j d ú T ibo r reudes t ag fe lo lvasása : Az 
örök világ lehe tőségének kérdésérő l . 

V E G Y E S E K . 
V i s s z h a n g z i k a y i l à g a pápai körlevéltől, mely-

lyel XHI . Leo pápa a magyar nemzet mi l léniumát megtisz-
te l te . Sok pápa i levelet olvastunk és fordí tot tunk már le, 
a francziákhoz, a belgákhoz, az angolokhoz stb. Mindegyikben 
áradozott a pápa nagy lelkének szeretete a népek iránt . 
De ily arányú kiáradásával az atyai szeretetnek még nem 
találkoztunk. Szokatlan szavakkal párat lan érzelmeket nyil-
vánít . A pápa a magyar nemzettel szemben indulgentiát , 
elnézést, megelőző könnyű bocsánást hoz és „kedveskedik" 
nekünk. Mivel érdemel tük meg mindez t? Világosan l á t j a és 
hirdet i providencziális h iva tásunkat : azért kedveskedik, 
azért gondoskodik körülöt tünk. Va jha felérnők észszel az 
Isten lelkének l á t o g a t á s a i t ! 

f A magyar katholikus papság (lisze. A magyai 
katholikus papság egyik legszebb díszét tör te le a halál . 
Egy fényes szövétneket oltott ki, mely messze világított, Irsik 
Ferencz prae la tus és szatmári apát-kanonokban, kinek tisz-
teletével egész lelkünk betel t , kinek emlékétől nem tudunk, 
nem fogunk elválni soha. A boldogultat , mint tudva van, 
l egújabban az a k i tünte tés érte, hogy egyházi tudományos-
ságát a tudomány-egyetem a doktorság babér jával koszorúzta 
meg. Ebből az alkalomból a szatmári „Het i Szemle" ezt 
i r ta : „Mél tóbbat , érdemesebbet alig érhete t t volna e meg-
tisztelő szép figyelem. Irsik praelatus i f jú korától fogva a 
mai napig egyik legbuzgóbb, fá radhata t lan s alapos mü-
velője az egyházi i rodalomnak s különösen a „Religio-Vallás" 
hasábjain sürü egymásutánban megje lent czikkei mély 
theologiai tudományáról tesznek tanúságot . Egész életét, 
minden vagyonát egyházi és közczélokra fordí t ja" . . . For-
dí t ja , mondá a legszebb, a testvéri elismerés. Ha jh , már 
nem fordí t ja többé ! Meghalt , elköltözött Is tenhez, hogy jó 
tet teinek, nemes, t iszta papi életének j u t a l m á t elvegye és — 
értünk imádkozzék. Nagy veszteség a szatmári egyház-
megyére, az egész magyar papságra , reánk — a földön ; nagy 
nyereség az Isten színe előtt, melynek lá tását , hogy meg-
adja neki az Atya, F iu és Szentlélek, erős keresztény biza-
lommal remél jük. Have pia anima. Nyugodjá l békében és 
imádkozzál értünk ! 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Szentséges atyánk XIII. Leo Isten Gondviselése szerint pápa levele Magyarország püspö 
keihez. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — Egyházi Tudósítások: t Irsik Ferencz praelatus. — E s z t e r g o m . Főpásztori 
gyászjelentés Károly Lajos királyi herczegről. — T e m e s v á r . Dessewffy Sándor beszéde a milléniumi ünnepélyen. — Kath. Egyesületi 

Élet. — Vegyesek. 
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Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Furt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

Ezen zarándoklatok felélesztették korunk 
hidegülő h i té t ; a szivekbe bátorságot öntöttek a 
keresztény vallás törvényeinek megtartására s 
csodálatos módon fokozták a Szeplőtelen Szűz-
nek tiszteletét, amint erről az egész világ tanús-
kodik. A hitnek e csodás megvallásában a ke-
resztény nép papjait követi vezéreiül, a kik oda 
vezetik népüket. Püspökök is gyakran jönnek e 
szent helyre; élükre állanak a zarándoklatoknak 
és jelen vannak a nagyobb ünnepélyeknél. Nem 
ritkán láthatni azt is, hogy maguk a római szent-
egyház biboros atyái, biborukat letéve, mint sze-
gény zarándokok érkeznek ide, A római pápák 
pedig, a lourdesi Szeplőtelen Szűz iránti kegye-
letüknél fogva, annak templomát a legértékesebb 
adományokkal gazdagitották. IX. Pius búcsúkkal, 
főtársulati előjogokkal és a kisebb bazilikák ki-
váltságával dis?ité azt fel. Ugyancsak ő az Isten-
anyának i t t tisztelt szobrát francziaországi követe 
által megkoronáztatá. XIII. Leo is megszámlálha-
tat lan jótéteményekkel árasztá el Lourdesot; a 
megjelenés 25 évi jubileumának évfordulóján 
jubileumi búcsúkat engedélyezett; — tekintélye 
és szava által elősegité az odavaló zarándoklato-
kat és a szent olvasó templomának felszentelését 
a saját nevében végeztette. E jótéteményeit te-

tőzte azzal, hogy nagyszámú püspökök kérelmére 
j kegyesen elrendelte, miszerint a szeplőtelenül 
: fogantatot t boldogságos Szűz Mária megjelenésé-

nek neve alatt , tulajdon kar-imával és szentmisé-
; vel ellátott ünnepnap ülessék meg." 

A lourdesi jelenések, ós a barlangban cso-
dálatos módon fakadt forrás, melynek vize soka-
kat a legmakacsabb és éveken át húzódó beteg-

I ségből rögtön kigyógyított, bámulatba ejtették 
j az egész környéket, és a csodák hire csakhamar 

bejárta egész Francziaországot. Az utolsó jelené-
I sek alkalmából Bernadettenek kilencz ezernél 
1 több szemlélője és szemtanuja volt. És ezek a 

szemtanuk, kik közül sokan mai nap is élnek, 
bármikor készek bizonyságot tenni arról, hogy 
Bernadette boldog látományai alkalmával egé-
szen kivetkőzött közönséges alakjából, vonásai 
magasztos, majdnem mennyei kifejezést öltöttek 
fel, és egész lénye megdicsőült, természetfölötti 
varázst nyert az égi jelenés behatása alatt. 
Különösen érdekes és jellemző Estrade adószedő 
vallomása, ki Bernadette őszinteségében ugyan 
nem kételkedett, mert hallotta Jacomet rendőr-
biztos házában az igazság meglepőleg nyilatkozó 
hangján te t t vallomásait, de a természetfölötti 
jelenesek lehetőségében nem hitt , és felvilágo-
sulta ágának azáltal adott kifejezést, hogy a bar-
langnál előforduló titokzatos eseményeket fity-
málta, És mégis valami rendkivüli vágy vonzotta 
őt kimenni a barlanghoz, mig végre hosszabb 
belső küzdelem után elhatározta, hogy február 
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hó 24-én oda megy, hogy személyes észleleteket 
tegyen. A barlangnál tapasztaltakról Igy nyilat-
kozik: 

„Az nap reggel igazi nagy kedvem volt a 
birálgatásra, és még inkább arra, hogy nevessek 
és jól mulassak; mert nem vártam egyebet ko-
médiánál, vagy más valami bolondos tréfánál-
Lassan-lassan roppant néptömeg gyűlt egybe a 
puszta sziklák körül. Elcsodálkozám oly sok bárgyú 
ember együgyüségén és nem állhattam meg, hogy 
szivemből ne nevessek az összecsoportosult ima-
nénikéken, kik a sziklák előtt letérdepelnek vala. 
Mi reggel igen korán értünk ki, ós igy nehézség 
nélkül sikerült mindjárt az előtérben helyet fog-
lalnunk. Bernadette a szokott órában jelent meg, 
azaz napkelte felé, és ón egészen közelében állot-
tam. IJjra látám gyermeki vonásaiban a szelíd-
ség, ártatlanság és a mély lelki béke kifejezését? 
mely néhány nappal előbb a biztosnál bámulatba 
ejtett. Egyszerűen, minden mesterkéltség és ön-
hittség, de minden izgatottság vagy zavarodás 
nélkül is, mintha nem nagy nópsokaság kör-
nyezné őt, hanem távol minden emberi szem látá-
sától valamely szentegyházban vagy magányos 
erdőben egymaga volna, térdre borult, elővette 
olvasóját ós imádkozni kezdett. Nemsokára ez-
után tekintete ismeretlen fényt látszott fölvenni 
és visszatükrözni; mereven és mozdulatlanul 

> 

bámulatba ós elragadtatásba mélyedve ós meny-
nyei gyönyörtől tündökölve irányult szeme a 
szikla nyílására. Én is oda forditám szemeimet; 
de semmit sem láttam, éppen semmit, mint egy 
vadrózsa-bokor lombtalan ágait. Es mégis mit 
mondjak! Az átdicsőült gyermek láttára rögtön 
elenyészett minden előítéletem, hogy akaratom 
ellenére egészen szokatlan érzelemnek adjanak 
helyet. És bizonyos voltam és ellenállhatatlanul 
tiszta tudattal bírtam arról, hogy valami titok-
szerű lény van ott. Szemeim nem láttak ugyan 
semmit ; de lelkem és a megszámlálhatatlan né-
zők lelkei köröskörül látták őt ez ünnepies órá-
ban a meggyőződós benső világánál. Igen, én azt 
erősítem, hogy egy természetfölötti lény vala 
jelen. Színében hirtelen elváltozván, Bernadette 
már nem volt többé Bernadette ; a mennyország-
nak egyik angyala volt ő, leírhatatlan gyönyörbe 
merülten. Arcza nem volt többé az előbbi arcz ; 
más szellem, más élet, mondhatnám: más lélek 
kifejezése volt észlelhető képén. Ő nem látszott 
már többé önmagához hasonlítani; ugy tetszett, 
mintha -egy más világhoz tartoznék. Egész maga-

, tartásán ós legkisebb mozdulatán, p. o. kereszt-
vetése módján, oly valami nemesség, oly méltó-
ság, oly fönség ömlött el, hogy hasonlót nem 

I ismer a föld. Nagy, mereven kinyílt szemei ki-
elégíthetetlen vágygyal csüggnek vala a látott 

i tárgyon; ugy látszott, mintha nem merné szem-
pilláit leereszteni, attól félvén, hogy csak egy 
pillanatra is nélkülöznie kell a csoda ragadó 

I látványát, melynek szemléletébe volt merülve. 0 
néha mosolygott is a láthatatlan lényre ; s mindez 
egybevéve, sejteni engedé, mily határtalan gyö-
nyör és boldogság fogták őt-körül. Én épp ugy 
voltam megindulva, mint a többi nézők. Valamint 
ők, ugy én is visszatartám lélekzetemet, hogy 
hallgassam a beszélgetést, mely a jelenés és a 
gyermek között keletkezett. Az utóbbi a legmé-
lyebb tisztelet kifejezésével, vagy jobban mondva: 
határtalan hódolattal, párosulva végtelen szere-
tettel s a legédesebb gyönyörrel látszott figyelni 
Néha a szomorúság bizonyos színezete futá el 
arczát; de rendes kifejezése mégis nagy örömöt 
jelzett. Eszrevevém, hogy lólekzete néhány pilla-
natra teljesen elakadt. Az elragadtatás egész ideje 
alatt kezében tartá olvasóját, majd mozdulatla-
nul, — mert azt néha feledni látszott, hogy 
annál inkább belemélyedhessen a természetfölötti 
lény szemléletébe — majd pedig annak egyes 
szemeit ujjai közt többé vagy kevésbbé szabály-
szerűen átcsusztatván. Minden mozdulata a leg-
teljesebb összhangzásban vala arczkifejezésóvel, 
melyből fölváltva majd csodálat, majd áhítat, 
majd öröm valának olvashatók. Olykor-olykor 
ismótló az ájtatos, nemes keresztvetóseket, me-
lyekről előbb szólottam. Ha a mennyországban 
vetnek keresztet, az bizonyosan hasonló ahhoz, a 
minőt Bernadette vetett magára elragadtatásá-
ban. A gyermek e mozdulata, bármely egyszerű 
vala is, a végtelenséget látszott átölelni. 

Egyik pillanatban Bernadette a helyről, a 
hol imádkozott, vagyis a Gave folyam partjáról, 
elkezdett térdein előbbre mozdulni a barlang 
belsejéig, körülbelül 15 méternyi távolságra. Mi-
alatt a kis lejtőre fölhatol vala, hallották, a kik 
mellett elhaladott, a mint egészen órthetőleg e 
szavakat mondá: „Bűnbánat! bűnbánat! bűn-
bánat!" 

Ezután fölkelvén és a nagy néptömeg so-
raiból kiválván, egyenesen a város felé tartott. 
Most ismét a szegényesen öltözött molnárleány 
vala ő, ós ugy tetszett, mintha a meglepő lát-
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ványban ő sem vett volna nagyobb részt, mint 
a többi," *) 

A lourdesi eseményekkel szemben a papság 
nagyon tartózkodólag viselkedett. A jelenések 
alkalmával az ezrekre menő néptömeg között 
papot nem lehetett látni, hisz maga a tarbesi 
püspök eltiltotta papjait a massabiellei barlang 
látogatásától. Peyramale lourdesi plébánosnak 
Bernadette iránt tanusitott szigorúságát mind-
nyájan ismerjük, és azért senki sem mondhatja, 
hogy a lourdesi eseményeket a papok könnyen 
elhitték és a népet babonaságra tanítják. Csak, 
miután a boldogságos Szűz legelső megjelenése 
óta már majdnem félév mult el, és a nép zúgo-
lódni kezdett, hogy lelki vezéreik a feltűnő ese-
ményekkel szemben állást nem foglalnak, és azért 
őket gyávaságról ós hanyagságról vádolták, akkor 
nevezett ki a tarbesi püspök, kinek egyházme-
gyéjéhez Lourdes tartozik, 1858. julius hó 28-án 
egy a leghíresebb orvosok és legtudományosabb 
papokból álló bizottságot, melynek feladata volt 
megvizsgálni : 

1. Vájjon a massabiellei barlang vizének 
belső vagy külső használata által eszközöltettek-e 
gyógyulások, s vájjon lehet-e azokat természetes 
uton megmagyarázni vagy természetfeletti oknak 
kell tulajdonítani? 

2. Vájjon Soubirous Bernadette látomásai 
valóságosak és ezen esetben természetes uton 
magyarázhatók-e, vagy pedig a természetfelettinek 
és isteninek jellegét hordják magukon? 

3. Vájjon a jelenés adott-e a gyermeknek 
megbízásokat vagy nyilvánitott-e előtte kivána-
tokat, s vájjon az utóbbi vett-e utasítást az iránt, 
hogy azokat közölje, ós kivel? Továbbá: miben 
állanak ezen megbízások és kivánatok? 

4. Vájjon a barlangban jelenleg találtató 
forrás létezett-e már ott az emiitett jelenések 
előtt is? 

(Folytatjuk.) 

Fohász 
milléniumi ünnepség alkalmára. 

Ma üljük ős magyar hazánk 
Ezer évfordulóját. 

E nap gyulaszsza fel 
Hálára szűnk buzgalmát. 

Isten ! — hozzád buzgón kiált 
Magyar néped, s a nagy király; 
Hogy meghallgatva imánkat, 

Üdv töltse be hazánkat. 

*) Ackerl — Gladich. A lourdesi Boldogasszony, vagy 
kinek van igaza. Győr, 1894. 40—42 1. 

Ezer éven ránk itt áradt 
Kegyelmednek bő árja, 

Jézus vérén drágán szerzett 
Szentségek dus áldása. 

Nőttünk azok erejében, 
Küzdtünk Jézus keresztjében, 
A bűntől óvtuk e hazát, 

Mely élt ezer évén át. 

Magyarország ma szent templom, 
A nemzet szíve oltár, 

Innét száll fel ma Istenhez 
Az áldozat — s illatár. 

Hitben buzgó magyar néped, 
Hálával hajt fejet, t é rde t ; 
Védtél ezer éven minket, 

Jövőben is védj minket. 

Kegyes Isten ! midőn manap 
Uj ezredévbe lépünk, 

Uta t jelölve, légy Jézus 
A menny felé vezérünk. 

Vezess igaz ösvényeden, 
Szövétnekünk kereszt legyen, 
Ez árnyában éljünk, haljunk ; 

Oh boldogíts Jézusunk !! — 

Balassy István. 

A li itYédelem munkásai . 
Megnyitó beszéd, melyet a szatmáregyházmegyei „Irodalmi 
Köra-nek 1896. évi május 6-iki közgyűlésén mondott 

dr Steinberger Ferencz alelnök. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Az ezredévi ünnepségnek az egész müveit világra 

szétszóródó fénysugaraiban nagynak, hatalmasnak és dicső-
nek lá t juk e hazát. Es nagyot dobban a szivünk annak a 
gondolatára, hogy ez ünnepelt haza a mi hazánk ; hogy 
e nemzetet, mely egykor pusztító fegyvereivelmegreszketteté 
Európát , ma a nemzetek rokonszenve veszi körül és elhozza 
neki hódolatát a legtávolabb kelet, ép úgy, mint a művelt 
nyugat, bámulva az ezerévet ünneplő nemzetnek meg 
nem hanyatlot t őserejét és állami nagyságát. 

De mig az öröm mámorában uj jongó sziv boldogan 
élvezi a jelent, a fontolgató ész és a megmozduló önérzet 
mindegyikünkhöz ezt a kérdést teheti : Mivel járul tál 
hozzá e nemzeti dicsőség megteremtéséhez, mely ma a 
vilCg bámulatának tárgya. Mindenki teheti magának ezt 
a kérdést, bármily parányinak lássék is egyénisége, össze-
mérve a nagy nemzeti egységgel. A parányiságot sem 
kell és szabad kicsinyleni, mert parányiságok összetömö-
rüléséből áll a nemzet ereje. A népet egyedek alkotják ; 
az egyedek munkaképessége, műveltsége és nemes törek-
vése teszi a nép hatalmát. 

Annyival inkább kérdezhetjük az erők tömörülésétől, 
az egyesületektől, társulatoktól, köröktől : Mivel járul ta tok 
hozzá az ezeréves haza dicsőségének a megteremtéséhez ? 

És kérdezzük meg a mi fiatal egyesületünktől : az 
„Irodalmi Körtől" i s : mit tett a nemzeti erő gyarapodásá-
hoz, növeléséhez ? 
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Az „Irodalmi Kör" nyugodt öntudattal mondhatja, 
hogy : azon időhöz képest, amióta létezem, azon erő 
arányában, amelylyel rendelkezhetem, eléggé kivettem a 
magam részét a nemzeti közvagyon gyarpi tásában, az 
ezer évet felkaroló nemzeti munkának é3 eredményeinek 
létesítésében. Nem érhet bennünket szemrehányás, hogy 
azon hét év alatt, amióta áll egyesületünk, nem hordtunk 
mi is a nemzeti dicsőség fényes templomához tégla-dara-
bokat és az épület köveit öszszetartó római czementet. 

Azon fönséges tanokat és elveket hirdettük, védel-
meztük tollal, melyek két ezer év előtt átváltoztatták a 
világnak gondolkozás- és cselekvésmódját, a szivekből év-
ezredek előitéleteit kitépték és az emberiség arczulatára 
a legeszményibb vonásokat lehelték. Azt a szellemet ápol-
tuk, melynek lehelletétől eltűnt a magyar nemzet homlo-
káról a zordonság bélyege, és kemény szive megnemesült . 
Azt a szellemet ápoltuk, mely az ezer éves hazát mind-
eddig megtartot ta , mert a nemzeti őserőt az Ur törvé-
nyeinek bölcs korlátai közé szorította, hogy azt az őserőt 
ne a mások pusztítására forgácsolja, hanem a saját nem-
zeti léte megalapítására és állandósítására forditsa. Ezt a 
szellemet, a ker. vallásos szellemet ápoltuk, védelmeztük, 
hogy a mi eddig éltető forrása volt a nemzeti létnek, az 
a második évezredben is megmaradjon az erő és bölcse-
ség forrásául. 

Es e védelmi harczban minden kis erő számot tesz, 
miként a terebélyes fának életében minden kis gyökér-
szallnak megvan a maga rendeltetése, és egy levél sem 
jelentőség nélkül való, mert minden levél a fának lélegző 
szervét képezi, melyeken át az éltető elemet leheli ki a, 
tenyészett fölött uralkodó körlégbe. Abban a védelmi 
harczban, melynek vonalába irodalmi körünk is beállott, 
minden kis tényező számot tesz, mert sok ellensége van 
annak az éltető vallásos szellemnek. Az egész harezvona-
lon, annak minden pontján, őrt kell állani az ellenféllel 
szemben és a támadást minden irányban vissza kell verni, 
mert fontos ügy, a nemzeti jólét érdeke forog a koczkán. 

Ezeknek a fölséges elveknek, magasztos tanoknak 
ápolásában, védelmében rejlik irodalmi körünk lét jogo-
sultsága. Ezen magasztos igazságoknak az ereje a mi 
erősségünk. 

Es ha valamikor szükség vo l t e nemzetet éltető fön-
séges eiveknek és igazságoknak a védelmére, ugy kiváló-
képpen napjainkban van erre szükség, midőn a vallás vé-
delmére hivatott bástyatornyokból is üszköt dobnak már 
a vallás szentélyére ; midőn a vallás alapigazságaiba való 
hitet éppen azok a tényezők akar ják megingatni a nem-
zet reményében, akik az i f júság okos irányítására, bölcs 
elvekkel való fölszerelésére vannak hivatva, a midőn a 
vallás ellen a nyilt támadást középiskolai tanárok teszik 
és amidőn e könnyelműségnek eredményeit szomorú vilá-
gításban mutat ja be a szolnoki botrány. 

És a tanáregyesületi választmány kebelében kipattant 
vallásellenes felfogás veszélyességét nem csökkenti az az 
eljárás, hogy a választmány a hírhedt indítványt levette 
a napirendről, mert e fordulatot nem az érzület és felfogás 
megváltozása hozta létre, hanem a fölháborodott közvéle-
mény zugó moraja. 

A támadást csak elnapolták; de magát az elvet el 

nem ejtették. Szomorú auspiciumok ezek a jelenségek a 
második évezerre. Ilyen szellemű vezetés alól majd olyan 
if júság kerül ki, minőt a szolnoki eset mutatot t be, mely 
vérlázító cinismussal beszél a jó Istenről. 

Megengedem, hogy e választmány nem minden 
tagjának lelkét j á r ta át a vallásellenes érzület ; de szomorú 
jelenség, hogy szárnyra kelhettek ottan olyan nézetek, 
melyek a hit alapfalait ingat ják meg az i f júság sorában. 
Minden esetre intő példa, hogy akiknek hivatásuk a vallás 
igazainak védelme, azok résen álljanak és ne nézzék a 
vallás szentélye fölött gomolygó füstfelhőket összetett 
kezekkel. 

És annál veszedelmesebb ezen oldalról jövő hadjárat 
a vallás ellen, mert azt egy nagy hatalmasságnak a 
nevében, a tudománynak a nevében indítják meg, mely 
tudománynak nagy népszerűsége és imponáló ereje van 
a tömegekre nézve. 

A hitvédelem férfiainak ki kell mutatni, mint ezt 
a letűnt nagy századok óriásai anynyiszor megtevék, hogy 
az igazi tudománynak semmi része a vallás ellen indított 
hadjára tokban, hanem köze van azokhoz azon bölcseleti 
rendszereknek, melyeket a tudománynyal foglalkozó egyes 
egyének nem a tudomány földeritett igazságaiból, hanem 
a saját elkalandozott szellemökből alkottak meg s melyeket 
nagyobb hatás kedveért a tudomány komoly tógájába 
öltöztettek. 

Ki kell mutatni, hogy ezek a bölcseleti rendszerek, 
melyek a tudomány jogezimét bitorolva, gőgösen leszó-
lották a vallás dogmáit és önkényesen szembe állították a 
tudományt a vallással, ezek a rendszerek az idők folya-
mában lejárták magukat , egyik rendszer a másikat te-
mette el s ma már csak a könyvtárak poros foliansaiban 
találhatók föl, bizonyságául az emberi szellem eltévelye-
déseinek. A tapasztalati tudományt meg kell különböz-
tetni a bölcseleti tanoktól : a positivismus, materialismus, 
pantheismustól. Azok a bölcseleti rendszerek nyíltan vagy 
alat tomban maguknak foglalják le a tapasztalati tudo 
mánvt, hogy ennek nimbuszával támadhassák a vallást. 
Ki kell mutatni a hitvédelem férfiainak, hogy ezeknek a 
rendszereknek nincs jogezimök magukat tudománynak ne-
vezni ; mert a találgatás nem tudomány, a föltevések nem 
tények. 

Ki kell mutatni, hogy a hamis bölcseleti rendszerek 
igája alól felszabadított tudomány és a hit között nincs 
összeütközés ; hogy a tapasztalati tudomány Isten igéjé-
nek egy része. 

Ki kell mutatni, hogy az igazi tudomány és hit 
között nem is lehetséges az összeütközés, mert nem egy 
síkban, nem egy mezőben mozognak és igy nem is talál-
kozhatnak egymással; hát hogyan ütköznek össze, h a n e m 
találkozhatnak egy vonalban? Az egyik, a tudomány, a 
világegyetem tüneményeiről beszél; a másik, a hit, a vi-
lágegyetem természetfölötti kérdéseiről. A tárgyak külön-
böznek egymástól ; a szinterek egymás fölött feküsznek ; 
az erők tehát, melyek e két egymásfölé helyezett síkban 
működnek, nem is találkozhatnak. — Módszerük is kü-
lönböző. A tudomány módszere a természet vallatása; a 
természet neki tényekkel felel. A hit módszere az Isten 
meghallgatása; az Isten kinyilatkoztatja magát a termé-
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szet törvényeitől való eltérések által. A tudomány és hit 
nem zárják ki egymást, mint nem zárják ki egymást a 
föld és az ég. 

Jöj jön hát közibénk mindaz, aki szivén hordja a 
közjót Munka van elég, de nincs elég munkáskéz. Jöj je-
nek közibénk, mert Isten ügyéről, a nemzet jólétéről van 
szó. Jöj jenek közibénk, mert a Jáncz erősebb, mint annak 
szemei különvéve. 

Irodalmi körünk munkás tagjai a hit örök igazsá-
gainak tollal való védelmén kivül egyéb alkotásokkal is 
járul tak a nemzet vagyonának gyarapításához. 

Innét indult meg a mozgalom az egyházmegyénk 
történetében kimagasló alkotásnak, a nagy könyvtárnak, 
a vallásos és nemzeti közművelődés ezen jelentős ténye-
zőjének a létesitésére. I t t érlelődött az eszme ; itt mele-
gede t t az érdeklődés, itt nyert tápot a lelkes hangulat , 
mely magas pártfogóink kegyes támogatása és áldozat-
készsége hatalmas ereiével tetté változtatta az igét. 

Innét indult ki a mozgalom, mely a másik két 
becses alkotást bozta l é t r e : a „Pázmány-Saj tót" és a 
„Heti Szemlét", mely soha sem ismerte feladatának az 
egység megbontását, a béke megzavarását, de kötelességé-
nek t a r to t t a : a megtámadott jogokat védelmezni, a meg-
sértet t igazságnak elégtételt szolgáltatni. 

A társadalmi élet föllendítésére, az elméknek ka th . 
szellemben való irányítására nagyközönségek előtt fel-
olvasásokat és ünnepségeket rendezett fiatal körünk. 

Nem kerestünk dicsőséget; nem hajhásztuk az önér-
deket ; ügyszeretettel szolgáltuk a vallást és hazát, mely 
nekünk is oly szent és drága mint bárki másnák a hegy-
lánczolatoktól koszorúzott szép hazában. 

Utódaink majd tovább épithetik azt, amit mi meg-
kezdtünk. Csak ne kicsinyeljék az örökséget, hanem 
talentumaik erejével azt nagyra növeljék. Kicsinyelni 
annak sincs joga, aki már nagyot alkotott . A nemzeti 
élet nagy gépezetében nem csak mozgató nagy kerékre 
van szükség, hanem kis kerekekre és szögekre is. A csekély 
hagyományt kicsinyleni nem há la ; az örökséget megsok-
szorozni, a férfias jellem és talentum próbája. 

A közgyűlést ezennel megnyitom. 

'Egyházi Okmánytár. 
Az Isteni tisztelet rendje 

a kasscd püspöki eyyházmegye hatósága alá tartozó 
plébániákon 

az 1896-iki augusztus 15-étől kezdve. 

Azon plébániákon, melyek az i t t felsoroltak között 
megnevezve nincsenek, az isteni tisztelet rendje nem 
változik. 

Az isteni tisztelet azon részletei, melyek e jegyzék-
ben megemlitve nincsenek változatlanul megmaradnak. 

Az e jegyzékben foglalt plébániákra nézve általános 
intézkedésem az. hogy a szent beszéd mindenütt és 
mindenkor a szent mise előtt, az oltárbeszéd (homilia) a 
szent mise közben úgy tartassák, hogy a pap az evangé-
lium elolvasása vagy eléneklése után a hívek felé fordulva 
először felolvassa nekik az az napi evangeliumi részt, és azután 

azt homiliában megmagyarázza : ennek megtörténte után 
folytat ja a szent misét. Az e tekintetben való eltérés a 
maga helyén megjelöltetik. 

Azon szokás, mely néhol fennállott, hogy felváltva 
hol szent beszéd hol homilia tar tatot t , megszűnik ; mert 
szent beszéd ezentúl mindenütt tartandó, homilia pedig 
ott, a hol ezen jegyzék azt elrendeli. 

A hitelemzés alatt e helyen az úgynevezett délutáni 
katechezis értendő, mely első sorban az ismétlő iskolák, 
továbbá a serdülők és a felnőttek számára tartandó, tehát 
nem az iskolai hittanitás. Ezt a katechezist azon helyeken 
a hol a jelen rend szerint tar tandó, mindig a litánia 
vagy vecsernye előtt kell végezni. 

A hol a szent olvasó-ajtatossága is végeztetett, ez 
mindig a litánia vagy vecsernye után következik. 

Az itt következő plebánia-templomokban, és a 
hozzájok tartozó összes leányegyházak templomaiban az 
isteni tiszteletnek e jegyzékben körvonalozott rendje 
magyarul és a nép egyéb nyelvén is állandóan ki legyen 
függesztve, hogy a nép ez uton is megismerkedhessek vele. 

1. Ábauj-Szántó és leányegyházai egészen magyarok 
levén, csak annak elrendelését tar tom szükségesnek, hogy 
Pere leányegyházban ezentúl a hivek nagy számára való 
tekintettel minden második vasárnap legyen és pedig 
teljesen magyar isteni tisztelet ; azaz nagy mise magyar 
népénekkel, és a mise előtt magyar szent beszéd. 

2. Abauj-Tihany. I t t a vasár- és ünnepnapi isteni 
tisztelet eddig egészen tót volt. Ezentúl a nagy misében 
az ének felváltva magyar és tót lesz, megmarad a tót 
szent beszéd, a misében magyar oltárbeszéd lesz, a 
délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót, a délutáni 
hi toktatás a templomhan magyar lesz, végre az iskolás 
gyermekek az egyházi éneket magyarul fogják tanulni. 

3. Alsó-Xörtvélyes. I t t az isteni tisztelet eddig egészen 
tót volt, kivéve a magyar énektanitást. Ezentúl a misében 
felváltva magyarul és tótul kell énekelni ; a tót szent 
beszéd megmarad, de a misében magyar oltárbeszéd lesz ; 
a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót lesz, a 
hitelemzés magyar . 

Alsó-Hrabócz, Kolcs-Hosszúmező és Kucsin leány-
egyházakban is eddig az isteni tisztelet egészen tót volt ; 
ezentúl a délelőtti isteni tisztelet olyan lesz mint Abauj-
Tihanyban . A délutáni szent olvasó-ajtatosságot pedig 
felváltva egyik vasárnap magyarul másikon tótul végezzék 
u hivek. A délutáni hitoktatás, minthogy délelőtt magyar 
oltárbeszéd lesz, elmarad. 

4. Alsó-Meczenzéf. I t t a hétköznapi szent misében 
eddig német volt a hívők éneke, ezentúl felváltva magyar 
és német lesz. A vasár- és ünnepnapi szent beszéd is 
német volt, ez megmarad, de a nagy misében magyar 
oltárbeszéd lesz. A délutáni isteni tisztelet, mely eddig 
német volt, ezentúl felváltva magyar és német lesz, s a 
délutáni bitoktatást , melyet eddig az iskolában tar tot tak, 
ezentúl a templomban magyar nyelven kell tartani, végre 
az iskolás gyermekek az egyházi éneket, melyet eddig 
németül tanultak, ezentúl magyarul fogják tanulni, 

5. Alsó-Mislye. I t t az isteni tisztelet eddig egészen 
tót nyelvű volt. Ezentúl vasár és ünnepnapokon felváltva 
magyar és tót ének, továbbá tót szent beszéd és a nagy 
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misében magyar oltárbeszéd lesz. A délutáni hitelemzés 
a templomban magyar lesz. 

JBologd leányegyházban a vasár-és ünnepnapi délelőtti 
isteni tisztelet ugyanúgy lesz megtartandó mint az anya-
egyházban. 

Félső-Mislye leányegyházban, hol eddig csak búcsú 
napján volt isteni tisztelet, ezentúl minden hónapban 
egy alkalmas vasárnapon, ugyanugy lesz isteni szolgálat, 
mint az anyaegyházban. 

Zsadány leányegyházban úgy mint Felső-Mislyén. 

6. Alsó-Sebes. Minden úgy mint Alsó-Körtvélyesen. 
Felső-Sebes, Finta, Kellemes és Sebesváralja leány-

egyházakban is az isteni tisztelet eddig egészen tót nyelvű 
volt. Ezentúl úgy lesz mint az anyaegyházban. 

7. Alsó-Szalók. Itt hétköznapokon a hivek csak 
tótul énekeltek a misében, ezentúl felváltva egyik napon 
magyarul, másikon tótul énekeljenek. Vasár- és ünnep-
napokon eddig tót éneklés, tót szent beszéd, tót délutáni 
isteni tisztelet és tót hitelemzés volt, s az iskolás gyer-
mekek magyarul és tótul tanultak énekelni ; ezentúl a 
nagy misében felváltva magyar és tót ének lesz, meg-
marad a tót szent beszéd, de a misében magyar oltár-
beszéd lesz, a délutáni isteni szolgálat felváltva magyar 
és tót, ahitelmezés magyar lesz, és az énektanítás magyar. 

8. Arany-Idka. I t t hétköznapokon a hívek csak 
tótul énekeltek a misében, ezentúl felváltva egyik napon 
magyarul, másikon tótul énekeljenek. Vasár- és ünnep-
napokon eddig tót éneklés, tót szent beszéd, tót délutáni 
isteni tisztelet volt ; ezentúl felváltva magyar és tót lesz 
az ének, a tót szent beszéden kivül a misében magyar 
oltárbeszéd lesz, és a délutáni isteni tisztelet is felváltva 
magyar és tót lesz. Ezeken kivül tartandó lesz vasárnap 
délután magyar hitelemzés a templomban. 

Ardó. Lásd : Nvárs-Ardó. 
Azar. Lásd: Nagy-Azar . 

9. Bajor. I t t a vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet 
eddig egészen tót vol t ; ezentúl az ének felváltva magyar 
és tót lesz, s a tót szent beszéden kivül a misében magyar 
oltárbeszéd tartandó ; a délutáni isteni szolgálat felváltva 
magyar és tót lesz, s az iskolás gyermekek magyarul fogják ; 
az egyházi éneket tanulni. 

Berke és Izsép leány egy házakban a vasár- és ünnep-
napi délelőtti isteni szolgálat ugyanolyan lesz mint az 
anyaegyházbau. 

10. Bányavölgy. I t t hétköznap a hivek csak tótul 
énekeltek a misében, ezentúl felváltva egyik napon 
magyarul, másikon tótul énekeljenek. A vasár- és ünnep-
napi isteni tisztelet eddig egészen tót nyelvű volt ; ezentúl 
az éneklés felváltva magyar és tót lesz ; megmarad a 
tót szent beszéd, de kivüle a misében magyar oltárbeszéd 
lesz; a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót 
lesz, a délutáni hitelemzés ^magyar. 

Szorocsiny leányegyházban minden úgy lesz mint 
az anyaegyházban. 

Tissinecz lea'nyegybázban a vasár- és ünnepnapi 
isteni tisztelet olyan lesz mint az anyaegyházban. 

11. Báreza. I t t vasár- és ünnepnapokon eddig csak 
tót szent beszéd volt, ez megmarad, de ezentúl a nagy 
misében magyar oltárbeszéd lesz. 

Zsebes leányegyházra nézve ugyanezt rendelem, s 
ezen kivül még azt, begy a délutáni hitelemzés, mely eddig 
magyarul és tótul tar ta tot t , ezentúl magyarul tarta9sék. 

12. Bártfa. A vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet 
rendje annyiban meg fog változni, hogy a nagy mise 
előtt tar ta tn i szokott tót szent beszéden kivül, a nagy 
misében mindannyiszor magyar oltárbeszéd is tartassék. 
Délutáni hitelemzés eddig csak a böjti időben volt és 
pedig tót nyelven ; ez megmarad, de ezentúl az ádventi 
és húsvéti időszakba eső vasárnapokon délután magyar 
hitelemzés is tar tandó. — A bártfai esperes plébános 
urat megbízom, hogy a bártfai Sz. Ferencz-rendű templom-
ban is nevemben azon intézkedések keresztülvitelét eszkö-
zöltesse, melyeket az ezen templom isteni tiszteleti rendjé-
hez hasonló más plébániákra nézve elrendeltem. 

A kálvária kápolnában évenként három ízben tartatni 
szokott búcsú alkalmával ezentúl magyar szent beszéd 
is lesz. 

Bártfaujfalu l eányegjházban eddig vasár és ünnep-
napokon csak tót n y e h ű isteni tisztelet vo l t ; ezentúl az 
ének felváltva magyar és tót lesz, és a tót szent beszéden 
kivül a misében magyar oltárbeszédet kell tartani ; a 
délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót lesz, az 
egyházi ének pedig magyarul tanítandó. 

Bártfafürdő leány egy házban a nyári időszakban 
tar ta tn i szokott vasárnapi kis misében ezentúl magyar 
oltarbeszéd is lesz. 

13. Béla. Mir.den úgy mint Alsó-Szalókon. 
Hámor leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

mindenben olyan lesz mint az anyaegyházban. 
14. Berzevicze. I t t a hétköznapi misében a hivt k 

eddig tótul énekeltek, ezentúl felváltva egyik nap ma-
gyarul másikou tótul énekeljenek. Vasár- és ünnepnapo-
kon eddig az egész isteni tisztelet tót nyelvű volt, ezentúl 
az ének felváltva magyar és tót lesz, lesz továbbá tót 
szent beszéd, a nagy misében magyar oltárbeszéd, a dél-
utáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót, a délutáni 
hitelemzés magyar, s a szokásos szent olvasó-ajtatosság 
felváltva magyar és tót lesz. 

15. Boroszló. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Sárosbogdány és Alsó-Felső-Mérk leányegyházakban 

a délelőtti istenitisztelet egészen ugy tartandó, mint az 
anyaegyházban; ugyanugy az egyházi ének is. Minthogy 
azonban a lelkész jelentése szerint ez utóbbi helyen az 
iskolás gyermekek nem tanulnak énekelni, legyen gondja 
a lelkésznek, hogy ha u j taaitó fog a községbe jönni, ez 
az énektanításhoz is értsen. 

16. Budamér. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Berettö és Böki leányegyházakban a délelőtti isteni-

tiszteletre és az egyházi énekre nézve az anyaegyház u j 
rendje lesz irányadó. 

17. Butka. Minden ugy mint Alsó Körtvélyesen. 
Csebb. Lásd : Nagy Csebb. 
18. Czéke. Ezentúl a hónap minden páratlan vasár-

napján és az összes ünnepeken a na^y mise magyar ének-
kel és magyar szent beszéddel tartandó, minden páros 
számú vasárnapon pedig tót énekkel és tót szent beszéddel. 
A délutáni isteni-szolgálat és hitelemzés, mely eddig tót 
nyelvű volt, ezentúl magyar lesz. 
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Kásó leányegyházban a vasár- és ünnepnapi isteni-
tisztelet eddig egészen tót nyelvű volt ; ezentúl az éneklés 
felváltva magyar és tót lesz, a szent beszéd tót, a misé-
ben pedig magyar oltárbeszéd lesz. Az iskolás gyermekek 
az egyházi éneket nem magyarul és tótul, hanem magya-
rul fogják tanulni. 

19. Cziroka-Hosszumező. Minden ugy mint Abauj-
Tihanyban. 

Nagykemenczp és Módra leányegyházakban minden 
ugy mint az anyaegyházban. 

20. Darócz. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Tolom és Schönviz leányegyházakban minden ugy 

mint az anyaegyházban. 
21. Detek plébániához tartozó leányegyházakban, hol 

eddig egyházi éneket nem tanítottak, ezentúl ez tanítandó 
lesz és pedig magyar nyelven. 

22. Dobó. I t t a hívek eddig hétköznapokon csak 
tótul énekel tek; ezentúl felváltva magyarul és tótul fog-
nak énekelni. A vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet egé-
szen tót volt, és az egyházi énektanítás is csak t ó t ; ezen-
túl a misében felváltva magyarul és tótul fognak énekelni, 
a tót szent beszéd megmarad, de mellette a misében ma-
gyar oltárbeszéd lesz ; a délutáni isteni tisztelet felváltva 
magyar és tót lesz ; a hitelemzés és az egyházi ének tani-
t i sa magyar. 

Tétermező leányegyházban a vasár- és ünnepnapi 
délelőtti isteni tisztelet úgy tartandó mint az anyaegy-
házban. 

Dobra. Lásd : Nagry-Dobra. 
Domássa. Lásd: Nagy^Domássa. 
23. Enyiczke. Eddig a vasár- és ünnepnapi nagy 

misével tót szent beszéd tartatott , ezentúl a nagy mise 
előtt tót szent beszéd, a nagy misében magyar oltárbaszéd 
lesz, s a kis misében eddig tar tani szokott oltárbeszéd 
elmarad. A délutáni isteni tisztelet, mely eddig tót nyelvű 
volt, ezentúl felváltva magyar és tót lesz; délutáni hite-
lemzés eddig nem volt, ezentúl tartandó lesz és pedig 
magyar nyelven. 

Szakoly és Bocsárd leányegyházakban a vasár- és 
ünnepnapi délelőtti isteni tisztelet úgy tartandó mint az 
anyaegyházban. 

24. Eörmezö. Minden úgy mint Abauj-Tihanyban. 
Barkó és Nátafalu leányegyházakban a délelőtti 

isteni szolgálat és az éneklés úgy tartassék mint az anya-
egyházban. 

25. Eperjesen a Szent-Ferenczrendü templomban a 
vasár- és ünnepnapi szent beszéd eddig tót nyelvű volt, 
ezentúl a hónap minden páratlan számú vasárnapján 
magyar lesz, a »Jöjj el Szentlélek Úristen" ének első 
két vers«zakának eléneklésével, s minden páros számú 
vasárnapon tót. A nagyböjti időszakban tartatni szokott 
szent keresztúti ajtatosság, a mennyiben eddig csak tót j 
nyelven tar tatot t volna, ezentúl felváltva magyar és tót 
lesz ; ugyanigy tartandó a szokásos szent olvasó ajtatos- : 
ság is. 

26. Felső-Körtvélyesen a vasár- és ünnepnapi isteni 
tisztelet rendje ezentúl a következő lesz : a nagy misében j 
felváltva magyar és tót éneklés, továbbá tót szent beszéd 

a misében magyar oltárbeszéd, a délutáni isteni tisztelet 
felváltva magyar és tót, a délutáni hitelemzés magyar. 
Az iskolás gyermekek az egyházi éneket magyarul fogják 
tanulni. 

Bovna leányegyházban minden úgy lesz mint az 
anyaegyházban, azon kivétellel, hogy a délutáni hitelmezés 
elmarad. 

27. Felső-Olcsvár. Minden úgy mint Abauj-Tihanyban. 
Beszter és Bozgony leányegyházakban a délelőtti 

isteni szolgálat és az egyházi ének olyan lesz mint az 
anyaegyházban. 

28. Felső-Tőkés. I t t eddig a vasár- és ünnepnapi 
isteni tisztelet egészen tót voit. Ezentúl az ének felváltva 
magyar és tót lesz ; a szent beszed megmarad tót nyelven, 
a nagy misében magyar oltárbeszéd tartandó ; a délutáni 
isteni tisztelet felváltva magyar és tót legyen ; a délutáni 
hitelemzés a templomban tartandó magyarul . 

Alsó-Tőkés leányegyházban minden úgy lesz mint 
az anyaegyházban, kivéve azt, hogy délutáni hitelemzés 
nincs. (Folytatjuk.) 

Milléniumi ünnepségek. 
a) A budapesti központi papnevelő milléniumi ünnepe 

Cselka Nándor fölsz. püspök, érseki vikárius és intézeti 
kormányzó valamint előkelő ünnepi közönség jelenlétében 
az intézeti ének- és zenekar közreműködése mellett, mely 
alkalommal az infirmariában elhelyezett Czuczor-emWáábla 
is lelepleztetett, pünkösdhétfőn d. u. 4x/2 órakor kezdődött 
s a következő^ program szerint folyt le. 1. Hymnus. Elő-
adta az énekkar. 2. Elnöki megnyitó. Tartotta Glattfelder 
Gyula 1Y. é. b. h. 3. A Czuczor-tábla leleplezése az infir-
mariában. a) Szózat. Előadta az énekkar, b) Czuczor emléke. 
Irta Tillmann Béla III. é. h. h., szavalta Ivanovich Emil 
III. é. h. h. 4. Nyitány Rossini „Teli Vilmos "-ából. Elő-
adta a zenekar. 5. Hymnusz. Irta Bilkey Ferencz IV. é. 
h. h. Szavalta Csernyiczky István IV. é. h. h. 6. Ezer év 
emléke. Szövegét irta gr. Csáky Adorján IV. é. h. h. Zené-
jét szerzette László Lajos II. é. h. h. Előadta az énekkar. 
Zongorán kisérte Révay Tibor IV. é. h. h. 7. A letűnt 
évezred alkonyán. Irta és felolvasta Feitscher Ágoston 
II. é. li. h. 8. Honfi dal. Szövege Czuczor Gergelytől. Zené-
jét szerzette László Lajos II. é. h. h. Előadta az ének- és 
zenekar. 9. Jegyzői jelentés. Előterjeszté Tillmann Béla 
III. é. h. h. 10. Hullámzó Balaton. (A csárdajelenetekből.) 
Hubay Jenőtől. Előadta hegedűn Hacskajló Mihály IV. é. 
h. h. Zongorán kisérte Révay Tibor IV. é. h. h. 11. Elnöki 
zárszó. Tartotta Glattfelder Gyula IV. é. h. h. 12. Rákóczy-
induló. Stuber Károly férfinégyes átiratát hangszerelte László 
Lajos II. é. h. h. Előadta az ének- és zenekar. 

b) Magyarország ezredéves ünnepét az esztergomi 
érseki papnevelő intézet f. hó 26-án szintén megülte, még 
pedig a következő fényes sorrenddel : 

Délelőtt: 1. 1 /210 órakor Te Deum és szt. mise az 
esztergomi várfokon levő szt. István kápolnában. 2. A szt. 
mise alatt a növendékpapság a következő énekeket éneklé: 
a) „Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga." b) „Üdvözlégy 
Oltári Szentség." c) „Boldogasszony Anyánk." 3. Ünnepi 
beszéd. Mondta: Dr. Csajka Ernő theol. tanár. 4. Szózat 
Énekelte a növendékpapság. 
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Délután : I. 5 órakor a papnevelő intézet dísztermében 
a növendék-papság magyar egyházirodalmi iskolája disz-
gyűlést rendezett a következő tárgysorozattal: a) Dicsőítő 
ének, Cziczka Sándor, selmeczbányai karnagytól. Előadta: 
az intézeti énekkar, b) Mit érez a keresztény az ezredéves 
hon iránt? Szónoklat. Tartotta : Gyuricska Péter IV. éves 
h. k., az iskola elnöke, c) Részlet vBánk bán" operából. 
Előadta: az intézeti zenekar, d) Az isteni Gondviselés a 
magyar nemzet történetében. Irta és felolvasta : Kászony 
Alajos I. évès h. h. e) Hymnus. Előadta : az intézeti ének-
és zenekar, f) Szt. István unokáihoz. Ünnepi óda. Irta : 
Urbányi Gyula, III. éves h. h. Szavalta: Jeszenszky Kálmán 
IV. éves h. h., az iskola alelnöke, g) Magyar király-hymnus, 
Hubaytól. Előadta : az intézeti ének- és zenekar. II. 3/i 7 
órakor a házi kápolnában ünnepélyes litánia volt a bold. 
Szűzről, mely után a kassai vértanuk boldoggáavatási ügyé-
nek előmozditására az elüljároság, a tanári kar s a növendék-
papság szeretetadományait tette le. 

KATH. TEVEKENYSEG. 

A privigyei népgyűlés. 
15,000 ember gyűlt ösze pünkösd hétfőjén Privigyén 

hat vármegyéből tanusitani ragaszkodásukat a Magyaror-
szágot fenntartó keresztény állami és társadalmi elvekhez. 
Elnökölt Zichy Nándor gróf, a fáradhatatlan főpártvezér. 
Rimely Károly dr megyés püspök a hozzá intézet hódoló 
táviratra azonnal ezt válaszolta : „Szives üdvözletüket mele-
gen viszonzom." A szónoklatok két helyen folytak, magyarul, 
németül és tótul. Szónokok voltak : az elnök mind a két 
helyen, Eakovszky István, Zelenyák képviselő, Juriss Mihály, 
Bonitz Ferencz az „Alkotmány" szerkesztője. 

KATH. EGYESÜLETI ELET. 
A Szent-Imre egylet közgyűlése. 

A müveit katholikus ifjaknak ez a tekintélyes köre^ 
mely évről-évre gyarapodik és egyre nagyobb működést fejt 
ki, szombaton tartotta évi közgyűlését nagyszámú tag 
jelenlétében, ifj . Zichy János gróf elnöklete alatt. Az elnök 
mindenekelőtt megható szavakban adott kifejezést részvétének 
Károly Lajos főherczeg elhunyta felett, kiben a katholikus 
vallás egyik legerősebb támaszát vesztette el. A közgyűlés 
ezt jegyzőkönyvileg megörökiteni kérte. 

Ezután elmondotta az elnök nagyhatású beszédét. 
Ennek befejeztével a tagok legnagyobb sajnálatára kijelen-
tette, hogy sokoldalú elfoglaltsága miatt kénytelen az elnök-
ségtől visszalépni és azt csak addig hajlandó viselni, mig 
íz egylet, melynek 1889 óta elnöke, mást választ. 

Az egyleti tagok nevében Pulte Ede mondott búcsú-
beszédet. Kisfaludy A. Béla, az egylet tiszteletbeli elnöke 
aagy elismeréssel emlékezett meg a gróf elnöki működéséről. 

Ezután következett az egyesület tisztviselőinek jelen-
tése a mult évi működésről és a kitűzött pályázatok ered-
ményéről. Az első dijat Lósy József bölcsészettanhallgató 
nyerte meg Szent Margit legendája czimü elbeszélésével. 
Végül Kisfaludy záróbeszéde után a választmány az egylet 
szünidei vezetését Hegedűs Aladárra bizta. 

Mikor jön már létre a kath. főiskolák ifjúsági szö-
vetsége ? ! 

V E G Y E S E K . 
*** Az Ősi aranyszálak, melyek a budapesti kir. 

magyar tudomány-egyetemet Pázmány utódjához, az esz-
tergomi érsekhez fűzik, kezdenek u j életre kelni. Junius 
hó 3-án szenteli fel Vaszary Kolos biborcok az Egye-
temi Kör által készíttetett diákzászlót az összes magyar 
főiskolai i f júság számára. Nemsokára alter ego képviseli 

í a főpásztort az egyetemi i f júság lelke előtt egy országos 
hirű egyetemi hitszónokban. Adja Isten, hogy mennél 
e lőbb! 

— A f á r a d h a t a t l a n ! Császka György kalocsai érsek 
Bécsből Károly Lajos temetéséről egyenest Kalocsára sietett 
le, a hol maga pontifikált, prédikált és 1200 hivőt meg-
bérmált. * 

— S i m o r J á n o s s zob ra . Az esztergomi bazilika 
pompás műemlékkel gyarapodott. Simor János néhai herczeg-
primás szobrával, melyet azok az esztergomi kanonokok 
csináltattak, a kiket a boldogult primás nevezett ki. A kar-
rarai márvánj'ból faragott szobor, melyet Stróbl Alajos, 
a kiváló művész mintázott, életnagyságnál nagyobb alakban 
s teljes papi diszben örökiti meg a főpapot. Épen szónokol, 
s mig jobb kezét magasra emeli, baljában tart ja az általa 
befejezett bazilika főhomlokzatának domborművű rajzát. 
A szobrot szemben a Pázmány Péter szobrával a mult 
héten helyezték el a bazilikában, hol most pünkösd vasár-
napján látta először az ájtatoskodó közönség. A szobor-
bizottság, melynek elnöke Maszlaghy Ferencz, esztergomi 
kanonok, már hivatalosan átvette a szobrot a művésztől. 

— I r s i k F e r e n c z p r a e l a t u s r ó l , hogy újra és új ra 
kitűnjék, kit vesztett el benne a magyar klérus, idézünk 
egy tudósitást, mely a boldogult halála napján érkezett 
hozzánk s igy szól: „Irsik praelatus, a mi dicsőségünk, 
nagy aggodalomban tart most bennünket, komoly jellegűvé 
vált betegségével. A jó Isten mentse meg egyházmegyénket 
a csapástól, mely elhunytával érne bennünket. . . . " Ez volt 
Irsik Ferencz. Élete „dicsőség", halála „csapás." Have ! Have ! 

— Nagyle lkű alapítvány. Rimely Károly besztercze-
bányai püspök az egyházmegyei nyugdij-alapot 10,000 
í r t ta l gyarapitotta. 

— Milléniumi alapitvány. 140,000 fr tba fog kerülni 
Vaszary Kolos bibornok herczegprimásnak az esztergomi 
központi tanítóképezde felépítése. Ez lesz az ő milléniumi 
alapítványa. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok- Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — A keleti egyházak uniója. — Egyházi 
Okmánytár. Az isteni tisztelet rendje a kassai püspöki egyházmegye hatósága alá tartozó plébániákon az 1896-iki augusztus 15-étől 
kezdve. — Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Indítvány szent István-bazilika létesítése iránt az ország fővárosában. — S z é k e s -
f e j é r v á r : Főpásztori intézkedés a kath. tanitók orsz. kongresszusára vonatkozólag. — K a t h . Egyesületi Élet. — Hivatalos.— Vegyesek. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Túrt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

A bizottság 1858. november havában kez-
dette el működését, és több hónapi lelkiismeretes 
munka, és a lehető legalaposabb és minden két-
séget kizáró vizsgálat után megtet te hivatalos 
jelentését. A püspök még három évig várt, de 
mivel azalatt a folyton ismétlődő gyógyulások a 
bizottság jelentésót csak megerősítették, végre 
1862. január hó 18-án, — tehát a boldogságos 
Szűz első megjelenése után majdnem négy évre 
— kiadta az egész Francziaország által sóvárogva 
várt pásztorlevelét, melyben a jelenéseket ós 
csodálatos gyógyulásokat természetfelettieknek je-
lentette ki. A pásztorlevélből egyes pontokat 
csak azért közlünk, hogy mindenki láthassa, mily 
lelkiismeretesen vette a püspök a dolgot, és mert 
abból mindenki meggyőződhetik, hogy az esemé-
nyek valódiságához józan kétség nem fér. A be-
vezetés után ezt ir ja a tudós püspök: 

„Adjunk hálát a Mindenhatónak. Ő jóságá-
nak megmérhetlen gazdagságában egy uj kegye-
lemajándékot ta r to t t fenn számunkra. Azt akarja 
ő, hogy a tarbesi püspöki megyében uj szentély 
áll ittassók a bold. Szűz tiszteletére. S minő esz-
közt használ, hogy irgalmának kinyomozhatlan 
terveit velünk közölje? Ismét nem mást, mint 
a m i *9yönge a világ szemeibenegy Soubirous 

Bernadette nevü egyszerű pásztorleánykát, ki 
Lourdes egyik szegény családjának sarjadéka." 

Ezután a lourdesi barlangban törtónt jele-
néseket röviden elbeszélvén, igy folytatja : 

„Ez lényeges tar ta lma az előadásnak, me-
lyet az általunk kinevezett vizsgáló bizottság 
jelenlétében Bernadette szájából hallottunk. 

E szerint a fiatal leánykának bizonyos lény 
jelent meg, mely magát „szeplőtelen fogantatásá-
nak nevezte, s melyet, noha emberi alakot vi-
selt, a nézők nagy sokaságából senki sem látott, 
sem hallott. A jelenésnek tehát természetfeletti 
lénynek kellett szükségképp lennie. Mit kell már 
most tartanunk ezen eseményről? 

Tudjátok jól, kedvelteim! hogy szentegyhá-
zunk a természetfeletti tények megitélésében a 
legszigorúbb óvatossággal jár el. Mielőtt azokat 
elfogadná és isteniekül nyilvánítaná, kétségbe-
vonhatlan bizonyítékokat követel ; mert első szü-
leink bűnesete óta igen sok csalódásnak van alá-
vetve az ember. H a s a j á t gyarló értelme el nem 
tántorí t ja őt, ugy igen könnyen ördögi cselszövé-
nyeknek lesz játéklabdájává. Ki nem tudná, hogy 
a sátán néha a világosság angyalává alakítja át 
magár (2. Kor. 11, 14.), hogy annál könnyebben 
keríthessen minket az ő hálójába? Azért ajánlja 
nekünk a szeretet tanítványa, hogy ne higyjünk 
minden léleknek, hanem próbáljuk meg előbb a 
lelkeket, ha Istentől vannak-e? (1. Ján. 4, 1.). 
Ezen próbát mi megtettük, kedvelteim! Négy 

I éven át volt az esemény, a melyről szólunk, 
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állandó figyelmünk tárgya. Követtük azt kifejlő-
désének minden változatában. Egy, jámbor, tudós 
és tapasztalt áldozárokból alakult bizottság ki-
hallgatta a gyermeket, megvizsgálta a tényeket, 
mindent kinyomozott s éretten megfontolt, és 
eljárásának eredményét tudomásunkra juttatta. 
A tudomány férfiait is bevontuk tanácskozá-
sunkba, s igy minden tekintetben meggyőződ-
tünk, hogy a jelenés természetfeletti és isteni 
volt, következőleg, hogy igazán s valóságosan a 
bold, szűz Mária jelent meg Bernadettenek. Meg-
győződésünk legközelebb Bernadette tanúbizony-
ságán alapszik, melyet fényesen igazolnak a nagy-
szerű tények, melyeket az isteni befolyás elis-
merése nélkül lehetetlen megmagyarázni. 

A fiatal leányka tanúsága a kivánható biz-
tosítéknak mindennemű kellékével bir. Minden 
előtt őszintesége nem vonható kétségbe. A ki 
csak közelít e gyermek felé, az ő egyszerű, nyilt 
és szerény magatartását csodálnia kell. Mig az 
egész világ beszél a nagy dolgokról, melyekegye-
dül ő előtte lepleztettek le, addig ő alázatos hall-
gatásba merül, s csak akkor szól, ha arra egye-
nesen felhivatik. Dicsekedós nélkül, megható 
őszinteséggel s a leggyorsabban felel ő minden 
hozzá intézett kérdésre, szavai szabatossága ós 
határozottsága által világosan elárulván, hogy 
meggyőződése benső és szilárd. Kemény próbákra 
tétetvén, soha nem hagyta ő magát fenyegetések 
által megfélemlittetni. A legfényesebb ajánlato-
kat önzóstelenül elutasította. Önmagával minden-
kor tisztában levén, a különféle kihallgatások 
alkalmával soha nem állított mást, mint a mit 
egyébkor kimondott; semmi körülményt nem 
hallgatott el, semmi ujat nem toldott hozzá. 
Bernadette őszintesége tehát minden kétségen 
felül áll, s bátran hozzátehetjük, hogy az csak-
ugyan nem is vonatik kétségbe. Erről még ellen-
felei is bizonyságot tettek. 

De ha Bernadette semmi ámitási szándékot 
nem táplált is, nem volt-e talán önmaga csalódás 
játékszere? Ezt hinni egyáltalán nem lehet. Ér-
telmes feleletei arra mutatnak inkább, hogy 
tiszta elmével, nyugodt képzelő-tehetséggel s ko-
rát meghaladó Ítélettel van megáldva. Soha nem 
lehetett észrevenni a leánykán sem elmebeli meg-
zavarodást, sem jeliemi különösségeket, sem bete-
ges kedélyizgalmakat, melyek őt a képzelő-erő-
nek hasonló alkotásaira képesíthették volna. Ehhez 
járul, hogy ő a jelenést nem egyszer, hanem 
tizennyolczszor látta. Legelső alkalommal ugy 

lepte meg az őt; ellenben a kitűzött tizennégy 
napi időközben, mely alatt őt Bernadette napon-
kint láthatni remeié, több izben elmaradt, noha 
pedig a gyermek ugyanazon helyen s ugyanazon 
körülmények közt volt jelen. Továbbá a megje-
lenések tartama alatt Bernadette teljes átalaku-
láson ment át. Vonásai idegenszerű kinyomatot 
vettekfel; tekintete átdicsőült; oly dolgokat látott, 
melyeket azelőtt soha nem látott, s oly beszédet 
hallott, melyet azelőtt soha nem hallott, melynek 
órteményét nem mindig fogta fel. s a melyet mégis 
emlékezetébe nyomott. Ha e körülményeket mind 
összefoglaljuk, lehetetlen perezre is helyt adnunk 
azon gondolatnak, mintha a gyermek káprázat-
ban szenvedett volna. Bernadette tehát valóban 
bizonyos lényt látott és hallott, mely „szeplőte-
len fogantatás "-nak nevezte magát; s miután 
ezen eseményt természetszerű módon megfejteni 
nem lehet,-nem marad egyéb hátra, mint elfo-
gadni, hogy a jelenés természetfeletti volt. 

Ha Bernadette tanúbizonysága már egyma-
gában is fontos, ugy kettőzött erőt, sőt elvitáz-
hatlan hitelességet nyer az a csodaszerü tények 
által, melyek az első megjelenés óta történtek. 
Ha a fát meg lehet itólni gyümölcséről, ugy tel-
jes bizonyossággal el lehet mondani azt is, hogy 
a gyermek által elbeszólt látás isteni látás volt; 
mert természetfeletti ós isteni eredményeket ho-
zott létre. S melyek vájjon ezen eredmények, 
kedvelt papjaink s hiveink?! Alig történt a meg-
jelenés, annak hire már is villámgyorsasággal 
befutotta a vidéket. Tudomásul esett, hogy Ber-
nadettenek vett utasitás folytán tizennégy nap 
leforgása alatt naponkint ki kell mennie a mas-
sabiellei barlanghoz, — mire is mozgásba jő az 
egész népség; beláthatlan seregek tódulnak a 
a jelenés helye felé; szent türelmetlenséggel vár-
ják az ünnepélyes pillanatot, s mig a gyermek 
elragadtatva ós egészen magánkívül a szemei 
előtt levő tárgynak szemléletébe merül, a hallat-
lan esemény tanúi, megindulva és elérzékenyülve 
olvadnak egybe. 

A megjelenések elmaradtak; de a nép özön-
lése még mindegyre tart. Közelről ós távolról 
megszámithatlan zarándokok sietnek a lourdesi 
csodálatos barlanghoz. Minden életkor, minden 
állapot képviselve van ott. Mi vonja ide ezen 
embereket? Minő titokteljes ösztön vezérli lép-
teiket Lourdes felé ? Ah, a barlanghoz mennek 
ők, hogy ott imádkozzanak és a szeplőtelenül 
fogantatott isteni anyától valami kedvezményt 
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nyerjenek. Figyelmetes magnktartása által bizo-
nyítják, miszerint érzik, hogy ez örök nevezetes-
ségüvé vált sziklát isteni fuvalom lengi éltetőleg 
körül. A lourdesi bold. Szűz segitségülhivása után 
a jámbor keresztény lelkek még jobban megerő-
södnek az erényben, a közöny által fagyosakká 
lett szivek újra felmelegűlnek a szent vallás gya-
korlataira, a megátalkodott bűnösök kibékülnek 
Istenökkel. A kegyelemnek ilyen csodái nem 
eredhetnek mástól, mint egyedül az Istentől-
Nem ugyanannyi fényes tanúbizonyságai-e tehát, 
mindezek a jelenés valódiságának? 

IIa a lélekre vonatkozó eme csodaszerü ered-
ményekről azokra térünk át, a melyek a test 
egészségét illetik: mily nagyszerű eseményeket 
kell e tekintetben is elbeszélnünk!" 

('Folytatjuk.) 

A kelet i e g y h á z a k uniója. 
I r t a : Valnícsek Béla. 

„Inciteütur fideles eras ex ambone ad fun-
dendas pro conversione Anglorum aliorumque 
ab ecclesia catholica dissidentium conversione 
preces, ut Christi nomen et regnum quotidie 
latius propagetur." E szavakkal hivja fel az idei 
directorium a keresztjáró napok előtt papságun-
kat arra, hogy különösen a könyörgő napokban 
ne feledkezzék meg a más felekezetheliek meg-
téréseért buzgón imádkozni. 

Mikor e felhívást olvastuk, önkénytelenül ia j 
eszünkbe jutott szent atyánk abbeli törekvése, 
hogy a keleti egyházak unióját létrehozza, ami 
mindenesetre nagyon nehezen fog menni. A ne-
hézséget főképpen az okozza, hogy a görög-kele- j 
tiek sok tekintetben nem tudnak megegyezni a 
római egyház elvi álláspontjaival. 

Például a keleti egyház szerint a contro-
versia fő- és sarkalatos pontja a primátus kér-
dése. A nyugoti, helyesebben a római egyház 
azt tanítja, hogy szent Péter utódja Krisztus 
Urunk földi helytartója, a római pápa souverain 
joggal rendelkezik az egész egyház felett, vagyis 
az ő primatusa nemcsak primátus honoris et 
auctoritatis, hanem egyúttal jurisdictionis is, 
mely primátus jurisdictionis a dogmatica szerint: 
potestate regeudi subdites non solum directiva, 
sed et praeceptiva continetur. 

A keleti egyház ellenben nem igy gondol-
kozik. Szerinte a római püspöknek (pápának), 
mint Nyugat patriarchájának csupán a maga j 

patriarchátusa felett van joga. A többi patriar-
chátus felett tisztán fölügyeleti joga, primátus 
honoris van. 

S éppen ezért schismatikus a keleti egyház, 
mert nem akarja elismerni a pápa primátusát 
quod jurisdictionem, ami pedig a lehető legvilá-
gosabban kompetái neki. 

Nem akarunk i t t szent atyákat idézni, sem 
azokat a szent atyákat elsorolni, kik sokszor a 

J római pápákhoz folyamodtak bizonyos vitás 
! ügyekben, de sőt arról sem szólunk, hogy hányan 

kérték közbenjárásukat, a püspöki székükbe való 
visszahelyezésnél, csupán a vatikáni zsinat e sza-
vait hozzuk fel: (sess. 4. cap. 1.) „Si quis, igitur 
dixerit, b. Petrum apostolum non esse a Christo 
Domino constitutum apostolorum omnium prin-
cipe m et totius Ecclae militantis caput, vel eun-
dem honoris tantum, non autem verae propriae-
que jurisdictionis primatum ab eodem D. N. J. 
Christo directe et immediate aeeepisse, A. S.Ä 

S ez mindent megmagyaráz oly annyira, 
hogy i t t mindenesetre a keleti egyháznak kell 
engedni. Ehelyett azonban sokan közülük szemé-
lyeskedni kezdenek s többek között azt állítják, 
hogy az unió már csak zért sem lehetséges, 
mert nagy az ellenszenv, a félreértés a két egy-
ház; a római és keleti között. 

S a keletiek szerint persze it t megint a 
r' mai egyház a hibás, mert — miként ők mond-
ják — a római katholikusok nem ismerhetik 
Ugy a keleti egyházat, mint ez őket. A keletiek 
közül ugyanis többen tudnak latinul s igy figye-
lemmel kisérhetik a nyugatiak működését tár-
gyaló munkákat, ellenben a nyugatiak közül ke-
vesen beszélik a keleti nyelveket s viszont nem 
tehetik meg ugyanazt. 

Ez az okoskodás azonban teljesen kárba-
veszett, mert föltéve, hogy igaz, az egésznek 
semmi köze a controversiához. A római pápa 
primatusa azért csak olyan primátus jurisdictio-
nis bármennyire tanulmányozzák is a keletiek a 
nyugatiak működése tárgyaló könyveket, de sőt 
ha alaposan tanulmányoznák azokat, maguk is 
belátnák állításuk igaz voltát. 

Azzal is szeretnek a keletiek előhozakodni, 
hogy náluk bensőségesebb a vallás-erkölcsi érzés, 
lángolóbb az élő hit, mint a nyugoti egyházban, 
mert mig a nyugati egyháznak oly sok hivéfc 
elragadta a reformáczió s intelligens hívei is. 
r.agy részt vallástalan, addig a keleti egyházban 
a reformáczió a hivek százezred részét sem vol ti 
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képes elragadni s az intelligens elem sokkal 
hivőbb. 

Nem akarjuk, a keleti egyházat sértegetni, 
mégis kérdezzük, mit ütnek arczul manapság a 
leggyakrabban, ha nem az igazságot. S ebből az 
következnék, hogy — miután az igazságot oly 
sokan mellőzik, s azon magukat tul teszik — 
nem szinarany az ? Helytelen konzekvenczia volna 
ez s azért az egyes, katholikusnak csúfolt intel-
ligens embernek vallástalansága nem hazudtolja 
meg a katholikus vallás bensőségét, erkölcsi ér-
zését. 

Végül amiat t is haragusznak a keletiek a 
rómaiakra, hogy valahányszor valamely nép a 
dogm. uniót elfog-dta, a római egyház nem elé-
gedett meg ezzel, hanem a szertartás és fegyelmi 
uniót is iparkodott behozni vagyis latinizálni 
kezdett. És ezt — amennyiben igaz — senki 
sem veheti tőle rossz néven, mert az egyházban 
uralkodó uuitas csaknem egyedül igy biztosit-
ható. 

Aztán különben sem érdemes a római egy-
házra emiatt haragudni, mert hiszen tudvalevő 
dolog, hogy az unió ügyében folyó tárgyalások 
alkalmával ő szentsége, XIII. Leo pápa az i ránt 
is t e t t intézkedéseket, hogy unió esetében a ke-
leti egyházban ne latinizáljanak sem a jezsuiták, 
sem a dominikánusok, de még a francziskánusok 
sem a keletiek akarata ellenére. Sőt emiitettek 
nem is állithatnának fel intézeteket, csak bizo-
nyos feltételek mellett s köv tkezósképpen a ke-
leti egyháznak aggodalma minden alapot nél-
külöz. 

A szent atya törekvése ilyenformán a keleti 
egyházak uniója ügyében nagyon is érthető, va-
lamint az is, ha e törekvését imáinkba ajánlja, 
mert valamint az édes anyának jobban fáj a 
saját gyermekének elpártolása, jobban érzi a tu-
lajdon, de elszakadt fiának szerencsétlenségét, 
mint a más gyermekéét, ugy a szent atya törek-
vése is érthetően irányul éppen a keleti egyházra, 
mint a mely elődei szivéhez volt nőve és elsza-
kadt . . . 

Attól ne féljen senki, legkevésbé pedig a 
keleti egyház, hogy — ha megtörténnék az unió 
és egy akol és egy pásztor lenne — az Üdvözitő 
szavai szerint egyúttal a világ vége is bekövet-
keznék. Oh nem. A keleti egyház, bármilyen nagy 
is, nem olyan terjedelmes, hogy az unió beálltá-
val már egy akol és egy pásztor lenne. Hát a 

zsidók, a pogányok, a protestánsok, s t b J Majd 
ha ezek is egy akolhoz fognak tartozni, akkor 
előbb számithatunk a világ végére; addig még 
sokat elmélkedhetünk az unióról és sokszor fog-
juk olvasni az esztergomi főegyházmegye directo-
riumának föntebb idézett szavait: Incitentur 
fideles ad fundendas preces pro conversione ab 
ecclesia catholica dissidentium... . 

Egyházi Okmánytár. 
Az Isteni tisztelet rendje 

a kassai püspöki eyyházmegye hatósága alá tartozó 
plébániákon 

az 1896-iki augusztus 15-étől kezdve. 

(Folytatás.) 

29. Felső- Volya. Minden ugy mint Abauj -Tihanyban. 
Alsó-Volya leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

és az egyházi éneklés ugy tartandó mint az anyaegy-
házban. 

30. Fries. Minden ugy mint Dobón. 
Berthót és Hedri leányegyházakban a délelőtti isteni 

tisztfelet és* az egyházi ének tanitás ugy lesz mint az 
anyaegyházban. 

31. Gciboltó. Minden ugy mint Felső-Tőkésen. 
Sverzsó leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet egé 

1 szen olyan lesz mint az anyaegyházban ; egyházi éneket 
az iskolás gyermekek eddig nem tanultak, ezentúl a 
nyári időszakban húsvéttól októberig az isteni tisztelet 
előtt fél órával gyűljenek össze a templomban, és ott 
nyerjenek tanitást a magyar egyházi énekben. 

Aranypataka és Guró leányegyházakban a délelőtti 
isteni tisztelet egészen ugy tartassák mint az anyaegyház-
ban ; a kurói iskolás gyermekek ezen felül oktatandók 
az egyházi énekben ugy mint Sverzsón, és megszünte-
tendő azon félszegség, hogy a görög katholikus iskolában 
ezen iskola nyelvén tanulják az egyházi éneket. 

32. Gálszécsen a vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet 
rendje a következő lesz : a hónap páratlan számú vasár-
napjain és az ünnepeken magyar ének, magyar szent 
beszéd, a páros számú vasárnapokon tót ének, tót szent 
beszéd lesz a délutáni isteni tisztelet nem latin hanem 
magyar lesz. 

Buczkó leányegyházban, hol eddig az isteni tisztelet 
kizárólag tótul tar ta tot t , ezentúl az ének felváltva magyar 
és tót lesz, a tót szent beszéd megmarad, de a misében 
magyar oltárbeszéd lesz. 

33. Göröginye. I t t eddig a vasár- és ünnepnapi isteni 
tiszteletben tót ének és szent beszéd volt, s a délutáni 
isteni tisztelet t ó t nyelvű volt, valamint adélelőt t i templomi 
hitelmezés is Ezentúl az ének felváltva magyar és tót 
lesz, lesz tót szent beszéd s a misében magyar oltárbeszéd, 
de elmarad a délelőtti hitelmezés ; a délutáni isteni tisztelet ' t 
felváltva magyar és tót lesz. 

Kama és Turócz leányegyházakban a délelőtti isteni 
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tisztelet mindenben ugy lesz mint az anyaegyházban, a 
hitelemzés pedig elmarad. 

34. Hajzslin. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
35. Hamborg. Minden ugy mint Alsó Szalókon, azon 

hozzáadással, hogy mivel itt az iskolás gyermekek eddig 
nem tanultak egyházi éneket, ezentúl tanuljanak és pedig 
magyarul . 

Viszoka leányegyházban minden ugy lesz mint az 
anyaegyházban, azon változtatással, hogy az iskolás 
gyermekek ezentúl nem tótul, hanem magyarul tanul ják 
az eg) házi éneket. 

36. Hankócz. Minden ugy mint Göröginyén. 
Herhej leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

olyan lesz mint az anyaegyházban. 
37. Hanusfalu. I t t eddig a miseének részint magyar , 

részint tót volt, a szent beszéd tót, a délutáni isteni tisztelet 
néha magyar, de többnyire tót. Ezentúl a miseének fel-
váltva magyar és tót lesz, a tót szent beszéd megmarad, 
a misében magyar oltárbeszéd lesz, a délutáni isten1 

tisztelet felváltva magyar és tót. a hitelemzés magyar lesz. 
Megyes, Pálvágás, Tapoly-Bisztra és Tapoly-Hermány 

leányegyházakban a délelőtti isteni tisztelet ugyanolyan 
lesz, mint az anyaegyházban. 

38. Hermány. I t t eddig a vasár és ünnepnapi isteni 
tisztelet csak tót nyelvű volt és az iskolás gyermekek 
csak tótul tanulták az egyházi éneket. Ezentúl a miseének 
felváltva magyar és tót lesz, megmarad a tót szent beszéd 
és lesz magyar oltárbeszéd a misében ; a délutáni isteni 
tisztelet felváltva magyar és tót lesz, az egyházi éneket 
pedig magyarul kell tanítani., 

39. Hertnek. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Bartosfalu leányegyházban minden ugy mint az 

anyaegyházban. 
40. Héthárs. I t t eddig a vasár- és ünnepnapi isteni 

tisztelet egészen tót volt, a délutáni pedig latin és tót, a 
hitelmezés tót, az iskolás gyermekek egyházi ének tanítása 
magyar és tót. Ezentúl a miseének felváltva magyar és 
tót les'z, megmarad a tót szent beszéd, a misében magyar 
oltárbeszéd lesz, a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar 
és tót, a hitelmezés magyar és az egyházi ének tanitása 
magyar lesz. 

Bécső leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 
olyan lesz mint az anyaegyházban. Minthogy pedig a 
gyermekek a görög katholikus iskolába já rnak és ott az 
egyházi éneket idegen nyelven tanulják, gondoskodni kell 
arról, hogy ezentúl e tá rgyat magyar nyelven tanulják, 
mi végből a lelkész tegyen elfogadható javaslatot arra 
nézve, miképen lehetne az említett félszegséget meg-
szüntetni. 

41. Hilyó. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
Bukócz leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

és az egyházi ének olyan lesz mint az anyaegyházban. 
42. Homonna. I t t hétköznapokon a miseének felváltva 

magyar és tót lesz. A vasár- és ünnepnapi nagy misében 
az ének felváltva magyar és tót, a szent beszéd tót, a 
misében magyar oltárbeszéd, s a délutáni hitelmezés 
magyar lesz. 

Jeszenő és Kohanócz leányegyházakban a, délelőtti 
isteni tisztelet ugy tartandó, mint az anyaegyházban. 

Az iskolás gyermekek eddig az egyházi éneket tótul tanul-
ták, ezentúl magyarul fogják tanulni. 

Kudlócz leányegyházban eddig az egyházi éneket 
tótul taní tot ták, ezentúl magyarul kell tanítani. 

43 Hrabócz. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Komorócz és Polyakócz leányegyházakban a délelőtti 

isteni tisztelet és a délutáni hitelmezés olyan lesz mint 
az anyaegyházban. Polyakóczon pedig azonfelül az egyházi 
énekoktatás ezentúl magyar lesz. 

44. Hrubó. Minden ugy mint Abauj -Tihanyban. 
— Hosszúmező. Lásd : Cziroka-Hosszúmező. 
— Hosszúmező. Lásd : Izbugya-Hosszúmező. 
— Idka. Lásd : Arany Idka. 

45. Izbugya-Hosszúmező. A hétköznapi misében az 
ének felváltva magyar és tót lesz ; a vasár- és ünnepnapi 
isteni tisztelet és egyházi ének tanítás pedig egészen 
olyan, mint Abauj-Tihanyban. 

Tót-Jablonya leányegyházban az egyházi éneket 
eddig magyarul és tótul taní tot ták ezentúl magyarul kell 
tanítani. 

Tőt-Kriva leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 
rendje olyan lesz mint az anyaegyházban, az egyházi ének 
tanítása pedig magyar lesz. 

46. Jankőcz. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 

Alsó-Sitnyicze, Kosarócz és Lukasócz leányegyházak-
ban a délelőtti isteni tisztelet egészen olyan lesz mint, 
az anyaegyházban. A hitelemzés, minthogy magyar oltár-
beszéd lép helyébe, elmarad, s az eddigi magyar es tót 
egyházi ének helyett a magyar t kell tanítani. 

47. Jászőujfalu. I t t eddig a vasár- és ünnepnapi 
isteni tisztelet tót volt és csak a miseének és a délutáni 
hitelmezés volt magyar és tót. Ezentúl a tót szent beszéd 
mellett a misében magyar oltárbeszéd lesz, a délutáni 
kitelmezés csak magyar lesz. 

HatkóCz leányegyházban a délelőtti isteni szolgálat 
és a délutáni hitelmezés olyan lesz mint az anyaegy-
házban. 

Semse leányegyházban eddig a mise előtt magyar 
és tót szent beszéd tar tatot t , ezentúl a magyar szent 
beszéd a mise előtt, a tót a mise után lesz tartandó ; a 
délutáni hi toktatás magyar lesz. 

48. Jemye. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen. 
Deléthe és Mocsolya leányegyházakban a délelőtti 

isteni tisztelet egészen ugy lesz mint az anyaegyházban, 
s az eddig csak tót nyelvű egyházi énektanitás helyébe 
a magyar lép. 

49. Kakasfalu. Minden ugy mint Dobón. 
Gulyvész leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

olyan lesz mint az anyaegyházban. 
Aranybánya leányegyházban az eddigi kizárólag tót 

egyházi énektanítás helyébe a magyar lép. 
50. Kapi. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen. 
51. Kaproneza. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen. 
52. Karácsonmező. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 

(Folytatjuk.) 
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EGYHÁZI TÜDOSITASOK. 
Budapest, május 29. Indítvány szent István-bazilika 

létesítése iránt az ország fővárosában. — 
Alulírott budapest-lipótvárosi plébános a lipótvárosi 

bazilika ügyében illetékes helyeken a következő indít-
ványnyal lépett fel : 

Nagy történelmi eseményekben gazdag nemzeti 
életünk letűnt dicső évezrednek emlékét ünnepelve, a 
Kárpátok bérczei s a tenger hulámai között felhangzó 
öröm szózatában hálaima fakad minden magyar szivből. 

Az isteni Gondviselés iránt érzett mély háláját , hogy 
hazánkat megőrizte, fentar tot ta és bő áldásaiban részi tet te: 
nemzetünk ünnepélyesen és örök időkre törvénybe iktat ja . 

Kegyelettel emlékezik vissza korszakot alkotó nagy 
vezérférfiaira is, kik Isten küldötteiként szellemerejük és 
bölcsese'gük, tündöklő erényeik és nemes tetteik által 
hazánk jólétét és boldogságát megalapították és fejlesz-
tet ték. 

Első ezek közt nemcsak idő, hanem érdem és 
dicsőség szerint is, szeretett hazánk és ennek nagyság, 
tartósság, szabadság és életerővel biró alkotmányának 
dicső megalkotója : Szent István "király. 

Örök hálával iránta, ezeréves létünk ünnepe elválaszt-
hatatlanul egyszersmind koronás szent István első apostoli 
királyunk dicső ünnepe is. 

És bár ezer esztendő határkövénél szent Istvánt 
kegyelettel dicsérni az egész magyar nemzet van hivatva; 
mindazonáltal kell, hogy a székes főváros ebben is 
nemes példával lépjen előre. Mert az ország szive, á 
hazafias érzésnek leghivatottabb képviselője és mert miénk 
a dicsőség, hogy nagy királyunk kettős ereklyéjét falaink 
közt őrizhetjük : az egység, összetartás és hatalom főjel-
vényét, a szent koronát és királyi szentünknek Isten által 
az enyészettől csodásan megóvott adakozó szent jobbkezét. 

A székesfőváros Budapest, a jelenben egyetlen 
templommal sem bir, mely szent Istvánnak nevét viselné. 
Méltóbban kötelességét le nem rovhatja mintha szent 
Istvánnak áldott emlékére az immár befejezéséhez közeledő 
Bazilikát minden igaz magyar leglelkesebb örömére nagy 
királynnk nevéről nevezné el. 

Tisztelettel kérem tehát a székesfővárosi tekintetes 
tanácsot, méltóztassék a legközelebbi közgyűlések egyikén 
következő indítványomat előterjeszteni: 

„A székesfőváros nagyérdemű közönsége "hazafias 
érzelmektől ihletve és kegyelettől áthatva, méltóztassék 
kegyelmes főpásztorunkhoz azon alázatos kérelemmel járulni : 
kegyeskednék ő Eminencziája — kinek ez kizárólagos jog-
köréhez tartozik — kijelenteni: miszerint a lipótvárosi 
bazilika ezentúl Szent István nevét viselje és majdan neki, 
mint különös védszentjének felajánltassék 

Ezzel az ezredéves ünnep nagy királyunk nevével 
is összekapcsolva lenne megörökí tve; és nevezett templom-
nak folyamatban levő belső díszítésénél, már ezen fontos 
körülmény is figyelembe fogna vétethetai. 

Mivel pedig 1900. augusztus 19 én 900 éve lesz 
annak, hogy szent István megkoronázta tot t ; mondja ki 
továbbá a székesfőváros. ..nagyérdemű közönsége, hogy a 
jelzett időig a bazilika legalább anyira elkészíttessék, hoyy 

1900. augusztus havában benne az első isteni tisztelei 
megtartható legyen. 

Méltó volna e határozat a nagylelkű patronushoz, 
a székes fővároshoz, mely egyik legmonumentálisabb 
épületének, a sok viszontagságon átesett Bazilikának 
befejezését végre valahára biztosítani fogná, lelkes örömöt 
keltvén ez által szeles e hazában, milliók szivében. 

Ezen kettős határozatával az anyagi kérdés meg-
oldása is megkönnyit tetnék ; mert kétségtelen: hogy egy 
szent István nevét viselő Bazilikát legmagasabb párt-
fogásában szent István királyunk dicső utódja, Felséges 
jó urunk is részesítené. 

Szent István Bazilikájától az anyagi támogatást 
meg nem tagadhatnák továbbá azok sem, kik az általa 
nagylelkűen alapított és gazdagon dotált egyházi főjava-
dalmak élvezői : mert hiszen a magas püspöki kar, mely 
sohasem késett áldozni az egyház és a haza nemes 
czéljaira : a jelen esetben a magyar katholikus egyház 
első főkegyura és védnöke, dicső szentje és kegyeltje 
tiszteletére szentelt templom költségeihez nemcsak vallásos 
kegyelet- és hazafiságból hanem köteles hálából is kész-
ségesen hozzájárulna, 

A székesfőváros az ezredév emlékére művészi alko-
tásokra félmilliót nagylelkűen felajánlott. Alig szentel-
hetné ezen összeget magasztosabb czélra, mint ezen, sz. 
István, az első magyar király után nevezendő bazilikának 
művészi díszítésére. 

Hazai szobrászok remekmüvei, magyar történeti fes-
tők magasztos alkotásai, nagy számban szépítenék a leg-
pompásabb helyen századunk legnagyobbszerü magyar, 
műemlékét, kitéve a kor és utókor kifogyhatatlan hírének 
és tiszteletének. Müvész-iparosok munkái a szép izlés kin-
cses bányájává varázsolnák Istenházát a polgárok és ide-, 
genek szemei előtt. 

Elére tnék a kitűzött czél : hogy művészi alkotások 
örökítsék meg a milléniumot; s ugyanakkor a másik czél 
is eléretnék: hogy csaknem félszázadot haladó igyekezet-
tel és, másként alig elkerülhető ujabb áldozatokkal a lipót-
városi Bazilika építése befejezést nyerjen. 

A székesfőváros közönsége ezzel magának emelne 
magához méltó emléket és az ég ezeréves áldásaiért, az 
isteni Gondviselés iránt hangoztatott hála1 emlékezetes tett-
ben is nyerne legméltóbb kifejezést. 

Kiváló tiszteieltel 
Budapesten, 1896. május 27-én. 

Lollok Lénárd s. k., 
czim. prépost, lipótvárosi plébános. 

Székes fe jérvár . Főpásztori intézkedés a kath. tanitók 
országos kongresszusára vonatkozólag. — 

A nro. püspöki kar f. é. február 27-én tartott 
értekezletén helyt adott az eléje terjesztett kérelemnek, 
hogy az ország ezeréves fenállásának ünnepélyei alkalmá-
val Budapesten a kath . tanítóknak országos kongresszusa 
tartassák, amelynek szervezésére s vezetésére mélt. és főt. 
báró Hornig Károly veszprémi püspök urat kérte fel. 

A kongresszus a nm. püspöki kar határozata szerint 
képviseleti alapon leend megtartandó. 

A veszprémi püspök úr ő méltósága f. é. ápril hó 
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4-én 450. sz. a. hozzám intézett sorainak, s az ő méltósága 
által helyeselt, s idezett soraival velem közölt megálla-
podásoknak alapján felhívom a nt. ker. esperes-tanfel-
ügyelő urakat, közöljék a kerületükben működő tanitó 
.urakkal következő rendeletemet: 

1. A kath. tanitóknak f. é. julius hó 7., 8. és 9 ik 
napjain tartandó országos kongresszusára egyházmegyém 
kath. iskoláinak tanítói közül 3 képviselő választandó. 

2. A választás czéljából a kath. tanitó köröket a 
következő 3 csoportra osztom: 1. csoport: a székesegy-
házi, fehérvári felső, fehérvári közép és fehérvári alsó 
esperesi kerület. 2. csoport: a csákvári, vaáli, bicskei, 
érdi esperesi kerület. 3. csoport : az adonyi, szigeti, budai 
alsó és budai felső esperesi kerület. 

Mindegyik csoport saját csoportbeli tanítóra szavaz. 
3. A szavazás írásban történik. A csoportok minden 

egyes tanítója (főtanitó, s külön osztályt vezető tanitó, j 
kik jelenleg segédtanítóknak neveztetnek) szavazatát 
lepecsételve küldi be, és pedig az I. csoport tanítói ft. 
Gremsperger István apát esperes-plebános úrhoz Székes-
fehérvárra; a II. csoport tanítói ft. Krizsány János t. 
kanonok esperes-plebános úrhoz Pázmándra; a III. csoport 
tanítói ft. Lajos József t. kanonok h. esperes-plebános 
úrhoz Nagy-Hantosra. A most nevezett három kerületi 
esperes ur — mindegyik saját csoportjában — két erre 
felkért tanitó jelenlétében felbontja a szavazatokat rejtő, 

_e küljelzéssel „kath. tanitó kongresszus" ellátandó leve-
leket, a szavazatokat összeszámlálja, s a viszonylagosan 
legtöbb szavazatot nyert tanítónak a kongresszusra történt 
megválasztását az egyházmegyei hatóságnak f. évi május 
hó 28-áig bejelenti. A választás eredménye az egyház-
megyei hatóság által a veszprémi püspök ur ő méltóságá-
val, valamint a megválasztott tanítókkal fog közöltetni, 
és az egyházmegyei püspöki körlevelekben közhírré 
tétetni. A megválasztottak útiköltségeihez egyenkint 15 
frttal járulok. 

Végre felhívom a székesegyházi, a vaáli esperes 
urakat s az adonyi h. esperes urat, hogy e rendeletemben 
reájuk bizott feladatban eljárjanak. 

Székesfehérvár, 1896 május 8. 
Fülöp püspök. 

Róma. A pápa levele a szentírási tanulmányok 
ügyében. — 

D1LECTO FILIO 
FULCRANO VIGOUROUX 

PRESBYTERO SULPICIANO 

LEO PP. XIII. 
DILECTE FILI 

SALÜTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. 

Magni ponderis opus Dictionnaire de la Bible, quod 
ita est a te institutum ut d sciplinarum omnium subsidiis 
volumen divinum vindicetur atque illustretur, praecipua 
Nos gratia iam tum complexi sumus quum prima eiusdem 
ordireris consilia. Praeter ipsam rei praestantiam, occur-
rebant cogitationi et nova laus inde obventura catholico-
rum ingeniÍ8, et solidae utilitates quae possent non ad 
vestrates tantum dtfiuere, sed eo vel latius redundare. 

Fiduciamque exitus illud augebat, quod operis summám 
et procurationem gereres tu, cuius exquisitam eruditionem, 
perspicax cum temperatione iudicium, dignumque in Ec-
clesiae documenta obsequium édita scripta dudum proba-
verant. Eisdem de causis nequaquam defuisse tibi pote-
rant vel Episcoporum sufifragia, vel hortationes doctorum 
hominum, quorum etiam satis multi, non minus exemplo 
tuo quam nomine excitati, adiungere se tibi socios labo-
rum et meríti facile voluerunt. 

Est igitur Nobis iucundum, communium curarum et 
fructuum haud exignam partem iam esse in medium pro-
latam, quae, sicut com pertum habemus, non modo expe-
ctation plane congruerit, verum etiamplenae absolutaeque 
rei acuere desiderium videatur. 

Sane, quod in uno eodemque oper digesta et prompta 
suppeditentur quaecumque sacris Bibliis pernoscendis esse 
usui possint, eaque deducta potissimum ex veterum co-
piosa sapientia, quam tamen recentiorum compleant ho-
nestae accessiones, hoc demum est aeque de religione ac 
de studiis optimis praeclare mereri. Sic, dilecte fill, ex 
tua scciorumque assiduitate et industria fieri perlibentes 
videmus, quod in encyclicis litteris Brovidentissimus Deus 
vehementer Ipsi suasimus, ut multo plures catholici divi-
narum Litterarum cultui providere, quum accomodate ad 
tempóra, tum omnino ad praescripta in eisdem litteris 
tradita, studiose contendant. 

Quapropter admodum placet commeudationem vobis 
Nostram pesuliari testimonio significare, eamque optamus 
adeo in animis vestris divina cum gratia posse, ut confir-
matis auctisque viribus persequamini incepta et feliciter 
perficiatis. 

Quod vero te proprie attingit, dilecte fili, perge re-
ligiosae Sodalitati tuae ornamentum opemque afferre; 
excultisque a te ipso alumnis nihil sit potius, quam ut, 
per tuae vestigia disciplinae, rei biblicae incrementa quo-
tidie efficiant docendo et scribendo uberiora. 

Iam tibi, eisque singulis quos consortes habes egre-
gii laboriosique propositi, caelestium munerum auspicem, 
Apostolicam benedictionem effusa caritate impertimus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die III lebruarii, 
anno MDCCCXCVI, Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEONE XIII. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
Katholikus egyesületi ház felavatása. 

Az esztergomi katholikus kör, fölépülvén uj palotája, 
f. hó 27-én tartotta meg házavatási ünnepségét. Délelőtt 
fél tizenegy órakor a kör tagjai szent misére gyűltek 
össze, a melyet Sujánszky Antal választott püspök tartott 
fényes segédlettel. Majd négyes menetben a kör uj házá-
nak dísztermébe vonult a közönség, a hol Boltizár József 
püspök a hgprimás helyett szép beszéd kiséretében föl-
szentelte az összes helyiségeket. Az énekkar dala után 
Mattyasovszky Lajos elnök lépett az emelvényre s mon-
dotta el emelkedett hangú beszédét a kör történetéről s 
annak hivatásáról. A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd s 
a himnusz eléneklése után a közönség a kör tágas kert-
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jébe vonult, a hol a millénium emlékére a hgprimás, 
főkáptalan és a kör nevében három diófát ültettek. Az 
ünnepséget este fényes banket fejezte be. Ott voltak az 
emiitetteken kivül Frey Ferencz országos képviselő, Maiina 
Lajos polgármester, Magurányi József ügyvéd, Rosszival 
István, Csernoch János, Hetyei Samu, Maszlaghy Ferencz 
kanonokok, a primási udvar, a papnevelő elöljárói stb., a 
város világi és egyházi intelligencziája s előkelő hölgy-
közönség. 

H I V A T A L O S . 
1238/1896. 

A „Religio" tekintetes Szerkesztőségének 
Budapest 

A székesfehérvár-egyházmegyei növendékpapok sorába 
felvétetni óhajtó ifjak felvételi vizsgálata az 5., 6., 7. és 
8-ik gymnasiumi osztályba s a hittanfolyam első évére az 
itteni püspöki residentiában f. évi julius 2-án reggeli 10 
órakor fog megtartatni. 

Tisztelettel felkérem a tekintetes szerkesztőséget, 
hogy e körülményt becses lapjában felemlíteni szívesked-
jék, megjegyezvén, hogy azok, kik felvétetni óhajtanak, a 
felvételi vizsgálatra keresztlevéllel, iskolai, illetve érettségi 
és erkölcsi bizonyitványnyal ellátva személyesen megje-
lenni tartoznak. 

Székesfehérvárott, 1896. május 26-án. 
Dr Steiner Fülöp, 
székesfehérvári püspök. 

2074. sz. 
A kalocsai két szemináriumomba magukat felvétetni 

kérő ifjaknak eziránti vizsgálata, mint a tavali évben is, 
julius hó 3-án fog megtartatni. Miért is utasítsák a t. lel-
kész urak az egyházi pályára hivatást érző, a gymnasium 
4 — 8 osztályaiba járó, szorgalmasan tanuló, és feddhetlen 
erkölcsi viseletben kitűnő s ép egészségű pályázókat, hogy 
keresztlevéllel, időközi iskolai bizonyitványnyal és az egész-
ségükről szóló orvosi bizonyitványnyal felszerelt folyamod-
ványukat junius hó 15 ig az érseki hatóságnak küldjék 
be. Pályázók közül azok, kik kérvényükre junius 30-ig 
tagadó választ nem nyernek, a tanév végén kapott iskolai 
bizonyítványukkal ellátva julius hó 2-án az érseki irodá-
ban személyesen jelentkezzenek. 

Budapest, 1896. május 17. György, érsek. 

V E G Y E S E K . 
— ÀZ ország gyásza. Károly Lajos kir. herczeg 

halála alkalmából Császka György kalocsai érsek ur kör-
levélileg elrendelte, miszerint főegyházmegyéjének papsága 
a trón örökösének lelki üdveért gyászistentiszteletet tartson. 

— Az ezredéves kiállitás legrégibb történelmi 
emlékei. Mint egyáltalában az egész kiállitás legértéke-
sebb tárgyait a történelmi csoport rejti magában, ugy 
ebben is korra és régészeti becsre nézve első helyet foglal 
nak el a pannonhalmi ereklyék. Szent István királynak 

egyetlen reánk marad oklevele, a pannonhalmi alapitő 
levél, mely 1001-ben kelt, a király monogramjával és 
nagy viaszpecsétjével van ellátva. A pannonhalmi főapát-
ság ezt oly féltékenyen őrzi, hogy még soha közszemlére 
nem tette ki. Ez az első eset, hogy csak kötött határidőre 
engedte át, az ezredévre való tekintettel. A pergamen-
okirat tükörüveg alatt, aranyozott bronzkeretben, drága-
kövekkel ékesítve a jáki kőtemplom épületében látható 
junius 9-ig. Ezt, valamint a másik pannonhalmi Szent 
István korabeli emléket, a koronázási palást byssus elő-
mintáját, mely után Gizella első királynőnk hímezte 
Szent István palástját, Fehér Ipoly főapát személyesen 
hozta el és dr Récsey Viktor főapátsági levéltárnok segéd-
kezése mellett sajátkezüleg helyezte el a nevezett benczés 
templom szentélyében. A főapát a legnagyobb biztosítékot 
kérte ezen nemzeti ereklyékre nézve. Nem hiába nézte 
Erzsébet királyné első királyunk és királynénk ezen 
ereklyéit nagy kegyelettel. Rainer főherczeg pedig Szalay 
miniszteri tanácsos és a történelmi főcsoport igazgatójától 
fényképeket kért az ereklyékről. Pannonhalmiak még 
legrégibb királyi pecsétjeink lenyomatai is, melyek eredeti 
példányai a pannonhalmi levéltárban vannak. Ezen királyi 
oklevelek egykorú másolata, a pannonhalmi „Liber Ruber* 
szintén ki van állitva. Ez sem volt eddig látható. 

— Le a kereszttel! Békés-Csabán „az aranyke-
reszthez" czimzett uj gyógyszertár tulajdonosa, egyszer-
smind szódavizgyáros is. A szikvizes palaczkokra a gyógy-
szerész odacsináltatta az arany keresztet, mi a város zsidó 
lakóinak nem igen tetszhetett, mert a napokban egy kül-
döttség járt nála, mely a kereszt levételét kérte a szódás 
palaczkokról, mivel, mint ők mondták, keresztes palaczkot 
zsidó nem á.lit asztalára. 

— III. Béla király csontjai. III. Béla királyunk 
és felesége antiochiai Anna királynő csontjait — mielőtt 
a Mátyás-templomban elhelyeznék — lefestik. Lefestésük-
kel az embertani intézetben nemsokára már el is készül 
Horthy festőművész. Az akadémia a temetési költségek 
fedezésére 1000 frtot utalványozott, a közoktatási minisz-
térium pedig 2500 frtot ad. 

f Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: 
Az esztergomi alesperesi egyházkerület saját és a ro-
konság nevében fájdalomtelt szivvel jelenti főtisztelendő 
Gabriely János ur, Esztergom alesperes-kerületi esperes, 
nyergesujfalusi plébános élete 64-ik, áldozársága és tevé-
keny papi pályája 31-ik évében rövid, súlyos, Isten aka-
ratjában teljes megnyugvással elviselt szenvedés és a hal-
doklók szentségeinek ajtatos felvétele után, szívszélhűdés-
ben Nyergesujfalun történt elhalálozását. Az elhunyt földi 
maradványai május hó 28-án d. u. 5 órakor fognak be-
szenteltetni és a nyergesujfalusi sírkertben a boldog feltá-
madásig elhelyeztetni. Az engesztelő szt. mise-áldozat 
május hó 29-én d. e. 1/2S órakor fog a Mindenhatónak a 
nyergesujfalusi plébánia templomban bemutattatni. Nyer-
gesujfaiu, 1896. május 26-án. Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakasa ; 
Budapest. 

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

küldeménv 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, intézendök. 

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

Budapesten, junius 3. 45, 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1896. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — Egyházi Okmánytár. Az isteni tisztelet 
rendje a kassai püspöki egyházmegye hatósága alá tartozó plébániákon az lS96-iki augusztus 15-étől kezdve. — Egyházi Tudósítások : 
B u d a p e s t : Az egyetemi ifjúság zászló-szentelési ünnepe s azon az ország bíboros primásának szentelő beszéde. — K a l o c s a . A 
Szent-László-Társulat vidéki igazgatóságainak szervezése a kalocsai főmegyében. — N a g y v á r a d . Károly Lajos főherczeg emléke. — 

S z a t m á r . Irsik Ferencz emlékezete. — Kath. Egyesületi Élet.— Vegyesek. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Purt Ivein. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

I t t fe lsorol ja azon csodálatos gyógyulásokat , 
me lyeke t a b izot tság alaposan megvizsgál t , és 
i gy f o l y t a t j a : 

„ I t t a k a betegek a bar lang vizéből, és meg-
gyógyu l tak . Sokan közülök, k i k előbb már m in -
den orvos i gyógyszert s iker né l kü l használtak a 
csodatevő viz á l t a l egyszerre visszanyerték egész-
ségöket. E r e n d k i v ü l i gyógyulások ál ta lános figyel-
me t ke l te t tek s h i r ö k messze e l te r jed t . 

A betegek minden országból, ha önmaguk 
személyesen Lourdesba nem mehet tek , ugy v i te t -
tek e csodaszerü for rás v izéből maguknak. Hány 
szerencsétlen ember meggyógyu l t ! H á n y család 
megvigaszta lódot t ! . . . Ha fe lh i vnók őket, hogy 
tegyenek bizonyságot, számtalan hang emelked-
nék fö l egyszerre, hálarebegés köz t va l lást tevén 
a nagyszerű eredményekről , me lyeke t a bar lang 
vize idézet t elő. Lehete t len e he l yü t t m i n d el-
számlálnunk a kegyelemnek ama ny i lvánu lása i t ; 
azt azonban el nem ha l l ga tha t j uk , hogy o lyan 
betegek is gyógyu l tak meg, k i k az orvosok véle-
ménye szer int már men the te t lenü l el vo l t ak 
veszve. Ez a viz használata á l ta l t ö r t én t , me ly 
hires vegyészek Í té lete szer int egyál ta lán semmi 
természetes gyógyerőt nem ta r ta lmaz . Gyakran 
a gyógyulás r ö g t ö n beál lo t t , néha pedig csak a 

v iznek többszörös használata fo ly tán. Az összes 
gyógyulásokat igazol ta az idő. M inő ha ta lom, ké r -
dezzük m i , hozta lé t re azokat? Ta lán az ember i 
természet ereje? A t u d o m á n y tagadja ezt. A m a 
gyógyulások tehá t az i s t en i mindenhatóság mü-
vei. Már ped ig azok összefüggésben á l lnak az 
azokat megelőzöt t jelenéssel ; ez képezi azoknak 
k i indu lás i p o n t j á t ; ez az, a m i b iza lmat csepeg-
t e t e t t a betegekbe. H a pedig i l y benső összeköt-
tetés van a gyógyulások s a jelenés közöt t , ugy 
ennek is ten inek k e l l lennie, m i v e l amazok is ten i 
k i n y o m a t o t hordanak magukon . A m i I s ten tő l 
ered, nem lehet más, m i n t igazság. Következőleg 
a jelenés, me ly magát „szeplőte len fogantatás 
nak nevezte valósággal a hold. szűz Mária volt . 
Kiáltsuk tehát: Itt az Isten ujja van. Digitus Dg 
est hic!" . . . . 

„ A fe lsorol t okokná l fogva, — igy végző-
d i k a nevezetes pásztor levél — t isz te le t remél tó 
tes tvére inkke l , székesegyházunk mél tóságvise lő i -
vel, kanonoka iva l és káp ta lanáva l egyetér tő leg 

a X I V . Benedek pápa á l t a l a boldoggá és 
szentté avatásró l i r t könyvében az igaz ós hamis 
jelenések megkülönböztethetése véget t f e lá l l í t o t t 
bölcs szabályok a lapján ; 

a vizsgáló b izot tság á l ta l a lourdesi bar lang-
gal összeköttetésben ál ló tények tá rgyában hoz-
zánk bekü ldö t t kedvező je lentós a lap ján ; 

az o rvos tudorok tó l a bar lang vize á l ta l esz-
közö l t számos gyógyulásokra vonatkozó lag k iá l -
l í t o t t b izonyí tvány a lap ján; 

45 
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tek in te tbe véve továbbá, hogy a megjelenés 
ténye és annak rendk i vü l i köve tkezménye i csak 
te rmésze t fö lö t t i ok közbejövetel.e á l ta l magya-
rázhatók meg; 

tek in te tbe véve, hogy ezen oknak is ten inek 
k e l l lennie, a menny iben annak okozata i — ré-
sz in t az érezhető kegyelmek, m i n t a bűnösök 
megtérése, részint a természet t ö r vénye i tő l való 
eltérések, m i n t a csodás gyógyulások — csak az 
Istenre, a kegyelmek szerzőjére s a természet 
urára vezethetők vissza; 

t ek in te tbe véve, bogy meggyőződésünk szi-
lárdulást nye r t a h ivők ha l la t lan özönlése á l ta l , 
k i k a bar langhoz sietnek, hogy o t t rendk i vü l i 
kegye lmekér t könyörögjenek, vagy az e lve t t jó -
té teményekér t há lá t ad janak; 

végre, hogy engedjünk hőn kedve l t kápta-
lanunk, pap ja ink , a megyénkbe l i v i l á g i h i vek s 
anny i j á m b o r lé lek óhajtásának, k i k az egyházi 
hatóság határozatát már régóta vár ják , 

a Szentlélek fe lv i lágosí tásának s a bold, 
szent Szűz o l ta lmának segitségülhivása u tán kije-
lentgilk, mint következik: 

I. cz ikk. A szeplőtelenül f ogan ta to t t Szűz ós 
is ten i anya, Már ia , 1858- ik i február 11- ikén s a 
következő napokon t izennyolcz különböző alka-
l omma l Soubirous Bernadet te gyermeknek a 
Lourdes város közelében fekvő massabiel lei bar-
langban va lóban m e . j e l e n t ; ezen megjelenés az 
igazságnak minden bélyegét magán hordja, s a 
hívek tel jes j ogga l hisznek benne. 

Mindazoná l ta l a lázat ta l a láve t jük Í té le tünket 
Kr isz tus he ly ta r tó ja í té letének, k i meg van bizva? 
Isten egyházát ko rmányozn i . 

I I . czikk. Helyesel jük a lourdesi bold. Szűz 
t isz te le té t püspöki megyénkben. 

I I I . cz ikk Hogy a bold. Szűz több izben 
k i fe jezet t óhajtásának eleget tegyünk, elhatároz-
zuk, hogy a massabiel lei sziklán, mely a tarbesi 
püspöki szék tu la jdonába ment át, t emp lomo t 
fogunk épí ten i az ő t iszte letére." 

I gy szól nagy jában a tarbes i püspök kör le-
vele. Es a m i t a püspök ha tá rozo t tan k i m o n d o t t , 
azt megerősí tet ték I X . Pius ós X I I I . Leo pápák, 
Kr isz tusnak fö ld i he ly ta r tó i , ny i l a t koza ta i kka l , és 
Lourdes i r á n t tanús í to t t , meleg érdeklődésükkel. 

I X . Pius pápa egy 1S69. év i szeptember hó 
4- i ké rő l ke l tezet t szép pápai levélben Lasserre 
Henr i ke t , a lourdesi Boldogasszony tör ténete Í ró-
já t , megdicséri azért, hogy „az Is ten kegyes 

Any jának legújabb megjelenését o ly bizonyí té-
k o k k a l győzte be és erősitó meg, hogy most már 
az ember i gonoszságnak az is ten i i rgalmasság 
el len in téze t t harcza szükségképpen ar ra szolgál, 
hogy a csodálatos események valódisága és igaz 
vo l ta annál vi lágosabban k i t űn jék . " 

I X . Pius pápáról , k i a lourdesi Szűz szobrát 
egy drága kövekke l gazdagon ék í te t t arany ko-
ronáva l mepkoronázta t ta , még fe lem i i t j ük , hogy 
m időn 1876. szeptember havában egy nagyobb 
zarándoklat i ndu l t Lourdesba, a zarándoklat ve-
zetőjének a ranybó l készült értékes pá lmát adot t 

I á t azzal a meghagyással, hogy azt a szeplőtelen 
Szűz lábaihoz tegye le. „Fogadd e pá lmá t " — 
igy szólt a pápa a zarándoklat vezetőjéhez, — 
„ m i n t e győzelem je lképét . Azér t aka rom ezt a 
boldogságos Szűznek szentelni, m e r t 0 minden 
szorultságban legbiztosabban d iadal ra segít." 

(Folytatjuk.) 

Egyliázi Okmánytár. 
Az Isteni tisztelet rendje 

a kassai püspöki eyyházmegye hatósága alá tartozó 
plébániákon 

az 1896 iki augusztus 15 étől kezdve. 
(Folytatás.) 

53. Kassán a székesegyházi isteni tisztelet rendje 
marad az eddigi. 

A szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt kápol-
nában ezentúl ugy a szent Mihály-napi és egyéb ünnepi 
isteni tiszteletek egészen magyar nyelven fognak tartatni. 

A domokosiak templomában a hétköznapokon tartani 
szokott szent olvasóájtatosság minden másodnap magyar 
lesz; a vasár- és ünnepnapi délelőtti szent deszéd ezentúl 
minden második vasárnap és minden ünnepen magyar 
lesz, a „Jöjj el szentlélek Úristen" két első versszakának 
eléneklésével, minden második vasárnap pedig német ; a 
vasár- és ünnepnapi délutáni isteni tisztelet pedig minden 
második vasárnapon és minden ünnepen magyar, s min-
den második vasárnapon tót nyelvű lesz és pedig ugy, 
hogy a mely vasárnapon délelőtt magyar lesz a szent 
beszéd, azon vasárnap a délutáni isteni tisztelet tót nyelvű 
lesz, s a mely vasárnap délelőtt a szent beszéd német, 
aznap a délutáni isteni tisztelet lesz magyar. A Domon-
kosrend védszentjének ünnepén az isteni tisztelet magyar 
lesz. A böjti időszak szerda délutánjain eddig szokásos 
német isteni tisztelet helyébe a magyar lép. 

A Sz. Orsolyáról nevezett szüzek templomában a 
11 órai kis mise magyar énekkel és magyar oltárbeszéddel 
tartandó. 

54. Kassaujfalu. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen. 
55. Kavecsány. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
— Kázmér. Lásd: Nagy-Kázmér. 



RELIGIO. 371 

56. Keczer-Peklén. Minden ugy mint Alsó-Szalókon, 
Bolyár leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

ugy mint az anyaegyházban. 
Csákány-Herlein leányegyházban azon napokon, 

melyeken eddig isteni tisztelet volt, a nû'p tótul énekelt, j 
szent beszéd pedig nem tartatott. Ezentúl az ének fel-
váltva magyar és tót lesz, s a misében mindanyiszor 
magyar oltárbeszéd fog mondatni. 

Ófalu leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 
egészen ugy tartandó mint az anyaegyházban. 

57. Kende. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
58. Kis-Szeben. Itt eddig a vasár- és ünnepnapi 

isteni tisztelet egészen tót nyelvű volt. Ezentúl az ének 
felváltva magyar és tót lesz, a tót szentbeszéd meg »arad ; 
a misében pedig magyar oltárbeszéd lesz, a délutáni 
isteni tisztelet felváltva magyar és tót lesz, s előtte j 
magyar, utána tót hitelemzés tartandó. 

Orkuta és Magyar Jakabfalu leányegyházakban a 
délelőtti isteni tisztelet olyan lesz mint az anyaegyházban, 
az eddigi magyar, német és tót egyházi énektanítás helyett j 
ezentúl magyarul kell az egyházi éneket tanítani. 

59. Koksó-Minds zent. Itt a vasár- és ünnepnapi j 
isteni tisztelet eddig egészen tót volt. Ezentúl az ének 
felváltva magyar és tót lesz, lesz továbbá német szent 
beszéd és a misében magyar oltárbeszéd, a délutáni isteni 
tisztelet felváltva magyar és tót, hasonlóképen a szent 
olvasó-ájtatossága felváltva magyar és tót. Délutáni hit-
elemzés eddig nem volt, ezentúl tartandó magyar nyelven. 
Az iskolás gyermekek az egyházi éneket nem magyarul 
és tótul, hanem magyarul fogják tanulni. 

Alsó- és Felső-Gecse és Csány leányegyházak délelőtti 
isteni tisztelete egészen olyan lesz mint az anyaegy-
házban. 

Gönyű íeányegyházban, hol a gyermekek eddig 
magyarul és tótul tanulták az egyházi éneket, ezentúl 
magyarul fogják tanulni. 

— Körtvélyes. Lásd: Alsó-Körtvélyes. 
— Körtvélyes. Lásd : Felső-Körtvélyes. 
60. Krivány. Mindenben ugy mint Alsó-Szalókon. 
61. Kurima. Mindenben ugy mint Abauj-Tihanyban. 
Dubine és Kutsin leányegyházakban a délelőtti 

isteni szolgálat olyan lesz mint az anyaegyházban ; a 
templomi hitelemezés elmarad minthogy helyébe a magyar 
oltárbeszéd lép. 

Ladna. Lásd : Nagy-Ladna. 
62. Lapispatak. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
63. Lasztócz. Minthogy a hivek kevés kivétellel 

mind magyarok, az eddig túlnyomoan :,ót isteni szolgálat 
helyébe a magyar nyelvű lép, azonban minden vasárnap 
a nagy mise után tót oltárbeszéd tartandó a tót ajkú | 
hivek részére. 

Csörgő leányegyházban a misében felváltva magyar 
és tót ének, mise előtt magyar szent beszéd, mise után 
tót oltárbeszéd lesz. 

Magyar-Iszép leányegyházban a misében magyar 
ének, előtte magyar szent beszéd, utána tót oltárbeszéd lesz. 

Velejte leányegyházban a miseének felváltva magyar 
és tót lesz ; a mise előtti szent beszéd tót marad, de a 
misében magyar oltárbeszéd mondandó, az iskolás gyer-

mekeket ezentúi magyarul kell az egyházi énekben 
tanítani. 

64. Lénártó. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Malyczó leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

ugy tartandó mint az anyaegyházban. 
65. Lengyelfalu. Minden ugy mint Arany-Idkán. 
66. Leszkócz. Minden ugy mint Dobón. 
Mislina és Topolóka leányegy házak ban az isteni 

tisztelet és egyház ének olyan lesz mint az anyaegyházban, 
de a hitelmezés elmarad, mert helyébe a magyar oltár-
beszéd lép. 

Závadka leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 
olyan lesz mint az anyaegyházban, a hitelemezés a fenti 
okból elmarad. 

67. Lipócz (Szinye). Minden ugy mint Dobón. 
Istvánvágás leányegyházban a gyermekek eddig csak 

tótul tanulták az egyházi éneket, ezentúl magyarul fogják 
tanulni. 

Singlér leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 
olyan lesz mint az anyaegyházban ; az egyházi énektanítás 
pedig tót helyett magyar. 

68. Lófalu. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Bérczalja leányegyházban minden ugy mint az 

anyaegyházban. A hiteleaizés elmarad, a magyar és tót 
egyházi ének helyett a magyart kell tanítani 

69. Lyubise. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Hankócz leányegyházban az egyházi érieket eddi^ 

magyarul és tótul tanították, ezentúl magyarul kell 
tanítani. 

Koskócz és Alsó-Ladiskocz leányegyházakban a dél-
előtti isteni tisztelet olyaa lesz mint az anyaegyházban. 

Felső-Ladiskócz leányegyházban, hol az egyházi 
éneket eddig csak tótul tanították, ezentúl magyarul 
kell tanítani. 

70. Lyubotin. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
71. Magyar-Baszlavicza. Itt a vasár- és ünnepnapi 

isteni tisztelat eddig egészen tót nyelvű volt, s az egy-
házi énektanítás magyar és tót. Ezntul a nagy misében 
az ének felváltva magyar és tót lesz; a tót szent beszéd 
megmarad, a misében lesz magyar oltárbeszéd ; a délutáni 
isteni szolgálat felváltva magyar és tót lesz, s a hitelemzés 
elmarad, mert a magyar oltárbeszéd fogja helyettesíteni. 
Az egyházi énektanítás magyar lesz. 

Ábrahám falva, Tót-Baezlavicza, és Trocsán leány-
egy házakban a délelőtti isteni tisztelet olyan lesz mint 
az anyaegyházban. Az egyházi énektanitás magyar lesz. 

72. Málcza. Itt az isteni tisztelet rendje eddig ez 
volt: hétköznapi mis-1, vasár- és ünnepnapokon nagy 
mis^ magyar énekkel, tót szent beszéd — mi az ádventi 
és nagyböjti időben szünetelt, — továbbá vecsernye, és 
az ádventi és nagyböjt időben hitelemzés. Ezentúl a hét-
köznapi misében is legyen ének és pedig magyar nyelven ; 
vasár- és ünnepnapokon megmarad a nagy misében a 
magyar ének, mise előtt tót szent beszéd a misében 
magyar oltárbeszéd lesz. Minthogy pedig a hivek kedélye 
épen az ádventi és nagyböjti szent időben fogékonyabb 
az isteni igazságok befogadására, ezentúl ezen időszakok 
minden vasár- és ünnepnapján lesz szent beszéd, és pedig 
magyar nyelven, a délutáni hitelemzés, mely mostanig 

45* 
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csupán a frjntnevezett két időszakban tartatott meg, ezen-
túl junius, julius és augusztus hónapokat kivéve, egész 
évben tartatik és pedig magyarul, s a délutáni isteni 
tisztelet felváltva magyarul és tótul fog tartatni. 

73. Matyasócz. Minden ugy mint Abauj Tihanyban. 
Benkócz leányegyházban a délelőtti istentisztelet és 

az egyházi ének ugy mint az anyaegyházban. 
— Meczenzéf. Lásd: Alsó-Meczenzéf. 
— Mihály. Lásd : Nagv-Mihály. 
— Mindszent. Lásd : Koksó Mindszent. 
— Mislye. Lásd: Alsó-Mislye. 
74. Miszlóka. Minden ugy mint Bányavölgyön. 
Baslca leányegvházban a délelőtti isteni tisztelet 

olyan lesz mint az anyaegyházban. 
75. Mogyoróba. Minden ugy mint Göröginyén. 
Feketepatak, Mihálykó és Tapoly Iszép leány egy-

házakban a délelőtti isteni tisztelet olyan lesz mint az 
anyaegyházban. 

76. Nádasd. Itt az isteni tisztelet rendje a mostani 
lesz azon kivétellel, hogy a vasár- és ünnepnapi nagy 
misében magyar oltárbeszéd lesz. 

Alsó-Kéked leányegyházban tekintettel arra, hogy 
a magyar hivők száma túlnyomó, a szent beszéd magyar 
lesz. Egyebekben az isteni tisztelet mostani rendje meg-
marad. 

77. Nagy-Azar. Itt a vasár- és ünnepnapi nagy 
misében eddig néha magyar, de többnyire tót ének volt 
és rendesen tót szent beszéd ; a délutáni isteni tisztelet 
és a hitelemzés szintén tót volt. Ezután a miseének 
felváltva magyar és tót lesz, a tót szent beszéd meg-
marad, de a misében magyar oltárbeszéd lesz ; a délutáui 
isteni tisztelet felváltva magyar és tót lesz, a hitelmezés 
magyar. 

Kis-Azar és Széeskeresztúr leányegyházakban a dél-
előtti isteni tisztelet olyan lesz mint az anyazgyházban. 
Az iskolás gyermekek pedig magyarul fogják az egyházi 
éneket tanulni. 

78. Nagy-Csebb. I t t eddig vasár- és ünnepnapokon 
tót szent beszéd, tót délutáni isteni tisztelet és magyar 
s tót egyházi énektanítás volt. Ezentúl a tót szent beszéd 
meghagyásával a misében magyar oltárbeszéd lesz, a 
délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót. lesz, a 
hitelemzés pedig elmarad, minthogy helyébe a magyar 
oltárbeszéd lép. 

Fiizessér leányegyházban az egész isteni tisztelet 
tót volt, s az énektanitás magyar és tó t ; ezentúl olyan 
lesz mint az anyaegyház délelőtti isteni tisztelete s az 
énektanítás magyar. 

79. Nagy-Dobra. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen. 
Kvakócz és Tót-Kajnya leányegyházak délelőtti isteni 

tisztelete egészen olyan lesz mint az anyaegyházé. Az 
iskolás gyermekek eddig csak tótul tanulták az egyházi 
éneket, ezentúl magyarul fogják azt tanulni. 

80. Nagy-Bomása. Itt a vasár- és ünnepnapi isteni 
tisztelet eddig egészen tót nyelvű volt. Ezután a misében 
felváltva magyar és tót ének lesz, a tót szent beszéd 
megmarad, a misében magyar oltárbeszéd lesz, a délutáni 
isteni tisztelet és a szent olvasó-ájtatossága felváltva 
magyar és tót lesz. 

Kelcze leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 
I olyan lesz mint az anyaegyházban, s a szent olvasó-
; ájtatossága felváltva magyar és tót lesz. 

81. Nagy-Kázmér. Itt a vasár- és ünnepnapi isteni 
tisztelet eddig egészen tót volt. Ezentúl a misében fel-
váltva magyar és tót lesz az ének, a tót szent beszéd 
megmarad, a misében magyar oltárbeszéd lesz, a délutáni 
isteni szolgálat felváltva magyar és tót lesz. 

82. Nagy-Ladna. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
O-Buzsin és Kőszeg leány egy házak isteni tisztelete 

egészen olyan lesz mint az anyaegyházé, azon kivétellel, 
hogy hitelmezés nincs. Az egyházi ének magyarul taní-
tandó. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Budapest, jun. 2. Az egyetemi ifjúság zászló-seentelési 
: ünnepe s azon az ország bíboros prímásának szentelő beszéde. — 

Élünk és élni akarunk, e hazában, mi magyarok! 
Ennek bebizonyítására ragadta kezébe az egyetemi 

ifjúság a nemzeti zászlót, melyre egyfelül a bold. Szűz 
képét, másfelől az ország czimerét varratta ki, evvel a 
jelmondással: Isten, haza, király! 

Ezt. a, zászlót szententelte fel a Pázmány alapította 
egyetem ifjúságának Pázmány utódja, Vaszary Kolos bibor-
nok ma, folyó hó 2-án, az egyetemi templomban, a követ-
kező felavató beszéd kiséretében : 

„Megszenteltem a lobogót, Isten áldását kérve a 
zászlóanyára és mindazokra, kik az ifjú lélek tiszta hevével, 
komoly, határozott és üdvös feladatok megoldására e zászló 
alá tömörültek és tömörülni fognak. A zászló is, a zászló-
anya is szimbólum, jelkép. A zászló jelképezi azon magasztos 

; szellemi és erkölcsi eszmét, melyek t. önök maguk elé 
tűztek és elérni igyekeznek. Ez a magasztos eszme csakis 
az örök igaz, az örök jó és örök szép lehet, mert a hármas 
egységből, mint napból sugárzik szét a tudománynak, az 
értelemnek világitó fénye, az erénynek, a szivnek éltető 
melege. Hangsúlyozom ez eszme mindkét részletének elé-
rését, mert t. önök. ha az élet küzdelmes terére lépnek, 
nem mellékes, nem alárendelt, hanem képzettségüknél és 
műveltségűknél fogva befolyásos, vezéri szerepre vannak 
hivatva a társadalomban és e minőségben csakis a szellemi 
és erkölcsi erők egyesitése által működhetnek áldásosán. 
A zászlóanya jelképezi a zászló eszméjének elérhetési módját. 
Elfajult gyermek az. kinek szive meg nem dobban az „édes 

; anya" névnek hallatára. Előre haladott öreg korunkban is 
látjuk azokat a munkás édesanvai kezeket, melyek bennün-
ket gondoztak, halljuk azokat az édesanyai, imádkozó ajkakat, 
melyek megáldottak, noha ezek már régen elporlottak. Pedig 
a mi liui gyenge szeretetünk mi az anyai erős szeretethez 
képest? Az Ur sem iktatta parancsolatai közé azt, hogy az 
anya szeresse gyermekét, mert csodálatos szeretettel, meg-
foghatlan ösztönszerű vonzódással áldotta meg az édes-
anyát. ki mint őrző angyal lebeg gyermeke élete és sorsa 
felett. 

Ep azért annak az igazi, önzetlen és tiszta szeretet-
nek, mely a földön földi lények iránt létezhetik, személve-
sitője, szimbóluma az édes anya. 
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Maga az egyház is, melynek alaptörvénye a szeretet 
felvette az anyai nevet „Sancta Mater Eccla"— anyaszent-
egyház, valamint az egyház ölében született, fejlődött ma-
gasabb intézetek, egyetemek még ma is az „Alma Mater" 
szép neve alatt szelik a tudományok kenyerét. 

A zászlóanya tehát azt jelenti, hogy azok, kik a 
zászló körül csoportosulnak, mint egy anya gyermekei s 
mint egy család tagjai, mint testvérek, egymást szeressék, 
égymást becsüljék, segitsék s a zászló alatt kötött baráti, 
nemes érzelmeket holtig megőrizzék. 

Záradékul a szeget beverem a következő jelmondattal : 
Felszentelt zászló! 

Lobogj magasan, maradj mindig oly tiszta, szeplőte-
len és sérthetetlen, mint az a nagy eszme, melynek szol-
gálatában felavattalak. 

A körülötted sorakozók imádják, féljék az Istent 
mélyen, hódolón tiszteljék, szeressék a királyt, a hazát, a 
nemzetet őszintén, lángolón. 

A templomból a redut nagy termébe vonult át az 
ünneplő közönség, a hol Beöthy Zsolt, de különösen Apponyi 
Albert gróf oly beszédeket mondottak el, melyek mélyen 
belenyúlnak az ország jövőjét vezetni hivatott ifjúság lelkére 
tett hatás által az ország jövendő sorsának alakitására. 
Apponyinak állásfoglalása a hitetlenséggel szemben — kor-
szakot alkotó jelzése a szellemek áramlatának. ?? 

Kalocsa. A Szent-László-Társulat vidéki igazgatósá-
gainak szervezése a kalocsai főmegyében. — 

Megjelent a következő főpásztori rendelet. 
A Szent-László Társulat igazgató választmánya fej-

leszteni óhajtván a társulat áldásos működését a mind-
inkább növekvő szükségletekkel szemben, a melyeknek 
fedezésére a társulatnak az alapszabályok 1-ső §-ában 
jelzett feladata irányul, s a társulati működés ezen hirde-
tésére egyik legczélszerübb eszköznek Ítélvén az egyes 
egyházmegyék központjában és esperes-kerületeiben fel-
állítandó társulati vidéki igazgatóságok szervezését és az 
alább részletezett feladattal és hatáskörrel felruházott vi-
déki igazgatóknak kinevezését: ezeknek egyházmegyémben 
való létesítése iránt engem is megkeresett. 

Én a magam részéről szivemen hozdozván a magasz-
tos czélra buzgón törekvő jeles társulat fellendülését és 
virágzását, és e czélra csakugyan felettébb üdvösnek tart-
ván az igazgató választmány által javasolt vidéki igazga-
tóságok szervezését : készséggel teljesitem a mélyen tisz-
telt társulati igazgató választmánynak ez irányú kérelmét, 
midőn ezennel főegyházmegyei központi igazgatóvá: Főt. 
jBoromisza Tibor cz. apát, kanonok, nagyobb papnöveldei 
igazgató urat, esperes kerületi igazgatókká pedig a követ-
kező főtiszt, esperes urakat nevezem illetőleg kérem fel, 
u. m. a miskei kerületben ; Csápek Károly foktői, a ha-
jósiban Kleiner Adolf hajósi, a keczeliben Rezsnyák 
János homokmégyi, a bajaiban Kuts János bikityi, a 
szántovaiban Maison Mihály rigiczai, a zomboriban Mesz-
ner István bezdáni, az apatiniban Garay József doroszlói, 
a bácsiban Mladoniczky Yincze, bácsujfalusi, a palánkai-
ban Szauter István obrováczi, az újvidékiben Eigl József 
cz. apát, futtaki, az almásiban Tormásy Gábor katymári, 
a szabadkaiban Mamuzsich Mátyás cz. prépost, szabadba-

sz.-terézi, a topolyaiban Balassy Endre t. kanonok, he-
gyesi, a kulaiban Mart,in József filipovai, a zentaibao 
Habram János martonosi, az ó-becseiben Matoss János 
sz.-tamási plébános urakat. 

Nem kétlem, hogy az illetők szives készséggel fog-
ják magukat azon csekély fáradságnak alávetm, mely ezen 
uj megbízatásukkal jár. Buzdítsa őket azon tudat, hogy 
kiválóan fontos ügynek szolgálnak, midőn a Szent-László-
Társulat felvirágozásán fáradoznak. Isten bőséges áldása 
lesz buzgóságuk méltó jutalma. 

A Szent-László-Társulat vidéki igazgatóinak feladata. 
I. Az espereskerületi igazgató feladata. 
1. Az esperes-kerületi igazgató gondoskodik arról, 

hogy kerületének minden plébániáján a társulati alapsza-
bályok 3. §-ának értelmében társulati bizottság létesüljön 
s a megalakult bizottság minél buzgóbban járjon el fel-
adatában. 

2. Felkéri a kerületi plébános urakat, hogy a helyi 
bizottságok által gyűjtött társulati tagok névsorát, s azok 
évi tagdíjának esedékes részletét évnegyedenként hozzá 
küldjék be. A társulati tagok neveit s a befolyt tagdijak 
összegét jegyzékbe veszi s e jegyzék kivonatát a befolyt 
tagdijösszeggel évnegyedenként az egyházmegyei központi 
igazgatóhoz teszi át. 

3. Gondoskodik arról, hogy a társulati tagok a tár-
sulat védszentjeinek, Szent-László királynak s szent Erzsé-
bet asszonynak ünnepeit a társulati alapszabályok 13. 
§-ának értelmében minden kerületi plébánián, vagy több 
plébánián gyűlvén össze, együttesen nayy áhítattal s le-
hető fénynyel üljék meg s az apostoli szentszék által 
engedélyezett sz. búcsúkban részesülni törekedjenek. 

4. Gondoskodik, hogy az egyes plébániákon a plé-
bános ur a körülmények szerint időnként a társulati 
tagokkal gyűléseket tartson, a melyeken m^s kath. hivek 
is részt vehessenek. E gyűléseken a társulati ügy helyi 
állapotának tárgyalása mellett az igazgatónak kiváló al-
kalom nyilik a társulat czéljait kimeritően ismertetni s a 
társulatot a jelenlevők támogatásába ajánlani, kath. hit-
életünk emelésére buzditó előadásokat tartani. 

II. Az egyházmegyei központi igazgató feladata. 
1. Az egyházmegyei központi igazgató az egyház-

megye székhelyén a helyi társulati bizottmányt alakitja 
meg s annak a társulati alapszabályok 3. §-ában vázolt 
czélját buzgón előmozditja. 

2. Az esperes-kerületi igazgatóknak fent a 3. s 4. 
pontban felsorolt teendőit az egyházmegye székhelyén 
teljesiti. 

3. Az egyházmegye székhelyén gyűjtött tagok név-
sorát s tagsági dijaikat a vidéki társulati tagoknak az 
espereskerületi igazgatók által hozzá beküldött névsorával 
s dijaikkal évnegyedenként az egyházmegyei hatóság köz-
vetítésével a társulati elnökséghez (Budapest, központi 
papnevelde) beküldi. 

4. A társulatnak az egyházmegye területén levő tag-
I jait az esperes-kerületi igazgatók révén buzdítja, hogy a 
! társulati közgyűlésen megjelenjenek. 
1 5. A társulati elnökséget kikérendő tanácsával támo-

„ 
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gatja s időnként a társulatnak az illető egyházmegyében i 
észlelt állapotáról értesiti. 

Kelt Budapesten, 1896. május 16-án. 
György, érsek. 

Nagyvárad. Károly Lajos föherczeg emléke. — 
Dr Schlauch Lőrincz bib.-püspök egyházi gyászt hirdető körlevele. 

Nagy nemzeti ünnepünk örömeibe mély gyász ve-
gyült. Olyan a honfiúi lélek hangulata, mint a szivárvá-
nyos ég: „Sirt az ég egyik szemével, a másikkal neve-
tett." A szemekben felragyogó honfiúi könyek most 
nagyobb részt gyászkönyek, mert széles e hazában szét-
futott a lelkekre nehezedő szomorú tényt tudató gyászhír 
A súlyos látogatásaiban is imádandó kifürkészhetetlen 
isteni Gondviselés ő cs. és kir. fenségét, Károly Lajos 
főherczeget, ő cs. és apóst kir. felsége szeretett édes öcs-
csét, ki legközelebb állott a trónhoz, folyó hó 18-án az 
örök hazába szólitván: gyászos alkalmat, engedett arra — 
az ezredéves ünnepen együtt örvendező felséges uralkodó 
párnak s fenséges családjának és a hű magyar nemzetnek, 
nem különben ő felsége összes népeinek. — bogy a kö-
zös bánatban és a fájdalmas vesztesség érzetében is osz-
tozzanak. „Ha a jókat elvettük az Isten kezéből, a rosz-
szakat miért ne vegyük el?" (Job 2., 10.) „Az Ur adta, 
az Ur elvette ; amint az Urnák tetszett, ugy lőn ; legyen 
áldott az Ur neve." (u. o. 1., 21.) Különben is „ki ismerte 
át az Ur értelmét?" „megvizsgálhatlanok az ő utai." (Sz. 
Pál Rom. 11., 34., 33.). 

Fényes és dicső a magyar szent korona s a többi 
koronák, melyeknek a boldogult legközelebbi várományosa 
volt „hanem a korona nemzedékről-nemzedékre adatik" 
(Példb. 27., 24.) s mi e koronák fénye, dicsősége, boldog-
sága az igazság koronájához képest, mely a koronásfők-
nek, ugy mint a koldusnak végczélja?! 

Es ismerve a boldogult hü életét az igazak jámbor 
halálával történt elhunytáig: az írás szavaiból „Légy hű 
mind halálig és neked adom az élet koronáját" (Apoc. 
2., 10.) vigasztaló reményt merítve, tekintjük a bús rava-
talt annyival inkább, mert a jó Isten áldó kegyelméből 
koronás jó királyunk bánatos, de meg nem tört alakját 
látjuk ott. 

A mélységes fájdalomban résztvevő igaz szeretet leg-
üdvösebb megnyilatkozásaképp, a legfelső uralkodóház és 
a nemzet drága halottjáért székesegyházunkban a temetés 
napján, e hó 22-én ünnepélyes gyászmisét tartottam és 
ezennel elrendelem egyházmegyém minden önálló lelkész-
séggel biró egyházában jövő hó 3 án hasonlóképpen ün-
nepélyes gyászistentisztelet tartását, melyre a hatóságok, 
hivatalok és intézetek meghívandók, s mely Szenthárom-
ságvasárnapján a templomban is kihirdetendő. 

Nagyvárad, 1896. máj. 22. 
Az Ö. V. F. N. 

Szatmár. Irsik Ferencz emlékezete. — 
Hogy ki volt Irsik Ferencz, arról legilletékesebb 

szólni a szatmári egyházmegye. Az itteni „Heti Szemle" 
május 27-iki számában a következő emlékezetes nekrológ 
jelent meg: 

A szatmári székes káptalannak egyik kiváló alakja, 
nincs többé az élők sorában. Itt hagyott bennünket,. . . 
eltávozott, mert a természet rendje, melyet Isten gond-
viselésszerű intézkedése alkotott, ember fiának e földön 
csak mulandó tartózkodást biztosit. 

Ámde mig a közönséges halandó emléke csak szük 
körben, ott is rövid ideig tartja fenn magát, miután 
bezárult felette a sírgödör, — addig a nagy jellemek 
kimagasló alakjai évszázadok pályafutását világítják be» 
példakép gyanánt állanak a késő utódok előtt, hogy erőt 
kölcsönözzenek és irányt szabjanak nemes törekvéseiknek. 

Irsik nem a közönséges halandók közé tartozott. Ritka 
jellem volt, kinek a csodálat bizonyos nemévél állottunk 
meg ravatala mellett. Egy férfiú, ki önfeláldozó lesz a 
közügyért! . . . Ki kincsei között megvonja magától sok-
szor ami legszükségesebb, hogy annái több jusson a 
szegényeknek!... Aki képes kiadni szájából a falatot, s 
maga éhen marad, csakhogy ne éhezzék a nyomorult ! . . . Ki 
ezreket rak a jótékonyság oltárára, hogy elhagyatott gyerme-
keknek menedék helyet szerezzen, hogy szegény, de jeles 
tehetségű tanulóknak lehetővé tegye szellemi adományaik 
értékesítését ! . . . 

De nemcsak a szegénység kiáltásai dobbantották 
meg nemes kebelét, hanem benne a tudomány és művészet 
is Maecenasára ismert. Kinek lelkülete oly müveit s 
fogékony- vala, annak nem lehetett elzárkóznia a haladás 
eme főtényezői elől. Mint magas műveltségű egyén és 
szaktudós, buzgó, mondhatni lázas tevékenységet fejtett 
ki a tudomány terjesztése és ápolása körül, mely érdemeit 
némileg méltányolni óhajtván, a szent István társulat 
tudományos és irodalmi osztályának tagjává választorta. 
Es most, halála előtt néhány nappal érte e nemben a 
legnagyobb kitüntetés, midőn a tudomány-egyetem hittani 
kara disztudornak jelentette ki. 

Nemcsak szellemileg, hanem fejedelmi adományaival 
is sietett a hasznosan működő társulatok erőit gyarapítani. 
A Szent István-Társulat évkönyvei, melyeknek lapjain tíz-
ezer forint adománynyal van megörökítve neve, hirdetni 
fogják e nemben szerzett érdemét. Az egyházmegyei 
könyvtár épületének szegletkövei, melynek létesítéséhez 
hasonlóképen tízezer forinttal járult, szintén az ő áldozat-
készségéről beszélnek. 

Szóval a hol cselekedni kellett, hol a jótékonyság 
angyala könyörületes szivekre apellált, ott láttuk Irsiket 
mindig a legelső között, hatalmasan kiemelkedve azok 
sorából is. Elve volt élni, hogy embertársainak hasznára 
lehessen. 

De miért fonjunk tovább emlékének gyenge szavak-
ból koszorút, midőn életének minden mozzanata a koszorúk 
szakadatlan lánczolata volt, melyek dicsőségtől övezve 
tüntetik fel szemeink előtt. Ereznél tartósabb emléket 
állított ő magának alkotásaiban, melyek előtt tisztelettel 
kénytelen meghajolni minden halandó. Átadjuk tehát a 
szót életirójának, hadd beszéljenek a tettek magok. 

Alkotásai. 
Irsik élettörténetét (már ismertettük) nem szabad a 

chronologiai rendben elősorolt száraz adatokból meríteni, 
anélkül hogy lelkületébe ne tekintenénk. Élettörténetének, 
szivvilágának leghatalmasabb szónokai ama nagyszerű 
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alkotások, melyek nevét tisztelet, emlékét csudálat tárgyává 
teszik. Már életében tett adományai mintegy kétszázezer 
forintra rúgnak, hagyatéka e számot szinte megközeliti. 
Három intézetnek vetette meg alapját, két egyesületnek 
biztosította állandó otthonát. 

Két legkedvesebb alkotása, melyeket hagyatékának 
is főörököseivé tett, az u. n. Irsik-convictus és az árvaház. 
Az előbbinek fentartására 40,000 frt alapítványt tett, s 
számára tízezer frto3 házat és telket vásárolt, az átalakí-
tási munkálatok ötezer írtjába kerültek. Az árvaházról 
30,000 frt készpénz alapitványnyal gondoskodott és a 
telek a rajtlevő pompás emeletes épülettel 18,000 
frtjába van. 

Erdődön, mely községnek egykor plébánosa volt, 
apáczák vezetése alatt leányiskolát kivánt létesíteni, s e 
czélra megvásárolta gróf Károlyi Alajostól az u. n. szolga-
bírói telket, melynek vételára nagyrészt ki van fizetve, 
részben a tanerők fentartásáról is gondoskodva van, nem 
lehetetlen tehát, hogy a végrendelet lebonyolítása után 
óhajtása teljesülni fog. 

A szatmári Czeczil énekegyesületnek állandó otthont 
szerzett, melyért az orgonával s berendezéssel 20,000 
frtot adott ki. 

A kath. legény-egyesületnek házastelket ajándékozott, 
melyet 4000 forinton szerzett. 

Az egyházmegyei könyvtár 10,000, a budepesti szent 
István társulatot szintén 10,000 forinttal segélyezé. 

Ezen adományokat mind életében tette. De ki tudna 
számot adni ama kisebb összegekről, melyeket itt ott a 
nyomor enyhítésére fordított. Mint végrendeletében maga 
is mondja: „Elve volt a jótékonyság." Ezrekre mehetnek 
áldástosztó jobbjának adományai, melyekről nemhogy a 
világ, de az irás szavai szerint balja sem tudott. Az 
egyházmegyében templomok építésére s más czélokra 
gyakran százakat adott, mindezeknek positiv felsorolása a 
lehetetlenséggel határos. Emeilett rokonait is gyakran 
segélyezé. kikről végrendeletében sem feledkezett meg. 

Halála. 
Már régibb idő óta többször betegeskedett, de ismét 

visszanyerte egészségét, anélkül azonban, hogy a baj 
gyökeresen elhárítható lett volna. Május 5-én ismét ágyba 
döntötte a kór, s nem is kelt fel többé. Folytonosan 
gyengült életereje, noha a három gyógykezelő orvos 
dr Fekete, dr Lehóczki és dr Vajay minden lehetőt meg-
kisérlettek élete megmentése végett. Isten magához kívánta 
hűséges szolgáját. F. hó 20 án állapota teljesen rosszabbra 
fordult, a déli óráktól kezdve senkit föl nem ismert 
többé. Este 10 óra tájban állott be a halálküzdelem, s 
mintegy háromnegyed órai vívódás után visszaadta nemes 
lelkét Teremtőjének. Betegsége idején a lelenczházi főnöknő, 
valamint a házi személyzet gondos ápolásban részesítették. 
Halála előtt Ferencz nevű unokaöcscse is megérkezett 
N.-Károlyból s ennek sógoraszonya, hogy együtt legyenek 
szeretett nagybátyjokkal utolsó óráiban. 

Végrendelete. 
Az első pontban temetése felől intézkedik, s kívánja, 

hogy az minél egyszerűbben történjék. Egy Miatyánkot 

kér mindenkitől, s rendeli, hogy temetése alkalmából 
100 frt adassék a szegényeknek. 

2 Halála évfordulóján évenkint misére 500 frt. 
Nagy-Károlyban, Erdődön szintén akkor 100—100 frt. 
Szakaszon, Barlafalun 63 — 63 frt. 

3. Az oláh-gyürüsi földbirtok ne adassék el, — 
hanem az ő nevén levők a szatm. egyházm.-re kebelez-
tessenek s aztán az összes földbirtokok olyaténképen 
osztassanak ki az általa alapitott kis-konvictus és lelencz-
árvabáz közt, hogy a kis-konviktusnak az azelőtt volt 
Nagy Vince major, a pálfalvi ut mellett levő kis szántó 
földdel együtt, aztán a hegyi ut mellett levő Nagy V.-féle 
szántóföld, továbbá a Kuthy-jéle szántó föld, a Botosban 
levő kisebb rét, és a Nagyréti oldalon levő 2 db rét s a 
Dinyés kertben levő Duna-féle nagyobbik lanka; — az 
árvaháznak pedig az innenső másik major, a Sződényi-
féle, Duna-féle, és a hostánczi szántóföld, a Botosban 
levő nagyobbik rét, a Dinnyés kertben a Némethy-féle és 
Duna-féle kisebb lankák és a vasúti hidontuli bekerített 
lanka jusson. Az elpusztult oláh gyürüsi szőlő szántóföld 
közös birtoka a két intézetnek s nem adandó el, a mig 
szőlő lesz, addig felszerelvényei tartassanak meg. A két 
intézet ezek jövedelméből tartassék fen, ha ezen felül 
telik, a convictus praefectusnak 100 frt, vagy legalább 
50 frt, az árváknál miséző papnak 100 frt. 

Praef. világi pap, lehetőleg gymn. tanár legyen. 
A Czeczil-egyletben gyermekek is nyerjenek az ének 

és zenében oktatást a karmestertől. Ezért a karmester 
ott ingyen lakást és lakbér jutalékot kap. 

A kis konviktus készpénzbeli alapitványa 40,000 frt. 
6%" r a elhelyezve a káptalannál. A lelenczházé 30,000 frt. 
A Czeczilegyletnek nem lévén külön alapitványa, ennek 
hiányában az utczai épületrész alatt levő magtár-helyiség 
jövedelme fordítandó az épület fentartására s egyébb 
szükségre s ha telik, énekesnők jutalmazására. 

Ha e három intézet valamikor megszűnnék, ezek 
összes alapitványai, a földek és házbirtokok értékei egy 
az országban fentartandó kath. egyetem javára fordí-
tandók. 

4. Irsik Ferencznek, unoka-öcscsének Nagy-Károlyból 
ruháit s bútorai egy részét. A sz. István és sz. László s 
Iparművészeti Társulat alapító tagsági jogait is reá és 
családjára. 

5. Két tükör a Czeczil-egyleti háznak. 
6. A házánál levő élelem, termények a kis-konviktusé. 
7. Könyvei az egyházmegye könyvtáré. 
8. Képeket barátainak, Rácz Pálnak, Szájbei János-

nak, Hámon Józsefnek. 
9. Százalék a hagyatékból rovandó le. 
10. A többi ingóságai árverés utján adassanak el. 

Elve voit még életében adományozni, de a mi készpénz 
van és az árverésből befoly, abból az orsz. siketnémák és 
vakok intézete 50—50 frt, egyházm. agg-papok alapjára 
100, seminarium 50, Péterfillérül 50, afrikai missio, Jézu3 
sz. gyermeksége, Budapesti Oltáregylet, jeruzsálemi sz. 
sir őreinek 50 — 50 frt, sz. Alajos társulatnak 100, egy-
házm. kath. irodalmi körnek alapítványul 600, a buda-
pesti lazaristáknak 100 frt adassék ki. 
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11. A Czeczil-egylet házát Hámon fejezze be a neki 
adott összegből. Bútorzatára hagyja a Laza kanonoktól 
megvett bútorokat. 

12 Az ezek után a hagyatékból fenmaradt összeg 
alapítványképp tőkésittessék az alapítványi pénztárnál s 
kamatai évenkint az egyházmegyében a vidéken alakí-
tandó kath. községi körök javára fordítandók olyformán, 
hogy az első évben a megfelelő kamat a tőkéből vétessék 
és ez ; a többi években pedig a rendes kamat fordittassék 
a körök számára szerzendő hasznos kath. szellemű olvas-
mányok, jó könyvek és kath. néplapoknak a nép közötti 
terjesztésére. 

13. Végrendeleti végrehajtó Szájbei János és Hámon 
József (300-300 frt). 

Kelt 1894. febr. 21.-én. 
Temetése és a részvét, melyet halála keltett, egy 

ritka ember nagyságának megfelelően alakult. 

KATH. E G Y E S Ü L E T I ELET. 
= Â katholikus tanonczokat védő egyesületet 

nagy öröm és kitüntetés érte az által, hogy József Ágost 
íőherczeg az egyesület védnökségét elfogadta és czéljaira 
egyúttal 100 forintot küldött. A főherczeg e tettével a 
boldog emlékű László főherczeg nyomdokaiba lépett, a 
ki a nevezett egyesület iránt nagy rokonszenvvel visel-
tetett. 

V E G Y E S E K . 
nantis in deserto ! 

útját ! Ha röviden akarnók összegezni a páratlan millé-
niumi pápai szózatnak tartalmát: ezt kellene mondanunk: 
Készítsétek az Ur útját ! XIII. Leo pápa egy providen-
cziális nép dicsőségében mutatta be a világ előtt nemze-
tünk múltját s egy egyezhetetlen ragyogású fénysugarat 
vetett a messze századok homályába vezető útjára a ma-
gyar nemzetnek, midőn kijelölte, neki, hogy lelkében mit 
tegyen. Készitse ott az Ur útját s legyen újra egységes, 
mint volt nagyságának idején, hitében és vallásában. 
Gyertyát nem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék. Te 
is magyar katholikus papság, hirdesd a háztetőkön az 
isteni szózatot, melyet füledben megcsendülni hallottál. Az 
1000 év előtt bevándorolt s Isten keze alatt gondviseléses 
néppé nevelt magyar nemzetet vissza kell vezetni ősei keresz-
tény katholikus hitegységére. Ezt Péter ajkain maga az 
Isten tűzte ki a jövő századok apostoli munkájává. Fel a-
munkára ! Érzéketlen tuskó, a kinek lelke meg nem moz-
dul az isteni szózat hivására. Növendékpapság te, jövőnk 
reményvirága, fogadd lelkedbe az isteni kegyelem hivását, 
ird zászlódra a milléniumi keresztény-katholikus jelszót s 
merj, merj Isten akaratának érvényt szerezni. 

— Hány hallgatója volt 1895/6-ban a budapesti 
kir. magyar tud. egyetemnek ? Az épp most megjelent 
Almanach erre a kérdésre a következő számadatokkal 

, felel: I. félévben: 4407, II. félévben 4039. Ebből a fő-
összegből esett I. félévben a hittudom, karra 77, a jog-
tud. karra 2870, az orvosi karra 832, a bölcsészeti karra 
505, gyógyszerész hallgatók 123. A II. félévban a hittud. 
75, a jogtudományi karra 2584, az orvostud. karra 794i 
a bölcsészeti karra 481, gyógyszerész hallgató 105. Val* 

! lás szerint az I. félévben mind a 4 karban 1. sz. római 
kath. 1825, g. sz. r. kath. 103, gör. kel. 168, ágost. hitv. 
393, helvét hitv. 496, unitárius 11, zsidó 1288, ezekhez 
járul a gyógyszerészek közöl 1. sz. róm. kath. 68, g. sz. 
r. kath. 6, gör. kel. 1, ágostai hitv. 15, helv. hitv. 17, 
zsidó 16, kath. vallású volt tehát 1825 -f- 103 -f- 68 = 
1996. II. félévben 1. sz róm. kath. 1678, g. sz. r. katb. 
97, gör. kel. 153, ág. hitv. 362, helv. hitv. 460, unitárius 
7, zsidó 1177. Ezekhez járul gyógyszerész 1. sz. római 
kath. 54, g. sz. r. kath. 6, gör. kel. 1, ág. hitv. 15, helv. 
hitv. 14, zsidó 16. A katholikusok összes száma tehát 
1678 -4- 97 + 54 = 1829. I. félévben 1999:1304; II. 
félévben 1829 : 1193. Hát ez az arány katholikusok és 
zsidók közt Magyarországban?! 

— A budapesti k. m. tud. egyetem hittudományi 
kara az 1896/7-ik évre dékánná dr Kisfaludy A. Bélát 
választotta meg. Rektorlválasztók őkivüle Berger János, 
Klinger István és Rapaics Raymond ny. r. tanárok. 

— Változás a katholikus publlcistikában. A nagy-
váradi „Tiszántúl" nevű jeles katholikus napi lap szer-
kesztését Csippék Ferencz, a győri „Dunántuli Hirlap" 
eddigi szerkesztője vette által. A több munkához kitartó 
erőt és Istentől áldást kivánunk. 

— Denique az ifjúság lelkessége magával fogja 
ragadni az öregséget. A kalocsai theologusok elhatároz-
ták, hogy a millénium emlékére, mihelyt kilépnek a semi-
nariumból, azonnal évenkint 5 frtot fognak adakozni — 
katholikus tudomány-egyetem létesítésére. 

— Az egyetemi templom hitszónokságának ügye 
megmozdult s egyúttal nehezen fog többé pihenőre hajt-
ható lenni. A továbbiakat újságban egyelőre nem lehet 
még szellőztetni. 

— Requiem Károly Lajos herczegért. A ferencz-
rendiek templomában ma délelőtt 10 órakor tartották 
meg Károly Lajos kir. herczeg lelkiüdveért a gyászisten-
tiszteletet nagyszámú közönség jelenlétében. A szertirtást 
ft. Bán Sándor házfőnök végezte papi segédlettel. 

— Misszió-kíállitás templom-épites czéljára. Fő-
pásztorainknak kegyes pártolásába, paptársainknak kiváló 
lelkes felkarolásába ajánljuk a kispesti Rudolf engeszte-
lési-fogadalmi templom építési költségeinek javára létesített 
miszió-kiállitást, melyet Stefánia thgnő fog személyesen 
megnyitni, s mely már f. hó 6-dikától kezdve lesz meg 
szemlélhető Budapesten a Nemzeti Muzeum előcsarnoká-
ban sok kedvezménynyel kapcsolatban. Belepő jegy 30 kr. 
Nép és ifjúság tömegesen 15 krt fizet csupán. A buda-
pesti és vidéki papság kiváló figyelmébe még egyszer 
ajánljuk e szent czélu kiállítást. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán es szombaton. 
Előfizetési dij: 
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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. 

l u t 

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

Budapesten, junius 6, 

Hármas bérez te te jén magasl ik k i hazánk czimerében a keresztény val lás szent je lvénye, [ g j 
a szent kereszt. j j g | 

Magyarország m i l l én iumának hazafias ünnepségei is hármas o romban emelkednek k i egy- j [ g | 
másután. ïi|*K 

Első vo l t a Te D e u m ; a há la ünnepe a mindenható és i rga lmas Is ten i rán t , hogy őseinket j aS 
ide vezérelte, a keresztény val lás jó té teménye iben részesítette és 1000 éven á t sok viszontagság, 
ezer balszerencse köz t tú láradó kegye lemmel meg ta r to t t a . I g f 

Az ünnepségek második o rma a szent ko rona h á r o m n a p i ünneplésében magasodik k i . 
A m i l l é n i u m i ünnepségek h a r m a d i k kiormosodása szent I s t v á n k i r á l y ünnepére esik s 

be fogja fe jezni a magyar m i l l é n i u m i szent ünnepségek pára t lan nagy t r i l óg iá j á t j j g j 
Ez a m i m i l l é n i u m i ünnepelósünk valóban pá ra t l anu l á l l a v i lágon. 
Más nemzetnek, például a f rancziának, ha ünnepeln i akarná azt, a m i 1000 esztendő 

e lő t t vala, i l y szent három trilógiát tel jes lehete t len vo lna összeállítania. H o l van az ezer óv e lő t t vo l t 
f ranczia k i r á l y koroná ja ós t rón ja? H o l van a f ranczia szent I s t ván jobb ja? Hisz a k i r á l y o k s í r ja i t j g | 
fe ldú l ták a honf iak ós a k i r á l y i e rek lyéket szótszórták a széljárás i rányában. De ho l van Franczia- j g g 
©rszágban a vallásos hagyománynak az az ereje is, me l y még a va l lásta lan embereket is vallásos j j g j 
aktusok gyakor lására fog ja? Hisz a f ranczia ko rmány csak n e m régen j e len te t t e k i , hogy őt a j j g j 
rhe ims i nagy nemzet i keresztelkedós 13 százados évfordu ló ja csak a közlekedésügyi m i n i s t e r i u m 
tárczáján át érdekl i . 

Há l ' Istennek, m i még enny i re nem j u t o t t u n k ! m 
Nálunk még a val lástalanság tö r vénye i t k ierőszakoló hatalmas u rak is kényte lenek v o l t a k j | < | 

Te Deum-ra menn i templomba. 
Me r t a magyar k i rá l yság még hagyományos keresztény, vallásos k i rá lyság, mely tem-

plomba- járásával vallásosságot, ősi keresztény, ka tho l i kus vallásosságot h i rde t ós — parancsol 
mindenkinek. \ aj»)/ 

És ime, i t t van most m i l l é n i u m i ünnepségeink második o r m a : a szent korona t isztelete, j 8 
Ho l van az a nemzet, a me lynek koroná ja anny i ér te lemben és o ly szent volna, m i n t jíÉf 

a mienk ? \W(i 
Szent a sugal lat, me ly adását a pápának sugal l ta ; szent az érdem, me lyé r t Szent- István j g ä 

kap ta : az ő keresztény apostolkodása ; szent a czél, a melyre ada to t t : hogy Magyarországot az ő j g | 
keresztény védváriságának önál lóságában és sérthetet lenségében megótalmazza és képvisel je. }fiá| 

Valóban, ho l van ehhez fogható szent korona? 
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A szent korona, mond ja nagy igazán derék kath . laptársunk, az „ A l k o t m á n y " , e l tek in tve 
a k i r á l y személyétől, magában véve is je lképez i a k i r á l y i t e l j ha ta lma t , a nemzet i egység szi lárd és 
megrend i the t len alapját, melyen a magyar hegemónia és az á l l am i önállóság védbástyái nyugosznak. 

De a szent ko rona egyszersmind nevezetes t ö r t é n e l m i ereklyéje is a nemzetnek, mely az 
állami szuverenitásnak oly karaktert kölcsönöz, a mely elválasztliatlan annak alkotmányától, alkotmányá-
nak keresztény eredetétől és jellegétől. 

A szent ko roná t a pápa adományozta a nemzetnek és azért, m időn e ma i nap a szent 
ko rona közszemlére t é t e t i k , nemcsak az ezeréves Magyarország ál lamiságának apotheozisát l á t j u k 
a korona t iszteletében, hanem az annak t u l a j don í t o t t t i sz te le te t egyszersmind onnan származtat-
j u k , a honnan a nemzet az á l lamalkotás kere te i t , annak a jövőre való biztosí tását nye r te : az egy-
háztól, az egyház fe jétől , a r ó m a i pápátó l . . . 

Azér t az az ősrégi t isztelet , me ly a nemzetet koronájához és a korona révén aposto l i 
k i rá lyához fűzi, nemcsak külső h a t a l m i tényezőkön alapszik, hanem erkölcs i és vallásos m o t í v u m o k o n 
is, me r t egyedül csak i l y eszközök révén t a r t o t t a fenn a nemzet legdrágább kincse, legfé l tet tebb 
ereklyéje i r á n t való ha tá r ta lan t iszte letét , me ly l ye l azt most az ezeréves ünnepek alkalmával , 
ünnepélyesen részesíti. 

A magyar szent korona nemzet i kincs, annak külső t isztelete pedig o ly lé lekemelő és 
megható h is tó r ia i esemény, me ly f ö lö t t X I I I . Leo pápa is örömének adot t ki fejezést, m e r t e kegye-
letes tényben ujabb és erősebb kapcsolatát l á t j a annak, a m i á l ta l a nemzet az aposto l i szent-
székhez m i n d hívebben és nagyobb szeretet te l ragaszkodik. 

H a t á r t a l a n hálaadással I s ten i r á n t vegyünk tehá t részt szent ko ronánk ünnepelésében ! 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Túrt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

A je lenleg dicsőségesen ura lkodó X I I I . Leo 
pápáró l pedig ország-vi lág tudja, hogy m i l y k i -
váló t i sz te le t te l ós áh í ta t ta l v ise l te t i k a lourdesi 
Szűz Már ia i rán t . A V a t i k á n ke r t j ében a massa-
b ie l le - i bar langhoz hasonlóan berendezett he lye t 
kész í t te te t t egy porf i rmedenczével, melynek vizét 
a lourdesi missionárius a t y á k t ó l k ü l d ö t t csoda-
forrás vize szolgál tat ja. K e r t i sétája végeztével 
i t t imádkozza a pápa az olvasót, és isz ik egy 
p o h á r r a l a lourdesi vizből. Továbbá több izben 
k ü l d ö t t drága ajándékokat a lourdesi Szűznek 
o l tárára, ós a missionárius a tyák főnöke e lő t t , 
k i 1894. január 13-án magán k iha l lga táson egy 
szép ezüst lourdesi szobrot n y ú j t o t t á t neki , i gy 
n y i l a t k o z o t t : „Kedvesebb ajándékot nem hozha-
t o t t vo lna nekem. Mondja meg o t thon, hogy a 
lourdesi Miasszonyunk a pápát segi t i és ő t előre 
ha ladot t korában az egyház ellenségeivel való 
harczban csodálatos módon támogat ja , hogy ter -
ve inek keresztülv i te lében segit i , hogy Franczia-
országot, m i n t az egyháznak legidősebb leányát 
eredet i czéljához és rendeltetéséhez vissza vezet-

hesse." Legcsattanósabb b izonyí téka a pápának 
Lourdes i r á n t t áp lá l t érzelmeinek az, hogy ö t 
év i beható és a legcsekélyebb kö rü lményre is 
k i t e r j edő alapos tanulmányozás u tán a lourdesi 
Szűz Már ia t iszte letére k ü l ö n misét ós of í ic iumot 
engedélyezett. 

A lourdesi jelenések és csodálatos gyógyu-
lások valódiságához és természet fe le t t i jel legéhez 
tehá t kétség nem férhet. M ió ta a pápa ny i l a t -
kozot t , az egyháznak minden hű fia hisz a lourdesi 
jelenésekben, és a csodák valódiságában. De a 
csodák nagy száma, ós folytonossága az egész 
tudományos v i lágo t is forrongásba hozta. A tények 
meg vannak, a természet f ö l ö t t i rend létezése és 
működése me l l e t t eklatáns bizonyságokat tesznek, 
és azért azokat i gno rá ln i nem lehet. Józan gon-
dolkodású ember meghajo l a tények előt t , ós a 
k i az Isten létezésében hisz, az a csoda lehető-
ségét sem tagadhat ja , m e r t ha el ismeri, hogy 
Is ten például a szemet teremtet te , azt is ke l l 
ismernie, hogy Is ten a szemet gyógyí that ja , az 
elveszett v i l ágo t nek i visszaadhatja. És m i k é n t 
v ise lkedet t a h i tet lenség a csodálatos gyógyulá-
sokkal szemben ? Ele inte tagadta azokat, de midőn 
lá t ta , hogy ezek a gyógyulások napró l -napra szapo-
rodnak és tömegesen fordu lnak elő a nagyobb zarán-
dok la tok a lkalmával , természetes okokbó l kez-
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dette azokat magyarázn i , és hypnot ismus, magne-
t ismus, vagy önsugal lat ra (antosnggestio) akar ta 
a természet f ö l ö t t i eseményeket visszavezetni, ós 
természetes u ton megfej teni . 

Olyanok is vo l tak , k i k azt á l l i t o t t ák , hogy 
a lourdesi v iznek gyógy i tó ereje van, és nem 
gondo l ták azt meg, hogy az orvosok, k i k te rmé-
szetes u t o n aka r j ák a gyógyulást k imagyarázn i , 
már régen k i sü tö t ték volna, hogy a viznek gyó-
gy i t ó ereje van. Kü lönben, hol vo lna az a viz, 
me l y a legkülönfé lébb módokon alkalmazva, ma jd 
ivás, fürdő, majd borogatás á l ta l , képes legyen a 
legkülönfélébb betegségeket rög tön természetes 
módon gyógyí tan i . Az t a k ö r ü l m é n y t is tek in te tbe 
ke l l venni , hogy sok esetben a puszta imádság, 
a viz alkalmazása né l kü l segi tet t . 

Négy év e lő t t nagy p o r t v e r t fe l a h i r , 
hogy Zola Emi l , a hires na tu ra l i s ta i ró , a f ran-
czia nemzet i za rándok la t ta l Lourdesba megy, 
és o t t szerzett tapaszta la ta i t pá r t a t l anu l saját 
meggyőződése szer int fog ja le í rn i . Az egyház 
ellenségei t ü re lme t l enü l vá r ták , hogyan fog ja 
Zola Lourdest és az o t t e lőforduló „szédelgése-
k e t " alaposan leleplezni, ós a szabadgondolkozás 
dicsőségére a csodákat tönk re s i lány i tan i , de 
ezen reményükben nagyon tévedtek, m e r t Zola 
m inden rosszakarata és megáta lkodot tsága da-
czára a lourdesi csodák ügyét csak előbbre v i t t e , 
és azoknak egy cseppet sem á r t o t t . H i te les tanuk, 
k i k Zola viselkedését Lourdesban megf igye l ték , 
á l l í t ják , hogy Zola Lourdesban egészen más-
képpen v iselkedet t , m i n t azt regényében fe l tün-
te t i , sőt sokan a regény megjelenése e lő t t Zola 
megtérésében k o m o l y a n h i t t e k . De ő belátván, 
hogyha meggyőződése szer int i r , kény te len eddig 
megje lent m u n k á i t a tűzbe ve tn i , ós real iszt ikus 
i rányáva l szakítani , azért megá ta lkodo t t bűnös 
módjára a gonosznak, a piszoknak, m i n t jövedel-
mező forrásnak, szolgálatában továbbra is meg-
maradt , és a Lourdes cz imü regényében a leg-
arczát lanabb módon i pa rkodo t t a kegyhe lye t 
népszerűtlenné tenni . És m i n d a m e l l e t t a cso-
dákró l nem mer Í té le te t mondani , csak a tény t 
konsta tá l ta , hogy l á t o t t betegeket, k i k mozdu ln i 
sem tud tak , h i r t e len fe lke ln i és já rn i , ( „ j ' a i vu 
des gens qu i ne pouvaient pas remuer se lever 
t o u t à coup et marcher . " ) 

Jelen a l ka lommal nem lehet czélom Zolának 
ferdítéseit , rosszakaratú ráfogásait ós hazugságait 
czáfolnom, csak azt jegyzem meg, hogy néhány 
csodálatos gyógyulást ő sem képes tagadni, — 

hanem önsugal la t ta l (autosuggest ioval) i pa rkod i k 
azokat k imagyarázn i , — és hogy fölületessége és 
rossz hiszemüsóge m i a t t eléggé e lver ték r a j t a a 

i po r t a józanabbul gondolkozó f rancziák. Azé r t 
panaszkodott is, hogy Lourdes cz imü regényével 
sem a ka tho l i kusok , sem a szabadgondolkozók 
nincsenek megelégedve. De nem is lehet reá 
nézve kellemes, m időn alapossága el len móg azt 
is felhozzák, hogy a nagyobb hatás kedvéér t a 
napot Lourdesban a Ger hegység mögö t t , t ehá t 
ke leten nyug ta t j a le. Az orvosok a szaklapokban 
te t t ék nevetségessé Zolát, m i n t a k i a betegsé-
geknek szakavatot tságot af fektáló leírásában o ly 
sz imptómákat sorol fel, me lyek az i l le tő beteg-
ségekben soha sem fo rdu lnak elő. Rosszhiszemű-
ségét ped ig avva l b i zony í t ják , hogy a t i zenkét 
beteg közül, k i k k e l regényében fog la lkoz ik , ha tan 
ha lnak meg, h o l o t t beb i zony í to t t tény, hogy az 
1892- ik i nemzet i zarándoklatban, m e l y r ő l az ő 
regénye szól, 900, mondd kilenczszáz beteg közü l 
összesen k e t t e n ha l tak meg. Ügyet lenségérő l is 
t e t t tanúságot , m e r t m időn betegjei, k i k e t regé-
nyében megha la to t t , ny i l a t koznak , hogy Lourdes-
ban csodálatosan meggyógyulván, j ó egészségben 
vannak és bá t rak még élni, avva l véd i magát, 
hogy ő m i n t regényí ró szereplőivel tehet a m i t 
akar, akkor és ugy ha la t ja paeg őket, a m i k o r 
ós a m i n t nek i tetszik, de mindezek daczára ugy 
i r , m i n t h a csak a való igazságot akarná olvasói-
nak fe l tá la ln i . 

(Folytatjuk.) 

Apponyi Albert gróf ünnepi 
beszéde az egyetemi ifjúság 

milléniumi zászlószentelésén.*) 
Ifjú barátaim! A zászló, mint most hallottuk, >i 

tömörülésnek és a testületi becsületnek jelképe : annak 
a testületi becsületnek, a mely az egyénnek becsületérzését 
körülbástyázza és fokozza és még az egyéni becsületnél 
is többet kiván tőle: a testület közös czéljai, a testület 
hivatása iránti teljes odaadás az önfeláldozásig. Ha a 
zászló nem ezt jelenti, akkor üres czifraság. Önök azon-
ban komolyan veszik zászlójukat, ifju barátim, azért 
kérték reá isten áldását, azért kötötték össze annak fel-
avatását hazánk ezeréves múltjának ünneplésével. Es való-

*) Teljes szövegében kell olvasni ezt a beszédet, mely egész 
Magyarországnak és az egész emberiségnek szól, hogy megértsük és 
megbírálni tudjuk. Menthetetlen önkény az, melyet a :.B. Hírlap" 
e beszéd megcsonkitásával követett el, midőn Isten nevének han-
goztatása után kihagyá épp azt a mondást, mely Apponyit, az ő 

! katholikus vallásával annyira jellemzi, s a melyre még tüzetesen 
1 viszatérünk. 4 szerk: 

46* 
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ban, habár az önök hivatása a tettek mezején csak a 
jövőben fog érvényesülni, de ez a hivatás oly félelmesen 
nagy, hogy erre a hivatásra készülni már magában is 
hivatás. (Tetszés.) 

Önök a jövő nemzedéknek vezérei. Önök között ; 
vannak azok, a kik a kormányzatnak és törvényhozásnak 
magas polczait elfoglalni, a kik a nemzeti életnek alakját 
és keretét meg fogják határozni. Önök közt vannak azok, 
a kik a tudománynak és művészetnek felkentjeiként j 
gondolatokkal fogják ellátni a jövő nemzedéket, annak 
érzelmeit irányítani. Önök közt e kevés számú fővezéren 
kivül, ama légió hadnagy, a kik az élet mindenféle foglal-
kozásában, ki az ügyvédi irodában, ki a lelkészi lakban, 
ki a mérnöki műhelyben, ki az orvosi gyakorlatban, vagy 
a produktiv foglalkozásnak bármely ágában a magasabb 
műveltségnek és tudásnak hatalmával a nemzet kisebb 
köreinek gyupontul fognak szolgálni és a mit a nagyok 
terveznek, a mit a nagyok kigondolnak, a mit a nagyok 
akarnak, át fogják vinni a tömegekbe, az életbe. 

A milyenek lesznek önök, olyan lesz ennek az 
országnak jövő nemzedéke. Ennél a gondolatnál, ifjú bará-
taim, kell, hogy lelkük előbb megrendüljön, de azután 
felemelkedjék annak a felelősségnek a tudatára, a mely 
önökre nehezedik már ma; mert önök azok lesznek, a 
kikké lenni ma készülnek. Es ezért kell, ifjú barátim, 
tömörülniök, ezért kell a testületi becsület, azért kell 
annak külső jelvénye, a zászló, Ezért kellett ezen zászlót 
megáldani, megszentelni. 

Mert az önök hivatása valóban komoly, sőt szent. 
Önök a magyar értelmiségnek összesége, önök lépnek 
a régi magyar nemességnek történeti örökébe. (Elénk 
helyeslés és taps.) A mit a régi magyar nemesség egy 
évezreden át fenn tudott tartani, vagy mindig újból visz-
szafoglalni, azt az egységes és önálló magyar nemzeti 
államot, azt tovább fentartani, megszilárdítani, ha lehet a 
hatalomnak, fénynek, magasabb polczára emelni az önök 
feladata; az önöké, kik e sok nyelvű nép nemzeti egysé-
gének megvalósítói. (Elénk helyeslés és éljenzés.) 

Ifjú barátaim! E magasztos feladatuknak teljesítését 
önök nehéz idők közt fogják magukra vállalni. Ma ünnepi 
fénysugarak vesznek minket körül ; de e fénysugarak mel-
lett érvényesül nem egy fenyegető árnyék. A nemzet 
hálaadó himnuszába belevegyülnek a nemzeti szétbontást 
követelő hangok idebent, az indokolatlan gyűlölet hangjai 
odakünt. Nem elegendő erővel ugyan, hogy azok akár az 
ünnepi himnuszt elhallgattassák, akár az ünneplő lelkeket 
megrendítsék, de elegendő sulylyal arra, hogy jövendő 
feladataiknak komolyságára és nehézségére figyelmeztes-
sék. Kétségbe vonják az önök feladatának, az egységes 
nemzeti magyar államnak jogosultságát. 

Kétségbe vonják az emberiség legmagasabb eszmé-
jének, kétségbe vonják az emberi szabadságnak, az itt 
lakó nem magyar ajkú nép szabadság-jogainak nevében. 
De tisztelt barátaim, ez az árnyék csak arra való, hogy 
annál ragyogóbb legyen a mi nemzeti ünnepünknek fénye, 
ezen valótlanságnak sötétsége csak fényesebbé teszi a mi 
igazságunk napját. Ha ez a kérdés elhangzott, kell hogy 
elhangozzék reá a válasz, s ha ezt a választ meghallják 
a müveit világ népei, akkor át fogják érteni, hogy a mi 

ünnepünk az ő ünnepük, a mi ügyünk az ő ügyük. (Lelkes 
éljenzés.) 

Ugyan mit akarnak azok, a kik a magyar nemzet-
nek egységét a szabadság hamis ürügye alatt ostromol-
ják ? Mit akarnak ők ? Ha hitelt adunk bevallott czéljaik-
nak, ennek az ezeréves egységes államnak szétdarabolását 
nemzetiségi területekre. Az egységes magyar nemzeti 
állam helyébe egy nemzetiségi tartományokból alakult 
konföderácziót akarnak állítani. 

Tisztelt ifjú barátaim ! Mit szól ehhez az ábránd-
képhez, nem mondoni: a magyar hazafi, hanem az idegen, 
az elfogulatlan, a ki valamely területnek berendezését, a 
ki valamely állami alkotásnak jogosultságát tisztán az 
emberiség ideáljainak szempontjából ítéli meg, a ki csak 
abból a szempontból nézi, hogy melyik alakulás, melyik 
berendezés legalkalmasabb arra, hogy e terület lakói-
nak mindegyikére nézve az emberi javaknak legna-
gyobb gazdagságát biztosítsa. A ki ismeri ennek az 
országnak földrajzi és nemzetiségi viszonyait, tudni fogja, 
hogy ilyen nemzetiségi területeket itten megalkotni, hogy 
ügy mondjam, technikai lehetetlenség, minthogy azokon a 
szláv, azokon a román nemzetiségi területeken talán hat-
féle különböző szláv fajnak jogosult egyéniségét kellene 
megbontani, nem is tekintve azt, hogy ezen nemzetiségi 
területek . mindegyike milliónyi magyar és német ajkú 
lakosságot foglal magában. S már most odaállítom min-
den elfogulatlan szemlélő elé a kérdést, vájjon teljesebben, 
vájjon jobban biztosítva volna-e szláv, a román nemzeti-

; ségi jellegű tartományokban e területek minden lakójának 
egyéni, faji, nyelvi szabadsága, az ott lakó kisebbség sza-
badsága és emberi méltósága — vájjon jobban volna-e 
biztosítva mindez a keleti szellemtől áthatott e tartomá-
nyokban, mint a hogyan biztosítva van az egyéni, faj i ̂  
nyelvi szabadság, az egyén összes erkölcsi javainak szabad 

i kifejtése a nyugot-európai czivilizátió talaján álló, a nyu-
I got-európai szabadelvüség eszméitől áthatott egységes 
I magyar államban ? (Zajos helyeslés, éljenzésés taps.) 

Es ha létezik oly tudatlan, aki ezeket a körülmé-
nyeket nem ismerve, ellenkező felfogást táplál, vagy aki 
a felvetett kérdésben nem tud eligazodni, íme annak meg-
adják a választ e hazának német ajkú lakói, a kik mind-
inkább szűnő kivételekkel mindmegannyian az egységes 
magyar állam-eszmének lelkes hivei. (Elénk éljenzés.) 

Pedig, ha van faj ebben az országban, mely kultú-
rájának felsőbbsége, mely a nyelvrokon nemzet dicsősége 
és hatalmi állása folytán kiváltságos állást igényelhetne, 
bizonyára a két milliónyi magyarországi német volna az. 

Es ha mégis ezt a németséget e hazához mint ma-
gyar hazához ragaszkodni látjuk, ennek a rejtélynek meg-
fejtése nagyon könnyű. Ezek a mi németajkú polgártár-
saink nyugat-európai polgárok, és jól tudják, hogy a 

i nyugat-európai értelemben vett államnak, a nyugat-európai 
! kulturának, a nyugat-európai szabadságnak ezen a terüle-
I ten egyetlen egy képzelhető formája van : az egységes 
i magyar nemzeti állam (Hosszantartó zajos helyeslés és 
I tetszés.) 

Az egységes magyar nemzeti állammal ellentétes 
áramlatok tisztán a keleti szellemtől áthatott és keleti 

' befolyás alatt álló fajok között találnak követőket. Es ez 
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jellemzi azt az egész mozgalmat. A szabadságnak jel-
szava, mely alatt megindultak, mely alatt maguknak a 
külföldön is liiveket szerezni iparkodnak, csak ürügyek, 
melyekkel a tájékozatlan nyugatot félre akarják vezetni. 
A maga válóságában az, a mi nálunk nemzetiségi mozga-
lomnak neve alatt jelenik meg, — a mennyiben nem az 
itt lakó nem magyar ajkú lakóknak jogos egyéni szabad-
ságait, kulturális kívánságait fejezi ki, hanem a mennyiben 
a magyar egységes államnak főderalisztikus szétdabolására 
irányul, semmi egyéb, mint a keletnek egy ujabb hóditó 
hadjárata a nyugat ellen, vakmerő kísérlet arra, hogy 
békés eszközökkel a nyugati czivilizáczió határait vissza-
felé tolják, hogy a nyugati czivilizáczió számára a mi 
nemzeti zászlónk alatt elfoglalt területből a kelet számára 
valamit elhódítsanak : szóval a kezdetlegasebb fokú 
kulturának harcza egy nagyobb, egy magasabb kultura 
ellen. (Elénk tetszés és éljenzés.) 

Távol áll tőlem minden gondolat, mely keleti szom-
szédainkkal szemben, legyenek azok kicsinyek, vagy 
nagyok, bántó lehetne. A legmélyeb rokonszenvvel kisér-
jük benső fejlődésüket, hálaadásukat. De ha a mi rová-
sunkra akarnak szellemi hódításokat tenni, jogunk van 
rámutatni arra, hogy minden talpalattnyi terület, melyet 
az egységes magyar állam elveszt, a nyugati kultura 
számára elveszett és hogy minden ilyen területen az 
emberiség egy magasabb fejlődési fokról száll lefelé. 

Az a tudat, ifjú barátaim, hogy midőn mi államunk-
nak egységét, ennek a több fajt magában foglaló politikai 
nemzetnek egységét kérlelhetlenül megvédjük, hogy mi 
akkor nem pusztán a faji önzésnek politikáját követjük, 
hanem hogy évszázados hivatásunkat teljesítjük, mint a 
nyugati czivilizáczió védbástyája kelet felé, minden foglalási 
és visszafoglalási törekvéssel szemben, az a tudat, hogy 
a mit mi mint magyarok átérzünk, a mi magyar szivünket 
áthatja, a mitől el nem tudunk válni, a nélkül, hogy 
egész létünknek erkölcsi alapjait megtagandók, hogy 
szóval az a magyar hazafiság, melyről az egyetemi kör-
nek tisztelt elnöke helyesen mondta, hogy a mi ezeréves 
multunknak amulettje volt, hogy a magyar hazafiság 
az emberiség nagy érdekeivel szemben nem valamint 
bűnös önzés, melyet takargatnunk és mentegetnünk kell, 
hanem hogy az összeesik az emberiség legmagasabb ide-
áljainak kultuszával, ö sszeesik kötelességeinkkel az emberi 
nem iránt, összeesik a legjobb értelemben vett világpolgári 
szellem követelményeivel, összeesik az emberiség magasabb 
kincseinek oltalmazásával, összeesik az emberi kultura 
legmagasabb vívmányainak védelmével, összeesik a neme-
sebb erkölcsök, összeesik a teljesebb szabadság, a jobban 
méltányolt emberi méltóság követelményeivel : ez a tudat 
kell, hogy minket áthasson és boldogítson ezen ezer éves 
ünnepünk örömében. (Hoszszantartó zajos és lelkes éljenzés 
és tetszés.) 

Ha figyelmeztettem önöket, kedves ifjú barátaim, 
arra, hogy feladatukat mily nehéz viszonyok között 
fogják betölteni, kötelességem helyzetünk árnyoldalai 
mellett annak fényoldalaira is rámutatni. 

Ha a kelettel szemben változott formák között bár, 
de mégis önvédelmi harcznak feladatai előtt állunk, sőt 
ha ama formák, melyek között e harczot ma kell meg-

vivnunk, talán még nagyobb próbára teszik a nemzetj 
erőt, mint azok az idők, midőn karddal kezünkben állot-
tunk őrt a nyugatnak keleti határain, helyzetünknek e 
súlyos és gondot okozó oldalai mellett kell, hogy rámutas-
sak arra is, hogy viszont a mi összeköttetésünk a nyu-
gattal, az az erő, melyet a nyugatból merítünk, tete-
mesen a mi előnyünkre módosult. 

Kedvezőbb, hatalmasabb védelmi állásban vagyunk, 
mint bármikor voltunk. 

A nyugat minket évszázadokon át félreimert ; a nyugat 
évszázadokon át vagy nem tudta felfogni azt, hogy mi 
vagyunk az ő intézményeinek, mi vagyunk az ő felsőbb-
ségének, sőt az ő fennállásának védbástyái, vagy ha e 
küldetésünket felfogta, akképen magyarázta, hogy minket 
be akart kebelezni, hogy a mi nemzeti állami önállóságunk 
jogosultságát kétségbe vonta. A német császároknak ama 
törekvéseitől kezdve, hogy Magyarországból német hübér-
államot csináljanak, egész az egységes osztrák összbiro-
dalmi eszme gyakran ismételt szárnypróbálgatásáig a 
történet teli van a nyugatnak ilyen félreértéseivel. 

Az a nagy változás, mely a mi helyzetünkben beál-
lott, az a nagy erőfokozás, az a hatalmas támasz, melylyel 
a múlthoz képest most birunk, a melylyel önök is birni 
fognak a hazáért folytatott küzdelmeikben, az abban áll, 
hogy a nyugatnak ez a félreértése megszűnt, hogy a 
nyugatnak ezt a félreértését felváltotta Magyarország 
hivatásának helyes felfogása és annak az igazságnak fel-
ismerése a nyugat hozzánk legközelebb álló képviselői 
részéről, hogy Magyarország ezt a hivatását nem csak 
egyedül mint egységes magyar nemzeti alakulás, hanem 
csak mint önálló magyar nemzeti állam teljesítheti. 
(Hosszantartó zajos helyeslés, tetszés és éljenzés.) 

Ha van ezeknek az ünnepeknek, melyek részben már 
lefolytak, részben még mindig folynak, mély politikai 
jelentősége és kiszámithatatlan nemzeti haszna, ez abban 
áll, hogy Magyarországnak önálló állami léte még soha 
oly világraszóló elismerést nem nyert, mint éppen ezen 
ünnepek alatt. És hogy ez az elismerés olyan világra-
szólóvá vált, hogy ezen igazságnak fénye abból a felhőből 
kibontakozott, keresztül tudott törni azon a ködön, a mely 
azt oly gyakran és oly sokáig elhomályosította, hogy ezt 
a nagy eredményt elértük, ezért az érdemeknek oroszlán-
része a mi felséges urunkat, királyunkat illeti. (Lelkes és 
meg-megujuló éljenzés, a közönség feláll.) Ezek alatt a 
napok alatt megérezhette a nemzet, hogy mit ér nekünk 
és a mi nemzeti czéJjainknak a király ; mit ér a nemzet-
nek és a nemzet czéljainak az a nyugot-európai dinasztia, 
a mely a nyugat kétkedő elemei előtt kezességet vállal 
a mi nyugat-európai hivatásunk iránt. (Lelkes, hosszan-
tartó éljenzés.) A magyar király magyar koronájának 
egész fényében, szakítva egyszersmindenkorra oly gondo-
latokkal, amelyek a nemzeti magyar államnak önállóságát 
tagadni, vagy kétségbevonni akarnák, ellenkezőleg odaáll 
a világ elé, mint a magyar nemzeti és állami önállóság-
nak legfőbb és legimponálóbb képviselője. (Zajos éljenzés.) 

De e napok alatt érezhette ez a bölcs uralkodó és 
az ő egész dinasztiája is, hogy viszont nekik mit ér a 
magyar nemzet. (Elénk tetszés.) Nemcsak, mert hadaikat 
szaporítja a külső államokkal szemben, nemcsak, mert az 
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alkotmányos és koronás fejedelem iránti alattvalói hűség-
ben ezt a fajt és nemzetet megközelithetik sokan, de felül 
nem múlja senki, éppen azért, mert nemzeti és állami 
önállóságához törhetetlenül ragaszkodik. (Elénk éljenzés 
és tetszés.) 

Lettünk volna a múltban a német fejedelmek hű-
béresei: akkor ugy teljesitettük volna a harczmezőn a 
nyugat megvédésének hivasását, mint a hűbéresek telje-
síteni szokták : ingadozva hűségben, gyakran szövetkezve 
az ellenséggel, mindig saját erőnket kiméivé és mások-
nak erejére támaszkodva. Olvadtunk volna be az osztrák 
összbirodalmi eszmébe: akkor nem volna ezen a területen 
az az organikus erő, a mely a nyugat ellen készülő áská-
lódásoknak képes volna rendületlenül ellenállani. Képzel-
jük ezt a magyar területet különböző népfajaival, a 
magyar nemzeti és állami tudat egyesitő ereje nélkül, 
képzeljünk ide a szomszéd osztrák államéihoz hasonló vi-
szonyokat : hová lenne akkor a Habsburgok birodalma? 
(Zajos helyeslés és tetszés.) 

Állítom, hogy Ausztria azt az elkerülhetlen megren-
dülést, a melyet az ottani népeknek alkotmányos szabad-
sággal való ellátása ideig-óráig előidézett, a különböző 
néptörzsek elhelyezkedésének nehézségeit, a melyeket ott 
látunk és a melyeket azon testvéri óhajtással kisérünk, 
hogy minél teljesebben sikerüljön a kibontakozás, el nem 
birhatta volna, hogy mindezeknek súlya alatt összeros-
kadt volna, ha a monarchia keletén nem áll ott a kom-
pakt magyar nemzeti egység, az a sziklavár, a melynek 
oltalma alatt a másik állam benső ügyeit rendezheti, 
benső nehézségeit eloszlathatja. (Zajos helyeslés és tetszés.) 

(Vége köv.) 

Egyliázi Okmánytár. 
Az Isteni tisztelet rendje 

a kassai püspöki eyyliásmegye hatósága alá tartozó 
plébániákon 

az 1896-iki augusztus 15-étől kezdve. 
(Folytatás.) 

83. Nagy-Mihály. Itt ezentúl a hónap páratlan 
vasárnapjain és az ünnepeken a misében magyar ének 
és magyar szent beszéd lesz, páros vasárnapokon tót 
ének a tót szent beszéd. A többi megmarad a mostani 
rendben. 

84. Nagy-Sáros. Itt hétköznapokon nyáron magyarul, 
télen tótul énekeltek a hivek a misében. Ezentúl egész 
éven át felváltva egyik napon magyarul, másikon tótul 
énekeljenek. Vasár- és ünnepnapokon az egész isteni tisztelet 
tót nyelvű volt; ezentúl a misében felváltva magyarul 
és tótul fognak énekelni, a tót szent beszéd megmarad, 
a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót lesz, a 
hitelemzés magyar. 

Megy er, Gergelylaka és Kánás leány egy házak isteni 
tisztelete egészen olyan lesz mint az anyaegyházé, azon 
kivétellel, hogy hitelemzés nincs. 

85. Nyárs-Ardó. Itt hétköznapokon a hivek néha 
magyarul, de többnyire tótul énekeltek. Ezentúl felváltva 

egyik napon magyarul, másikon tótul fognak énekelni. 
A vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet egészen tót volt, 
s az egyházi éneket magyarul és tótul tanították. Ezentúl 
a nagy misében az ének felváltva magyar és tót lesz, a 
tót szent beszéd megmarad, de a misében magyar oltár-
beszéd lesz ; a délutáni isteni tisztelet, valamint a szent 
olvasó ájtatossága felváltva magyar és tót, az egyházi 
ének tanítása magyar lesz. 

Osztropataka, Usz-Peklén és Úsz-Salgó leányegyházak 
délelőtti isteni tisztelete egészen olyan lesz, mint az 
enyaegyházé. A délutáni szent olvasó-ájtatossága pedig 
felváltva magyar és tót, az egyházi ének tanítása magyar lesz. 

86. Nyirjes. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
Margonya leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

egészen olyan lesz mint az anyaegyházban. 
— Olcsvár. Lásd: Felső-Olcsvár. 
87. Opáka. Itt hétköznapokon a hivek eddig csak 

tótul énekeltek, ezentúl felváltva magyarul és tótul fog-
nak énekelni. A vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet eddig 
tót volt, ezentúl a misében felváltva magyar és tót ének 
lesz, a tót szent beszéd megmarad, a misében magyar 
oltárbeszéd lesz, a hitelemzés ez utóbbival pótoltatván, 
elmarad ; a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és 
tót lesz. 

88. Oszikó. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
Fricske. leányegyházban a vasár- és ünnepnapi isteni 

tisztelet egészen olyan lesz, mint az anyaegyházban, az 
énektanitás pedig magyar. 

89. Palocsa. Minden ugy mint Bányavölgyön. 
90. Pány. Itt az isteni tisztelet rendje csak annyiban 

változik, hogy a szent beszéd mindig magyar lesz, kivéve 
a hónap negyedik vasárnapján, de ha erre ünnep esik, 
akkor ilyenkor is magyar lesz a szent beszéd. A hitelemzés, 
mely eddig magyar és tót volt, ezentúl csak magyar lesz. 

91. Papina. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
92. Parno. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen. 
Szécspolyánka leányegyházban a délelőtti isteni szol-

gálat ugyanolyan lesz, mint az anyaegyházban. 
— Patak. Lásd : Sárospatak. 
93. Péchujfalu. Minden ugy mint Opákán. 
— Peklén. Lásd: Keczer-Peklén. 
94. Pelejte. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Cselej leányegyházban a délelőtti isteni szolgálat és 

az egyházi ének ugy mint az anyaegyházban. 
Egres, Kis-Rnszka és Nagy-Ruszka leányegyházakban 

eddig az egyházi éneket magyarul es tótul tanították, 
ezentúl magyarul kell tanítani. 

95. Petécse. Itt is a vasár- és ünnepnapi isteni 
tisztelet eddig egészen tót volt; ezentúl a misében az 
ének felváltva magyar és tót lesz, a tót szent beszéd 
megmarad, a misében magyar oltárbeszéd lesz, miért is 
elmarad a délelőtti hitelemzés, a délutáni isteni tisztelet 
felváltva magyar és tót, a délutáni hitelemzés magyar, 
az egyházi énektanítás magyar lesz. 

Helmeezke és Kis-Kemencze leányegyházakban a 
délelőtti isteni tisztelet egészen olyan lesz, mint az anya-
egyházban, s az egyházi éneket magyarul kell tanítani. 

96. Plavnicza. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
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Gromos és Hajtofka leányegyházakban az egyházi 
ének eddig magyar és tót volt, ezentúl magyar lesz. 

97. Pólyi. Itt a hétköznapi istevi tiszteletben a 
hivek nagyobbrészt magyarul énekelnek ; ezentúl az ének 
mindig magyar lesz. Vasár- és ünnepnapokon a misében 
felváltva magyar és tót lesz az ének, a szent beszéd 
magyar, mise után pedig felváltva magyar és tót lesz 
az ének, a szent beszéd magyar, mise után pedig tót 
oltárbeszéd lesz. A délutáni isten tisztelet ezentúl szintén 
magyar le3z, és csak a hónap utolsó vasárnapján tót. A 
felnőttek számára való hitelemzés nem az iskolában, 
hanem a templomban tartandó és pedig magyar nyelyen. 

Kis-Ida leányegyházban vasár- és ünnepnapokon az 
eddigieken felül a uagy misében magyar oltárbeszéd lesz ; 
a felnőttek hitoktatására nézve ugyanazt rendelem, amit 
az anyaegyházra nézve mondottam. 

Lőrinczke leányegyházban a búcsúnapi ájtatosság 
alkalmával az eddigi szent ténykedéseken kivül a misében 
magyar oltárbeszéd is lesz ; a délutáni isteni tisztelet 
pedig felváltva magyar és tót legyen. 

98. Pósfalu. Itt a hétköznapi isteni tiszteleten a 
hivek eddig csak tótul énekeltek, ezentúl felváltva egy 
napon tótul, másikon magyarul énekeljenek. A vasár- és 
ünnepnapi isteni tisztelet kizárólag tót volt. Ezentúl a 
nagy misében az ének felváltva magyar és tót lesz, a 
tót szentbeszéd megmarad, de a misében magyar oltár-
beszéd lesz, miért is a hitelemzés elmarad ; a déiutáui 
isteni tisztelet ezentúl felváltva magyar és tót lesz, az 
egyházi ének tanitása magyar. 

Komlós leányegyház vasár- és ünnepnapi isteni 
tisztelete egészen olyan lesz mint az anyaegyházé s az 
énektanítás is magyar. 

99. Radács. Minden ugy mint Pósfalun. 
Berzenke és Szent-Imre leányegyházak délelőtti isteni 

tisztelete egészen olyan lesz mint az anyaegyházé. 
100. Radoma. Minden ugy mint Abauj Tihanyban. 
Kerekrét és Mesztiszko leányegyházak isteni tiszte-

letének rendje egészen olyan lesz mint az anyaegyházé. 
— Raszlavicza. Lásd: Magyar-Raszlavicza. 
101. Rátka. Itt ezentúl az egész isten tisztelet 

magyar lesz, csupán sátoros ünnepek másodnapján lesz 
német, ezen kivül pedig minden hónap első vasárnapján 
a mise után német oltárbeszéd tartandó. 

102. RegetcRuszka. Itt eddig a lelkész jelentése 
szerint a misében és a litániában magyarul énekeltek a 
hivek ; vasárnapokon tót és nagy ünnepeken magyar 
szent beszéd volt, valamint kettős ünnepek második nap-
ján is, a vecsernye azonban tót nyelven tartatott. Ezek 
érintetlenül hagyásával elrendelem, hogy ezentúl minden 
vasár- és ünnepnapokon magyar oltárbeszéd is mondassék 
a misében, mely csak olyankor maradhat el, mikor 
magyar szent beszéd van. A hitelemzés magyar lesz. 

Kis-Szaláncz leányegyházban búcsú napján ezentúl 
a misében mindannyiszor magyar oltárbeszéd lesz. 

Nagy-Szaláncz. leányegyházban, tekintettel a tót-
ajkú hivek csekély számára s azon körülményre, hogy 
ezek is értik a magyar nyelvet, ezentúl az egész isteni 
tisztelet magyar lesz. 

Ósva. leányegyházban, hol eddig magyar és tót 
éneklés és tót szent beszéd volt, az ének felváltva magyar 
és tót lesz, a tót szent beszéd megmarad, s a misében 
magyar oltárbeszéd lesz. 

103. Riehwálcl. Minden ugy mint Dobón. 
Hervartó és Sibó leányegyházakban minden ugy 

lesz mint az anyaegyházban. 
104. Roskohány. Minden ugy mint Dobón. 
Veresalja és Jakab-Volya leányegyházakban minden 

ugy lesz mint az anyaegyházban. 
— Ruszka. Lásd: Regete-Ruszka. 
105. Sacza. Itt eddig hétköznap magyarul és tótul 

énekeltek a hivek. Tekintettel a hivek változott szám-
arányára, ezentúl csak magyarul fognak énekelni. A 
vasárnapi és ünnepi tót szent beszéd megmarad, de a 
misében magyar oltárbeszéd lesz ; a délutáni hitelemzés 
pedig magyar lesz. 

— Sáros. Lásd : Nagy-Sáros 
(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
Budapest, jun. 6. A magyar protestantizmus, ki-

ábrándulásának szerencsés előjelei. — 
A protestantizmus, a régi hivő is,, az uj hitetlenkedő 

raczionalisztikus is, egy szerencsétlen ábránd áldozatává ej-
tette Európa népeinek Vs részét. Azt hitette el követőivel, 
hogy a szellemi, erkölcsi világrendben a protestantizmus 
valami egészen uj, az eddigieknél magasabb életelvet s állás-
pontot képvisel. Ettől az egyéni érzést duzzasztó ábrándtól 
elragadtatva, a protestantizmus, ha szelid volt, szánalmas 
mosolylyal nézett le a lába alatt levőnek képzelt katholi-
czizmusra, ha pedig harczias szellem szállta, meg, kedvét 
a katholiczizmus megrontásában és letiprásában kereste. Ezt 
kívánta a protestáns vallás lényegébe képzelgés és ábrándo-
zás által belevitt fensőbbség sugallata. 

Nos pedig hát a protestantizmus tulajdonképp semmi 
uj eszmét vagy elvet, sem a múltban, sem jelenleg, nem 
képvisel. Mert az ő főfőelve : az orthodoxia „privát isteni 

! sugallata" épp ugy mint az atheismussal kaczérkodó ratio-
I nalismus korlátlan egyéni tetszése (ez az individualizmus 
i rationalistikus) oly ódon, oly régi valami, mint maga az 
I emberiség. A régi hivő protestáns orthodoxia privatus spiri-
í tussá ugyanis nem egyéb, mint az a szellem, mely, Évát a 
! paradicsomban Isten törvényének áthágására avval a kecseg-
! tető biztatással serkentette, hogy „crisis sicut dii." A 
I modern protestáns hitelv, az egyéni korlátlan tetszés pedig 
I bizony szintén régi dolog. Ez volt a szülő anyja, szintén 
! már a paradicsomban, annak az önkénynek, melylyel Káin 
j Ábelt agyonütötte, egyesegyedül azért, mert ez neki 
I egyénileg jónak tetszett. 

Hogy az ily elvek magas, magasztos erkölcsi elvek-c 
a szellemi világrendben, arról, ugy hiszem, talán nem is 
lehet vitatkozni. Ennélfogva, azt hiszem, azt sem lehet ily 
elvek alapján okosan állítani vagy hinni, hogy valakit az 
ő protestáns álláspontja nem tudom én miféle szellemi 
fensobbségre képesít az ő katholikus embertársai fölött. Az 
egyéni tetszés protestáns individualizmus az igazsághoz 
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igazodó katholiczizmussal szemben csak ábrándos fejekben 
bir a fensőbbség látszatával. Józan gondolkozású protestáns 
ember becsüléssel tekint a katholiczismusra s számtalanan 
közőlük belátják, hogy tulajdonképpen csakugyan a kath. 
egyház őrzi meg és tartja fenn az emberiség drága isteni 
örökségét, a keresztény vallást s azért a katholiczismust 
protestáns létük daczára is tiszteletükkel és nagyrabecsü-
lésük sokféle tanúsításával veszik körül. 

Szerencsére Magyarországban is a Kossuth-Tisza Eötvös-
féle vaskalaposokkal szemben igen tisztes alakok jelentkez-
nek, kik nagyrabecsülést tanúsítanak a katholikus vallás, 
annak elvei s az országnak általa képviselt s azok erkölcsi 
és társadalmi javai iránt. Egyik legkiválóbbika a protestáns 
világ bölcs elfogulatlanamak hazánkban Kaas Ivor báró. 
Csak az „Esztergom"-ban megjelent „Térjetek meg" czimü 
vezérczikkét kell elolvasni, hogy megtudjuk, kije Kaas Ivor 
báró Magyarországban a magyar protestantizmusnak. A ki-
ábrándulás úttörője és vezére. Vezére a protestánsoknak a 
katholikus vallás megértésére és megbecsülésére. Jövőre 
még inkább, mint jelenleg. Adja Isten, hogy reményeink 
teljesedjenek. 

Jól esett tapasztalnunk, hogy magában az országgyű-
lésben is felszólalt egy világlátott és emberismerő protes-
táns férfiú, s kárhoztatta az ábrándoktól sugalt protestáns 
vaskalaposságot, mely a katholikus egyház gyűlöletében és 
üldözésében véli rejleni a magyar nemzeti politika főfelada-
tát. Pázmándy Dénest értjük, jun. 3-iki beszédének azt a 
részét mely idevág, emlékezet okáért ide iktatjuk, egyházi 
lapunk hasábjaira. A ránk erőszakolt szabadelvű egyházpo-
litika önvédelmére felállított u. n. kanzelparagrafus ellen 
beszélt, a mely csirájában akarja elfojtani azt, a mire jo-
gunk van törekedni, hogy Magyarország törvényhozása össz-
hangban legyen a katholikus vallás hitelveivel, ne sértse 
azokat, s hagyjon bennünket békében ősi szent hitünk sze-
rint élni. Miután kifejtette s az u. n. „templomi izgatások" 
gondolatára a mindig dühbe jövő Eötvös Károlylyal szem-
ben, hivatkozva az illető nemes ur zsinagógai akczióira ad 
oculos megmutatta, hogy mivel bizonyos vallási érdekek 
mindig bele játszanak a politikába, vagyis mivel néha a 
politika csakugyan igen érzékenyen érinti a vallást; teljes 
lehetetlen megtiltani, hogy vallási körök, esetleg még a 
templomban is, bele ne szóljanak a politikába, hogyha az 
például az ő létöket és épségöket veszélyezteti, — aztán 
igy folytatta : 

„En kereken kimondom, mint protestáns ember: 
Magyarországon a katholiczizmus segítésére, a világ kato-
liczizmusának jóvoltára számitok. Mert az a harcz, a mely 
itt dul, nemzetiségünk fönléte és államiságunk ellen, nagyon 
nehézzé fog tétetni, ha mi oly ellenséget fogunk magunk 
előtt látni, mint a katoliczizmus univerzuma. (Helyeslés 
balfelől.) Én Magyarországon, a merre jártam a nemzeti-
ségek közt, sehol sem láttam, hogy a római katholikusok 
ne lettek volna jó magyarok és ne fogadták volna el a 
magyar nemzeti állam eszméjét és ne lettek volna ennek 
apostolai. A mikor fönn voltam Nyitrában, láttam azokat a 
tótokat éppen az egyház emberei által vezetve, és sehol 
nemzetellenes szólamot, a magyarság ellen egy kukkot sem 
hallottam. Ugyanezt mondhatom Vasmegyéről, hol 100.000-nyi 

németség közt a katholikus papság egyik legkiválóbb 
oszlopa a magyarságnak. 

Mikor nekünk itt igen sok felekezetünk van, a mely 
nyíltan egyházi szervezetében, sőt törvényadta egyházi 
autonómiájának segítségével hazaellenes irányt követ és azt 
nyíltan felszínre hozza, akkor én ilyen apró dolgokat, hogy 
egy káplán vagy egy magáról megfeledkezett pap beleviszi 
a politikába egyházát és vallását figyelembe, nem veszik és 
ilyen általános, a vallásjelekezetek és azoknak klérusa ellen 
irányuló törvényt elfogadni nem fogok. (Helyeslés a bal-
és szélsőbaloldalon.) Éppen mint protestáns ember amaz 
áramlathoz, a mely most Magyarországon föllép és azt 
hiszi, hogy a protestantizmus egyedüli megvédő je a magyar-
ságnak és a szabadelvüségnek s a mely az én katholikus 
polgártársaimat kiküszöböli, hozzájárulni soha sem fogok. 

Magyarországon egy rémitő küzdelem előtt állunk, a 
mely meg fog indulni nemsokára, a mely nemcsak hazánkra, 
de különösen Európának keleti részeire fog kihatni. Ebben 
én gyöngíteni Magyarországot nem akarom, hanem a magyarság 
minden tényezőjét ide akarom hozni s nem meglazítani azt 
a köteléket, a mely minden embert valláskülönbség nélkül 
nélkül kell, hogy ehhez a hazához fűzzön. (Helyeslés bal-
felől.)" 

A szent korona milléniumi ünnepeltetése. 
Édes hazánk ezer éves fennállásának emlékére, a magyar 

szent korona tiszteletére 1896. év junius 5-én, 6-án és 7-én 
midőn a magyar államot jelképező szent korona a budavári 
Nagyboldogasszonyról nevezett koronázási plébánia templom-
ban, közszemlére kitétetik, a nevezett templom énekkara, 
egyház-zenetörténeti énekelőadást tart. A templomban elő-
adandó énekeket Vavrinecz Mór egyházi karnagy vezeti. 
A „Mátyás"-torony magas erkélyén esti 9 órakor a har-
sona-négyeseket a 86. cs. és kir. zenekar nyolcz tagja adja 
elő. Az esti előadások alkalmával a Ganz részvény-társaság 
a „Mátyás"-tornyot villamfénynyel megvilágítja. 

M i i s o r : 
Junius 5-én pénteken, d. e. 10 órakor. 

1. Ah! hol vagy magyarok tündöklő csillaga, (a török 
hódoltság korából). Vegyes kar. 2, Jézus Világ Megváltója 
(1651. év) orgonakiséret mellett énekli Juhász Ferencz ur. 
3. Imádlak téged elrejtett Istenség. (1651. év) Vegyes kar. 
4. Oh dicsőült szép kincs. (1651. év) Vegyes kar. 5. In 

1 dulci jubilo, zengjen víg énekszó. (1651. év) Vegyes kar. 
î 6. Oh dicsőséges asszonyság. (1493. év) orgona-kiséret 

mellett énekli Brunner Margit k. a. 7. Oh szentséges ke-
resztfája. (1674. év) Vegyes kar. 8. Krisztus virágunk. 

; (1874. év) Vegyes kar. 9. Üdvözlégy üdvösséges ostya. 
' (1509. év) Vegyes kar. 10. Boldog asszony Anyánk, (a 
I törökhódoltságból) orgona-kiséret mellett énekli Várady Sán-
I dor ur. 11. Oh ! Oh Jézusom. (1797. év) Vegyes kar. 
I 12. Jézus ! Mária ! dicsőséges nevek. (1695. év) Vegyes kar. 

Estve 9 órakor a „Mátyás"-torony magas erkélyén. Harsona-
négyes.*) 

1. Jézus Mária! dicsőséges nevek (1695. év.) 2. Oh 
*) A harsona négyesek először az erkély nyugati oldalán 

(Buda, Krisztinaváros felé), ezután a keleti oldalon (Pest felé) 
fognak előadatni. 
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dicsőséges asszonyság. (1493. év.) 3. Dicsőséges szűz Mária. 
(1695. év.) 4. Oh nemes ékes liliom. (1695. év.) 5. Re-
demptoris Mater, Oh szentséges szűz Mária. (1674. év.) 
6. Dicséretes e gyermek. (1509. év.) 

Szombaton, junius 6-án d. e. 11 órakor. 
1. Régi ének Szent László királyról. (1695. év.) 

Vegyeskar. 2. Oh nemes ékes liliom. (1695. év.) Vegyeskar. 
3. Üdvözlégy Mária! tengernek csillaga. Vegyeskar. 4. Re-
demptoris Mater. (1674. év.) Orgonakiséret mellett énekli 
Juhász Ferencz ur. 5. Fiam Jézus, Üdvözitőm (1674. év.) 
Vegyeskar. 6. Bűnösöknek kegyes segitsége (1508. év.) 
Tegyeskar. 7. Krisztus anyja Szűz Mária (1695.) Orgona-
kiséret mellett énekli Brunner Margit k. a. 8. Ah Jézus ! 
Szűztől születtél (1695. év.) Vegyeskar. 9. Dicsőséges Szűz 
Mária (1695. év.) Vegyeskar. 10. Örülj dicsőséges szép 
Szűz (1651. év.) Orgonakiséret mellett énekli Várady Sán-
dor ur. 11. Dicséretes ez gyermek (1509. év.) Vegyeskar. 
12. Szűz Mária kegyes anya (1651. év.) Vegyeskar. 

Estve 9 órakor a „Mátyás"-torony magas erkélyén. 
1. Nekünk születék mennyei király (1651. év.) 2. Oh 

Jézus Jézus, oh édes Jézus (1674. év.) 3. Krisztus anyja 
Szűz Mária (1695. év.) 4. Dicsérd Sión megváltódat (XIV. 
század.) 5. Boldogasszony anyánk (a török hódoltság korá 
ból.) 6. Szent Erzsébet asszony életéről. (1695. év.) 

Vasárnap, junius 7-én d. e. 11 órakor. 
» 

1. Régi ének Szent Erzsébet asszonyról. (1695. év.) 
Vegyeskar. 2. Üdvözlégy szent test. (1651. év.) Vegyeskar. 
3. Üdvözlégy világ reménye. (1651. év.) Vegveskar. 4. 
Angyaloknak nagyságos asszonya. (1508. év.) Orgonakiséret 
mellett énekli Juhász Ferencz ur, 5. Imádlak tégedet lát-
hatatlan nagy felség. (1651. év.) Vegyeskar. 6. Üdvözítőnk-
nek szent anyja. (1651. év.) Vegyeskar. 7. Csudákkal tün-
döklő isteni nagy erő. (1797. év.) Orgonakiséret mellett 
énekli Brunner Margit k. a. 8. Felvitetett magas meny-
országba. (1651. év.) Vegyeskar. 9. Oh istennek szent anyja 
(1674. év.) Vegyeskar. 10. Oh Jézus, Jézus, oh édes Jézus ! 
(1674. év.) Orgonakiséret mellett énekli Várady Sándor ur. 
11. Szép violácska, kedves rózsácska. (1674. év.) Vegyes-
kar. 12. Feltámadt az uj örömnap fénye (1651. év. Vegyeskar. 

Estve 9 óra a ,,Mátyás1'-torony magas erkélyén. 
1. Régi ének Szt. László királyról. (1695. év.) 2. Régi 

ének a boldogságos Szűz Máriáról (1509. év.) 3. Régi ének 
a boldogságos Szűz Máriáról (1651. év.) 4. Régi ének nagy-
boldogasszony napjára. (1651. év.) 5. Régi ének kisasszony 
napjára. (1651. év.) 6. Régi ének Szt. István királyról. (A 
török hódoltság korából). 

Mind a három ének és zeneelőadást Bogisich Mihály 
„Király-hymnusza" zárja be. Az összes énekek feltalálha-
tók Bogisich Mihály prépostnak a mindkétnemü középis-
kolai r.-kath. tanulók számára irt „Őseink buzgósága" 
czimü nyelv- és zenetörténeti ima- és énekeskönyvében. 
Megjelent 1888. évben. 

IRODALOM. 
*** Isten, k i rá ly , haza! Egyházi beszéd. A millé-

niumi hálaadó istenitiszteleten a győri székesegyházban 
mondotta Schlegel Péter, győri székesegyházi kanonok. Az 

i egyházmegyei hatóság engedelmével. Győr, 1896. 8-r. 14. 1. 
j Ára 10 kr. 

Ez a győri beszéd is egyik fénypontja milléniumi 
ünnepeinknek. 

— Patrona Hungáriáé. V. évfolyam. Az egyházi 
hatóság engedelmével. Budapest, 1896. 16. r. 12. füzet 
együtt. Ára 15 kr. 

Bizony nagy szolgálatokat tesznek ezek a füzetek is a 
hitélet felmelegedésére. 

H I V A T A L O S . 

1289. SZ./1896. 
A „Religio" Főtisztelendő Szerkesztőségének, 

Budapest. 
A csanádi püspöki papneveldébe leendő felvételre a 

szokásos pályázat Temesvárott f. évi julius hó 2-án d. e. 
10 órakor fog megtartatni. A pályázni óhajtók személyesen 
tartoznak megjelenni, keresztlevéllel és érettségi bizonyít-
ványokkal ellátva. Közelebbi utasitásokat a pályázóknak a 
püspöki iroda ad, hova a jelentkezők julius hó 1-én, 
délután váratnak. 

Miről a Főtiszt. Szerkesztőség tisztelettel értesittetik. 
Temesvárott, 1896. évi május hó 27-én. 

A csanádi püspöki iroda. 

V E G Y E S E K . 
Szomorú idők— ezek a millénium körüliek, tagad-

hatatlanul. Multi dii, nulli dii. Mindenféle hit és vallás sza-
badságolása a hitetlenség és vallástalanság uralomra emelését 
jelenti. Ezt tette Magyarországgal az uralkodó szabadelvű 
törvényhozás. A keresztény vallás le van alacsonyítva 
minden más vallással való „tökéletes egyenlőségre és vi-
szonosságra." Ezzel a keresztény vallás meg van tagadva. 
Mert a keresztény vallás nem minden más vallással 
egyenjogosult, hanem Isten rendeléséből egyedül álló, 
egyedül igaz, egyedül jogosult módja az Isten tisztelésé-
nek. Ezt tagadta meg a szabadelvű törvényhozás. Elve-
tette magától a keresztet, sőt azt megtiporta, meggya-
lázta. Hogyne volna tehát szomorú ez a millénium körül 
sorakozó idő, hisz a sir, a halál bűze kezdi megfertőztetni 
a szép és hajdan istenes, a szent kereszt árnyékában 
virágzó és harczoló Magyarország éltető levegőjét. Ne 
ámitsa magát senki. Mathematikailag világos formulával 
lehet szemlélhetővé tenni, hogy Magyarországot a zsidó-
protestáns szabadkőműves nagyképüsködés összeesküvése a 
romlás és megsemmisülés útjára vonszolta. Ha a haladás 
és emelkedés formulája az Istenhez való törekvés irányá 
ban ez : 0 —{- 1 —f— 2 . . . akkor a romlás és pusztulás 
formulája az Istentől való elfordulás és a maga semmi-
ségében való elmerülés irányában a következőnek kell 
lenni: . . . . 2 — 1 — 0. Ez a megsemmisülésbe vezető 
összezsugorodás utjának, amaz az egyéni és nemzeti nö* 
vekedé3 és nagyság utjának a formulája. Azaz, minél töb-
bet vesz be az emberiség magába Istenből : annál nagyobb 
és tökéletesebb leszen. Ellenben, minél jobban elsza-
badkozik az Istentől s minél többet enged meg a maga 
semmiségének: annál törpébbé és semmiebbé válik. Arra 

„ 
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.kérjük tehát, térdeket koptatva, könyek árját omlasztva, az 
Istent, hogy ne vonja meg tőlünk az ő Szent Lelkét, az 
igazság szeretetét, hanem hogy inkább erősítse meg azt 
ennek az országnak lakóiban, nyelvkülönbség nélkül. Oh 
mily szégyen, mily gyalázat az, hogy az egyház emlőin 
felnőtt férfiak, mint Polónyi, útját állják annak, hogy 
Magyarország a keresztény népből újjászülethessen ! Hát 
még most sem látjuk, be hogy nekünk katholikus tud. egye-
temi nevelés kell, minden csiklójában és izzében ! ? 

— X I I I . Leo pápa mi l lén iumi levele feledhetetlen. 
Az több mint puszta milléniumi emlék. Az a jövő évezred 
életforrását újította meg. Az a jövő évezred evangéliuma. 
Ott van benne kitűzve megvitatás és megegyezés tárgyául 
a magyarság megmentő eszméje, a magyar fajnak- és ajku-
aknak visszatérése az egy igaz Isten egy hitében való test-
véri egyetértésre és összetartásra. Mert a magyar valóság-
gal meg van verve avval a rossz szokással, hogy a katholi-
kusok értelmesebbjei egy cseppet sem törődnek a hon-
alapító katholikus hittel és vallással ; ellenben a magyar 
protestánsok még mint Kossuth mondta és tette, még az 
ördöggel is szövetkeznek, csak hogy azon az általuk irgal-
matlanul nem ismert, ismerni nem is akart pápista 
valláson egyet üthessenek. Magyarországunk, hogy fenn-
állhasson, a magyarság legmagasabb fokú egyetértésére a 
hit és vallásban való, egyedül szent egyetértésre van 
szüksége. Magyarország csak akkor lesz létében biztos s 
hatalmában nagy, ha minden magyar egy értelemben hajt 
fejet az Isten előtt. Azok a „szent" meggyőződések, melyek 
a magyar protestantizmust a katholikus vallás üldözésére 
sugallják és sarkalják: azok lassankint felemésztik a nemzet 
erejét, megőrlik javait s a feltámadást nem ismerő sír szelére 
juttatják a nemzetet. Nagy baj az, hogy az apostoli korona 
éppen a dechristianisatio tanácsától van körülhálózva. 
Magyarország üres püspöki székeit apostoli férfiakkal kellene 
most betölteni. Az „Esztergom" római levelezője keservesen 
panaszolja, hogy kormányunknak „ kanon ellenes törekvései" 
vannak, „a miket a püspöki székek betöltésénél tanúsít, 
midőn minduntalan oly jelöltekkel áll elő, a kiket a szent-
szék el nem fogadhatBizony szomorú és szégyen ! A 
szabadelvű párt kortes szolgálata bizony nem volt s nem 
lehet oly apostoli qualificatio, melyet a szentszék elfo-
gadhatna. 

— Bérmálások a fővárosban. Cselka Nándor 
püspök budapesti érseki helynök junius elsején folytatta 
a bérmálásokat. Junius elsején a Ferenczvárosban bérmált, 
2-dikán a vízivárosi Erzsébet-apáczák templomában, 3-dikán 
pedig az ó-budai plebánia-templomban. Ó-Budán a bérmá-
landók száma olyan nagy volt, hogy junius 7-diki vasár-
nap is bérmálni fog ott Cselka püspök. 

— Kike t dicsért meg, csaknem névszerint, a pápa 

az ő örökbecsű milléniumi levelében? Elmondja az „Esz-
tergom" római levelezője, következőképpen: „Figyelemre 
méltó, úgymond, hogy midőn a pápa Magyarországnak az 
ezredév lefolyása alatt nyújtott jótéteményekről beszél, 
különösen megdicséri azokat, a kik a régi okmányokat 
a levéltárakban felkutatják és napfényre hozzák. Azon hely-
zetben vagyok, hogy a kiket a szentatya igy névleg meg-
nevez, névszerint is fölemlíthetem. Az első sorban Fraknói 
nagyváradi kanonok, a ki voltaképpeni megteremtője a 
„Monumenta Hungarica Vatikana" cz. nagy vállalatnak és 
a ki nagy áldozatok árán létesített (tudjuk) egy történeti 
intézetet a magyar történet kutatói számára. Továbbá Hor-
nig veszprémi püspök, a ki most adja ki nagy költségen a 
veszprémi egyházmegye monumentáit. Ezeket is a fáradha-
tatlan Fraknói szerkeszti. Értendők a magyar szent-benedek-
rendi szerzetesek is, kik Villányi apátot küldötték Rómába 
történeti kutatások czéljából. Ezeknek szól különösen a szent-
atya dicsérete, a ki nagy barátja és pártfogója a történelmi 
tanulmányoknak ". 

— Köszönettel vettük a győri egyházmegye Sche-
matismusát 1896-ra. Az aranymisés angyali és apostoli lelkű 
főpásztor gondviselése alatt levő r. kath. hivek száma 
519,714 összes népség között 411,377. 

— A pápa levelét a híveknek ki kell hirdetni és 
meg kell magyarázni. Ezt rendelte el a székesfejérvári püs-
pök ur VT. sz. körlevele, mely diszkeretben közli szentsé-
ges atyánk megbecsülhetetlen milléniumi levelét. 

— Katholikus publicista kitüntetése. A „Dunántuli 
Hirlap" tudvalevőleg szerkesztőt cserélt. Az uj szerkesztő 
Thewrewk Istvánt az a kitüntetés érte, hogy József fő-
herczegtol kitüntető sorokat kapott. Thewrewk István élet-
irója László főherczegnek. József főherczeg a következő 
sorokkal tisztelte meg kedvelt fiának életiróját: „Annak 
nagyon örvendek, hogy ezután a „Dunántuli Hirlap" felelős 
szerkesztője lesz és ezennel kérem az előfizetési felhívást 
hozzám intézni." Gratulálunk, üdvözöljük ! 

— Â katholikus egyesületek országos kongresz-
SZUSa augusztus 17., 18. és 19 ikén leszt Vaszary Kolos 
herczegprimás diszelnöksége alatt Augusztus 17. és 18-án 
lesznek a szakosztályok ülései, 19-én pedig a közös nagy-
gyűlés a kiállitási ünnepségek csarnokában. A kongresz-
szuson való részvételre jelentkezni lehet a 2 frt tagsági 
dij beküldése mellett a kongresszus irodájában (Korona-
herczeg-utcza 17, katholikus kör). A kongresszuson részt-
vevők számos utazási, elszállásolási és ellátási kedvezmény-
ben részesülnek. 

w Felhivás! 
T. féléves olvasóinkat az előfizetés megújítására 

kérjük. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A szent korona háromnapi ünnepe. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — 
Apponyi Albert gróf ünnepi beszéde az egyetemi ifjúság milléniumi zászlószentelésén. — Egyházi Okmánytár. Az isteni tisztelet rendje 
a kassai püspöki egyházmegye hatósága alá tartozó plébániákon az lS96-iki augusztus 15-étől kezdve. — Egyházi Tudósítás : ß u d a p e s t 
A magyar protestantizmus kiábrándulásának szerencsés előjelei. — A szent korona milléniumi ünnepeltetése. — Irodalom. — Hivatalos. — 

Vegyesek. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT 
1 3 I K É V F O L Y A M . 

SZ. I. Félév. 1896. 

IVJ i 11 a n i u m i k i r á l y i n y i l a t k o z a t o d 
I. A király válasza a főispánok hódoló üdvözletére f. hó 7-én : 

„Kegyesen fogadom a je len ö römünnepek napja iban a fő ispáni karnak, m i n t az ezeréves 
á l lam egy ik legrégibb in tézményének hódolatát . A főispánok m indenko r fontos tényező i v o l t a k a 
közügynek, vezérei megyé jüknek ha jdan a harcz tereken is, de különösen a béke idején, jelezve az 
a l ko tmány védőbástyá ik ró l buzgólkodó megyékben a haza jó lé té re czélzó i r á n y t s ál lásuk tek in -
t é l yéve l cs i l lapí tva a sokszor tu lcsapongó hu l lámokat . 

Az idők fo lyamában vá l tozo t t v iszonyok közö t t a tö rvényhatóságok h ivatása most főkép-
pen belső ügye ik gondozásában összpontosul, m inek f o l y tán lényegesen vá l tozo t t ugyan, de azért 
nem kevésbé fontos marad t a fő ispánok fe ladata is, a közigazgatásnak o l yanny i r a k ívánatos u j 
rendezéseig is a ko rmányza t m inden ágaiban háladatos t é r t t a lá l ván ál lásuk értékesítésére, m i n t h o g y 
a j ó közigazgatás, a lakosság anyagi és sze l lemi j ó l é té rő l pá r t - és nemzet iségi különbség n é l k ü l 
va ló gondoskodás egy ik főfe l téte le annak, hogy az á l lam és a nemzet életereje jövő re is b iz to-
sí tva legyen. 

Ka ro l j ák fel teljes hévvel és buzgósággal e nemes fe ladatot , a me lye t , számítva, minden-
kor tanús í to t t hűségükre, a legmelegebben sz ivükre kö töm, nemcsak a népesség ós az ország 
érdekében hanem saját megelégedésemre is, m e r t csak a népei megelégedésében és boldogságában 
ta lá lom fel ón is legfőbb boldogságomat. 

II. A király válasza a főváros küldöt tségének hódoló üdvözletére f. hó 7-én : 
Örömmel fogadom magyar fő- és székvárosom küldöt tségét , ö römmel és köszönette l annak 

hódolatát . 
Azon lelkesedést, mely a mostan i r i t k a ós megható örömünnep a lka lmából országszerte 

ny i l vánu l , mé l t án oszthat ja a főváros azon tudatban, hogy nagymérvű fej lődését ós felv i rágzását az 
egész ország nemcsak meleg rokonszenvvel k isér i , hanem áldozatkészséggel t ámoga t j a is minden 
a lka lommal . 

Visszatekintve a l e fo l y t századokra, o t t t a lá l j uk ős Buda városát fényes m ú l t j á v a l s a 
reá következet t szomorú idők emléke ive l : a Duna ba lpar t ján pedig annak csak későbben életre 
ébredt, de annál gyorsabban előrehaladó f iata labb testvérét , m i g az utolsó évt izedekben m indke t -
t en egyesítve s egyesült erővel emelkedtek a virágzás azon pont já ra , melyen őket most öröm-
mel lá t juk . 

Adja a Mindenható, hogy ezen emelkedés biztos alapon haladjon a kezdődő második év-
ezredben is s hogy az egész országnak abbel i mé l tó várakozása, m i k é n t kedve l t fővárosában a 
hűség, va lód i hazafiasság, po lgár i erények, vallás, erkölcsösség és haladás min takópé t akar ja lá tn i , 
o t t megfelelő visszhangot ta lá l jon. 
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Ez leend legszebb jutalma Budapest irányában mindenkor táplált, mély rokonszenvemnek s igy 
bizton hiszem, hogy e szeretett otthonomban minden alkalommal csak kellemes napokat fogok tölteni. 

III . A király válasza a főrendi- és képviselőház hódoló üdvözletére f. hó 8-án : 
Tiszte l t urak, főrendek és képv ise lők ! 
Kedve l t h i ve im! 

Örömmel üdvözlöm kedve l t Magyarországom főrendei t és képvise lő i t i t t egybegyűlve s 
köszönettel fogadom hódolatnkat hálát mondok az isteni gondviselésnek, mely megélnem engedte, hogy 
szeretett magyar nemzetemmel együtt ünnepelhessem a magyar állam ezeréves fennállásának emlékét. 

R i t k a és megható e t ö r t é n e l m i időszakot je lző ünnepély s m időn az egész ország á térz i 
annak nagy jelentőségét, emlékezzünk meg mindenekelőtt kegyelettel őseinkről, k i knek bölcsessége az Is ten 
o l t a lma me l l e t t b i z tos í to t ta ez á l l am eddig i fennál lását ós mer í tsük a tö r téne lembő l azon hasznos 
tanulságot, hogy ezen ország csak akkor volt erős és virágzó, midőn fiai királyukhoz és vallásukhoz hiven 
ragaszkodva, egymás közt testvéries egyetértésben éltek, — de ellenkezőleg, veszélyek környezték akkor, 
m i d ő n belső v iszályok zsibbasztot ták életerejét. 

De még ar ra is u t a l a tö r téne lem, hogy hálásan emlékezzék meg az ország azon szom-
szédjairól és azon nemzetekrő l , k i k készségesen s iet tek az ország segítségére különösen akkor , m időn 
a több, m i n t százéves idegen u ra lomtó l va ló felszabadulásáért küzdö t t s emlékezzék meg azon 
szomszédjairól is, k i k k e l az országot a j ó és balsors s őseink bölcsesége összefűzte, a lak í tva ve lük 
azon monarch iá t , me lynek fennállása e he lyen európa i szükség, me lye t őse ink tő l örökölve, u tóda im-
nak sér te t lenü l f en ta r tan i szent kötelességem, a m i n t azt m i n d a ké t á l l am saját érdeke is kívánja. 

Hő óhaj tásom azért, hogy ezen kapocs i r á n t i érzék nemcsak ne lazul jon, hanem minden-
ko r sér tet len marad jon s hogy ezen érzék és rokonszenv kölcsönös legyen a monarch ia m i n d a két 
á l lamában s kölcsönös egyszersmind azon t u d a t is, hogy ezen összetartozás alapján nemcsak joga i , 
hanem kötelességei vannak m indké t félnek, a m i n t ezt ugy a p ragmat ica sanctio, v a l a m i n t az 
annak k i fo lyásaként t e r e m t e t t mostan i köz jog i alap is bölcsen e l rendel i , mely alapon az egész 
monarchia, de különösen szeretett Magyarországom oly örvendetesen fejlődött és felvirágzott, — a nélkül) 
hogy ez által veszélyeztetnék a magyar állam és a magyar politikai nemzetnek rendületlenül fentartandó egy-
sége s a különféle nemzet iségeknek az egységes á l lam és a tö rvények t isztelete me l l e t t i fejlődése, 
va l am in t azon a t ö r t é n e t s a tö rvények á l ta l szentesi tet t v iszony, me l y Magyarországot társorszá-
gaival , azok kü lön au tonom joga inak fentar tásával összefűzi. 

Ezer év az á l lamok életében is hosszú idő. Fényes korszakok me l l e t t sok viszontagság is 
é r te ez idő a la t t az országot, nagy kataszt ró fák következtek, melyek a nemzet é letét megsemmi-
süléssel fenyegették. A magyar nemzet lángoló haza- és szabadságszeretete, harczi vitézsége s balsorsban 
tanúsított SZÍVÓS kitartása, az is ten i gondviselés segélyével m i n d i g leküzdöt te a veszélyeket, fényes 
tanúságát adva ekképpen életerejének s á l l amfen ta r tó képességének. 

Ez ünnepélyes pillanatban elismeréssel kell, hogy emlékezzem meg a magyar nemzetnek e kiváló 
tulajdonságairól és hő óhajtásom, hogy a jövendő századok végte len fo lyamán a nemzetet egyetértés-
ben k i r á l yáva l m i n d i g az igaz i hazaszeretet szövétneke vezérel je s a béke áldása közepette is 
h iggadt, a kö rü lményeke t és létező v iszonyokat számbavevő megfontolással b iztosi tsa az á l l am i 
é let nyugodt fej lődését és felvirágzását. 

Mérvadó szerep j u t a haza sorsának intézésénél az országgyűlésnek; azért hő óhaj tásom 
az is, hogy az országgyűlés m indké t házának m inden egyes tag ja á tha tva hivatásától , va lam in t 
azon tuda t tó l , hogy ebbel i ál lásával nemcsak különös jogok, hanem kötelességek is összekötvék az 
ország i rányában, me ly a törvényhozástó l anyagi és szel lemi jó lé tének gondozását és előmozdítását 
mé l t án vár ja , szorgalom és hasznos munka á l t a l e várakozásnak megfele ln i igyekezzék, mely mű-
ködésében tel jesen összhangzó támogatásomra és kegye lmemre m indenko r számithat. 

S e nemes fe ladatot kölcsönös b iza lommal és közös erővel te l jesí tve, va lósu ln i fog a ma i 
ünnepélyes ülésükben k i h i r d e t e t t kegyeletes tö rvényben fog la l t azon ki je lentés, hogy : „Szilárd alapjai 
ezek annak az áldásos összhangnak, a melynek ereje a jövendő századok biztos haladásának is zálogát képezi. 

Ad ja az ég, hogy ugy legyen, most és m i n d e n k o r ! 
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Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Túrt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

Zola aka ra ta el lenére is nagy szolgálatot 
t e t t Lourdesnak, me r t az egész v i l ág figyelmét reá 
i rányozta, ugy hogy az orvosok kény te lenek vo l -
t ak ró la h ivata losan és komo lyan ny i l a t kozn i , 
m i á l t a l a csodáknak ismertetése a h i r lapokban 
divatossá kezdet t vá ln i . Legérdekesebb a Lou r -
dest tá rgya ló müvek közö t t dr Boissaire orvos-
nak könyve, k i a Lonrdesban e lő fo rdu l t legneve-
zetesebb gyógyulásokat összegyűjtöt te, és á l l í tá -
sait h i te les orvos i b i zony í t ványokka l igazol ta. 
Dr Boissarie éveken á t t a r t ó z k o d o t t Lourdesban, 
és m i n t az orvosi v izsgáló b izo t tság tag ja a lka l -
ma v o l t a Lourdesba zarándokló, és o t t h i r t e l e n 
meggyógyu l t betegeket alaposan megvizsgálni . 
A tapasztal t csodás gyógyulások ál landó hatása 
a la t t i r t a meg azon v i l ág ra szóló munká já t , me ly 
á l ta l ugyan az orvosoknak harag já t a legnagyobb 
mér tékben magára vonta, — m e r t ezek a termé-
szet fö lö t t i beavatkozásban elég egyoldalúan exis-
tencziá juk el len e lköve te t t merény le te t lá tnak , — 
m i g el lenben bá to r és szókimondó fel lépéseért a pár-
t a t l a n u l és h iggadtan gondolkodó nagy közönség 
rokonszenvét a legnagyobb mér tékben k inyer te . 
„Több éven á t ü l t e m a zarándok la tok t a r t a m a 
a la t t — mondja j e l en m u n k á j á n a k * ) előszavá-
ban — az orvosok i rodájában, l á t t a m a betegek 
ós gyógyu l tak megszámlá lhat lan sorát ; hozzá-
szoktam a lármához, a tömegek lelkesedéséhez. 
Meg t u d t a m kü lömböz te tn i az i l l úz ió t , m e l y v i -
gasztal, a h i te t , me ly le lkes i t , és a futólagos vál -
tozásokat, me lyek az akara t végső megerőltetésé-
nek kifolyásai. Láttam gyógyulásokat, melyeket 
nem lehet tudományos uton kimagyarázni, és a mit 
láttam, azt az orvosok százai épp ugy látták, 
mint én.a 

Ezen számot tevő munkábó l köz lünk ismer-
tetés véget t néhány esetet azok közül, me lyek-
nél m inden suggesztio, vagy más természetes 
magyarázat a betegség természeténél és súlyos-
ságánál fogva már előre k i van zárva, hogy igy 
a m i t a püspöki pásztor levélből beb izony í to t tunk 
azt a legutóbb e lő fordu l t és Boissarie á l ta l h i te-
les orvos i b i zony í t ványokka l beigazolt ujabb ese-

*) Dr Boissarie. Lourdes depuis 1858 jusqu'à nos 
jours. Paris, 1894. Sanard et Derangeon, III. és IV. 1. 

I 

I t ekke l megerősi tsük, hogy t . i. a lourdesi gyó-
gyu lásoknak természetfeletti voltát józan észszel 
tagadn i nem lehet. Lássuk tehá t az eseteket! 

„ A z 1872- ik i évben, melyben a nagy zarán-
dok la tok számos gyógyulás t ö r t é n t , men t végbe 

I Char t ron Léonie kisas zony gyógyulása, m e l y r ő l 
orvosa dr Gagniard Ava l lonbó la „Revue de 
l 'Yonne " -ban a következő b i z o n y i t v á n y t k ö z l i : 

„ C h a r t r o n kisasszonyt hosszú ideig, ha 
nem csalódom 5 — 6 évig kezel tem a há t -
gerincz egy súlyos megbetegedése m ia t t . A h á t i 
gerinczoszlop egy ik csigolya testének lágyulás i 
f o l yamata és az ezt köve tő besüppedés á l ta l jó -
ko ra púp származott , s gennygyü lem támadt . 
Ez t a le le te t Né la ton, P i o r r y és Bouvier is meg-
erősí tet ték. Étvágyta lanság, a csontvázig va ló 
lesoványodás, á l landó láz ós á lmat lanság egészí-
t e t t é k k i a kórképet , s közelebb hoz ták a bete-
get a halálhoz. Char t ron kisasszony ú t r a ke l , 
ké t személy á l t a l inkább v ive, m i n t támasztva, 
nagybá ty j a egy t isz te le t re mé l tó pap kíséretében, 
ak i kevéssel ezen sorok le i rása után, m i n t szent 
h i rében ál ló fér f iú Lormesben e lhunyt . U g y a 
hogy, fel teszik h in tóba, vasú t i kocsiba, hálóko-
csiba. Lourdesba érkezve a piscinába vezet ik . 
M i n t beteg lép be s m i n t egészséges hagy ja el 
azt. Ané lkü l , hogy v a l a k i t segítségül ke l l e t t vo l na 
fe lkérnie, ide-oda j á r - k e l könnyedén és v idáman. 
Púpja egyszerre tűnt el. 

Azon idő óta tel jesen egészséges. Egy fé l 
órára sétá ln i men tem vele s előbb fá rad tam el, 
m i n t ő. Nagyon sokszor k é r t e m fe l kar társa-
ka t , hogy magyarázzák meg ezt a gyógyulást 
— természetesen hiába." 

D r Boissarie hozzá tesz i : „Fölösleges az ér-
telmezés ! Lehetet len, hogy egy Pot t - fé le hét -
nyolcz év ig fennál ló betegség az az a csigolya-
csontok szúja a gerinczoszlop megtöretésével egy 
p i l l ana t a la t t e l tűn jék , anélkül , hogy a legcseké-
lyebb n y o m o t hagyná hátra, ós dr Gagniard jogo-
san köve tkez te t i , hogy ez az eset épenséggel 
ha l l a t l an a maga nemében. Hogy az esetnek je len tő-
ségét és nyomatéká t megtar thassuk, át k e l l adnunk 
magának Char t ron Léonie kisasszonynak a szót, 
s kel l , hogy egész teljességében visszaadjuk d r 
Gagniardnak tudományos véleményét . 

„Cha r t r on kisasszony beszéli: 
,1866-ig, m időn harmincz éves le t tem, soha-

sem v o l t a m beteg. Egy röv id , megmagyarázha-
t a t l an rosszullét u t án könnyű lázba estem, a 
lé lekzetem nehezebb le t t , l ába im megtagadták a 
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szolgálatot, s minden mozdulat heves fá jdalma-
ka t okozott . Betegágyba fek te t tek s e l h i va t t am 
dr Edmv Gagniardot A val lonból , k i épp o ly jó-katho-
l ikus, m i n t am i l yen ügyes orvos és sebész. Be-
ható v izsgálat u tán a gerinczoszlopnak a ha tod ik 
és he ted ik hátcsigolya tá ján t ö r t é n t elferdülését 
á l l ap i t o t t a meg, könnyebben ér the tő szavakkal 
ki fejezve a gerinczoszlop bán ta lma inak egyik leg-
súlyosabb a lak já t , me lye t az orvosok Pot t - fé le 
betegségnek h ivnak . 

Szigorú gyógymódo t rende l t és Saliesbe 
k ü l d ö t t ; lényeges javulás azonban nem m u t a t -
kozot t . K é t éven keresztü l l á t o g a t t a m a fü rdő t 
ugyanazzal a bals ikerre l , később a tengerre men-
tem, me lynek erősitő behatását a ján lo t ták . Pá-
r isba v i t e t t e m magam, ahol az orvos i t udomány 
koryphäusa i kezeltek : Néla ton, P i o r r y és Bouv ie r ; 
m indnyá jan összehangzólag ny i l a t koz tak ba jom 
súlyossága fö lö t t , s ú jbó l támasztófűzőt , égető 
henger t , jódecseteléseket, edzőszereket a ján lo t tak . 
H á r o m tel jes év ig ha l lga tagon t ű r t e m ezeket a 
k ínokat , m i g szegény k í n z o t t és égetet t há tam 
ezt az erélyes bánásmódot a legjobb akarata 
m e l l e t t sem tud ta tovább elv iselni . Mindezek 
daczára fo ly ton gyengébb és nyomorékabb l e t t e m / 

Természetes u t o n segitséget már nem re-
mélve, a betegelhatározza, hogy természet fö lö t -
t ieke t keres s hogy Lourdesba megy. I g y i r 
ovább: 

,Csak néhány lépést t u d t a m tenn i , az egy ik 
o lda lon k a r o m a la t t támasz to t tak , a másik kezem-
ben bo t vo l t , és i l y á l lapotban utazzam több 
m i n t ezer k i l omé te r t , és ebből még hozzá nyolcz-
vanat kocsiban tegyek meg Lormes- tó l a nevers i - i 
vasú t i ál lomásig. Mindegy, a szent Szűz o ly 
jóságos keze i n t e t t nekem s az o ly édes hang ja 
magához h ivo t t . B a r á t a i m és szomszédaim szeren-
cse k i vána ta i t ó l kisórve, k i k ezt a búcsút utolsó-
nak t a r t o t t á k , 1869. ju l i us 12-én u taz tam el 
és 19-én este egy hé t fő i napon érkeztem 
Lourdesba. 

,A következő napon kocsin men tem a kegy-
kápo lna miséjére ós minden nagyobb fáradság 
né lkü l t é r t e m vissza. Szerdán szent áldozás u tán 
rendk i vü l nagy óvatossággal l ementem a pis-
cinába. A l i g éreztem a la t tam annak fenekét, m időn 
nagynéném legnagyobb csodálkozására, k i sohasem 
t á v o z o t t o ldalam mel lő l , hozzájárulásom n é l k ü l 
a v izén k i v ü l t a l á l t a m magam. N e m t u d t a m 
magamnak megmagyarázni , m i k é n t t ö r t én t ez. 
A jéghideg v iz egy cseppet sem á r t o t t meg, 

a m i t csak az é r t h e t meg, ak i már egyszer maga 
leszál l t a piscinába. — Meggyógyul tam. 

,Járásom bár óvatos, de szabad és könnyed 
vo l t . A következő napon, hogy há lá t adhassak, 
je len v o l t a m a szent misén ós hét főn 26-án 

I ö röm és há la te l t szivvel u taz tam vissza Lormesbe, 
ahol m indnyá jan elcsodálkoztak, k i k o ly j ó l 
j á r n i l á t t ak . 

,E l kü ld tem j ó öreg orvosomér t és a ház 
küszöbéig eléje mentem. A l i g h i t t szemeinek; 
m i u t á n azonban tökéletes he ly reá l lásomró l meg-
győződöt t , erős és ha tá rozo t t hangon i gy szól t : 

„ H a egy o ly veszedelmes, gyenge tes ta l ka t t a l 
szövődött betegség, m i l y e n az öné, a feláldozó 
ápolással v a l a m i n t a tudomány mestereinek 
törekvéseive l daczolva a legvégső ha tá r i g te r jed 
és aztán egy szép napon a jéghideg v iznek csak 
másodperczig t a r t ó behatására egyszerre tel jesen 
e l tűn ik , akkor nem marad más hátra, m i n t 
Paré Ambro ise-za l egyetemben mondan i : Az Is ten 
seg i te t t ! és én még hozzá teszem: csoda ál ta l . " 

- ,Amaz á ldo t t óra óta ké t év m u l t el, 
anélkü l , hogy régi ba jomat bárme ly a lakban 
i smét éreztem volna. Habár ép o ly kevéssé van 
most , m i n t előbb vastermószetem, de púpom 
e l tűn t , s vele együ t t m inden más baj. Tudok 
j á rn i , lépcsőn fel-, lépcsőn lemenni , fel tudok 
kúszn i a hegy csúcsán levő kápolnánkhoz, le 
tudok h a j o l n i és ismét k i tudok egyenesedni, 
a m i az ón iszonyatos, h á r o m évig t a r t ó beteg-
ségem a la t t lehete t len vo l t . 

Char t ron Léonie. ' 
D r Gagniard Char t ron Léonie gyógyulása 

f ö l ö t t i benyomásai t a következőleg csoportosí t ja : 
, A val lon, 1872. deczember 15-én. 

Asszonyom! 
Char t ron kisaszonynak Lourdesben t ö r t é n t 

rög tön i , p i l l a n a t n y i meggyógyulása tény leg csodá-
latos természetű és a lehető leghitelesebb. 

B izvás t fe lszó l i that ja a legügyesebb,, leg-
tapaszta l tabb ós legjártasabb orvosokat , hogy 
mutassanak fel o l yan példát, amelyben lázzal, 
gyengeséggel (marasmus) és hat csigolyának 
gennyedésével párosu l t bénulás az utolsó stádi-
umban minden kezelés né lkü l meggyógyul t . Nem 
lesznek képesek az összes i roda lomból csak egy 
hasonló esetet is felhozni. 

T iszte le t te l 

Gagniard K, sen., Dr med.'*) 
j 

*) Boissarie id. munka 152—156 1. 



RELIGIO. 391 

Apponyi Albert gróf ünnepi 
beszéde az egyetemi ifjúság 

milléniumi zászlószentelésén.*) 
(Vége.) 

Előbb mondám, ifjú barátaim, hogy nincs összeüt-
közés azok között, a mikre önöket a magyar hazafiúi 
érzés buzdítja és azok között, a mikért mint világpolgárok 
manapság lelkesednek ; és most azt mondom, hogy nincs 
összeütközés azok között, a miket önök koronás királyukkal 
szemben, mint hűséges alattvalók éreznek és azok között, 
a mikben a magyar nemzeti és állami önállósághoz tűr-
hetetlenül ragaszkodnak. (Viharos éljenzés és taps.) Vala-
mint összefoly lelkeinkben a magyar nemzeti ideál rajoogó 
szeretete az emberiség legmagasabb eszményeiért való 
lelkesedéssel, éppen ugy összefoly koronás királyunk és 
az uralkodó házhoz való ragaszkodás a mi magyar haza-
fiságunk legmerészebb aspiráczióival. (Zajos éljenzés.) 

Ezt a két szót olvastam zászlójukon : király és haza 
és rámutattam ezen két szó tartalmára. Megelőzi ezt a 
két szót egy első, ez a szó: Isten. 

Nekem nem hivatásom, ifjú barátaim, hogy a jel-
igének ezen magasstos első szaváról itt vallási szempont-
ból elmélkedjem. Csak azért czélzok reá, mert ez vezet 
engen azoknak a tulajdonságoknak jellemzésére, a melyek-
nek birtokában fogják önök megállani helyüket és önök 
által ez a nemzet a reá váró nehéz küzdelmekben. A 
haza önállóságát fentartani és megszilárdítani : első sorban 
az önök feladata. 

Mi kell ehhez ? Mindenek előtt az egyénnek önál-
lósága. Kell a tudásnak, kell az egyéni képességnek, kell 
a komoly munkára képesítettségnek az a megszerzése, 
mely az embert, akár gazdagnak született, akár szegénynek, 
a saját sorsa kovácsává teszi és minden földi hatalommal 
szemben függetlenné, a jellemnek az a szilárdsága, kell 
az akaratnak az az ereje, kell a léleknek az a hajhatat-
lansága, mely a nemzeti hivatást és a kötelességteljesitést 
azzal szemben, semmiféle egyéni előnynek alá nem rendeli. 
A nemzeti egységet megvédeni a; keleti szellem bomlasztó 
betolakodása ellen : ez másik feladatuk. Mi kell ehhez ? 
Egyszerűen az, hogy a nyugoti czivilizácziónak minden 
fölényét magunkba felvegyük és az életben érvényesítjük. 

Ámde, tisztelt barátaim, ha mi ifjak vagyunk is a 
nyugoti nemzetek között, mégis kibontakoztunk már a 
gyermek kornak azon éveiből, a hol vakon kell követ-
nünk tanítóinknak igéit, elértük már az ifjúságnak azt a 
korát, a hol a nyugatnak szellemét, a melyet különben 
vezérünkül, tanítónkul ismerünk, magunk is birálat tár-
gyává, tehetjük, kiszemelve belőle azt, a mit elfogadni, 
magunkévá tenni jó, és azt a mitől őrizkedni szükséges, 
meg kell vizsgálnunk, hogy a nyugat áramlatai és törek-
vései között mi az, a miből felsőbbsége foly, és miben 
állanak a romlásnak azon tünetei, a melyek ezt a felsőbb-
séget fenyegetik. 

A nyugatnak szellemi felsőbbsége a kelettel szemben 
kétséget nem szenved. De erkölcsi felsőbbsége a század-
végnek nevezett legújabb kornak számos árnyalata által 
komolyan meg van támadva. Es ha erre az első szóra: 

Isten, mely a zászlóra fel van irva, fölhivtam figyelmüket, 
én azt akképp magyarázom, hogy a keletnek és nyugat-
nak ezen a területen készülő összeütközésében a keletnek 
van egy nagy erőtényezője. A kelet vallásos, és ha a nyu-
gat megszűnnék vallásos lenni, akkor megszűnnék a nyu-
gatnak erkölcsi fölénye a kelettel szemben. 

A nyugat a vallásosság szelleméhez hozzáfűzte és 
azzal összekötötte a szabadságot és ezt helyesen tette. A 
szabadság éltető levegőjében edzett vallásosságunk fölényt 
igényelhet, mint erkölcsi erőtényező, a kelet vallásos szel-
leme fölött. 

De ha azok az áramlatok kerekednének felül, me-
lyek a helyett, hogy a vallásosságot a szabadsággal ösz-
szekapcsolják, a szabadság nevében magát a vallást akar-
ják kiirtani: akkor a romlásnak tényezői támadják meg 
a nyugot fölényét és a harcznak kimenetelét ezen e terü-
leten legalább is kétségessé teszik. (Zajos helyeslés és 
tetszés.) 

Igenis, a nyugotnak szellemi áramlatai között nem 
egy mutatkozik, a mely bizonyos elvénhedésnek a jele. 
Leszóljak az eseményekhez való önzetlen ragaszkodást, a 
guny mosolyával tekintenek mindenre, amit nem mondom 
az ész, de a kéz nem tud szétbontani és darabjaira szét-
szedni. A hasznosságot, az egyéni boldogulást, a felülke-
rekedést, az egyének egymás elleni kérlelhetlen harczában 
állítják oda, mint az észszerű élet törvényét és egyedüli 
czélját. 

Ezek, ifjú barátaim, nem alkotó részei a nyugati 
szellem felsőbbségének, ezek betegségei a nyugatnak és 
mi mint ifjú nemzet tartsuk fenn magunkban mindazt, a 
mi a nyugatnak ifjú erejét alkotta, de ne vegyük fel ma-
gunkba azt, a mi a nyugat sorvasztó betegségévé vállhat. 
(Hosszantartó zajos helyeslés és éljenzés.) 

En nem féltem önöket ezektől a sorvasztó betegsé-
gektől. Nem féltem ezektől a magyar nemzetet mindaddig,, 
mig zászlajára tekint, mig, mint a mellettem ülő tisztelt 
tanár oly széppen mondta, zászlóját megérteni tudja. 
(Elénk tetszés.) 

Ez a zászló három szint mutat. Három szint, mely 
három nagy elvet képvisel, mely három nagy erkölcsi, 
három nagy társadalmi erő színképe. 

Itt van a zöld szín, mely a mi reményünknek ki-
fejezője. A mi törhetetlen reményünknek a haza jövőjé-
ben, népünknek önfentartó, megtörhetetlen erejében. I t t 
van a vörös szin, mely a szeretetnek szine, azon tetterő» 
szereteté, mely a vérontásáig tud el menni, azon tetterős 
szereteté, mely nem kiméi áldozatot, mely nappalait és 
éjjeleit, mely az életnek minden perczét feláldozza a 
szeretetnek tárgyáért, a hazának szent érdekeért. (Lelke-
sült tetszésnyilvánítások.) 

Középen van a fehér. Az a fehér szin, mely a 
hitet jelképezi, a hitet minden iránt, a mi szép, magasztos 
és nemes; a hitet hivatásunkban és mely azért fehér, 
mert ez az a lap, melyre önök hivatva vannak rá írni 
Magyarország jövendő történetét. (Kitörő és ismételve 
megujuló viharos éljenzés és tetszés.) 

E szent zászló alatt, ifjú barátaim, nincs helye 
hidegségnek, nincs helye a csüggedésnek, nincs helye > 
hitetlenségnek. Ez alatt a szent zászló alatt csak a hazí.-
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szeretetnek, a bizalomnak, a tetterős és férfias elhatározá-
soknak van helye. (Zajos éljenzés.) 

Es én ugy fogom fel a zászló-avatás ünnepélyét, 
mint egy szent fogadalmat, melyet önök letesznek előt-
tünk, és melyet mi, kik egykoron az önök kezébe fogjuk 
átadni a haza sorsát, ma itt a haza nevében elfogadunk : 
hogy e zászlóban jelképezett magasztos eszmékhez minden-
kor hivek fognak maradni, hogy bármely hivatás, bármely 
foglalkozás felé hivja önöket az élet, legyenek bár ragyogó 
magas polczokon, legyenek bár az élet legszerényebb munká-
jával elfoglalva, mindig vezércsillaguk, nemzeti hivatásuk 
fog lenni, hogy ekképp minden magyar emberben folyton 
ez a tudat éljen: én vagyok a magyar nemzeti egységnek, 
a magyar nemzeti és állami önállóságnak egyik őre. 
(Szűnni nem akaró és ismételve kitörő viharos éljenzés 
és taps.) 

Egyházi Okmánytár. 
Az Isteni tisztelet rendje 

a Icassai püspöki eyyházmegye hatósága alá tartozó 
plébániákon 

az 1896-iki augusztus 15-étől kezdve. 
(Vége.) 

106. Sárospatakon marad minden az eddigi rendben 
de a hozzátartozó 

Károlyfalva leányegyházban, hol az egyházi éneket 
magyarul és németül tanítják, ezentúl magyarul kell 
tanítani. 

107. Sárpatak. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen 
Rokitó és Tarno leányegyházakban minden ugy lesz 

mint az anyaegyházban. 
— Sebes. Lásd: Alsó-Sebes. 
108. Siroka. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Nagy-Vitéz leányegyházban eddig teljesen tót volt 

az isteni tisztelet; ezentúl az ének felváltva magyar és 
tót legyen, a tót szent beszéd megmarad, de a nagy 
misében magyar oltárbeszéd lesz a hitelemzés pedig, 
valamint az egyházi énektanítás, mely eddig magyar és 
tót volt, ezentúl magyar lesz. Minden hónap IV. vasár-
napjáról elmarad az isteni tisztelet, mert e helyett 

Kis-Vitéz leányegyházban, a hol csak kivételesen 
volt isteni szolgálat, ezentúl az eddigi napokon kivül 
minden IV. vasárnap is lesz és pedig a misében felváltva 
magyar és tót énekkel, tót szent beszéddel, a misében 
magyar oltárbeszéddel. 

— Sókut. Lásd : Zemplén-Sókut. 
109. Somos. Minden ugy lesz mint Abauj-Tihanyban. 
Abos és Licsért leányegyházakban a délelőtti isteni 

tisztelet egészen olyan lesz mint az anyaegyházban. 
110. Soóvár. Minden ugy mint Bányavölgyön. 
Enyiczke és Salgó leányegyházakban a délelőtti 

isteni tisztelet olyan lesz mint az anyaegyházban s az 
egyházi ének magyarul fog tanítatni. 

Sóbánya leányegyházban eddig csak csendes mise 
tartatott, ezentúl lesz benne magyar ének és magyar 
oltárbeszéd. 

Terjékfalu leányegyházban, hol eddig csak tót nyelvű 

isteni szolgálat volt, ezentúl az ének felváltva magyar 
és tót lesz, a tót szent beszéd megmarad, s a misében 
magyar oltárbeszéd lesz ; az egyházi ének magyarul fog 
taníttatni. 

111. Szacsur. Itt eddig az isteni tisztelet és az 
iskolás gyermekek egyházi ének tanítása egészen tót volt. 
Ezentúl a misében felváltva magyar és tót ének lesz, a 
tót szent beszéd megmarad, s mellette a misében magyar 
oltárbeszéd lesz ; a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar 
és tót lesz a hitelemzés és egyházi énektanítás pedig 
magyar. 

Az ide tartozó leányegyházakban az iskolás gyerme-
kek csak tótul tanulták az egyházi éneket, ezentúl magyarul 
kell azt tanítani. 

— Szántó. Lásd : Abauj-Szántó. 
— Szalók. Lásd : Alsó-Szalók. 
— Szeben. Lásd : Kis-Szeben. 
112. Szedlicze. Minden ugy mint Bányavölgyön. 
Szárazvölgy leány egyházban mieden ugy mint az 

anyaegyházban. 
113. Szentgyörgy. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
JBodonlaka, Gombos falu, Ratvaj, Tolcsemes és Uszfalu 

leányegyházakban a délelőtti isteni szolgálat olyan lesz 
mint az agyaegyházban. Bodonlakán és Tolcsemesen 
ezenfelül azT eddigi tót hitelemzés helyett ezentúl magyar 
lesz. Az egyházi éneket pedig, melyet e leányegyházak-
ban eddig csak tótul tanítottak, ezentúl magyarul kell 
tanítani. 

114. Szent-István. Minden ugy mint Abauj-Tihanyban. 
Kisfalu leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

ezentúl egészen olyan lesz mint az anyaegyházban, az 
egyházi éneket pedig magyarul kell tanítani. 

Szokoly és Tapolcsány leányegyházakban, hol eddig 
az egyházi éneket csak tótul tanították, ezentúl magyarul 
kel tanítani. 

115. Szentkereszt. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Hratkó, Mochnya és Német-Jakabvágás leányegyházak 

mindenben az anyaegyházat fogják követni 
116. Szent-Mihály. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
117. Szent-Péter. Minden ugy mint Pósfalun. 
Harságli leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

egészen olyan lesz mint az anyaegyházban ; az egyházi 
éneket pedig nem tótul, hanem magyarul kell tanítani. 

118. Széplak. Minden ugy mint Bányavölgyön. 
119. Szilvás-Újfalu. Itt az isteni tisztelet eddig, 

kivéve azt, hogy a hivek magyarul énekeltek és az iskolás 
gyermekeket ez egyházi énekre magyarul és tótul taní-
tották, egészen tót nyelvű volt. Ezentúl, megmaradván a 
magyar miseének és tót szent beszéd, a misében magyar 
oltárbeszéd lesz, a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar 
és tót, a hitelemzés és az egyházi énektanítás magyar lesz. 

Kalsa és Kozma leányegyházakban az egyházi éneket 
magyarul kell tanítani. 

120. Szinna. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen, 
121. Szinnye. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Kajatha leányegyházban a délelőtti isteni szolgálat 

egészen olyan lesz mint az anyaegyházban. A délutáni 
litánia pedig felváltva magyarul és tótul mondassák, és 
az egyházi ének nem tótul, hanem magyarul taníttassák. 
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Szinnyeujfalu leányegyházban a délelőtti isteni , 
szolgálat egészen olyan legyen mint az anyaegyházban. 
Az egyházi ének, mely jelenleg magyarul és tótul tanít-
tatik, ezentúl magyarul taníctassék. 

Lászka leányegyházban a délutáni litánia felváltva 
magyarul és tótul mondassék. 

— Szinye. Lásd : Lipócz. 
122. Sztára. Itt a szent beszéd ezentúl is tótul mon-

dandó, de a nagy misében magyar oltárbeszéd legyen. 
A vecsernye, melyet jelenleg latinul és tótul végeznek, 
ezentúl felváltva magyar és tót lesz, a hitelemzés csak 
magyar. 

Krivoscsány és Oroszica leányegyházakban a miseének 
felváltva magyar és tót lesz, a tót szent beszéd megmarad 
de mellette a nagy misében magyar oltárbeszéd tartandó, 
s a hitelemzés, mely eddig tót volt, ezentúl magyar 
legyen. 

123. Sztropkő. Itt eddig hétköznapokon a miseének 
nyáron magyar, télen tót volt, ezentúl felváltva egyik 
napon magyar lesz, másikon tót. A vasár- és ünnepnapi 
isteni tiszteletben ezentúl a nagy misében magyar oltár-
beszéd tartandó. A lelkész törekedjék arra, hogy ha a 
kántori állásban változás fogna beállani, kántornak oly 
egyén választassák, ki jól tud magyarul. 

Hocsa és Nagybrezsnicze leányegyházakban a mise-
ének felváltva magyar és tót legyen, mihelyt a kántori 
állásban változás fog történni ; a tót szent beszéden kivül 
a misében magyar oltárbeszéd tartassék. 

124. Tárcza. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Olysó leányegyházban a délelőtti és délutáni isteni 

tisztelet olyan legyen mint az anyaegyházban. 
125. Tarkeő. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Harcsár-Lucslca leányegyházban a délelőtti isteni 

szolgálat olyan legyen mint az anyaegyházban, a hitelemzés 
azonban elmarad, mert helyébe lép a magyar oltárbeszéd. 
Az egyházi éneket csak magyarul kell tanítani. 

— Terebes. Lásd : Tőke-Terebes. 
126. Ternye. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Ádámföldje, Kis Szilva, Nagy-Szilva és Sedikert 

leányegyházakban a vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet 
egészen olyan legyen mint az anyaegyházban. Az egyházi 
éneket az összes leányegyházakban, tehát Bélpatakon is 
magyarul kell tanitani. 

— Tihany. Lásd: Abauj-Tihany. 
127. Tokaj. E plébánián az egész isteni tisztelet 

kizárólag magyar legyen. 
128. Tőke-Terebes. Itt az isteni tisztelet eddig, 

kivéve azt, hogy a nagy misében magyarul énekeltek és 
az iskolás gyermekek magyarul tanulták az egyházi éneket, 
egészen tót volt. Az eddigi magyar részletek és a tót 
szent beszéd meghagyásával, a misében magyar oltár-
beszéd lesz, a délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és 
tót ; a hitelemzés magyar lesz. 

— Tőkés. Lásd: Felső-Tőkés. 
129. Töltszék. Minden ugy mint Alsó-Körtvélyesen. 
Heméthe leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

mint az anyaegyházban, 
— Turány. Lásd: Zemplém-Turány. 

130. Udva. Itt eddig ugy a hétköznapi mint a vasár-
és ünnepnapi isteni tisztelet egészen tót volt azon kivé-
tellel, hogy a hivek a vasár- és ünnepnapi szent misében 
magyar nyelven énekeltek ; ezentúl a magyar ének meg-
marad s megmarad a tót szent beszéd is, de a misében 
magyar oltárbeszéd lesz ; a délutáni isteni tisztelet fel-
váltva magyar és tót, a hitelemzés és egyházi énektanítás 
magyar lesz. 

Velepolya leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 
ugy mint az anyaegyházban. 

Az egyházi éneket magyarul kell tanítani. 
— TJjfalu. Lásd : Péchujfalu. 
— Újfalu. Lásd: Szilvás-Újfalu. 
131. Var anno. Itt eddig a vasár- és ünnepnapi 

misében tót volt az éneklés és C3ak évenként kétszer-
háromszor volt magyar, az isteni tisztelet többi része Í3 
kizárólag tót volt. Ezentúl az ének felváltva m a g y a r és 
tót lesz, a tót szentbeszéd megmarad, de mellette a 
misében magyar oltár beszéd lesz ; a délutáni isteni 
tisztelet felváltva magyar és tót lesz a hitelemzés magyar. 

Henczocz, Magyar-Krucso és Szedliszke leányegy-
házakban a délelőtti isteni szolgálat olyan lesz mint az 
anyaegyházban. A délutáni szent olvasó ájtatosság felváltva 
magyar és tót lesz, és Henczóczon, hol eddig az egyházi 
éneket magyarul és tótul tanították, ezentúl magyarul 
kell tanítani. 

— Vásárhely. Lásd : Zemplén-Vásárhely. 
132. Vehécz. Minden ugy, mint Alsó-Szalókon. 
Varannó-Csemernye leányegyházban a délelőtti isteni 

szolgálat olyan lesz mint az anyaegyházban. 
— Volya. Lásd : Felső-Volya. 
133. Vörösvágás. Minden ugy mint Pósfalun. 
Tuhrina leányegyházban a délelőtti isteni tisztelet 

olyan lesz mint az anyaegyházban 
134. Zboró. Minden ugy mint Alsó-Szalókon. 
Szmilnó, Hosszúrét és Sztebnilchutta leányegyháaak-

ban a délelőtti isteni tisztelet egészen olyan lesz mint 
az anyaegyházban. Az egyházi éneket ezentúl magyarul 
kell tanítani. 

135. Zemplém-Sókut. Itt eddig a vasár- és ünnep-
napi isteni tisztelet kizárólag tót nyelvű volt. Ezentúl az 
éneklés felváltva magyar és tót lesz, a tót szent beszéd 
megmarad, de mellette a misében magyar oltárbeszéd 
lesz; a hitelemzés elmarad, mivel ez utóbbi pótolja; a 
délutáni isteni tisztelet felváltva magyar és tót lesz. 

Agyagos, Csáklyó, Komarócz és Tót-Jesztreb leány-
egyházakban a délelőtti isteni tisztelet egészen olyan 
lesz mint az anyaegyházban. Az egyházi éneket, melyet 
eddig csak tótul tanítottak, ezentúl magyarul kell tanitani. 
Agyagosra nézve a lelkész tegyen jelentést arról, miképen 
véli ez utóbbit keresztülvihetőnek. 

136. Zemplén-Turány. Minden ugy mint Göröginyén. 
Alsó-Olsva" leányegyházban a délelőtti isteni szol-

gálat egészen olyan lesz mint az anyaegyházban, a hit-
elemzés azonban elmarad. 

137. Zemplén-Vásárhely. Amennyiben a hétköznapi 
misében nem volna eddig magyar ének, ezentúl felváltva 
magyar és tót lesz. A vasár- és ünnepnapi isteni tisztelet 



394 KELIGrIO. 

rendje pedig ez lesz : minden második vasárnap magyar 
ének magyar szent beszéddel, minden második vasárnap 
tót ének tót szent beszéddel. A délutáni isteni tisztelet 
felváltva magyar és tót lesz, a hitelemzés magyar, vala-
mint az egyházi ének tanítása is. 

Lazony és Morva leányegyházakban egyik vasárna-
pon magyar ének, magyar szent beszéd, másikon tót ének, 
tót szent beszéd. A hitelemzés elmarad, s az egyházi éne-
ket magyarul kell tanítani. 

138. Zsalobina. Itt eddig az egész isteni tisztelet tót 
nyelvű volt. Ezentúl a miseének felváltva magyar és tót 
lesz, a tót szent beszéd megmarad, de a misében magyar 
oltárbeszéd tartandó. A délutáni isteni tisztelet valamint 
a szent olvasó-ájtatossága felváltva magyar és tót lesz, a 
hitelemzés magyar. 

Jeszenócz és Kis-Domássa leány egyházakban a dél-
előtti isteni tisztelet olyan lesz mint az anyaegyházban. 

139. Zsebfalu. Minden ugy mint Dobón. 
Kis-Sáros leányegyházban a vasár- és ünnepnapi 

isteni tisztelet és énektanítás egészen olyan lesz mint az 
anyaegyházban. 

EGYHÁZI TÜD0SITÁS0&. 

Budapest, jun. 8. A munkácsegyházmegyei papság 
hódolata az apostoli szt. korona előtt. 

A munkácsegyházmegyei gör. kath. papság, főpász-
tora Firczák Gyula püspök ur vezetése mellett, történeti 
nevezetességű módon fejezte ki hódolatát az apostoli szt. 
korona előtt, még pedig junius 6 án x l i \ 0 órakor indult 
a hódolati menet kereszt elővitel mellett a Mátyás templom 
szekrestyéjéből a templom főbejárata felé, hol Gebé 
Viktor nagyprépost vezetése mellett 8 munkácsegyház-
megyei pap várta ő méltóságát nagyszámú vidéki papság 
s fővárosi intelligentia kíséretében. A jelvények előtt 
ő máltósága rövid imát mondott, ezután a „MHöraa" ének 
elhangzása után jelentőségteljes szavak kiséretében nemzeti 
szallaggal díszített s „A. munkácsi gör. kath, egyház-
megye hódolata jeléül" felirattal ellátott pálma koszorút 
helyezett a koronázási jelvények elé. 

Yjj'12-kor ő méltósága a püspök a herczegprimás 
elé vezette a hódolatos gör. kath. küldöttséget. A herczeg-
primás ő eminentiáját a püspök ur fenkölt, mindenkit 
lebilincselő s nagyszabású szavakban üdvözölte, mire a 
herczegprimás ő eminencziája biztosította a gör. katholi-
kusokat őszinte szeretete, s irántuk való legjobb érdeklő-
déséről, ama történelmi tényt hangoztatva, hogy századok 
folyamán a kárpátalji orosz nép a magyarnak mindig 
testvére volt s nem volt idő mikor vallását s hazáját 
hőn ne szerette volna. 

Esztergom, jun. 7. Az esztergomi katholikus kör 
házának felavatása. — 

Még a mult hó végén történt ugyan ; de hát mivel 
országos hatású esemény, hogy Esztergomban katholikus 
társadalmi élet alakult, emancipálva magát az uralkodó 
szabadelvűség által rádiktált hitközönyösség alól, s meg-

; indította a katholikus élet öntudatos s önérzetes önálló-
ságát, — visszatérünk reá. 

A ház felszentelését mult hó 28-án a bíboros herczeg-
primás képviseletében Boltizár József fölsz. püspök, érseki 

I vikárius végezte. A történeti nevezetességű aktus előtt és 
; után lelkes ünnepségek: isteni tisztelet, emlékfa-ültetés, 
! társas vacsora stb. folytak le, de én csak Mattyasovszky 

Lajos (világi) elnök avató beszédének közlésére szorít-
kozom, hadd lássa ebben az ősrégi egyházi lapban egész 
Magyarország Esztergom katholikus társadalmi életének 
ébredését, izmosodását és haladását. 

„Isten dicsősége hangzott fel első szónak, igy kezdé 
szónok, a kath. kör tagjainak ajkáról a mai ünnepély alkal-
mával, és azt hiszem, nem lehetett volna helyesebben válasz-
tani jelszót, e most megáldott otthon elfoglalásához. 

Engedje a mindenható, hogy, mivel rövid, de küzdel-
mes multunkban czélunkhoz, feladatunkhoz hivek maradtunk 
ezen, az ő dicsőségére megalkotott, most birtokba vett 
biztos otthonát a kath. kör, kegyelme segélyével minden 
időkre megtartani is képes legyen. 

A legnagyobb biztosítékot nyújtja erre az, ha minden-
kor szem előtt tartjuk a kath. körök főfeladatát, és minden 
körülmények között Istenbe vetett bizalommal hitünket 
megvalljuk, azt lehetőleg terjesztjük, annak tiszteletet köve-
telünk és szerzünk, nemcsak itt e falak között, vagy a 
család csendes körében, de nyiltan, künn a közéletben is, 
és ha egymást szeretjük, megbecsüljük, és támogatjuk. 

De nem szándékozom a kath. körök feladatáról ez 
alkalommal hosszasan értekezni, mert az mindnyájunk előtt 
ismeretes; hanem engedjék meg, hogy ezúttal a mi körünk 
keletkezése-, fejlődése, növekedéséről röviden megemlékez-
hessem. 

Még boldog emlékű Simor bibornok udvarának köré-
ben született meg a kath. kör eszméje, a szent Vincze egy-
letével egy időben, de nem volt ereje életének nyilvánosan, 
jelét adni, hanem csak lassan érlelődött, fejlődött. 

Az első évben csak „kis kör" volt a neve s összesen 
8—10 egyén tartotta fenn magánlakásán; második évben 
„papi körré" lett, hol ismét az egyházi férfiak jöttek össze, 
alig engedve alkalmat néhány világinak, hogy a kisdedben 
gyönyörködhessék. 

Talán éppen ezen, hogy ne mondjam a világi katholi-
kusoktól való elzárkózás, adta meg az első mozgató erőt, 
mely a kör kifejlődésére szükséges volt. 

De nagyban siettette azt, az ország szivében megala-
kult első kath. kör megnyitása is. 

Megkezdődött az alapszabályok tárgyalása, megállapí-
tása kevés kivétellel azok által, a kik a kör eszméjét első 
zsenge korában ápolták; nem csekély aggodalommal folyt 
a munka, és szorongva tekintettünk annak jövője elé, mert 
valljuk be, hogy Esztergom közönsége lelkesedik ugyan min-
den jó-, szép- és nemesért, de a mily hirtelen lángra kap 
nála a lelkesedés tüze, épp oly gyorsan hamvad is el, való-
színűleg azért, mert mindig és mindenben ugyanazon egy 
közönség felé irányul a kérő kéz a szükséges anyagi támo-
gatásért, mi valóban néha nagyon is kimeríti, az amúgy is 
minden oldalról igénybe vett közönséget. 

Bevallom őszintén,1 hogy én is szerencsés lévén, azon 
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kis körben részt vehetni, mely a megszülemlett első gondo-
lat megvalósításán, fejlesztésén működött, azon kételkedé-
semnek, bizalmatlanságomnak adtam kifejezést, miszerint 
ismervén a körülményeket, tartok attól, hogy az alapszabá-
lyok értelmében kötelező három évnél tovább nem leszünk 
képesek a kört fentartani. 

És az Isten végtelen kegyelme, mely nagyokat pusz-
tulni enged és kidsinyeket magasra emel, kiáradt a mi kis 
körünkre is, mert mi történt? 

Az alapszabályok tárgyalása alkalmával ivek bocsáj-
tattak ki tagok gyűjtése czéljából és Esztergom katholikus 
közönsége nem késett a kör megalakítását elősegíteni. Kövid 
néhány hét alatt annyi résztvevő jelentkezett, hogy az 
alakuló közgyűlés megtartható lett. 

Ezen közgyűlésen választatott meg az első tisztikar, 
ebből terjesztették fel az alapszabályokat miniszteri jóvá-
hagyás alá és ebből lett a küldöttség megbízva arra, hogy 
az alapszabályok értelmében kérje fel 0 Eminencziáját, 
kegyelmes főpásztorunkat a védnökség elfogadására. 

Midőn ez megtörtént, a vidéki katholikus körök elsője 
megalakult, az alapszabályok jóváhagyattak és 0 Eminen-
cziája kegyes volt veleszületett nemeslelküségénél fogva a 
védnökséget elfogadni; helyiségre volt szükség; a kört 
ebben is kegyelmes védnöke segítette ki zavarából, adva 
valóban nagylelkűen csekély évi bérért három évre oly 
helyiséget, a milyent hasztalanul keresett volna a kör, mert 
annál kényelmesebbet, alkalmatosabbat nem talált volna sehol. 

Aggódva vártuk a három év leteltét és régóta tárgyát 
képezte gondoskodásunknak az, miképen lehetne a körnek 
nyugodt otthont, saját házat szerezni és fennállását ily 
módon is biztosítani. 

És aggodalmunk nem volt alaptalan, mire félve gon-
doltunk, mitől rettegtünk — bekövetkezett. A szerződés 
lejártával 0 Eminencziája kegyelmes Védnökünk a lakást 
felmondta, szüksége lévén a helyiségre, hogy magasztos 
alkotásainak egyikét, a tanitó-képezdét azon telken fel-
építtesse. 

Szorult helyzetünkben, hosszas tanácskozás után, 
Istenbe vetett hittel és bizalommal azon határozatot hozta 
az ezen évi közgyűlés, hogy mindent meg kell kisérleni egy 
saját ház megszerzésére, mert a nélkül, mivel bérelni alkal-
mas helyiséget épenséggel nem lehetett, a kör fenállása 
kétessé válik. 

Eljutottunk tehát oda, hogy a felmerült körülmények 
miatt körünk feloszlásának katasztrófájával álljunk szemben. 

De a mindenható Gondviselés itt is megmutatta, hogy 
a benne bizókat el nem hagyja, s ott van legközelebb segítő' 
jobbjával, hol a veszély legnagyobb. 

A közgyűlési határozat kimondása után alig egy rövid 
hó alatt sikerült e házat megvásárolni és pedig a mgos 
esztergomi Főkáptalan kegyes jóindulata folytán, a tőle nyert 
kölcsönpénzen. 

Meg volt az óhajtott hajlék, azt azonban még átala-
kítani, helyrehozni és csinosítani kellett. Pénzünk épp ugy 
mint a megvételnél, itt is hiányzott de az általános öröm, 
hogy a kör fennállása biztosítva lett, oly lelkesedésben 
nyilvánult, hogy alig maradt tagja a körnek, ki körülmé-

nyeihez képest e czélra ne áldozott s adományával a jó 
ügyet elő ne segítette volna. 

És most, midőn az egész ország díszben áll, hogy 
szeretett hazánk ezeréves fennállását ünnepelje, mi is ünne-
pet ülünk, még pedig kettős ünnepet. 

Első sorban megházasodásunk ünnepét. Alig van kö-
zöttünk, ki ezen, az életben oly nevezetes ünnepet át ne 
élte volna; az egyházi férfiak, első szent miséjük : a világiak 
pedig családjuk megalapítása alkalmával. Gondoljunk mind-
nyájan azon boldog órára, és az akkor érzett öröm lepje 
el szivünket most, midőn e mindenkorra nevezetes napon, a 
kör megliázasodásának ünnepét üljük. 

De ha az öröm a földi boldogság első órájára való 
visszaemlékezésnél oly édes, mennyivel boldogitóbb az reám 
nézve, a kinek, midőn a három év letelte után a helyett, 
hogy a megjósolt feloszlás fölött szomorkodnám, minden 
kétkedésem daczára, a mélyen tisztelt tagtársaim szives 
jóindulatii bizalma folytán az a szerencse jutott, hogy a 
körnek az igéret földjét ne csak megmutassam, hanem abba 
be is vezethessem, és hogy a kör eddig ingatag sajkáját a duló 
viharok közt biztos révben tudhatjuk. 

Nincs talán senki közöttünk, ki a Mindenható különös 
kegyelmét fel ne ismerné azon sikerben, melyet a kath. kör 
teljesen vagyontalan állapotban ily rövid idő alatt elért és 
a vallásos meggyőződés a kath. öntudat ápolására, fejlesz-
tésére, terjesztésére ily szép otthont teremtett. Kell, hogy 

j Istennek tetsző legyen a kath. kör fennállása, melynek meg-
valósulásához kegyelme tárházából, oly szemmel látható 
segítséget nyújtott. 

Ünnepünk másik része, a nemzetével közös. Szeretett 
szép hazánk ezeréves fennállásának ünnepe. Annak a hazá-

I nak, melyet őseink vitézséggel, vérrel szerzettek, Isten iránt 
való hittel, bizalommal, a fejedelem, a koronás király iránt 

! való törhetlen hűséggel, a honalapítás alkalmával vérrel 
pecsételt szerződés és az alkotmány iránt való tisztelettel 
és ragaszkodással fentartottak ; jó és balszerencse közt 
küzdve, de soha el nem csüggedve kül- és belellenséggel 
szemben megoltalmaztak. Annak a szép országnak, a mely 
oly gazdag hatalmas folyóiban, délibábos rónáiban, egekbe 
nyúló, kincseket rejtő bérczeiben és virágos, termékeny völ-
gyeiben, a melyen kivül nincsen számunkra hely, és a hol 
nekünk élnünk s halnunk kell ; ennek a mi szeretett drága 
hazánk fennállásának ezeréves évfordulója. 

Ezt — a nemzetek életében oly ritka nagy ünnepet — 
zsenge körünk méltóbban meg nem ünnepelheti, minthogy 
otthonát, biztos uj otthonát, saját házát, fennállásának egyik 
legnagyobb biztositékát elfoglalja, használatba veszi, és ezzel 
az esztergomi kath. közönség vallásos társadalmi életét 
mozgásba hozó literévé lesz. 

Tegyünk mi is millénáris ültetést és ezen három 
szem diót, multunkat, jellenünket és jövőnket átlengő és 
nemzeti jelvényünk színeiben egyesülő hittel, reménynyel 
és szeretettel ültessük be kertünk földjébe a birtokbavétel 
és szeretett hazánk ezeréves fennállásának ünnepe emlékére, 
kérve a Mindenhatót, hogy keltse életre e szemeket, és 
növeszsze azokat nagyra, tegye azokat gyümölcsözőkké, épp 
ugy, — valamint létesülést engedvén körünknek, a;z st 
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nagygyá, virágzóvá, és szent czéljaiban gyümölcsözővé tenni 
kegyeskedjék. 

Teremjetek részünkre olaj ágat, a béke olaj ágát, hogy 
0 Eminenciája, kegyelmes védnökünk jelszava a pax, a 
béke, köztünk mindenkor meleg otthonra találjon. 

„Messze jártam, másutt is volt jó dolgom, 
Hej! de szivem, csak azt mondja jobb otthon." 
így énekel a költő, mi pedig gyakran tapasztaltuk 

dalának igazságát, hogy nagy útról hazatérve, mily jól esett 
saját otthonunkba megpihenhetni. 

Most már a kath. körnek is meg van a maga kellemes 
otthona, létének, fennállásának egyik fő biztositéka, de, hogy azt 
folytonosan, minden megzavartatás nélkül, örök időkre biz-
tosítva, nyugodtan élvezhessük, még más kellékekre is van 
szükségünk. 

Állhatatosnak kell lenni hitünkhöz, melyet Krisztus 
Urunk tanított, az apostolok hirdettek és a római kath. 
anyaszentegyház tart, és engedelmeskedni az előirott rende-
léseknek, mert az engedelmesség az erény-virágok illata, 
mely nélkül bármily szép és dus a csokor, mely azokból 
kötve lett, csak csekély értékű, szemkápráztató, tarka hal-
maz marad. 

Elpusztult hatalmas nagy nemzetek gyászos sorsa 
eléggé bizonyítja, mily veszedelmet szül az egyenetlenség, 
azért egyenkint és közösen ápolni kell teljes erőnkből egy-
más iránt a bizalmat, a barátságot, a szeretetet, a jó egyet-
értést, hogy törekvéseinket siker kövesse. 

Kedves otthonunk ezen szerény, de mindnyájunkra 
nézve örvendetes megnyitásának ünnepén körünk történeté-
nek, e legfontosabb, legnevezetesebb órájában, mit tehetnék 
egyebet; hozzánk, czélunkhoz, feladatunkhoz, törekvéseink-
hez méltóbbat, mint, hogy odajáruljak hivő lelkemmel a 
kegyelmek kiapadhatatlan forrásához és mindnyájunk nevé-
ben bizalommal, mély alázattal kérjem a Mindenhatótól, 
áldja meg e helyet, tartsa meg a kört, boldogítsa annak 
összes tagjait, és kérjem a boldogságos szűz Anyát, szere-
tett hazánk védő asszonyát, esedezzék vallásunk diadaláért, 
szeretett hazánk felvirágzásáért, hű népének javáért, szent 
Fiánál, a mi Urunk Üdvözítőnknél, ki bennünket soha el 
ne hagyjon, hanem egyesítse szivünket és elménket, akara-
tunkat, törekvéseinket abban, hogy itt is, mint midenütt 
csak az Ő, a Mindenható Isten dicsőségét keressük, és az ! 
legyen a mi jutalmunk és kiáltsuk egy szívvel, lélekkel : 

Isten áldd meg!" 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 

F e l h í v á s , 
a kath. egyházi és vi lági tanférfiakhoz, valamint a 

kath. tanügy barátaihoz. 

Köztudomásu tény, hogy a „Magyarországi kath. 
tanitók első nagygyűlése" f. évi julius hó 7., 8. és 9-én 
Budapesten megtartatik. E nagygyűlést rendező-bizottság 
tisztélettel felhívja az ország kath. tanférfiait és tanügv-
barátait,' hogy a nagygyűlésen minél számosabban megje-
lenni szíveskedjenek s résztvevő szándékukat a rendes tagok 
legkésőbb junius 15-ig, a nem rendes tagok julius lió l-ig 

1 bezárólag a rendező-bizottság irodájához „Népnevelő" szer-
kesztősége: Budapest, Szent-István-Társulat, Királyi Pál-
utcza 13. sz. a. bejelenteni ne terheltessenek. 

Tájékoztatóul idejegyezzük : 
I. A nagygyűlés tagjai: a) az egyházmegyék és kath. 

tanitó-egyesületek küldöttei; b) a 100-as bizottság; c) az 
állandó- és rendező-bizottság tagjai; d) a nagygyűlés tiszti-
kara, továbbá a felkért előadók és hozzászólók. 

II. A nagygyűlés résztvevő tagja lehet minden kath. 
tanférfiu (egyházi, világi egyaránt) kath. szülők és tanügy-
barátok, kik a fent kitett határidőn belül a rendezőségnél a 
tagsági jegy megküldését kérik. A nagygyűlés utóbb meg-
nevezett tagjai a gyűléseken tanácskozási és hozzászólási 
joggal birnak, szavazati joguk csak a rendes tagoknak van. 

A nagygyűlés tagjai (rendes- és résztvevő tagok) a 
következő kedvezményeket élvezik : 

1. Utazás. A nagymélt. kereskedelemügyi miniszter 
17.765 sz. rendelete alapján minden tag Il-od osztályú 
jegygyei az I-ső osztályon, III-ad osztályúval a Il-odikon 
és félmásodosztályuval a III-ik kocsi osztályban utazhatik. 
A kedvezményes jegyeket a rendezőségi iroda küldi meg a 
jelentkezőknek. A 400 frtot meg nem haladó fizetéssel biró 
tanítókat, óvó- és óvónőket ismételten figyelmeztetjük, hogy 
egy korábbi miniszteri intézkedés kapcsán az államvasuta-
kon és az-állam kezelése alatt álló más vonalakon, telje-
sen ingyen utazhatnak a kiállításra s igy a nagygyűlésre 
is. E kedvezmény elnyerése végett az iskolaszéki elnök 
által hitelesített dijlevél másolat csatolásával forduljanak 
kérőlevéllel az illető megye kir. tanfelügyelőségéhez, mert 
ez a hivatal van feljogosítva az igazolványok kiállítására. 

2. A jelentkező tagoknak kedvezményes lakásokat esz-
közölt ki a rendezőség és pedig : a) társaslakás egy terem-
ben 10—20 személy 32 kr. napibér mellett, b) Elkülönített 
fülkés lakás egyes családok és nők részére személyenkint 
50 krt. c) Egészen elkülönített szoba egy ágygyal napi 
70 kr.. bérért, a második ágy 50 krt. Ezeken kivül a jelent-
kezésnél vendéglői lakás is megrendelhető napi 1—2 frt 
bérért. Kérjük a tagokat, hogy jelentkezéseikkel egyidejűleg 
arról is értesítsenek, hogy e lakások melyikét óhajtják, mely 
naptól kezdőleg és hány napra lefoglaltatni ? 

3. Olcsó belépőjegyek a kiállításra. A nagyméltóságú 
kereskedelemügyi miniszter a nagygyűlésen résztvevő minden 
tag részére egy öt belépti jegyből álló füzetet az azért járó 
2 frt 50 kr. helyett 1 frtért engedélyezett. E jegyek a meg-
érkezés után szolgáltatnak ki az illetőknek. 

Kedves kartársak.! Az isteni Gondviselés ugy intézte, 
hogy a magyar kath. tanítóság régi vágya, hő óhajtása 
éppen édes hazánk ezeréves fennállásának örömévében 
teljesüljön, hogy ez örökké emlékezetes évben gyüljüDk 
először össze mint egy test és lélek ősi dicső multunkhoz 
híven, nyilt és őszinte hitvallást teendő kath. hitünk iránti 

! rendithetlen ragaszkodásunkról és kiapadhatatlan hazasze-
I retetünkről s hogy megalkossuk az uj ezredév hajnalán a 
! magyar kath. tanítóság testvéries szövetségét, mint egyik 
! legfőbb biztositékát e hazában a kath. népoktatásügy fel-
j virágoztatásának és életképességének. 

Csoportosuljunk azért minél nagyobb számban a nagy-
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gyűlés kibontott zászlója alá, hogy számbeli súlyúnkkal is 
hirdethessük erősségünket. 

Föl tehát a munkára, melyben : Istenért, a hazáért és 
a királyért — legyen jelszavunk! 

Budapesten, 1896. május hó 27-én. 

A rendező-bizottság megbízásából 

Dr. Palotay Ferencz, 
pápai praelatus, a rendező-bizottság elnöke. 

JJtóirat. Ujabban kifejezett kivánalom és eszközölt 
intézkedés kapcsán a nagygyűlés, a már megállapított szak-
osztályokon kivül kibővittetett a hitoktatási alosztálylyal; 
miért is a fenti felhívást különös figyelmébe ajánljuk a nt. 
hitoktató uraknak. Jelentkezéseiket szíveskedjenek ugyancsak 
a nagygyűlést rendező irodához intézni.* 

IRODALOM. 
Assisi szent Ferencz élete. (1182—1226.) Irta 

Bohnert Marián, sz. Fer. r. áldozár. A rendi hatóság jóvá-
hagyásával. Budapesten, 1896. 8-r. 471 1. Ára fűzve 2 frt, 
diszes vászonkötésben 2 frt 60 kr. Kapható a szerzőnél, 
Budapest, II. ker., Török-utcza 4. 

A hazánkban annyi rendtartománynyal biró, valamennyi 
szerzetes rend közöl páratlan elterjedettségnek s mindig nagy 
népszerűségnek örvendő sz.-Fer.-rend Magyarország beállott 
keresztény újjászületésében nagy szerepet van hivatva ját-
szani. E nagy hivatás teljesítése megindulásának örvendetes 
előjele e becses munka, mily gondviselésszerüen azt jelenti, 
hogy a nagy multu és nagy jövőjű népmissiós szerzetes 
rend lelkesen tekint fel, életének alkotójára és mintájára 
s kezd nagy lélekzeteket venni, nagy eszmékkel és czélok-
kal foglalkozni. 

Ez a mű mint-épületes olvasmány is előkelő helyet fog 
irodalmunkban elfoglalni. 

H I V A T A L O S . 

A pécsi papnevelő intézeti igazgatóság részéről 
közhírré tétetik, miszerint a pécsi seminarium növendékei 
közé felvétetni kívánók (concursualis) vizsgálata f. éyi 
junius hó 30-án és julius hó elsején fog megtartatni 

Azon gymnásiumi tanulók, a kik a 4., 5., 6., 7., 
osztályt jó sikerrel elvégezték, vagy az érettségi vizsgá-
latot sikeresen letették, és a kissemináriumba, illetve a 
8-ik osztályból a theologiai tanfolyamra felvétetni óhaj-
tanak, keresztlevéllel és iskolai bizonyitványnyal ellátva 
jun. hó 30-án a délelőtti órákban a seminariumi vice-
rektornál jelentkezzenek, a hol a további teendők felől 
is értesíttetni fognak. 

*) Nem mulaszthatjuk el megemlitesét annak, hogy e hit-
oktatási alosztúly beállítása a nagygyűlés szervezetébe főleg 
Bogisich Mihály budapesti prépost-esperes fáradhatatlan buzgól-
kodásának köszönhetö. Szerk. 

V E G Y E S E K . 
-f- A missió-kiáll i tást Budapesten, a nemzeti muzeum 

előcsarnokában, f. hó 7-én Stefánia kir. herczegnő ő fensége 
nagy és fényes közönség jelenlétében megnyitotta. Főpász-
toraink közöl az ünnepélyen megjelentek : Császka György, 
Samassa József és Mihályi Yiktor érsek urak, Dessewffy 
Sándor, Rimely Károly, Szmrecsányi Pál megyés püspök. 
Jung János fölsz. püspök urak és Fehér Ipoly pannonhalmi 
főapát. Ez alkalommal Wekerle Sándor dr. az engesztelési 
Rudolf-fogadalmi templomépítés országos bizottságának el-
nöke Stefánia kir. herczegasszony ő fenségéhez a következő 
lelkes beszédet intézte : „A főváros közvetlen szomszédságában 
kiegészítő részében a vallás életterén nyilvánuló kiáltó hiányt 
kívántunk pótolni,egy nagy társadalmi szükségletet kielégíteni, 
midőn a kispesti róm. kath. templom építésére vállalkoztunk s 
boldogult trónörökösünk emlékének kegyelettel véltünk adózni, 
midőn a létesítendő templomot „Rudolf-fogadalmiB-nak 
neveztük. E kiállitás, melyet a világ minden részében 
működő katholikus téritők, hivek közvetítésével, a népélet 
sok sajátságát feltüntető tárgyakból állítottunk össze s 
melynek helyszűke miatt csak első sorozatát bocsáthatjuk 
még közszemlére, jövedelmében, egyik anyagi segédeszközét 
képezi nemesczélu vállalatunknak. S azok az igaz vallásos 
meggyőződésben s a családi élet szentségében gyökeredző 
mély érzések, melyek fenséged lelkivilágának ritka gyön-
gyeit képezik, ma a nemes czélra való tekintetből körünkbe 
vezérelték fenségedet. Félek, hogy ellenök vétenék, hogy 
igaz fényöket csak kisebbitteném, ha bővebben foglalkoznám 
velők. Azért engedje meg, fenséged, hogy a bizottság mé-
lyen érzett háláját és köszönetét tolmácsolva kegyes meg-
jelenéseért, arra kérjem, hogy a kiállítást megnyitni mél-
tóztassék." — Stefánia özvegy trónörökösné a beszédre a 
következőképen válaszolt: „Örömmel csatlakozom kegyteljes 
vállalatukhoz s Isten áldását kérve működésük sikerére, az 
ennek czéljaira szolgáló kiállitást megnyitottnak nyilvánítom.'1 

— Fővárosi és vidéki paptársainknak ezt a maga nemében 
páratlan, szent czélu kiállitást ismételve a legmelegebben 
ajánljuk. Buzdítsák a híveket e kiállitás látogatására, 

— Vaszary Kolos bibornok hgprimás ur ő enjja 
titkárja Kohl Medárd dr kíséretében tegnap nyári üdülő 
helyére, Balatonfüredre utazott. 

— Háromnapi ájtatosság Jézus szent Szivének 
tisztelétére lesz a budapesti Jézustársaság Szent-Sziv tem-
plomában ; még pedig junius 12., 13. és 14-én. E három 
nap mindegyikén reggel 6 - 9 óráig Szentségimádás, este 
6 órakor pedig Szentbeszéd és áldás lesz. Junius 14-én 
vasárnap mint a főünnepen délelőtt 10 órakor ünnepélyes 
nagymise lesz. 

— Elismerés i l le t i meg a budavári koronázó tem-
plom plébánosát, Bogisich Mihály prépost-esperes urat azért 
a finom tapintatu lelkipásztori ügybuzgóságaért, melylyel 
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a szent korona kitételének templomában lefolyt ünnepséget 
alkalmas, ősi kath. ájtatosságra buzditó ének- és zene-
előadások rendezésével tartalmassá és épületessé tenni 
serénykedett. 

— Papszentelés Pécsett. Az elárvult pécsi egy-
házmegye számára ezidén a papjelölteket Cselka Nándor 
fölsz. püspöki, budapesti érseki vikárius ur fogja e na-
pokban fölszentelni. 

— Gyönyörű felköszöntőt mondott a zalaegerszeki 
néppárti gyűlés társasebédjén a pápára dr Stegmüller 
Károly szombathelyi püspöki helynök pápai praelatus. A 
helyszínéről beküldött remek beszédet egész Magyarország 
papságának élvezetére legközelebb közöljük. 

— Ajánlat. Egy pályavégzett papnövendék, kitűnő 
bizonyítványokkal, jő katholikus házhoz nevelőnek vagy más 
ehhez hasonló tisztességes állásra ajánlkozik. Kérjük pap-
társainkat, kik ily családot ismernek, hogy bennünket erről 
értesíteni s pártfogoltunkat az illető helyen ajánlani szí-
veskedjenek. 

— A honfoglalás a missiókiállitáson. A néprajzi 
missiókiállitás látogatói ezentúl 10 krajczár belépti díj 
mellett megtekinthetik a honfoglalás képét is. A kormány 
ugyanis megengedte a néprajzi missiókiállitás igazgatósá-
gának, hogy a tárlat látogatóinak, a főrendiház üléstermé-
ben levő honfoglalási képét, Munkácsynak az uj országház 
számára festett remekmüvét is megmutathassák. A 10 kr. 
beléptidijat a kispesti Rudolf-fogadalmi templom javára 
fordítják. 

— Üdvözlő távirat Pázmándynak. A nyitrai papság-
ból többen mult szerdai beszéde alkalmából a következő táv-
iratot küldték Pázmándynak : Nyitra, jun. 5. Pázmándy 
Dénes országgyűlési képviselőnek Budapesten. A kúriai bírás-
kodásról mondott, s annak kapcsán a katholiczizmust, s a 
magyar kath. papság hazafiságát méltató szerdai szép beszé-
deért fogadja forró hazafias köszönetünket. Európai látó-
köre, nagy tapasztalata, a felekezeti kérdés jelentőségének 
mély ismerete, valamint nagy műveltségével járó humánus 
érzése képesitette Nagyságodat arra, hogy a botorul üldö-
zött katholiczizmusnak igazságot szolgáltasson. A feldúlt 
béke helyreállítása érdekében adjon Isten a hazának Nagy-
ságodhoz hasonló gondolkozású sok hazafit. Rólunk nyit-
raiakról való szives megemlékezéseért külön is fogadja 
köszönetünket. 

— Az eperjesi gör. katl i . székesegyház dr. Vályi 
János püspök nagylelkűségéből már a múltban számos 
értékes egyházi szerrel gazdagodott, mely kincsekhez a bő-
kezű főpásztor legújabban egy remek kivitelű drága arany 
szentségtartó-kehelv adományát csatolta, bő kárpótlásul a 
mult évben ismeretlen tettesek által elrabolt csekélyebb 

értékű kehelynek. A gondos egyháznagy egyébként egyház-
megyéjében nagy örömet okozott azon kitüntetésekkel, me-
lye'ket három jeles papja részére a római szentszéknél 
kieszközölt, ugyanis : Sass Bertalan éneklőkanonoknak, az 
ifjúság valláserkölcsi nevelése s a tanügy terén szerzett 
érdemeit és mint püspöki vikáriusnak az egyházmegyei 
ügyek vezetésében kifejtett lankadatlan fáradozását jutal-
mazni óhajtván, részére, ki különben a pápai jubileum 
alkalmával a püspöknek római útjában kísérője volt. a 
praelátusi méltóságot; Janiczky Bertalan részére, a pap-
képzés és nevelés nehéz és felelősségteljes munkássága 
elismeréseül a pápai kamarási ; és dr. Bereczky Manó 
csarnói lelkész részére, a tudományok terén kifejtett sikeres 
törekvéseiért a pápaikápláni kitüntetést eszközölte ki. 

— Az uj Rector Magnificus. A budapesti kir. 
magyar tudomány-egyetem 16 tagból alakult rektor-választó 
tanácsa f. hó 7-én a hittudományi karból dr. Bognár István 
nv. r. tanárt választotta meg rektorrá az 1896/7-iki iskolai 
év idejére. Gratulálunk! 

— A kath. tanítók mi l léniumi fogadalmi zászlója 
elkészült s Budapesten Szüts és Társa kereskedésének 
kirakatában látható. Ugy értesülünk, hogy a budapesti járó-
kelő közönség nagy elragadtatással szemléli a művészi kivi-
telű lobogót. 

— ür napja. Nagy ünnep, a hitélet virágzásának 
fokmérője. Kiválóan megható ott, hol latin és görög 
szertartású hivek vegyesen laknak s a két ritus az 
Oltáriszentség előtt egy hitéletté összeolvad. Mily meg-
hatók s az egy hitben való létre nézve mily csattanósak az 
oly jelenetek, mint például az eperjesi és az ungvári Ur 
napja. Amott a gör. kath. püspök dr Vályi János a gör. 
kath. papság élén egész végig részt vett az Ur napja 
ünnepében. Ungvártt processio közben az Oltáriszentség 
előtt Gebé Péter munkácsmegyei gör. kath. papnevelő-
intézeti tan. felügyelő hirdette az Oltáriszentségben való 
csodák éltető hitét. Jelen volt pedig a két ritusu hivek 
valláságának e testvéri ölelkezésén „a latÍD, valamint a 
gör. kath. hivek beláthatatlan sokasága", a mint az 
eperjesi tudósítás a „S. K."-ben mondja. 

— Sajtóhibaigazitás. Az előbbi szám 383. 1. budapesti 
tudósításában, 13. sor alulról, crisis helyett eritis ; u. o. az utolsó 
sorban individualizmus helyett individualizmusa ; 384. 1. 12. sor 
felülről s azok helyett sok; u. o. 27. sor érijük után pont teendő' 
s jun. 3-iki helyett Jun. 3-iki olvasandó. 

SHF" Felhivás ! 
T. féléves olvasóinkat az előfizetés megújítására 

kérjük. 

TARTALOM. Vezéreszmék ét Tanulmányok • Milléniumi királyi nyilatkozatok. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — 
Apponyi Albert gróf ünnepi beszéde az egyetemi ifjusá? milléniumi zászlószentelésén. — Egyházi Okmánytár. Az isteni tisztelet rendje 
a kassai püspöki egyházmegye hatósága alá tartozó plébániákon az 1896-iki augusztus 15-étől kezdve. — Egyházi Tudósítások : Bu d a p e s t ; 
A mankácsegybázmegyei papság hódolata az apostoli szt, korona előtt. — E s z t e r g o m . Az esztergomi katholikus kör házának fél-

avatá a. — Kath. Tevékenység. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

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

Budapest. 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 



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

Budapesten, junius 13. 48, 

D I K É V F O L Y A M . 

Megjelenik e lap heten- § 
ként kétszer : j 

szerdán es szombaton. : 
Előfizetési dij: \ 

félévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 frt. Ê 

Szerkesztő lakása : \ 
Budapest. : 

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

küldemény czimzendő. E 

j Előfizethetni E 
E binden 
E kir. postahivatalnál : E 
E Budapesten a szerkesz- E. 
E tőnél, és Nagy Sándor E 
E könyvnyomdájában, E 
E IY., Papnövelde-utcza z 
\ 8. sz. alatt, hova a ^ 
E netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott E 
E levélben, intézendök. E 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok : A kath. egyesületek országos kongresszusa. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — 
Egyházi Tudósítások : B u d a p e s t : Hova forduljunk ? — Z a l a - E g e r s z e g . Stegmüller Károly püspöki helynök falköszöntő^e a 

pápára. — Irodalom, — Vegyesek. 

A kath. egyesületek 
országos kongresszusa. 

A kath. egyesületek orsz. kongresszusa, — 
melyre i m m á r serényen fo l ynak az előkészületek 
és meg indu l tak a jelentkezések is, — a mi l lé -
n i u m i ünnepségek zajában, az ezeréves nagy év-
forduló a lka lmábó l nagy fontosságú, be lá tha ta t lan 
eredményű ka tho l i kus akczió leend, me lynek 
jelentőségét szem e lő t t ke l l t a r t a n u n k m indnyá-
j unknak , hogy kongresszusunk nagy, impozáns 
és hata lmas aráuyu legyen, mé l tó mihozzánk, 
mé l tó a magyar kathol icz izmushoz. 

És pedig ket tős szempontból t a r t h a t számot 
k i vá ló je lentőségre, k ivá ló fontosságra ez a kon-
gresszus. 

Először t e k i n t e t t e l a jelenre, a m a i hely-
zetre, a katho l icz izmus ma i á l lapo tára Magyar-
országon. 

A m i l l é n i u m i ünnepségek zajában ez a kon-
gresszus lesz úgyszólván az egyet len t isz tán ka-
tho l i kus manifesztáczió, melyen azok, k i k a kon-
gresszus nap ja iban összegyülekeznek i t t a fővá-
rosban, a hona lkotó szent I s t ván k i r á l y ünnepén, 
az ő á ldo t t szent Jobb ja körében, n y i l t és ha-
tá rozo t t h i tva l lás t fognak tenn i , ország-vi lág 
előt t , hogy Magyarország még ma is, az ezredév 
végén, fenállásának, nemzet i létének ezredik év-
fo rdu ló já t ünnepelvén, katholikus ország, hogy fiai-
nak szivében él a hűség, a benső ragaszkodás a 
hi thez, me lye t szent I s t ván te r jesz te t t el közöt-

t ünk , az egyházhoz, m e l y t ő l szent I s t ván a szent 
ko roná t nyeré, a koronához, mely Magyarország 
ka tho l i kus je l legének legelső ki fejezője, a k i r á l y -
hoz, k i u tód ja I s t vánnak a hata lomban, az apos-
t o l i jogokban, a nép szeretetében és hódolatában. 

Egy nagyfontosságú kath. manifesztáczió, kath. 
hitvallás leend tehá t ez a kath. kongresszus, me-

\ >> - r 
(yen tanúságot teendünk arró l , hogy ka tho l i ku -
sok vagyunk, h i t ünkhöz ragaszkodunk, h i t ü n k e t 
szeret jük, ér t^ é ln i és ha ln i készek vagyunk. 

De meg lesz ennek a kath. kongresszusnak 
jelentősége a j'óvore nézve is. 

Nincs kétség benne, hogyha Magyarországon 
a katho l icz izmus rég i fényét , rég i ha ta lmá t rég i 
erejét v isszaakar juk á l l i t an i , ha a ka tho l i kus 
eszméket, a ka th . meggyőződést ú j ra érvényre 
a k a r j u k emelni , a legelső és legnagyobb súly t a 
társadalmi tevékenységre k e l l f ek te tn i . A társadal-
m a t ke l l ka tho l ikussá t e n n i ismét, a tá rsada lmat 
ke l l v iszavezetnünk Istenhez, a temp lomok el-
h a g y o t t o l tára ihoz, a gőgösen megtagadot t ka th . 
elvekhez ; a tá rsada lmat k e l l magunkhoz füznünk 
az érdek, az összetartozás, a meggyőződés, a lel-
kesedés sokféle szálaival, hogy ragaszkodjék hoz-
zánk, hű ós k i t a r t ó legyen zászlónkhoz. 

A tá rsada lmat befolyásolni , hozzája fé rn i , 
eszméinket, e lve inket a társadalomba visszaplán-
tá ln i , a leghathatósabb eszköz, a leghathatósabb 
eszközök egyike az egyesületi élet, egyesületi tevé-
kenység. Az az egyesület i tevékenység, me ly 
összegyűjt i , t ö m ö r í t i a ka tho l i kus fér f iakat , hogy 
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erősitse, ápol ja bennük a ka tho l i kus e lveket 
és ka tho l i kus meggyőződést ; az az egyesü-
l e t i tevékenység, mely segélyt, balzsamot h in tve 
a fá jdalom és nyomor sebére, a segélylyel visz-
szaveszi a h i t e t is a szenvedők haj lékaiba, az az 
egyesületi tevékenység, mely erős kézzel karo lva 
fe l a társadalom anyagi érdekei t , ezzel a leg-
nagyobb, leghatalmasabb eszközzel fűz i magához 
a nép m i l l i ó i t . 

Midőn tehá t a kathf egyesületek országos 
kongresszusa a társadalmi munkának éppen ezen 
ágát, az egyesület i tevékenységet teszi megbe-
szélés tá rgyává ennek i rány í tásá t czélozza: k i fe-
jezést tesz arról, hogy Magyarország nemcsak most 
katholikus ország még, de a jövőben, az uj ezredév-
ben is katholikus akar maradni,, hogy a katholikus 
elveket , a katb. eszméket régi fényükben, régi 
erejükben és ha ta lmukban aka r juk visszaál l í tani . 

A katb . egyesületek országos kongresszu a, 
tehát egy nagy jelentőségű katholikus és nemzeti 
hitvallás leend ugy a je lent , m i n t a jövendőt 
i l le tő leg. 

De csak ugy, és csak is akkor , ha ez a 
kongresszus ugy lefolyását, m i n t kü lönösen tag-
jainak számát t e k i n t v e mé l tó lesz a magyar ka-
thol iczizmushoz, ha annak a l ka lmábó l sz. I s t ván 
k i r á l y sér te t len szent Jobbja köré gyülekeznek 
mindazok, k i k e hazában a katho l icz izmust kép-
v isel ik , hogy h i tben, lelkesedésben, meggyőződés-
ben, törekvésekben egyesülve egymással tegyék 
le ezt a h i tva l lást , azt a nagyszerű fogadalmat , 
melynek alapján i ndu lha tunk az u j ezer év felé. 

Gyul lad jon fel tehá t a lelkesedés szent tüze 
m indnyá junk szivében, sorakozzunk m i n d a k i -
b o n t o t t zászló alá tet tekre, kész, munkára szom-
jazó szent aka ra t ta l szivünkben. Fel a kath. 
kongresszusra!*) Dr.Gyürky Ödön. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Purt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
'i Folytatás,) 

I I . íme egy második eset, melyné l a rög tön i 
és tel jes gyógyulást oly prvos konstatá l ja, k i 43 
évig észlelte a beteget. 

Dr Galisson a Maiue - e t -Lo i re megyéből 
j e l en t i . egy beteg meggyógyulását, ak i t ő 27 évig 

*) Laputik mii denkor nyi tva áil ennek a korszakot 
j e l ező nagy ügynek . Szerk. 

kezelt. Az i l l e tő cs ipőizület i lobban szenve-
det t a végtag megrövidülésével , a jobb térd izü le t 
megnagyobbodásával és merevségével és ugyan-
ezen o lda l i cs ipőárokban számos mir igy-duzza-
nat ta l . 

1872. augusztus 27-én a beteg visszanyeri 
a bar langná l összes izülete inek mozgékonyságát. 
A j obb t é r d kerü le te is ma jdnem egyenlő 
nagy a baléval s az al test sem m u t a t többé sem-
m i n e m ű daganatokat, 

Dr Galisson jelentése végén ezen meggyó-
gyulás je lentőségéről a következőket mond ja : 

Géhier Marg i t , 59 éves, születet t és l a k i k 
Rochefor tban (Loi re mel le t t ) , angersi kerü le t , 
l ymphat icus , vagy jobban mondva, scrophulot icus 
a lka t ta l , vérének roirsz összetétele m i a t t i f júsá-
gában sok m i r i g y betegségeken men t keresztül. 
M időn 1846-ban nővéremnél szolgált, leesett. Az 
esés heves fá jda lmakat okozot t nek i a jobb csipőizü-
letben s ké t év i ma jdnem tel jes nyuga lomra 
kárhoz ta t ta . A jobbo lda l i csipőizület lob minden 
tüne te fe l lépet t nála. Fö l té t l en nyugalom, bécsi 
pastával va ló gyako r i edzés s a betegség, vala-
m i n t a beteg vérének á l lapota á l ta l igénye l t 
belső kezelés legalább anny iban vezettek javu-
láíhoz, hogy t i zenöt éven át, bár fáradságosan, 
de egy szolgáló teendői t mégis elvégezhette. Az 
e m i i t e t t kerü le tben ugyanis orvos gyakor la to t 
fo l y ta tok . 

Habár a nehezebb házi m u n k á t egy k isegi tő 
cseléd ve t te át tő le, mégis t i zenöt éven keresz-
t ü l sokat ke l l e t t szenvednie. 

1872. ápr i l i sban a csipőizület i fá jda lmak s 
az i zü le t i savógyülem hevesebben lépnek fel, m i n t 
valaha. Hólyaghúzok, j ó d k a l i u m m a l és óp iummal 
való beecsetelések megnyug ta tó lag ha to t tak s 
csökkente t ték az elválasztást. A té rd azonban 
m i n d i g jobban és jobban dagadt s végtére egé-
szen merev lett . 

Ez a szomorú á l lapot 1872. . év augusztus 
havá ig vá l tozat lan maradt . 1872. augusztus 25-én 
ugyanis rokonok és barátok társaságában Lour -
desba tö r ténő zarándoklásra vá l la lkozot t , jó l lehe t 
mindenünnen komo lyan lebeszélték az épp oly 
fáradságos, sőt reá nézve minden tek in te tben 
veszedelmes ú t ró l . 

Augusztus 27-én érkezett meg a jelenések 
bar langjához, azonnal megkezdte imá já t és a 
legkisebb nehézség né lkü l t iz' perczig té rde l t 
m indké t térdén. Ezután fe lke l t s érezte, hogy 
most már mankó né l kü l j á rha t . 
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I i á r o m év ig v ise l t beteg té rd izü le tén rug-
gyantábó l nyomókötést . Ez a kötés, m e l y kü lön-
ben szorosan feküd t a térdhez, a kápo lná tó l 
Lourdes városába vezető u t o n meglazul t s leesett 
a lábról . A kötést Lourdesban hagyta, m ive l szá-
mára szükségtelenné vá l t . 

K é t napra rá augusztus 29-én társa iva l el-
u tazot t . 

Pauba érkeztekor o ly kedv szállta meg? 
hogy bár rokona i lebeszélték, bo t és másnemű 
támasz segitsége né l kü l IV . Hen r i k várának 
terhes megmászására vá l la lkozo t t . 

Hogy lakására érkezhessék Poissonière ál lo-

máson a vona t ró l való leszállása u tán még 3 

k i l o m é t e r n y i u t a t ke l l e t t gyalog megtennie, am i 

legkevésbbé sem esett nehezére. 

M ió ta Rochefor tba visszajött , á l l i tása szer int 

semmi fá jda lmat többé nem érzett , sem meden-

czéjében sem térdében, sem a csipőcsont tá jékán, 
ho l hosszú időn keresztül a v izsgálatná l j ó k o r a 
daganatot lehe te t t érezni, mely rosszindulatú, 
megkeményedet t m i r i g y e k k e l t e l t tusak t a p i n t a t u 
vo l t . A jobb térd izü le t működés képessége azo-
nos vo l t a baléval, épp ugy a j obb t é r d kerü le te 
is megfe le l t a balénak. Augusztus 30-án Lourdes-
ből való visszajövetele napján Géhier á l ta lános 
á l lapota ugyanaz vo l t , m i n t ma. 

Ezt a szerencsétlen te remtés t negyvenhárom 
éven át észleltem, m in t orvos és gyógyíthatatlannak 
t a r t o t t am , amenny iben ez természetes gyógyszerek 
használatától függ. 

M ive l az esetet tüzetesen ismerem, nyugod t 
le lk i i smere t te l merem á l l i t an i : 

A rög tön i és tel jes gyógyulása ezen idü l t , 
m i n t föntebb eml i t ve v o l t szövődményes bánta-
lomnak ar ra kényszeri t , hogy egy te rmészet fö lö t t i 
erőnek beavatkozását vegyem föl. Öt hónap ig 
észleltem, vá j jon a kedvező eredmények á l lan-
dók-e i s ; csak azután foga lmaztam ezt a je -
lentést. 

Rochefort , Lo i re me l l e t t (Maine-et-Loire) , 
1875. jun. 30-án. 

Galisson P. 
43 év óta e helyt gyakorló orvos.*) 

I I I . Rákbetegségnek csodálatos gyógyulása 
a lourdesi viznek egyszeri használatára: 

„ D r Mar te l Béziers-ből 1876. szeptember 
16-áról ke l tezet t véleményében azt i r ja , hogy 
egy Moreau Mar ia nevezetű apáczánál a j obb 
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*) Boissarie 169' stb. í . ' 

emlőmi r igynek egy k idomborodó, egyenetlen fel-
sz inüu j kép le té t gyógykezel te, me ly v i l lámszerű, a 
jobb karba kisugárzó fá jda lmakat okozot t . A da-
ganat gennyedésbe men t á t : a genny je l lemző 
vol ta, a beteg senvves arczszine, ú g y m i n t a több i 
tünetek, em lőm i r i gy - rák ra engedtek következ-
te tn i . D r Ma r t e l a m p u t á t i ó t (csonkitást) a ján lo t t , 
később azonban e lá l l t a t tó l , m e r t fél t , hogy a 
beteg nagy fokú gyengesége m i a t t nem á l l ja k i 
a műté te t . 

E t t ő l kezdve az orvos csak a seb szükséges 
fer tő t len i tésére szor í tkozot t , m i v e l a ba j t gyó-
gy i t ha ta t l annak és a ha lá l t nemsokára bekövet-
kezendőnek t a r t o t t a . 1876. augusztus 14-én a 
beteg gyógyu l tan m u t a t t a be magát dr Mar te l -
nek, s tény leg nem v o l t többé sem daganata, 
sem gennyedése, sem fá jdalma. — Már csak egy 
vonalas fr iss heg v o l t ta lá lható . A betegnek, k i 

; még egy nappal ezelőtt egy ik o ldalára görbe 
vo l t , most már egyenes v o l t a tartása. Tény leg 

I ugy vo l t , a m i n t mondá, meggyógyu l t . Augusztus 
3-án ugyanis az egész ko los tor a beteggel egye-
temben egy k i lencznapi áj tatosságot kezdet t el 
a m i lourdesi szent Asszonyunkhoz. Annak utolsó 
éj jelén lourdesi v izzel borogat ták a beteg helyet . 
A testvér e la ludt székében ; két óra mú lva föl-
ébredt, megér in te t te kezével me l l é t s azt ta lá l ta , 
hogy a daganat tel jesen e l tűn t . 

,Ennek a gyógyulásnak gyorsasága — i r j a 
dr Mar te l , — elégséges annak bebizonyítására, 
hogy ez a tény a természetes rendet fe lü lmúl ja . 
A né lkü l , hogy tévedéstől kel lene fé lnünk, amaz 
esetek közé sorozhat juk, melyek m inden t ek i n -
te tben ós v i lágosan a te rmésze t fö lö t t i je l leget 
v ise l ik magukon. ' * ) 

IV . A szembetegségek közü l legérdekesebb a 
következő eset: 

„1890. augusztus 2-án Y i o n - D u r y Ferencz 
ké to lda l i ideghár tya leválásból gyógyu l t meg, 
me ly hót év e lő t t tel jes vakságra vezetett . 

Bajának tö r téne té t és meggyógyulását 
annak legapróbb részleteivel oly hűen és o ly 
k imer í tően beszéli el, hogy még orvos sem 
t u d o t t vo lna tel jesebb ós b izony i tóbb tudósi tást 
foga lmazni : 

1882 november közepe tá ján estel i 6 ó rá tó l 
kezdve őrszolgálatra l e t t e m a városba k ikü ldve. 
Csak úgy szakadt az eső, én , és baj társa im 
majdnem bő rünk ig áztunk át. É j fé l tá jban a 

1 " ' *) Boissarie id •/.. munka 199, 200 i: 



402 KELIGrIO. 

városház-kávéházban tűz ü t ö t t k i . Az ol táshoz 
k é r e t t e k el bennünket . A r r ó l v o l t szó, hogy a 
felső emeletek négv l akó já t k e l l k i r agadn i a 
l ángok közül . Segítségükre s ie t t ünk s fáradsá-
gunka t azoknak szerencsés megmentése á l t a l 
j u t a l m a z v a l á t t uk . Egy a j t ó fe lny i tásáná l ha ta l -
mas l áng csapot t f e l é m ; e t t ő l a p i l l a n a t t ó l 
kezdve látókópességem anny i r a gyengü l t , hogy 
egy negyedév leforgása a l a t t e lveszte t tem szemem 
v i lágá t . A d i j o n i kó rházban haszta lan k i só r l e t t ék 
meg a legkü lönbfé lébb szereket. K é t o l da l i 
i deghár tya levá lás t á l l a p í t o t t a k meg ná lam és 1883. 
május 24-én 1 SO f ranc kegyadománynya l csalá-
domhoz kü ld tek vissza. M i n d e n k i sa jná lkozo t t 
szomorú sorsom fö lö t t . N a g y o n sokat k e l l e t t 
Bourgban ós Be l l yben u tána j á r n o m , hogy a 
kegyadomány egyszerű megúj í tása h e l y e t t k iadóbb 
n y u g d i j a t kaphassak. 

1881 j ú l i us 11-ón k a p t a m meg a 600 f ranc 
n y u g d i j a m a t ós a végelbocsátásomat. N e m sokára 
a r r a ösztönöztek, hogy tegyek t ovább i lépéseket 
n y u g d i j a m felemelése czél jából. E r re a czélra 
a d o t t kezemhez Dor ú r egy szeptember 16-áró l 
ke l t eze t t vé leményt . Ez a vé lemény i gy hangz ik -

„ A l u l i r o t t med. dr, l y o n i lakos Quai de la 
Char i té 2, k i n y i l a t k o z t a t o m , hogy a leköszönt 
ka tonának , V i o n - D u r y n a k L a l l e y r a t - b ó l (Nan tua 
kan ton , A i n ) m i n d k é t szemén i deghá r t ya leválása 
van. Habár a balszem i deghá r t yá ja i smét elfog-
l a l t a eredet i he lyé t , még sem t u d j a a vi lágossá-
go t a sötétségtől m e g k ü l ö n b ö z t e t n i Jobb szemé-
ve l V i o n - D u r y a l ig t u d ö t u j j a t o lvasn i 30 cm. 
távo lságra , ennek köve tkez tében a legcsekélyebb 
szo lgá la t ra is kép te len és te l jesen vaknak és 
g y ó g y í t h a t a t l a n n a k tek in tendő . 

Lyon , 1884. szeptember 16-án. 
D r Dor . " 

Ugyanaz év augusztus havában Lausanneban 
•dr Du four M.-et egy k i t ű n ő szemorvost a k a r t a m 
consu l tá ln i . M i v e l azonban t á v o l vo l t , tanársegéde 
Y e r r e t ú r v izsgál t meg ós k i j e l en te t te , hogy ez 
el len nem lehet s e m m i t tenn i . 

A c o n f o r t i (Bel legarde me l l e t t , A i n ) kórház-
hoz f o l y a m o d t a m há t fe lvé te l vége t t és 1890. 
j u l i u s 16-án é rkez tem oda. 

K é t vagy h á r o m napra belépésem u t á n 
Lu j za testvér igy szólt hozzám: „Szegény ember, 
-ön még nagyon is fiatal (harmincz éves) arra, 
h o g y v i l ág ta lan legyen. H a van b iza lma ós nagy 
«zeretete a szent Szűz i r án t , ugy az ő közben-

já rásáva l legalább anny i ra vissza fog ja n y e r n i 
szeme v i lágá t , hogy vezető n é l k ü l j á r h a t . 

Nap-nap u t á n i sméte l ték ezen szavakat 
Lu jza, de kü lönösen M á r t h a testvér . Az u t ó b b i 
m é g hozzá t e t t e : „Ha l lgasson ide csak, a gyer-
mekeke t f og juk önér t imádkoz ta tn i , m e r t a gyer -
mekek imádsága gyak ran csodákat mive l . A d o k 
önnek lourdes i v izet . Azza l mossa meg szemét 
háromszor és ha nagy a b iza lma ugy meg-
g y ó g y í t j a a Szent Szűz." Fe le le tem á l landóan 
ugyanaz v o l t : „ n e m érdemlem m e g ! " 

Mégis egy k i l encznap i áj tatosságba kezdtem, 
me ly pén teken augusztus 1-ón végződöt t . E napon 
semminemű j a v u l á s t sem éreztem. Egy napra 
rá emlékez te t tem a t es t vé r t ígéretére és egy 
kevés lourdes i v i ze t ké r tem. Néhány p i l l ana t 
m ú l v a j ö t t M á r t h a tes tvér egy üvegcse lourdesi 
vízzel. Az asztalra á l l i t á ezen szavak kíséretében : 
„Ferencz, íme i t t á l l az asztalon." 

— De hát , j ó tes tvér , hogyan k e l l a lourdesi 
v i ze t használn i? Borogatás t k e l l vele cs iná lnom? 

— Nem, egyszerűen már tsa bele ú j j á t ós 
s imí tsa vele végig szemeit. 

— S eme l le t t m i t imádkozzam? 
— M i kedves lourdes i asszonyunk, v a g y : 

Már ia , k i bün n é l k ü l f o g a n t a t t á l ! 

— De, j ó tes tvér , ha tudná, én n e m érdem-
lem m e g ! . . . kü lönös e lőérzetem v a n , . . . nem tu-
dom, hogy m i l e h e t . . . vá r j on , hagy jon engem 
most békében! 

,Az ágyra v e t e t t e m magam, o ly fá radt 
v o l t a m . . . m e g f o g t a m az üvegcsét és i smét le 
a k a r t a m tenn i , de kezem görcsösen szor í to t ta 
az asz ta lon . . . haboz tam. . . l e í r h a t a t l a n küzde lem 
v o l t : Lehetséges vo lna -e? . . . Te g y á v a . . . Csak 
n e m lesz m i n d i g az ördög az ú r ! . . . Heves 
mozdu la t t a l összetör tem a dugaszt s nagy nehezen 
k i h ú z t a m a t ö b b i részét." Bo ldogu l t Chanel ón 
n e m vagyok mél tó , k ö n y ö r ö g j Te a szent Szűznél 
szemem v i l ágáé r t . " 

Háromszor m á r t o t t a m be jobb m u t a t ó 
u j j ama t a lourdes i vízbe s háromszor s im í to t -
t a m vég ig szemeimet, az u to lsóná l heves fá j -
da lma t éreztem, m i n t h a kés metszené keresztü l 
szeme imet . . . A tes tvér tévedet t . A m m o n i a k o t 
adot t . H o g y meggyőződjem, a jka imhoz emel tem 
az üvegcsét, s a l i g i t t a m egy cseppet belőle, 
m i d ő n egy csapásra v isszatér t szemem vi lága, 
o ly gyorsan, m i n t egy puskalövés. Képes v o l t a m 
a k á r p i t o t az ab lakkereszteket megkü lönbözte tn i . 
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„Simon, Simon, én lá tok . " (Ez vo l t az ágyszom- I 
széclom.) „ H í v j a be gyorsan a testvéreket . „ E g y 
másik beteg, k i még nem feküdt le az ágyba, 
ezen szavakkal közeledet t fe lém: „ H a va lóban . 
lát , úgy mond ja meg hogyan vagyok öl tözve." j 
„Önnek k ö t ö t t ruhája, nyakkendője ós ka lap ja 
van." — „Tényleg, ő l á t ! " Ezután s ietet t a 
testvéreket tudatn i , azok sietve jönnek elé. 

,Eközben fö lke l tem. A testvérek fekhe lyemre 
támaszkodva ta lá l tak , kezemben az üvegcse lour-
desi vízzel. F e l k i á l t o t t a m : 

„Lehetséges-e, való ez! . . . óh I s tenem! 
Is tenem! végre ! . . . Ó szent szűz Mária, j ó 
A n y á m , m i l y j ó vagy t e ! . . t Ah , szegény 
Anyám, te o ly sürgősen k ö t ö t t e d szivemre, hogy 
tegyem ezt. H a lá tná l , m i l y boldog l enné l ! Mi ly 
szerencse, hogy e házba j ö t t e m ! " . . . Térdre 
r o g y t a m és f e l k i á l t ék : „ Imádkozzatok , imádkoz-
zatok tes tvé rek" , s közösen m o n d t u n k el egy 
imát . 

Lassankint fe l i smer tem hang juk ró l az egyes 
je lenlevő személyeket. I g y szól tam Gábr ie l la test-
vérhez: „ A h , hogy van ö l tözve ! Ön o ly fehér 
f á t yo l t visel, m i n t D i j onban a testvérek. — Ez 
tehá t ön M á r t h a testvér , járása u tán sokka l 
fiatalabbnak t a r t o t t a m . " „ Á l l í t s á t o k fé l re a l ám-
p á t " mondá Lu jza testvér , „ a vi lágosság még 
megár tha t szemeinek!" — „ N e m , nem, hagy juk 
csak, nem tesz semmit . " K ö n y v e t nyú j t o t t ak , 
néhány monda to t elolvastam. — „ M á r t h a test-
vér , i t t van szemüvegem,*) nincsen szükségem 
többé rá, v igye el a kápo lnába; j e r ü n k oda m i 
is, hogy há lá t adjunk az Is tennek." 

Vasárnap reggel 6 órakor je len v o l t a m a 
szent misén s a szent áldozáshoz j á ru l t am. K ö n y -
ve t ké r tem, hogy az előkészítő imádságukat el-
olvashassam. Felemelkedtem, hogy az U r vacso-
rájához já ru l j ak . A con fo r t i ka tho l i kus iskola 
igazgató testvére, ak inek a csodáról még tudo-
mása nem vo l t , vezetn i akar t . Értésére adtam, hogy 
nincs többé ar ra szükségem. A hálaadás végével 
a pap a „Magn i f i ca t " -o t kezdte énekelni. 

,Ezen i dő tő l fogva o ly j ó l lá tok , m i n t husz 
évvel ezelőtt. Szombaton augusztus 16-án e lk í -
sértem a le lkészt Bourgba. A Chât i l lon-de-Mi-
cha i l le vasút i á l lomásából egészen vi lágosan meg 
t u d t a m kü lönbözte tn i a ment ière- i hegy kereszt jét 

és figyelmeztettem a lelkészt a Confor t o rmán 

*) Szemüveget viselt, nem azért, hogy jobban lás-
son, hiszen teljesen vak volt, hanem rendkívül érzékeny 
szemeinek védelmére. 

lévő a ra tók ra ; ez a légvonalban legkevesebb B—4 
k i l o m é t e r n y i távolság. 

Jelen tudósí tást az a lu l í r o t t tanuk je lenlété-
ben fe lo lvastam ós a lá i r t am. * ) 

V ion -Du ry Ferencz.'" 

V. H á r o m s iketnéma együttes és rög tön i meg-

gyógyulása: 

„1888. május első nap ja iban a belga zarán-
dok la t t a l három, születés óta s ike tnéma is j ö t t 
Lourdesba : Mé lá in Désiré és Clement ine (testvérek) 
ós Demo l Josephine. 

K é t orvos, dr Trousset és dr Yanpóe 
megerősí te t ték a tény t , hogy ez a há rom személy 
gye rmekkorá tó l kezdve gyógy í tha ta t l an s iketnóma-
ságban szenvedett, és me ly eddig m inden hasz-
ná l t szerrel daczolt. Be lg iumba való visszatórtök-
ko r m i n d a há rom meg v o l t gyógyulva. Nyolcz 
nappa l később j ö t t e k össze azok az orvosok, 
•kik a betegséget megá l lap í to t ták , hogy a gyógyu-
lást konsta tá l ják . — Megh ív ták Archambeaud 
kar tá rsuka t is, hogy együt tesen á l lapí tsák meg 
a, há rom beteg je len-á l lapotát . A legkisebb rész-
le tekre is k i t e r j edő v izsgá la t végén m i n d a 
há rom orvos k i je len te t te , hogy a há rom beteg 
hal l . Kezd ik már ama szavakat u tána mondani , 
me lyekre már meg tan í t o t t ák , s közve t lenü l 
felelnek a r ra a kérdésre, amelyet megér te t tek . 

A k ísér le teket a vé lemény szerint akkén t 
t e t t ék , hogy a betegek se a kérdező személyeket 
ne lássák, se a j ka i knak mozgását ne követhessék. 
A há rom orvos b i zony í t ványa semmi kétséget 
sem enged a tény felől , j ó l lehe t a tudomány 
szempont jábó l ma jdnem tel jesen megmagyaráz-
ha ta t lannak lá tsz ik is. 

„ E há rom eset elégséges a Lourdesben észlelt 
gyógyulások természetének felvi lágosítására. I t t 
nem lehet szó ideges, neuropathicus á l l apo tok ró l 
i t t mély sérülések fo rognak szóban, melyek a 
betegségek ama csoport jába tar toznak, melyek-
nek r ö g t ö n i meggyógyulása tudomány szempont-
j á b ó l t e k i n t v e tel jesen megmagyarázhatat lanok. " 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 12. Hova forduljunk? 
A ,M. Allam'-ban valaki fölvetette a kérdést, hogy 

Magyarországban keresztény katholikusnak melyik létező 
párthoz lehet csatlakoznia. És azt felelte, hogy még a 

*) Boissarie idéz munka 371 — 376. 1. 
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néppárttal szemben is içen nehéz az állapot. Miért? Mert 
úgymond, ez „utóbbi párt merőben politikai és közgazda-
sági elveket" csatolt a revízióhoz, Magyarország keresz-
tény államiságának revindicatiójához. 

Erre a támadásra a „Fejérmegyei Napló"-ban a 
néppárt egyik nagyérdemű oszlopos férfia Rakovszky Ist-
ván felelt meg. 

A támadás és a válasz egyaránt nagy jelentőségű. 
Jflenti azt, hogy Magyarországon a katholiczizmusra nagy 
csapások és megaláztatások következnek, — mert hiány-
zik, a mit a dolog természete és XIII. Leo pápa különös 
sürgetése is szivünkre kötött, hiányzik a lelkelc megegye-
zése, hiányzik az egyetértés a veszedelem elhárításának a 
leglelkesebb egyetértést követelő idejében. 

Mi csak fájlalni tudjuk az egyetértés hiányát, 
és ismételve kérünk s meg nem szününk kérni min-
denkit, a kinek lelke és szava van a közügyekhez, hogy 
kerüljék az egyenetlenkedés és visszavonas szítását, mint 
a pokol tüzét, mert Magyarországban a katholikusok 
egyenetlenségében a jelen páratlanul veszedelmes idő alatt 
halál rejlik — a dynastiára és a hazára s ennek következ-
tében muszka kancsuka az egyház hátára. 

Quidquid agis, respice finem. Magyarország 10 mil-
lió katholikusának egyetértése és összetartása oly óriás 
nehézkedési középpont Magyarországban, hogy aí képes 
hatása körében maga körül megtartani és forgatni a trón-
tól és hazától idegenkedő centritugál erőket valamennyit. 
Ellenben 10 millió katholikus polgár összetartásának meg-
bomlása, vagyis a jelen esetben e nagy összetartás léte-
sülésének megakadályozása, az oltár és trón ellen összees-
küdt szabadelvüség végleges diadalának biztosítását és 
állandósítását foglalja magában, mint végeredményt és 
czéit, a mi nekünk katholikusoknak, bizony, bizony, nem 
lehet czélunk. 

Még egyszer és esengve kérünk mindenkit, a ki va-
lamit tehet,; hogy keressük az egyetértés és összetartás 
s/.aiait s kerüljük az egyenetlenség szikráinak szítását, 
mert abból istenitélet és pokol tüze kerekedhetik Ma- j 
gyarorszag fennállására • s a szenvedések beláthatat- 1 

lan hosszú árja a kath. egyházra nézve. Es minthogy az ' 
emberi elmék és szivek főleg Isten kezében vannak s. azok 
egyetértésének és, összetartásának ő az Ura, egyenetlensé-
gének és viszálykodásának pedig szintén ő a mindenható 
fenyitő Bírája : ne feledjük, ne mulasszuk el vezeklő kö-
nvekkel kérni az Istent, hogy legyen irgalmas irántunk, j 
s ne vonja meg tőlünk az 0, elméket és sziveket össze-
olvasztó Szent Lelket, hanem bőségesebben mint valaha 
áraszsza ki reánk egyetértést és összetartást termő kegyel-
mének sugallatait és segitsegeit. 

A dolog, a kezdődő, lappangó viszály, nagy jelentő-
ségére való tekintetből, hogy mindenki felhíva érezze ma-
gat a teljes egyetértes és összetartás útjainak egyengeté-
sére, közöljük Rakov&zky István czikkel}ének befejező 
részét, mely szórói-szóra ekkép következik: 

„Azért kellett, azon nagy szellem, azon fönkelt lélek 
intencziói szerint eljárva, — a kinek tekintélye előtt kell, 
hosív a „Magyar Állam" is meghajoljon, ki az örökbecsű ! 

,.Rerum novarun}" ;enczykli:kát.:sz1er;ke^tetteVi— árrevízió 

kérdéséhez, „a merőben politikai és közgazdasági elveket 
hozzácsatolni." 

Mert nagyon csalatkozik az oly politikus, a ki azt 
hiszi, hogy miként száz év előtt, ugy manapság is, egy 
pár üres frázis elegendő, hogy utána tóduljon a nép. 
Ma a politika a gyomor kérdésnél kezdődik; szabadság, 
egyenlőség, testvériségből ma nem lakik senki se jól!. 
Ma belátta a nép, hogy hová vezették őt az elvek 
hirdetői : kivetkőztették mindenéből és mikor a legutolsó-
tól, mi még megmaradt neki — a vallástól akarták 
megfosztani, felébredt, és megujult szeretettel fordult ez 
utolsó, szive mélyében rejtett kincséhez, megemlékezett 
azon ígéretekről, melyeket száz év előtt tettek, de mana 
pig beváltani megfeledkeztek. 

Ebben áll a „vallás és politika összezavarása", 
semmi egyébben. Hogy vezéreink, mi néppártiak és akkor 
dr Hortoványi ur is, tisztában voltunk, hogy a keresztény-
ség ellen történt támadás csakis ugyanazon a téren verhető 
vissza, a melyen történt : a politikai és társadalmi téren, 
és hogy nem elég a kereszténységet előbbi jogaiba 
visszahelyezni a templomban, hanem, kell, hogy tanait a 
közéletben is meghonosítsuk, a honnan a modern pogányok 
kiszorították és helyébe az arany borjut állították fel, 
melyet korültänczolnaji. Ennyit felvilágosításul. 

De a főkérdésre : hová menjünk? a czikkiró maga 
sem felel, esak arra inti a katholikusokat, hogy óvakod-
janak valamennyi létező pártoktól, kergessék ki azon 
jelölteket, kik nem fogadják el a revíziót. 

Nem foglalkoztam volna e czikkel, ha nem a 
„Magyar Állam" hasábjain jelent volna meg, mely nagy 
érdemeket szerzett az eddigi harczokban, és mely az 
ily fél e czikkekkel csak azt érheti el, hogy zavart okoz 
a saját csatasorunkban. Ugyanígy viselkedett a bécsi 
„Vaterland" is, és mi volt a következménye? Az, hogy 
pártolói, a katholikus papság és nép elfordult tőle. 
Nem tűrték az osztrák katholikusok, hogy büntetlenül 
támadja meg vezéreit egykori fegyvertársuk, nem tűrték, 
hogy az egyenetlenséget támaszszon soraikban; és ha a 
„Magyar Állam" ezen irányban halad, biztosan épp ugy 
fogja a magyar katholiczizmus tőle megvonni a pártfo-
gását. 

Sokkal nagyobbra tiszteli, szereti vezéreit, szereti a 
pártját, mely annyi üldöztetésnek, megpróbáltatásnak volt 
és van kitéve, hogy sem ily támadásokat dr Hortoványi 
ur lapjában sokáig elnézne." 

Eddig a néppárt anyaközlönye. Szavai világosak, 
Ítélete határozott. 

Keresse és ragadja meg mindenki az egyetértés 
szálait, mert különben mindnyájan elveszünk! ?? 

Zala Egerszeg, jun. 10. Stegmüller Károly püspöki 
lielynök felköszöntője a pápára, melyet a zala-egerszegi 
néppárti gyűlés társas ebédjén mondott: 

Uraim ! Mi keresztény katholikusok hit és üdvösség 
dolgában megingathatlán sziklán állunk. 

Ezen szikla azonban nem talán csak égyes kimagasló 
kőszál, hanem egy n^yszerü sziklavár, mely tényleg az 
egész anyaszentegyházat , magában foglalja; sőt egykor, 
az egész világot is, ha egyházzá válik, befogadni képese 
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À sziklát képlet szerint mérhetlen tenger környezi, 
mint gyászos gyülhelye a támadásra mindig kész ellen-
séges áramlatoknak. 

Az ostromlás ugyan közben-közben szünetel ; de 
azután mindannyiszor fokozottabb erővel újra és újra kitör. 

Es ekkor tombol a bősz vihar s a tajtékzó hullámok 
iszonyú dühvel csapkodják az anyaszentegyháznak év-
ezredes sziklafalát. 

Azonban mindhiába. Csapkodhatják ugyan, de meg-
ingatni nem tudják. A vár ugy van alkotva, hogy azt 
sem bevenni, sem feldúlni nem lehet soha. 

Az anyaszentegyház az örök igazság csalhatatlan 
szava által biztosítva van, hogy rajta sem zsarnoki erő-
szak, sem pokoli ármány diadalmaskodni nem fog soha. 

Igaz ugyan, hogy az idők folyamán a gondatlanok 
és vakmerők százai, sőt ezrei is, ha a biztos menhelyet 
elhagyva, a szikla veszélyes lejtőjén révedeznek, a rohanó 
ár által könnyen elsodortatnak, hogy azután a zajló 
hullámok temető örvényébe örökre elmerüljenek. 

Ámde mindezek szánalmas romlásuknak igazi okát 
ne másutt keressék, mert azt csakis saját magukban 
könnyen fellelhetik. 

Benn a sziklavárban teljes biztonságban van minden. 
Nem is csoda. Hisz fönn az égben maga az isteni Meg-
váltó virraszt fölötte. Alant pedig a vár ormán ülő 
helyettese mint az anyaszentegyház látható feje az ő 
nevében őrködik helyette, azon hármas hatalommal, melyet 
egykor szent Péter apostolban nyertek az egyház fejei 
mindörökre. 

Ezen hármas hatalomnak legszebb jelképe a szent 
Péter utódjainak fején tündöklő hármas korona vagyis 
az úgynevezett pápai tiara. 

Nem jelezi ez talán csak az isteni Megváltó földi 
helyettesének világfejedelmi állását ; hanem igen is fönnen 
hirdeti fől*?g egyházi hivatásának hármas kimagasló leg-
főbb fokozatát. Azt t. i. hogy ő a legfőbb tanitó, a 
főpapok fejedelme és vezére a főpásztoroknak. Amiből 
azután önként következik, hogy az ő tanitása fölebbez-
hetlenül csalhatatlan, az ő áldó hatalma teljes és kor-
látlan az ő vezérkedése - végre biztos és tántorithatlan. 

Ez az oka, hogy a keresztény katholikus hivők 
mindenkor legnagyobb tisztelettel emelik fel szemeiket 
és sziveiket az Ur Jézus földi helytartójához, az anya-
szentegyház látható fejéhez, a szentséges római pápához. 

És bárhol legyenek is, vagy bármit tegyenek is, 
főleg ha az egyház érdekében működnek vagy küzdenek, ; 
örömükben szintúgy mint bánatukban, keserveikben 
szintúgy mint győzelmeikben, mindig törhetlen hűséggel 
és állhatatos ragaszkodással emlékeznek meg róla, mint 
Istentől, rendelt közös és legfőbb lelkiatyjukról és leg-
megbízhatóbb lelki vezérökről.. 

Azonban főleg nekünk magyaroknak van legtöbb 
okunk leghálásabb; szivvel és legőszintébb hódolattal 
feléje fordulnunk azon szeretetteljes megemlékezésért, 
melylyel bennünket jelenlegi ritka ünneplésünk magasz-
tos. napjaiban épen e hármas hivatása szerint mint az Ur j 
Jézustól rendelt tanitó. mint áldást árasztó egyházfő, i 
mint az üdv utján biztosan kalauzoló bölcs vezér, ország- i 
világ előtt ünnepélyesen megörvendeztetni kegyeskedett. ' 

Őseink szép példáját követjük csak, ha a hálát és 
tiszteletet sziveinkben megfogyatkozni nem engedjük soha. 

Az ókori Babilonban történt egykor a számkivetés 
szomorú napjaiban, hogy ott a hol a folyamok mentén 
lombos berkek hűvös árnyában, az ó-szövetségi templom 
nagyhírű levita-dalnokai búsongó szivvel merengtek a 
hajdani dicsőség gyászos romjain, — ott mondom — a 
dölyfös győzők pajkos fiai kárörvendő érzülettel közeledtek 
feléjök. Az elnémult hangszerek lefátyolozva csüggtek le 
a szomorú füzek ágairól. Ezekre feltekintve mondák 
kihivólag az ingerkedő pogányok: „Zengjetek Sión szent 
dalaiból öröméneket nekünk." 

Egy felbuzdult szentdalnok a hárfát kezébe ragadva 
bánatosan és meghatóan igy válaszolt : „Orömdalt zengeni 
hogyan zengjek a szomorúság földjén? Inkább tagadja 
meg jobbom a szolgálatot mindörökre, inkább némuljon 
el nyelvem egész életemre, hogy sem rólad oh Jeruzsálem 
megfeledkezzem akkor, midőn öröméneket zengeni óhajtok. 

E lelkes szavakban rejlik számunkra a legszebb 
tanulság példázata. 

Bár minő legyen is Isten rendelt sorsunk osztály-
részlete; bármilyen a legbölcsebb isteni gondviselés örök 
végzete, örömben és búban, minden körülmények között 
legelső gondolatunk, legfőbb vágyunk legyen a mi örök 
üdvösségünk. És mivel üdvösségünk egyetlen eszköze a 
mi keresztény hitünk és katholikus anyaszentegyházunk : 
azért ennek megingathatlan sarkköve legyen a mi örökre 
biztosított megnyugvásunk. 

Ezen sarkkő felé forduljon tehát ma is tisztelettelje-
sen a mi tekintetünk. 250 millió katholikus hivő soha 
meg nem szűnő imaszerű fohászával mondjuk mi is, 
hogy az irgalom mennyei atyja azt a szent aggastyánt, 
a ki ott a megingathatlan sziklán az Ur Jézust, mint 
bölcs tanitó, mint áldó egyházfő, mint győztes vezér, már 
majdnem két évtized óta legméltóbban helyettesíti, az ő 
mennyei áldásainak egész özönével áldja meg. hogy az 
ő öröme mi bennünk es a mi örömünk ő benne meg-
fogyatkozhatlanul teljes legyen az egykori biztos győzelem 
kétségtelenül boldog reményében. 

Poharunkat rá köszöntve örömmel mondjuk és kíván-
juk, hogy a végtelen irgalmu és jősáou Isten szentséges 
atyánkat, XIII. Leo pápának a világ bámulásának ünnepelt 
tárgyát még sokáig és dicsőén és boldogul éltesse, 
Éljen.. _ '. ; 

I R O D A L O M . 

X** A keresztény h i t alapforrásai. A budapesti 
: királyi magyar tudomány-egyetem hittudományi karától a 

Horváth-féle jutalommal kitüntetett pályamunka. Irta Szentes 
Anzelm, ä hittudományok doktora, ciszterci r. áldozópap. 
A veszprémi egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Kiadja 
a zirczi apátság, Budapest, Pallas, 1896. 4-rét 644 lap. 

Közeledik a magyar hittudományi irodalom, közeledik 
a vallásos magyar iro-dalom1 virágzásának fénykora, a ma-
gyar nyelven szóló isteni tudomány aranykora. Az ily mun-
kák, mint ez itt, ennek a kornak hirdetői és úttörői. Meg-
ütik a legvirágzóbb theologiai irodalom tökéletességének a 

j mértékét. 
i A mai alkalmat, csak az öröm és üdvözlet kifejezésé-
I nek szenteljük, más alkalomra tartva fen a tüzetesb ismer-
' tetést. Álljon itt most mégis izleltetőül a mű előszava: 
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„Általános a panasz, hogy a müveit osztályhoz tartozó 
világi katholikusokban kevés a ragaszkodás hitükhöz. A leg-
kisebb anyagi érdek, emberi tekintet, elfeledteti velők, hogy 
ők katholikusok és lelköket meg kell menteniök, nehogy az 
örökkévalóság készületlenül találja őket. 

Vájjon honnét van ez? Főkép onnan, hogy hitüket 
nem ismerik és nem tudják, mily nagy erő rejlik az igaz 
vallásban, mennyi vigaszt, mily nagy megnyugvást talál a 
hivő hitében, ha azt nemcsak nyelvén hordozza, hanem 
gyakorolja is. 

Hogy e bajon legalább némileg segitve legyen s a 
katholikusoknak is módjukban legyen a hit rendszerét s 
alapforrásait megismerni, ezért tűzte ki a budapesti magyar 
tudomány-egyetem hittudományi kara a következő pályatételt : 

„Kívántatik oly tudományos munka, melyben a katho-
likus világi olvasó közönség által is kellőleg érthető módon 
legyen előadva s bevitatva az egyháznak a Szentírásról és 
isteni hagyományról, mint a keresztény vallás kutforrásairól, 
nemkülönben a hit, ész és tudomány közt fenforgó kellő 
viszonyról szóló tanítása, " 

E tétel megoldása képezi a jelen pályamunka czélját, 
E tétel korunknak egyik legfontosabb kérdését öleli föl, mit 
legjobban bizonyít azon jelenség, hogy nemcsak a hittudósok 
és bölcselők foglalkoznak a hit és tudomány között levő 
viszony kérdésének megoldásával, hanem még oly férfiak is, 
mint Tolsztoj, a nagy orosz iró és Balfour, a kiváló angol 
miniszter, szabad idejöket a hit alapjainak s a hit és tudo-
mány között levő viszonynak tanulmányozására fordítják. • 

Különösen fontos e kérdés napjainkban, mert épen à' 
legújabb időben nemcsak világi férfiak részéről, hanem elég' 
sajnosan, még egyháziak részéről is többször lehetett á 
kérdésről nem egészen helyes nyilatkozatokat hallani, illetve 
olvasni. 

Ezért mig egyrészről köszönetemet fejezem ki a királyi 
magyar tudomány-egyetem hittudományi karának, hogy e 
szép pályatétel kitűzésével buzdítást s alkalmat adott e 
napjainkban rendkívül fontos vallási igazságokat tárgyaló 
munka megírására; másrészről azon kérelemmel fordulok 
szíves olvasóimhoz, hogy a minden emberi műhöz tapadni 
szokott s itt-ott előfordulható apró gyarlósági hibákon meg 
nem ütközve, oly méltánylással s oly megfontolással olvassák 
e pályamunka sorait, mint a minőt a tétel megoldásában 
tárgyalandó fontos és életbevágó igazságok mindnyájunk 
részéről megérdemelnek. 

A munka megírásában tekintettel voltam a hittudo-
mányi kartól előirt föltétel szerint a világi olvasó közön-
ségre s a mai kor irányára. A mostani kor gyermeke ugyanis 
szereti a tárgyat világosan látni, azután az adatokat mér-
legelni ; ezért a pályatétel kidolgozásában a fősúlyt az 
egyszerű, de világos magyar nyelvezettel megirt előadásra, 
az adatok csoportosítására s a szükséges ismeretek könnyen 
érthető tárgyalására fektettem. Természetes, hogy a hol a 
kérdés mélyebb tudományos tárgyalást kiván, ott a tudo-
mányos szempontot nem mellőzhettem; de azért az ilyen 
részleteknél is igyekeztem az olvasóközönség igényei iránt 
figyelemmel lenni. 

Zirczen, Magyarország ezeréves fennállásának öröm-
évében, Aquinói szent Tamás napján. Szentes Anzelm 

V E G Y E S E K . 
*** Milléniumi tettek. A győri egyházmegyében 

búcsújárások indultak meg a millénium alkalmából Isten-
hez hálaadással és esedezéssel folyamodók : hálaadással a 
múltért, esedezéssel a jövőre nézve. Talán meg lehetne 
indítani egy másik mozgalmat is országszerte. Mert az 
emberek szivét csak a jóságos Isten irgalma fordíthatja 
ismét jóra, ismét vissza a kereszthez. Francziaország ke-
resztény újjászületésének kegyelmeért nagy országos imád-
kozást indított meg a papság — imádkozó egyesületbe 
gyűjtve össze a gyermekeket. Ezeknek az imádsága na-
gyon kedves Isten előtt. Tegyünk mi is, paptársak, ha-
sonlatosképpen ! 

-f- Rómából vettük a tudósítást, hogy az anglikán 
ordinatiók, vagyis papszentelések ügyében kiküldött pápai 
vizsgáló-bizottság üléseit befejezte. Ennek a bizottságnak 
az érvényesség mellett állást foglaló négy tagja volt : abbé 
Duchesne, de Augustinis atya, mgre Gasparri kánjogtudós, 
Scannell atya, az érvényesség ellen működő négy tag pedig 
névszerint a következő : Moyses kananok, Gasquet sz. B. r. 
atya, David atya, Llevarenas József kapuczinus atya. Elnö-
költ a bizottság ülésein Mazella bibornok, a nagy dogmatikus. 
Most a vitatkozások részleteinek kidolgozása van folyamat-
ban. Ha ez elkészül, a szent Officium Congregatiója elé 
kerül az ügy. Ennek a Congregatiónak tudvalevőleg maga 
a pápa a praefectusa és elnöke. A sz. Officium jelentést 
fog kidolgozni a pápának. Hogy mikor dől el a roppant 
nagyfontosságú dolog, azt senki sem tudja. 

— Te Deum az egyetemen. A budapesti kir. 
magyar tudomány-egyetem holnap, f. hó 14-én tartja az 
egyetemi templomban hálaadó istenitiszteletét, melyen 
Kanovies Béla Mór józsefvárosi apát-plebános pontifikál. 

— JÓ helyre adott ajándék. Palotay László nagy-
váradi apát-kanonok s papnevelő-intézeti kormányzó ur 
előttünk, mint a kath. hittani intézetek tanügyi kiállítá-
sának gondozója előtt, minap kijelentette, hogy azt a 
könyvállományt, melyet a nagyváradi papnevelő részéről 
felküldött, a kedves Jézus-társaságiak budapesti házának 
fogja adni. Vivant sequentes ! 

— Székesfehérvárott sz. István első magyar 
j király sirja fölött Székesfehérvár lelkes főpásztora dr 
I Steiner Fülöp megyés püspök az ezredik évben kivá'ó 
j ünnepséggel fogja megtartani Szent Istvánnak, a magyar 

nemzet apostolának, — kinek ezredéves fönállásunkat 
Isten és Magyarország Nagyasszonya után első sorban 

í köszönjük — ünnepét. Az ünnepélyes istentisztelet végzé-
sére Schlauch Lőrincz bibornokpüspökünket kérte fel, ki 

I készséggel fogadta szt. István királyunk iránt való nagy 
tiszteleténél fogva is a kedves felszóllitást s igy Isten 
segítségével az idén szt. István király napján szt István 
sirja fölött fog pontifikálni. 

B V Felhívás ! "WÊ 
T. féléves olvasóinkat az előfizetés megújítására 

kérjük. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok. : Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — Szent-beszéd, a magyar nemzet ezer éves 
ünnepén. — Egyházi Tudósítások: E s z t e r g o m . Buzditás nemzeti zarándoklatra — S z é k e s f é j é r v á r . A lelkészi és segédlelkészi 
jövedelmek összeirására vonatkozó vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet. — V á c z. Visszhang a királyi kegyre. — Kath. Nevelés 

és Tanításügy. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

: Megjelenik e lap heten- Ë 
E ként kétszer : ; 
: szerdán es szombaton. \ 
\ Előfizetési dij: l 
E félévre helyben s posta- E 
E küldéssel 5 f r t . E 
E Szerkesztő lakása : E 
E Budapest, E 
E VI., Bajza-utcza 14. sz., E 
E hova a lap szellemi E 
E részét illető minden E 
E küldemény czimzendő. E 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T Á R S A 
Ö T V E N Ö T Ö 1 3 I K É V F O L Y A M . 

Ë Előfizethetni E 
E minden = 
E kir. postahivatalnál : E 
E Budapesten a szerkesz- E 
Ê tőnél, és Nagy Sándor \ 
E könyvnyomdájában, i 
E IV., Papnövelde-utcza \ 
E 8. sz. alatt, hova a E 
E netaláni reclamatiók is, E 
E bérmentes nyitott \ 
E levélben, intézendök. E 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Túrt Ivem. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

VI . Az összes gyógyulások közö t t legcsodá-
latosabb és legplaszt ikusabb de Rudder Péter 
esete, k inek e l t ö r t Iába 8 év és 2 hónap mú l va 
Be lg iumnak nevezetes búcsújáró he lyén a Lourdes-
Oostaker- i bar langban a lourdesi Szűz közben-
járására egy p i l lana t a l a t t összefont . 

„1867-ben egy fa e l tö r te egy belga munkás, 
névszer in t de Rudder Péter lábát. A csont kö-
zepén v o l t ke t té tö rve és j ó l l ehe t m inden k igon-
do lha tó t megk isér le t tek , a gyógyulás nem aka r t 
e lőrehaladni . Egy ál ló év ig ke l l e t t Péternek az 
ágyat őr izni . Bruges-ből há rom orvos kezelte 
Affenaer, Jacques ós Y e r r i e r t dok to rok , de ered-
mény nélkül . 

1875-ben, nyolez évre a szerencsétlenség 
után, végre egy lö työgöizü le t képződött . A mély, 
á l landóan gennyedő seb a lap ján a t ö r ö t t csont 
m indké t vége, egymástó l 3 cen t ime te rny i re érez-
hető vo l t . I l y e n á l lapotban vánszorgot t Péter az 
Lourdes Oostacker- i bar langhoz. Néhány percz-
n y i magába szállás és imádság u tán letérdel , 
azután magányosan, m inden segitség né lkü l fö lke l 
és a zarándoklat m inden ajtatosságában részt 
vesz. — Lába meggyógyu l t , a szétvált részletek 
egyesültek és összenőttek, és csak egy keskeny 
barázda j e l ö l i az előbbi törés helyét. 

D o k t o r Af fenaer a végtag megvizsgálása u tán 
nem t u d o t t u ra l kodn i megindul tságán : „Ön meg-
gyógyu l t , lába ép, m inden gyógyszer h iábava ló 
v o l t ; a szent Szűz megte t te azt, amire az orvo-
sok nem vo l t ak képesek." 

Nyolez éves csonttörés, me ly m inden gyógy-
el járásnak e l len tá l l t , me lyné l a tö rvégek 3 cm.-
ny i re á l lnak e l egymástó l s m i n d e n i r ány -
ban mozga tha tók , egy i l yen csonttörés egysze-
rűen, természetes u t o n egy p i l l ana t a la t t m e g 
nem gyógyulhat . Az i l yen gyógyulás sokka l ér -
dekesebb, m i n t a rák vagy gümőkór meggyó-
gyulása, legalább sokka l könnyebben fe l ismerhető 
ós jobban szembe tűn i k . 

Azér t érdemes ezen esetet m inden részle-
téve l ( ismertetn i ) . 

De Rudder Péter Jabbeke-ben nyuga t i F lan-
dr iában 1838. ju l i us 2-án született . U g y a n o t t 
Dubus de Grisignies-nél m i n t munkás v o l t al-
ka lmazva. 1867. február 16-án hazatér tében 
Knockae r t János f ia i t favágásnál ta lá l ta . Péter 
a lábá t egy az u t o n keresztben fekvő fa-
törzsre te t te , m időn h i r t e l en egy másik fatörzs 
h u l l o t t az elsőre s a szerencsétlen munkás 
lábát tö r te . A csont 5 cm.-nv i re a t é r d t ő l 
t ö r ö t t el. A legnagyobb k i nok közö t t szá l l i to t ták 
lakására. D r Af fenaer oudenbergi orvos beigazí-
t o t t a a csontot és bekötö t te . Öt hé t leforgása 
u tán a lábon nagy seb képződöt t s a csont geny-
nyedésbe m e n t át. D r Affenaer k i je len te t te , hogy 
nem képes a kóros fo lyamatnak gátat ve tn i . 
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Péter dr Jaques-hez Bruges-ben és később Ver -
r ie r thez fo rdu l t , k i ugyancsak Brugesben orvos ; 
fáradozásaiknak azonban éppen o ly kevés ered-
ménye vo l t . Tovább i h á r o m orvos Sta lh i l le -bő l , 
Yarsená-bó l és Brüssel-ből , sem v o l t szerencsé-
sebb. M i u t á n a szegény munkás borzasztó k íno -
k a t á l l o t t k i , még egy év ig k e l l e t t az ágyat 
őr izn ie. Végre anny i re meggyógyu l t , hogy k é t 
mankó segitségóvel tovább vonszo lha t ta magát . 
Ez az á l lapo t nvo lcz év ig és ké t hónap ig t a r t o t t . 

Péter már k o r a i f j úságá tó l kezdve va l lá -
sos v o l t és h a t á r t a l a n b i za lomma l v i se l t e te t t 
az Is ten Any jához . M i d ő n tudomására j ö t t e k 
az 0 Lourdes-Oostacker - i csodái, b i za lma még 
i nkább növekedet t , és i g y k i á l t o t t f ö l : „Csak 
Oostacker-be zarándoko lha tnék , b iz tosan tudom, 
hogy a szent Szűz a k k o r m i n d e n b i zonynya l 
meggyógy í tana . " 

De hogyan va lósí tsam meg a zarándok lás t? 
A láb alsó része csak gyengén f üggö t t össze a 
felsővel. A láb m inden i r á n y b a n mozga tha tó v o l t 
és a sarok a t é r d h a j l a t b a v o l t hozható. A t ö r ö t t 
cson t ké t vége 3 cm. -ny i re v o l t egymás tó l e l tá-
volodva, ami a húson keresz tü l v i lágosan l á t h a t ó 
is vo l t . A nagy és m é l y seb á l landóan gennyedt . 

Péter m inden reményét a lourdes i szent 
Szűzbe helyezte ós szorgalmas i m á k k a l készül t 
fá jda lmas bucsujárására. 

1875. á p r i l 7-ón m a n k ó i n felesége segítsé-
géve l a j abbéké i vasú t i á l lomásra vánszorgo t t , 
me ly lakásátó l fé l ó r á n y i r a v o l t távo l . N e k i há-
r o m órára v o l t szüksége ezen u t megtevósére. 
H á r o m ember azután a vasú t i kocsiba te t te , 
m e l y Gand-ba v i t t e . O t t nagynehezen l óvona tu 
kocsiba, ebből az tán a Sz t . -Amand- i társas-
kocsiba szá l l í to t ták , m e l y ő t végre a Lourdes-
Oostacker - i u t o n le te t te . 

A szegény n y o m o r é k ama fasorban t a l á l t a 
magát , amelyen a bucsujárók rózsafüzérrel a ke-
zökben zarándoko l tak . K i m e r ü l v e az ú t n a k fára-
d a l m a i t ó l és szenvedéseitől, m a n k ó i n vonszol ta 
magát feleségének segítségével az ó h a j t o t t bar-
langhoz. Végre oda érkez ik , de m i v e l e rő i ma jd -
n e m tel jesen e lhagy ják , egy padkára ereszkedik. 
K ínzó szomj gyö t r i . K ívánságára egy kevés v izet 
nyú j t anak n e k i a for rásbó l , m i r e v a l a m i v e l fel-
f r issebbül tnek érzi magát . 

A zarándokok rendesen háromszor egymás-
u tán mászszák meg a dombot . Péter is hasonlóan 
a k a r t cselekedni. Nagy fáradtsággal m a n k ó i n 

tovavánszorogva meg is teszi ezen zarándoklás 
egyharmad részét és a pompás szobor elé érke-
z ik, m e l y l y e l szemben egy padra leül . 

M e g h a t o t t szivéből fo r ró i m á k szál lnak a 
mennyek felé. Bocsánatot ké r az I s t e n t ő l egész 
életének m i n d e n b ű n é é r t ; azután egy b iza lom-
és szeretet te l jes p i l l an tás t ve t a szent Szűz ké-
pére, s k ö n y ö r ö g hozzá, adja vissza egészségét, 
hogy gyermeke inek s azok any jának a minden-
n a p i kenye re t megkereshesse. 

M i a l a t t i g y te l jes le lkébő l imádkoz i k és 
! könyörög , érzi, hogy egy sajátságos megindu l tság 
í vesz erő t r a j t a : egészen m a g á n k í v ü l f ö lá l l man-
I k ó i n a k segítsége né lkü l , keresztü l megy a pad-

sorok közö t t és té rd re v e t i magá t az Is tenanya 
! képe e lő t t . . . , 

Néhány perez mú lva , m i u t á n összeszedte 
magá t s befejezó imá já t , i smét magához té r s 
legnagyobb csodálkozására azt veszi észre, hogy 
m a n k ó i n é l k ü l van s té rde in ál l . „ I s t enem" , — 
k i á l t á — „ h o l vagyok?" A z u t á n egy hála- és sze-
re te t te l j es p i l l an tás t ve t a szent Szűzre s i gy 
szól : „ 0 Már ia , nézd, i t t vagyok szeretettel jes 
k é p e d e l ő t t . . . Köszönet , h á l a ! " . . . 

M i d ő n t e k i n t e t e a m a n k ó k r a esik, fe lke l ós 
a ba r lang sz ik lá jába támasz t j a oda ezeket . . . 

Felesége közel v o l t az ájuláshoz és a kö-
r ü l á l l ó k könyez tek a megindu l tságtó l . Péter 
azonban m indabbó l a m i k ö r ü l ö t t e t ö r t é n t semmi t 
sem h a l l o t t , se n e m l á to t t . Egészen be lemerü lve 
imá jába és hálaadásába befejezé a zarándoklás 
h á r o m menetét . 

Végre s i ke rü l ő t a ba r l ang tó l el, s a Courte-
bou rne - i vá rba vezetni. O t t á l l ap í to t t ák meg lábá-
nak te l jes meggyógyulását . A ké t e l vá l t csont-
részlet egyesült s a seb h i r t e l en bezáródot t ; csak 
egy ha lvány kék f o l t j e l z i az egyko r i csont törés 
he lyé t . 

Péter , Jabekke-be va ló hazaérkezése után, 
először is a t emp lomba ment , hogy Is tennek 
m i n d e n j ó ku t fo r rásának há lá t ad jon; csak ez-
u t á n t é r t vissza szegényes kunyhójába, ahova 
j ó v a l előbb érkezet t meggvógyulásának hi re. 
Szi lv ia leánya zokogva b o r u l t a nyakába. Az áj-
ta tos l e á n y k a ko ra regge l tő l kezdve gye r t yáka t 
égete t t a szent Szűz képe e lő t t . A k is Ágost 
meg n e m ismer te fe l a t y j á t ; m e r t sohasem 
l á t t a m a n k ó k né lkü l . 

M i u t á n dr Af fenaer megvizsgál ta Péter 
lábát , csak ugy pa takzo t tak szemeiből a könyek 
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s igy k i á l t o t t f ö l : „Ön tel jesen meggyógyu l t . 
Lába ép, m i n t egy ú jszü lö t t gyermeké. M inden 
ember i gyógyszer hatásta lan v o l t ; de amire az 
orvosok nem v o l t a k képesek, azt Már i a lé t re-
hozta." 

Az áj tatos munkás minden héten megláto-
gat ja az áldásteljes bar langot s ó ráka t t ö l t o t t 
a szent Szűzhöz való há la imá iva l . Szivesen beszél 
m indenk inek , k i ha l lan i akar ja , jó tevő jének ha-
t a lmá ró l ós jóságáról. 

De Rudder Péter 1879. május 9 - i kén érke-
zet t Lourdesba egy zarándok la t ta l . Igaz i becsüle-
tes va lód i flandriai ember. Tolmácsa elbeszélte 
azokat a nagyszerű következményeket , me lyeke t 
Jabekke-ben de Rudder Péter hazájában ez a 
csoda maga u tán vont . Há lábó l a p lébánia tem-
p lomban k i lencznap i énekes misékke l egybekö-
t ö t t áj tatosságot t a r t o t t a k . Mindennap t ömve 
v o l t a t e m p l o m h ivőkke l . Gyak ran a kétezer 
le lke t számláló lakosság m e l l e t t 1500 v o l t az 
á j ta toskodók száma. Ezt a k i lencz napo t m u n k a 
nélkül , majdnem m i n t vasárnapokat ünnepel ték. 
Aze lő t t Jabekkében sa jná la t ra mé l tó k ihágások 
tö r t én tek , ugy m i n t duhajkodással, tánczmula t -
ságok stb., sok szabadelvű ember is v o l t o t t . 
Most sem tánczmulatság sem szabadelvű ember 
nincs o t t többé. Péter po lgár tá rsa i most már j ó 
keresztények és önérzetes j ó ka tho l ikusok. 

Ennek a csodás gyógyulásnak h i re a leg-
messzebb távo lba is e lhato l t . A tudomány moz-
galomba j ö t t : 22 orvos, k ö z ö t t ü k egyik Pár isból 
kereste fe l de Rudder Péter t . " * ) 

(Folytatjuk.) 

Szent-beszéd, 
a magyar nemzet ezer éves ünnepén. 

A szatmári székesegyházban a hálaadó szent misén 
elmondotta : Bodnár Gáspár. 

A századok halhatatlan és látha-
tatlan Királyának, az egyedüli Istennek 
legyen tisztelet és dicsősség mindörökké. 

I. Tim. 1. 17. 

A merre zugnak habjai Tiszának Dunának, hol 
aranysárgán ringatózik a kalászok óczeánja, hol a bérezek 
fején hókorona csillog s aljában tavaszi pompa v i r u l . . . . 
megszólalnak ma szentegyházaink harangjai. 

Mikéntha lelke volna a rideg éreznek is, vagy talán 
hangjuk egybeforrna . . . . zugásokban, csengésükben csak 
azt mondva: 

Magyarok ! Ébredjetek, siessetek, Isten templomába. . . 

*) Boissarie idéz. munka 171 — 176. 1. 

Boruljatok arezotokra, szemeitekben csillanjon fel a hála 
könye, ajkitok nyiljék dalra, éneketek csak azt mond ja . . -

„Téged Isten dicsérünk, áldunk, magasztalunk és 
Neked hálát adunk !" 

Megértettük mi is hivó szózatodat messze zúgó 
érez, ékes hangú szónoka Szentegyházunknak !" 

Itt vagyunk Urunk Iätenünk ! Tagja a nemzet nagy 
testének, szőke Szamos partján élő magyarok . . . itt vagyunk y 

hogy térdeinkre hullva rebegjük a magas égbe: 
Szent, szent, szent vagy századok halhatatlan és 

láthatatlan Királya ! x) 
Dicsérünk, magasztalunk Téged, ki nem forditottad 

el tőlünk arczádat ezer éven keresztül s midőn a szoron-
gattások napján Hozzád kiáltánk, meghallgattál ben-
nünket. 2) 

* 
* * 

A tudós eszének fényével átkuttatván a földet, arra 
a tudatra jött, hogy földünk minden kis zuga egy tükör-
darabhoz hasonlítható, melyben a nagy mindenség letűnt 
századaival tökröződik vissza. 

Ez a darab föld, melyen állunk, ezek a perczek, 
melyekben lelkünk kiszáll porhüvelyéből, nekünk is az 
egész édes hazát — síkságával, hegyeivel és folyóival, a 
jó és balsorsban eltöltött tíz százado t . . . . ragyogó dicső-
ségével, el nem feledett keservével varázsolja ide az 
emlékezet szárnyain ! 

Magyarország élete ezer éven á t . . . . ez képezi 
mindnyájunk gondolatát, büszkeségét és imádságát! 

„Légy üdvözölve, légy áldva e magasztos ünnepen 
igénytelen, hü fiaidtól drága Hazánk ! Áldott legyen föl-
dednek minden hantja, mely annyi szent hamvat takar, 
áldott legyen földednek minden göröngye, melyet őseink 
vére és munkás népünk verejtéke nedvesite." 

* * 

Ezer esztendő ! 
Nagy, esudás idő egy nemzet életében! Nincs nem-

zet a vén Európában, melynek a miénkhez hasonló, ezer 
éves múltja volna ! 

Ki hozta ezt a népet ide ? Nemzeti létünk gyökereit 
ki ültette e drága földbe ? Ki ringatta belcsejét, ki védte 
óriási hatalmak ellenében ? Ki tartotta fenn, mikor erejét 
belviszályok emészték, mikor tetszhalottként szenderegve, 
múlását már a lélekharang is siratta? 

A magyar nép kinyitja törvénykönyvét a második 
ezer év hajnalán és olvassa: 

„A magyar szent korona országainak törvényhozása 
vallásos áhítattal ad hálát az isteni Gondviselésnek, hogy 
az Árpád és vitéz hadai által megalapított hazát oltalmába 
fogadta, .fejedelmeit bölcseséggel, népét erővel és önfel-
áldozó hazaszeretettel megáldotta és az országot jó és 
balsorsban segítve, annak lételét ezer éven át sok viszon-
tagság között is fentartotta " 

Ugy van ! El kell ismernünk, hogy a Gondviselő 
Isten keze nyugodott e nemzeten.v. . 

A Gondviselés vezérelt ki bennünket Ázsiából, hogy 

!) Tim. 1. 14. 
2) Zsolt 101. 3. 85. 7. 
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századokon keresztül védő bástyája legyünk az ő földi | 
országainak. 

A honfoglalás nagy müve be volt fejezve. A 
nyugtalan, barczias nemzet kalandos hadjárataiban fogyasz-
totta vérét és életerejét. 

Es ha a Gondviselés nem küldi Szent Istvánt, léte 
fölött már-már az enyészet borong. 

De ime Isten keze érinti a nemzetet a keresztény-
ségben ! A magyar nép homlokáról lecsurgó kereszt viz 
az erkölcsi újjászületés fürdője, a keresztény hit nemzeti 
létünk alapja, társadalmi megizmosodásunk legfőbb tényező-
jévé válik. 

A Gondviselő Isten kezei közt születik e hazában 
a közszabadság, a polgárias élet, a művészet, ipar . . . 
egyszóval alakul a magyar haza. 

És elforditja e arczát a Gondviselés a nemzeti átala-
kulás után? 

Oh nem ! Az ő népét világtörténelmileg kimagasló 
fejedelmekkel áldja meg. Sőt megjelenik csatáinkban... 
diadalról diadalra viszi zászlóinkat, melyekről a Magyarok 
Nagyasszonyának biztató, jóságos arcza ragyog hőseinkre ! 

El is bizakodott nemzetünk! Az ég beborult felette, 
mintha egy időre a hatalmas Isten takarta volna el 
arczát. 

Világverő Mátyás sirján még virág zöldült, a dicső-
ség messze tünt el szép magyar földről. Három század-
nak fájdalma, rabigája és testvérharcza tépte nemze-
tünket ! 

A megbűnhődött nemzet ismét élni kezd. A kien-
gesztelt Isten megint ott van a csaták zajában. . . ott 
volt, ott élt nyelvében . . . A kolostorok csendjében kezdődött 
a magyar nép második honfoglalása. 

Aztán jött az utolsó század, mely még hiány-
zott — az ezer évből. Az ég ismét nagyon elborult . . . 

Istenem, te tudod, hogy hozzád sirt fel a jobbak 
keserve, jámbor családok tűzhelyén ! Magyarok Nagyasz-
szonya, te hallottad népedet zokogni, mikor milliók és 
milliók ajkán szállt az ének szájról-szájra : 

Boldogasszony Anyánk, 
Régi jó Pátronánk, 
Nagy ínségben lévén 
Igy szélit meg hazánk : 

Ne felejtkezzél meg szegény magyarokról, Magyar-
országról, édes hazánkról!" 

Mikor a haza vigasztalói, a nemzet költői is elné-
multak s csak allégoriákba, a fájdalom mélabujába olvadt 
a megtört szivek elfojtott keserve : akkor is biztunk sz. 
Istvánok, szent Lászlók, nagy Lajosok Hunyadiak hatalmas 
Istenében ! 

Es Te Nemzetünk nagy Istene ! megsajnáltad ezt a 
sokat szenvedett népet. 

. . . . Lenyujtád felemelő kezeidet és oda tűzted 
honunk egére a béke és szabadság napját! 

El a magyar, áll Buda még ! 
* 

* * 

A nemzet hajója a második ezer év tengerére száll. 
Miénk a nagy kegyelem, hogy induláskor élhetünk, 

örvendhetünk és ünnepet ülhetünk. 

És midőn uj ezredév beláthatlan tengerén révedez 
szemünk, Urunk Istenünk ! lelkünk ismét csak 
Téged keres ! 

Nyújtsd le, de nagyon mélyen, alkotó és fentartó 
kezedet ! Szereld fel nemzetünk élethajóját az uj ezred 
év hajnalán is. 

Szereld fel a szent hit hatalmas árboczáva! ! 
„Nemzetünknek volt sok bűne, de volt egy nagy 

erénye, hogy Istent nem tagadta meg soha" Ezért élhetett 
ezer évig és csakis igy élhet az ezer év után is ! Isten 
kezei közt született a magyar nemzet élete, annak oltalma 
alatt maradhat csak meg. 

Szereld fel az igaz hazaszeretet horgonyával ! 
Ezzel jöttek őseink hazájukba, ez önfeláldozó szere-

tet áztatta meg e földet századokról századokra, ez adott 
a magyarnak hősöket, vértanukat. . . ebből táplálkozott 
ezer éven át, ez kötötte őt ide a földhöz, melyen e kivül 
nincs a jövőben sem számára hely. 

Szereld fel urunk Istenünk ! a munkásság evező-
jével. 

Munkásság tette erőssé e nemzetet. A magyar nép 
nem csak hazájáért munkálkodott, letette áldozatát az 
emberiség közös oltárára is. Egyik kezében századokon 
keresztül védő kardot tartott, hogy Í, müveit nemzetek 
alkotásait, fentartsa, mi'sikkal saját hazáját munkálta. 
Munkásság tarthatja fen a jövőben is — ezt a nemzetet. . . 

* 
* * 

Cseppel szigetén lemenőben a nap. Alkony 
borul a honszerző életére is. Lelke, mely bérezi sasként 
vezeté népét Hunniába — szállani készül. Nemzete 
nagyjai áilják körül, hogy lássák a búcsúzó nap végső 
sugarait és hallják utolsó sóhaját. „Érzem, hogy távozni 
kell — szólott bucsuképen — nyugodtan távozom. Már 
nem vagytok hontalanok, ez a föld a miénk, ezt tartsátok 
meg" Szólo t t . . . . sóhaja csendesen szállva enyészett! 
Gyász borul a magyarra, sirva teszi arany, ezüst és ércz-
koporsóba.. . aztán zugó patakba viszik nemzeti szokás 
szerint. 

Hol van sirja? Ki tudja? Keressük halmainkban, 
I keressük folyóinak partjain — és nem találjuk! Ne 

keressétek ! 
Nincs egy darab földje ennek a földnek, melybe 

az ő hamva nem vegyült, nincs egyetlen fűszála, mely 
poraiból nem kelt. 

Ezt a földet ő szerezte, az ő hamvai kötik hozzá 
népét, ezt a földet tartsa meg a magyar, mig a kerek 
égbolt nemzeteket takar. 

Nagyboldogasszony napján busán szól a 
harang. Öreg király, az első koronás... a szent, bölcs 
és hatalmas könyes szemét égre áldó kezét nemzetére 
emeli: — „Istenem — mondotta haló ajka — ne hadd 
el népemet. . . fogadd koronám... ved pártfogásba nem-
zetemet, te légy ótalma, szerető dajkája és nevelő édes 
anyja" Aztán felemelte áldó jobbját, melylyel teremtett 
nemzetet, épitett alkotmányt és lerakta ezer éves létünk 
alapját. . . megáldotta bérczeinket, rónáinkat, folyóinkat... 
édes szerető hazánkat.. . 

Áldó keze visszahullott.. és. . lelke elszállott, de 
nemzetet alkotó keze itt maradt ezer év után is. 
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Emeld fel csudás Jobbodat sz. István ! és áld meg 
ezt a nemzetet és intsd m e g . . . . ba felejti utmutató 
kezedet ! 

Áld meg királyunkat, kinek fölkent fején szent 
koronád ragyog, bogy a nemzetek nagy Istenének oltalma 
és a Bold. Szűz, a magyarok Nagy Asszonyának pártfogása 
legyen vele és népével. . . mindörökké Amen. 

EGYHMI TUD0SITAS0&. 
Esztergom, jun. 14. Buzdítás nemzeti zarándok-

latra. — 
E czim alatt a lelkesen szerkesztett „Esztergom" a 

következő szózatot intézi az ország katholikusaihoz : 
Megszámlálhatlan embersokaság gyűlt össze a lefolyt 

napokban az ország fővárosába, bogy tisztelettel szemlélje 
a Mátyás-templomban kitett szentkoronát, és hogy emelje 
annak a körmenetnek fényét, melyben nemzetiségünk s 
államiságunk e legféltettebb kincsét hordozták körül. 

De van a magyarnak még egy másik drága kin-
cse is ! 

Ott van Buda várában a Zsigmond-kápolnában szent 
István királyunk jobbja! 

Miként a korona fölött, ugy e szent ereklye fölött 
is az isteni Gondviselés őrködött. Miként a korona annyi 
viszontagság között sem kallódott el s nem jutott idegen 
kézbe, ugy e szent jobb is Isten különös oltalmának, 
szent István király pártfogásának symboluma. 

De e szent jobb több mint puszta symbolum! 
Ez a szent kéz oltotta be a szilaj magyar nemzetet 

a kereszténység nemes fájába ! Ez a szent kéz rakta le 
magyar államiságunk alapjait a kereszténység szikla-
kövére. 

E szent jobb nyugodott kilencz századon át a ma-
gyar koronán, s megvédelmezte annak épségét, fényét, 
nimbusát ! 

Ez a szent kéz mutatta századokon át a nemzetnek 
azt az utat, melyen boldogulása felé haladhatott. 

Ez a szent jobb egy folytonos intő szózatot, egy 
folytonos Mane, Tbekel, Fares-t hangoztat a nemzet felé, 
miként az a kéz, mely egykoron a babyloni király termé-
ben jelent meg. Amig a nemzet hallgat ez intő szóra, 
amig ragaszkodik a kereszténységhez, melyet e kéz tett 
az ország alapjává, addig a nemzet is élhet és virulhat. 
De ha szem elől téveszti e kéznek intő szózatát, elpusz-
tul, miként Balthazár király is még azon éjjel ször-
nyet halt ! 

Erről a szent kézről a millénium évében nem szabad 
megfeledkeznünk. 

Ha valamikor, ugy ez évben illő, hogy buzgó áhí-
tattal és lelkesedéssel hordozzuk körül e szent ereklyét 
szent István ünnepén. 

Ha szemkápráztató fénynyel vettük körül a koronát, 
ugy nem kevesebb fényt kell kifejtenünk e másik drága 
kincsünk, a szent jobb körülhordozásánál. 

A hivatalos Magyarországtól, mely a kereszténység-
gel szakított, nem várhatjuk, hogy e kincsünk fényes ün-
nepeltetéséről gondoskodjék. Nekünk, katholikus oknak kell 
azért mindent elkövetnünk, hogy a millénium évében meg-

tartandó szent Istvánnapi körmenet mennél fényesebb 
legyen ! 

Föl tehát nemzeti zarándoklatra ! Föl Buda várába a 
szent István drága ereklyéjéhez ! Legyen minden városa az 
országnak, minden nagyobb községe képviselve. Olvadjunk 
oly ünneplésbe, hogy méltó legyen nemzeti multunkhoz. 
Rendezzünk a szent jobbnak oly hódoló diszmenetet, hogy 
megnyilatkozva Itissuk országunk keresztény jellegét. Ve-
gye kezébe a dolgot egy országos bizottság, s indítson 
mozgalmat. 

Legyen ez a nemzeti zarándoklat méltó, kereszté-
nyies befejezése a millénium ünneplésének, melyben amúgy 
is oly mostoha szerep jutott a kereszténységnek ! 

Székesfejérvár, jun. 12. A lelkészi és segédleikészi 
jövedelmek összeírására vonatkozó vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri rendelet, — közlését a megyés püspök 
ur a következő bevezető körlevél kíséretében eszközölte 
egyházmegyéjében : 

„Előzetes tájékoztatás czéljából közlöm t. papságom-
mal a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák; ő 
cs. és ap. k. felségének legkegyelmesebb rendelkezése 
folytán, s a nm. egri érsek ur elnöklete alatt működő 
Congrua-bizottság munkálatának alapján, a lelkészi és 
segédlelkészi jövedelmek összeírásának tárgyában f. é. 
márczins hó 17-én 878. ein. sz. a. kiadott rendeletét. 
Értesítem továbbá t. papságomat, hogy amint a nm. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által e rendelet s 
az összeíráshoz szükségelt rovatos ívek a kellő számban 
hozzám áttétetnek, a szükséges példányok meg fognak 
küldetni az egyes plébánia-hivataloknak. 

Nem szükséges ez alkalommal külön figyelmeztetnem 
t. papságomat, hogy a jövedelmek összeírásának a leg-
nagyobb pontossággal kell történnie, csak azon körül-
ményekre irányítom t. papságom figyelmét, hogy az 
esetleg hiányos összeirások késleltetik a tervezet Congrua-
javitás keresztülvitelét, hogy, továbbá, a leendő összeírás 
adatai alapul fognak szolgálni az egyes jövedelmi ágak, 
járulékok, szolgálmányok később tán eszközlendő meg-
váltásánál, s irányul szolgálnak majdan a lelkészi járandó-
ságok netán szükséges behajtásánál ; de felhívom t. pap-
ságomnak figyelmét egyszersmind a szóban forgó miniszteri 
rendelet 53. §-ának szabványára." Eddig a püspöki szózat. 
Ez a §. tudvalevőleg büntetést szab és igy szól : 

,53. §. 
Ha a felülvizsgálat során vagy később az derülne 

ki, hogy a lelkész vagy segédlelkész valamely jövedelmet 
elhallgatott, vagy nem létező kiadást vallott be, amig 
azon a plébánián van, kongrua kiigazításra nem számolhat 
még azon esetben sem, ha olyan jövedelmet hallgatott 
el, a melyre ezen rendeletemben határozott utasítás nem 
adatott. 

A kongrua kiigazítás igényének elvesztését a központi 
kongrua bizottság mondja ki és határozatáról az érde-
keltet illetékes egyházmegyei hatósága utján Írásban 
értesíti." 



412 KELIGrIO. 

Vácz, jun. 14. Visszhang a lcirályi kegyre. — 
A magas püspök ur királyi kitüntetése alkalmából 

az itteni katholikus lapban „V. K."-ben a következő ke-
gyeletes nyilatkozat jelent meg: 

„Magas.n csapott fel ugyan szivünkben a hála és a 
szeretet tiszta lángja, midőn kegyelmes főpásztorunk bő-
kezűségét ismételten oly túláradó mértékben volt szeren-
csénk érezni s keresve kerestük a szavak legjavát, a 
melyek csak némikép is hű tolmácsolói legyenek benső 
igaz érzületünknek, — de csak tehetetlen gyengeségünkről 
kellett meggyőződnünk és bizonyos elégedetlenség nyomasztó 
érzése ülte meg keblünket. Hisz a mit ő nagyméltósága 
nekünk tett, az nagy volt : a mivel mi ezt viszonozhattuk, 
az csak csekélység. 

De ime ! mily gondviselésszerű eset. 
Segítségünkre jött a koronás király kegye. Megtette, 

a mire mi képtelenek voltunk : nagy tettnek méltó nagy 
jutalmát adta, a midőn jóságos főpásztorunkat a Lipót-
rend nagykeresztjével fölékesítette. 

Az ezeréves magyar haza méltán nagy ünnepi 
örömei közepette a királyi kegynek nagy bősége ömlött 
az ország java férfiaira, de nagy öröm az nekünk, hogy 
a kitüntetések legelseje és legnagyobbja a mi szeretett 
főpásztorunkat érte. Ez már a harmadik nagy kitüntetés ! 

És méltán ! 
A királyi kegygyei többszörössen kitüntetett legfőbb 

lelki gondozónk jótékonysága úgyszólván páratlan. Hat-
hatós szavával, vonzó szép példájával mutatta nekünk, 
hogy vallásunkhoz és királyunkhoz ragaszkodva, mikép 
tehetjük erőssé és virágzóvá szeretett édes magyar 
hazánkat. 

Hála neked, felséges királyunk, mert megértetted 
mindnyájunk közös óhajtását, hálás szivünk hő dobbanásait ! 
Hálát rebeg neked Yácz városa, a váczi egyházmegye 
minden katholikus hive, mert megjutalmaztad azt, a ki 
iránt táplált hálaérzete határtalan ! 

S midőn mi jó atyánknak jótevőnknek királyi 
kitüntetésén határtalanul örvendünk, lelkünk lelkéből 
óhajtjuk, mindennapi imáinkba foglaljuk, hogy őt, a leg-
gondosabb főpásztort, a legbölcsebb lelki kormányzót, 
kegyelmes atyánkat és a bőkezűségben határt nem 
ismerő adakozót a jóságos Isten soká tartsa meg nekünk!" 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
= Áz abonyi róm. kath. elemi népiskola Értesí-

tője az 1895/6-iki tanévről. II. évfolyam. Összeállította 
Viz Zoltán plebános-helyettes, igazgató. Abony, 1896. 
23 lap. 

A hol lelkes a plébános, ott minden katholikus ügy, 
melyre a lelkipásztor kezét ráteszi, fejlődik, erőre kap és 
virágzik. Az abonyi kath. elemi népiskolák élén Viz Zol-
tán plebános-helyettes áll, kit Gulner Gyula országos kép-
viselő támogat, mint világi elnök. A tanító-kar 9 tagból 
állt. Most a létező 8 tantermet 4 ujjal készülnek szapo-
rítani. Adjon Isten sok lelki örömet a fáradhatatlan lelki-
pásztornak. 

IRODALOM. 
-f- Vallásosság é s munkásság az iparos csalá-

dokban. A szatmári kath. Legény-Egyletben felolvasta 
Bodnár Gáspár egyesületi elnök. A tiszta jövedelem a 
szatmári Kath. Legény-egyleté. Szatmár, 1896. 14 lap. 
Ara 5 kr. 

= Nemzeti ünnepünk és a tanitó-ifjaság. Beszéd 
a szatmári kir. kath. tanítóképzőben ezredéves ünnepsé-
günk alkalmából tartotta Bodnár Gáspár tanár. Szatmár, 
1896. 9 1. 

— Szent beszéd, a magyar nemzet ezer éves 
Ünnepen. A szatmári székesegyházban a bálaadó szent 
misén elmondotta Bodnár Gáspár. 1896. május 10-én 
8 lap. 

Ezt a gyönyörű beszédet fentebb közöljük. 
— „Árpád" hősköltemények első része a „Bolgár 

bábom" megjelent a nagyváradi „Szent-László" nyomda 
részvénytársaság kiadásában. A hősköltemény tizenkét 
énekre van felosztva. Tartalmazza az etelközi magyarok 
küzdelmét VI. Leo görögcsászár szövetségében Simon 
bolgár czár ellen. Árpád, Kurzán vezér alvezére megláto-
gatja Konstantinápolyt, hol az udvar mulatozásai vissza-
tartják. Ez alatt Kurzán megtöri a megkötött békét, 
Simon czárra támad. Huba, Tas, Kont a feltámadó 
bolgárokkal- birkózik, már már pusztulás lenne sorsuk, 
a mikor Árpád jő, Simont újból leveri. Simon bosszút 
esküszik, ráveszi a besenyőket, hogy az otthon maradt 
magyarokat megtámadják ; Álmos és Levente ezen harcz-
ban elesnek, Előd, Ont és Tehtem a határon a végső 
küzdelemre megállanak, a csata sorsa ellenök fordul. 
Előd fogva, amikor a visszatérő magyar sereg rátámad 
a besenyőkre, visszaszorítja őket. A túlerő ellenében 
azonban nem remélhetik őshazájok visszafoglalását, meg-
indulnak hát Etele országának felkeresésére. Indulások 
előtt Árpád személyében vezért választanak, s vérök 
eresztésével pecsételik meg az örökös szövetséget, meg-
alkotják a hét pontból álló vérszerződést. A 170 lapra 
terjedő, alexandrinus versformába írt hőskölteménynek 
ára 1 frt. Kapható: a Szent László-nyomda részvénytársa-
ság kiadóhivatalában. 

— Mil léniumi történet. Az Athenaeum r. társulat 
kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története" czimű 
tíz kötetes nagy munkából (milléniumi kiadás) könyvpiaczra 
került a 72., 73., és 74. füzet, a melyekben dr. Fraknói 
Vilmos, a Hunyadiak korának kiváló történetirója, folytatja 
Mátyás király sziléziai hadjáratának történetét, majd áttér 
Hunyadi Mátyás házasságának, az osztrákok elleni hadjára-
tának, Bécs bevételének, Mátyás hadseregének, diplomácziá-
jának stb. ismertetésére. Az egyik fejezet „Corvin Jánosu 

czimet viseli. Ebben Fraknói a történettudomány legújabb 
vívmányainak alapján ismerteti a dicső Mátyás király ter-
mészetes fiának, Corvin Jánosnak származása körülményeit, 
kinek anyjáról a történeti kritika csak annyit volt képes 
megállapítani, hogy Borbála volt a neve, sziléziai előkelő 
családból származott. A Corvin Jánosra vonatkozó adatok 
között közölve van még Corvin János születési horoscop-
jának másolata is, melynek eredetije a krakkói egyetemi 
köuyvtárban őriztetik. Rendkívül érdekesen és vonzóan irja 
le Fraknói Mátyás király törekvéseit, fáradozásait, hogy ezen 
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egyetlen, ele törvénytelen ágyból származott fiu Corvin 
János, részére biztositsa a trónt. Igazi drámai jelenetek 
fejlődnek ki előttünk, midőn látjuk, hogy Mátyás törekvései 
az ország rendeinek, és főként Beatrix királyné ellenzésén, 
kihez különben a leggyöngédebb hitvesi érzelmekkel fűződik, 
folyton hajótörést szenvednek és a szerető atya szive össze-
ütközésbe jön a hitvesi szeretettel. A szánalom és részvét 
érzelmei ragadnak meg bennünket, midőn ezt a nagy királyt 
a folytonos tépelődések között látjuk, fiának jövője biztosí-
tása tekintetében, A 73. füzetben Fraknói be is fejezi a 
Hunyadiak történetét Mátyás halálával és áttér a Jagellók 
korára, mely ennek a negyedik kötetnek második részét 
képezi. Ezekben a füzetekben majdnem minden lapra esik 
egy-egy igen érdekes kép vagy ábrázolat, mely Hunyadi 
Mátyás király korára vonatkozik. A 72-ik füzethez műmel-
lékletül van csatolva „Nándor-Fehérvár hevétele a törökök 
általu egy 1522. évből származó nürnbergi színezett famet-
szet után, „Hunyadi János sir emlékének" rajza a gyula-
fehérvári székesegyházban levő sir után ; a 73-ik füzet 
rendkívüli diszes iníímellékletét képezi „ Victorini Commen-
tum Super Rhetoricis Giceronis11 czimü Corvin-kodex czim-
lapiának szines hasonmása. Ez a nevezetes Corvin-kodex 
Emich Gusztáv cs. és kir. asztalnok, az Athenaeum r. társa-
ság vezérigazgatójánakbirtokában van. Ugyancsak a második 
műmellékleten Cserna Károly remek rajzában látható 
„Vajdahunyadvára a lovagteremmelEgyes füzet ára30kr. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Előfizetés negyed-
évre (12 füzet) 3 frt 60 kr. félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 
Az előfizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak. 

H I V A T A L O S . 

— Növendékpapok fölvétele: A nyitrai egyház-
megye növendékpapjai közé való fölvételi vizsga f. évi 
julius hó 1-jére tüzetett ki. A fölvétetni óhajtó 4, 5, 6, 
7 és 8-ik osztályt végzett tanulók keresztelési és bérmá-
lási levéllel, valamint iskolai bizonyitványnyal ellátva, 
előtte való nap, vagyis junius 30-án délelőtti órákban, a 
püspöki irodában jelentkezzenek. Püspöki iroda. 

Concursus. A munkácsi e. m. növendékpapok közé 
való felvétel f. évi julius 12 és 13-ik napjain fog Ungvá-
ron a sz. tanácsteremben végbemenni. Pályázhatnak : 
1. Érettségi bizonyítványt felmutató törvényes származású, 
testileg ép, jó viseletű ifjak. 2. Azon törvényes szárma-
zású, gymn. VI. osztályt végzett ifjak, akik reményt ad-
nak, arra hogy a papi pályára alkalmasak lesznek. Az érett-
ségi bizonylattal felvett ifjak, mint az ungvári papnevelő-
ház növendékei, az egyházmegyei irodában fognak az 
1896/97. tanévre mint Írnokok alkalmaztatni. A pályázni 
óhajtó ifjak iskolai bizonyítványuk és keresztlevelökkel 
felszerelt folyamodványuk benyújtása mellett az egyház-
megyei irodában f. évi junius hó 30-án reggel 8 órától 
kezdődőleg személyesen jelentkezzenek, a mikor a további 
teendőkre nézve részletes utasítást nyernek. A növendék-
papok felvételével együttesen fognak a papárva fi- és 
leánynevelő intézetben való felvétel iránti kérvények is 
tárgy altatni. 

V E G Y E S E K . 
*** A király a hittani intézetek kiállítását tegnap 

tekintette meg a közoktatásügyi csarnokban. E lapok 
szerkesztője, mint ennek az alcsoportnak képviselője, 
röviden megadván a kellő magyarázatokat, ő felsége a 
kiállító hittani intézeteknek elismerését fejezte ki, mondván : 
„Igen érdekes. Köszönöm." Ugylátszik, hogy ő felségének 
különösen megnyerte a tetszését az, hogy nálunk már 
növendékpap korában kezdi a klérus gyakorolni a toll-
forgatást. 

- A bibornok hgprimás udvarából. Vaszary Kolos 
bibornok herczegprimás ő eminencziája a mult héten 
lezajlott ünnepek után, a mint már jelentettük egyenest 
Balatonfüredre utazott. Augusztus közepe felé tér vissza 
Budapestre, hol Nagyboldogasszony napján fogja kon-
szekrálni a budavári Mátyás féle Nagyboldogasszony tem-
plomát. 0 Felsége születés-napján pontifikálni, a kath. 
kongresszus diszgyülésén pedig elnökölni fog. A Szent-
istván-napi körmenetet szintén ő eminencziája végzi, mely 
az idén szokatlan fénynyel, a püspöki kar részvétével fog 
végbemenni. 

— A Pazmaneum milléniumi ünneplése. Kedves 
és emlékezetes napja marad a Pazmaneumnak jun. 9-ike 
midőn falai közt egyesitette a Bécsben tartozkodó magyar 
papságot, hogy az ezredév alkalmából kitüntesse előttük 
azt a korrekt papi és hazafias nevelést, melyben a nagy 
alapitó intenczióinak megfelelőleg részesülnek növendékei. 
Viszhangja, méltó és önérzetes viszhangja volt e nap a 

.budapesti ünnepeknek — Bécsben. Mindig is tudatában 
vannak a pazmaníták annak, hogy az ország határain 
kivűl sokkal fontosabb és sokkal becsesebb is honfiúi 
érzelmeik ápolása és nyilvánítása, de különösen e napon 
töltötte el őket a tudat önérzettel és örömmel. Örömtől 
sugárzó arczczal mozgolódtak a szereplők, nemes lelke-
sedés és boldogság ömlött el egész lényükön s szerepök 
végeztével hálás pillantásokat vetettek jó atyjukra az 
intézet rektorára, kinek bőkezűségéből a tágas étterem 
délszaki növényekkel, ő szentsége és ő felsége mellszobrai-
val s csinos kivitelű koronával volt ékesítve. De nem 
kevésbé lelkesült a hallgatóság is, ugy a vendégek, mint 
az intézet elöljárósága és növendékei. Alig zendültek meg 
a hymnus magasztos akkordjai, a fenkölt hangulatban a 
10 pontú változatos programm is észrevétlen gyorsasággal 
játszódott le előttünk s megilletődve hallgattuk a véghan-
gokat: »Magyarországról, romlott hazánkról, ne felejtkez-
zél el szegény magyarokról!" Remek és klasszikus volt 
dr Huszár Elemér megnyitó beszéde, de különös élvezetet 
nyújtott Sipos István pécsi növendék „A hon szelleme" 
czimü fennenszárnyaló, lélekragadó ódája, melyben a hitet 
és honszerelmet, nemzetünk fentartóit dicsőíti. Legjobban 
8zóllott a szivekhez mégis Fieber Henrik, esztergomi nö-
vendék, ki gyönyörű felolvasásában nemcsak megmutatta, 
mint kell kivált a jelen körülmények közt szeretni a pap-
ságnak hazáját, de komoly elhatározásra is indította hall-
gatóit. Ezek után már más nem hiányzott, csak hogy a 
rektor nr ő méltósága szóljon növendékeihez. Betegségtől 
megtörten látván levitái ifjú lelkesedését, könyekre fakadt, 
s csak pár perez múlva tudta — akkor is töredezve — 

í 
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buzdítani fiait, hogy nyilvánított érzelmeiket és gondolko-
zásukat mutassák meg majd tettleg is, s akkor Magyar-
ország ismét szűz Mária országa leszen! Meg kell itt 
jegyeznünk, hogy a Pazmaneum a milléniumi országos 
kiállításban is kitett magáért. A közoktatásügyi csarnok, 
felső tanügyi részében általános feltűnést keltenek az in-
tézetről kiállított gyönyörű fényképei. 

— Az ungvári papnevelő-intézet egyházirodalmi 
iskolája hazánk ezer éves fennállásának emlékére 1896. 
év junius hó 14-én a székesegyházban rendezett hálaadó 
isteni tisztelet után ücnepélyes záró-gyűlést tartott, a kö-
vetkező műsorral: 1. Hymnus. Előadta: az énekkar. 2. 
Elnöki megnyitó. Tartot ta: Suba Pál, IV. é. h. h. 3. „Ha-
vasi ibolya." André Lajostól. Előadta: a zenekar. 4. Jegy-
zői jelentés. Felolvasta: Boksay János, III. é. h. h. 5. 
„Ezer év után." I r ta : Dömötör György. Szavalta: Flenykó 
János, III. é. h. h. 6. Mária énekek a tizenhatodik szá-
zadból. Harmonium kiserettel előadta : a zenekar. 7. Tit-
kári jelentés és pályadijak kiosztása. Tartotta : Tabakovits 
Ödön, IV. é. h. h. 8. Symphonia a „Nabukodonozor" cz. 
operából. Verditől. Előadta: a zenekar. 9. „Uj ezredév." 
Borosay Lajostól. Szavalta: Puza Szilárd, p. i. 10. Szózat. 
Előadta: az énekkar. 11. Elnöki zárszó. Tartotta : Suba Pál, 
IV. é. h. b. 12. Induló. Előadta: a zenekar. 

= Községi hitelszövetkezetek. A pestmegyei 
községi hitelszövetkezetek legújabban megjelent üzleti 
jelentése gr Károlyi Sándornak, e szövetkezetek alkotó-
jának munkáját dicséri és bizonyságot tesz arról, hogy 
az áldásos intézmény örvendetes fejlődésnek indult. A 
szövetkezetek száma volt: 1889-ben 54, 1894-ben 80 és 
1895-ben 88. A tagok száma ez idő alatt 9.506-ról 
fölemelkedett 27.350-re. Feltűnő a tartalékalap gyarapodása, 
mely az 1895. évben összesen 17.800 frtot tesz ki, s ez 
leginkább annak köszönhető, hogy a szolgálat ingyenes 
és korlátolt. Az alapitó gr. Károlyi Sándor fáradhatatlan 
tevékenysége folytán a szövetkezet 1894 ben országos j 
egyletté alakult át „A hazai szövetkezetek központi 
hitelintézete" cziui alatt. Igy több más egyletet egyesitvén 
a maga körében, ezeknek gyarapodása a következő : Szövet-
kezett egyletek száma 1894 ben 69, 1895-ben 229, Kívá-
natos, hogy minden község létesítsen ilyen szövetkezetet. 

— A gondolatok világában töltött élet vége Isten-
nél. Ezt a példát és tanulságot hagyta az emberiségnek 
Jules Simon, a hírneves franczia akadémikus, végével éle-
tének, mely küzdelmes és fényes vala. Betegsége alatt 
látogatását fogadta a Magdolna-plébánia egyik lelkészének 
s az utolsó kenetet mgr Becel vannesi püspök, otthontárs 
adta fel neki. „La religion naturelle" czimü munkája 
tanúskodik, hogy a szólás művészetének ez a nagymestere 
csak szelid deista volt, mert a keresztény vallás iránt jó 
indulatot tanúsított ugyan, de azt valami képzelt fensőbb-
séggel lenézte egész életén át, mint fensőbb műveltséggel 
biró embereknek nem valót. Az imát is fölösleges, hatás-
talan szokásnak bélyegezte. Fordulat lelkében 1879/80-ban 
következett be, midőn a szabadság eszméjének inspirá-
cziója alatt Gambetta, Ferry, Bert s a szabadelvű zsar-

nokság más erőszakosaival szemben védelmére kelt a 
szerzetes rendek tanitásra való szabadságának. Ekkor or-
dított reá Gambetta s vágta szemébe a dühödt felforgatók 
vádját : „Áruló, áruló!" Jules Simon a szabadság erejével 
győzött. A házasság-bontások ellen is felemelte később 
tiltakozó szavát. Lassankint lelke teljesen visszanyerte 
fogékonyságát az isteni kegyelemre s meghalt mint ke-
resztényhez illik, egyesülve az élő Istennel, az egyház 
anyai karjai közt. 

— Figyelemre méltó inauguralis értekezést irt a 
kegyes-tanitórend egy jeles ifjú tagja, Hám János, a 
kolozsvári hittudományi és tanárképző intézetben tanul-
mányi felügyelő és tanár. A héber irodalom köréből 
vett tanulmány czime : „A Prédikátor könyve". 

— Paulus Eyugere. A ki ez alatt a név alatt csalt, 
mint misszió-pap, azt Nagyszebenben Gidófalvy főesperes 
feljelentésére elfogták. Minden jel szerint a csaló zsidó. 

— Az osztrák katholikusok IV. nagygyülésöket 
ezidén Salzburgban fogják tartani aug. 31-én és szept. 1-én 
és 2-án. 

— Boltizár József, fölsz. püspök esztergomi érseki 
vikárius ur f. hó 10-én Szálkán, és 11-én Kemenczén 
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Amott 917, emitt 
1160-at tett részesévé a hitbajnokság kegyelmeinek a hőn 
szeretett püspök ur. 

— Simor János szobra. A boldogult bíboros hg-
primás szobrának megtekintésére mult héten egymásután 
püspöki karunk két kiváló Simor-crenturája (az illető 
pápa crenturájának nevezik Rómában azt a főpapot, a 
ki a bibornokságot az illető pápának köszönheti) járt 
Esztergomban. Csütörtökön érkezett dr Steiner Fülöp 
székesfejérvári és szombaton dr báró Hornig Károly 
veszprémi püspök ur. Steiner püspök azt a semi-
nariumot is megtekintette s nagy tetszését nyilvánította 
a látottak fölött. O méltósága 6 növendéket neveltet az 
esetergomi seminariumban. 

— Három rendi nagykereszt egy mellen. Schuster 
Konstantin váczi püspök ur ő exclja f. hó 9-én a Lipót-
rend nagykeresztjét kapta kitüntetésül ő felségétől. Ez 
már a harmadik nagykereszt, a mi valóban ritka eset 
még a főpapi karban is. Az örvendetes hirt természetesen 
a tisztelgések hosszú sora követte. Hódoló tisztelettel 
csatlakozunk a tisztelgőkhöz, visszhangoztatva a jókivána-
tokat : ad multos annos ! 

— A kassai vértanuk beatificatiója ügyében, a 
mint mindenki tudja, a püspöki kar határozata értelmé-
ben megindult az actio. Most ő eminentiája a bíboros 
hgprimás felhívta a megyés püspök urakat, hogy egyház-
megyéjök területén az ügy tárgyalásának költségeihez a 
hivek körében alamizsnát gyűjtsenek. Isten áldása lesz 
minden krajczáron, meiy Magyarországnak ezt a beatifica-
tiót előbbre vinni segíti. 

Felhivás ! "WO 
T. féléves olvasóinkat az előfizetés megújítására 

kérjük. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (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 A R S A 
Ö T V E N Ö T Ö 

Budapesten, junius 20. 50, 

í Előfizethetni : 
l minden \ 
: kir. postahivatalnál : j 
: Budapesten a szerkesz- f 
: tőnél, és Nagy Sándor E 
E könyvnyomdájában. : 
î IV., Papnövelde-utcza : 
: 8. sz. alatt, hova a ? 
E netaláni reclamatiók is. : 
E bérmentes nyitott : 
E levélben, intézendők. E 

D A L M I ÉS I R O D A L M I FOLYÓIRAT. 
D I K É V F O L Y A M . 

Megjelenik e lap heten- Ê 
ként kétszer : : 

szerdán es szombaton. : 
Előfizetési dij: E 

félévre helyben s posta- E 
küldéssel 5 f r t . E 

Szerkesztő lakása : E 
Budapest. E 

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

küldemeny czimzendő. E 

M A G Y A R O R S Z Á G K A T H O L I K U S A I H O Z . 
( K i v á l ó a n a kath.. k ö r ö k h ö z é s e g y e s ü l e t e k h e z . ) 

Napok óta lesem, hogy az országnak me ly tá jékán ke l visszhang X I I I . Leo pápa ö rök -
emlékezetü m i l l é n i u m i levelének végén hangoz ta to t t ama „rendkívüli óhaj"-kra, hogy Magyar -
országban mozgalom i ndu l j on meg, me lynek czélja legyen Is ten akaratár iak megvalósítása — a 
hitegységben. 

Szentséges a tyánk ugyanis h i v a t o l t levelének végén szórói-szóra ezeket mond ja : „Szere-
t e tünk legfőbb fokának je léü l rendkívüli óhajt csato lunk mindezekhez (a m i k e t mondot t ) . Ad ja 
Isten, hogy hazátok minden po lgárát , k i k e t ugyanazon haza szeretete ha t át s je len leg a közöröm 
kedveért ugyanegy tes tvé r i szeretet k ö t össze, egyszersmind valaha, az anyaszentegyház bo ldog 
ölelésében, ugyanaz az egy hit kapcsol ja össze." 

A k á r h o g y forgassuk e szavak nagy je lentőségét : ke t tő v i lágos be lő lük. 
Első az, hogy a pápaság m i l l é n i u m i gondolata, X I I I . L e o pápa szivének m i l l é n i u m i óhajtása, 

szent Péter a jka inak m i l l é n i u m i szózata Magyarországra nézve — a keresztény h i tegység vissza-
állítása. 

Ez Magyarország j övő évezredének is teni leg k i t ű z ö t t p rogrammja . Is teni leg, m e r t m i 
ka tho l i kusok hiszszük és va l l j uk , hogy a pápa szeretetét i r án tunk Is ten sugall ta, a pápa buzdi tó 
szavain á t I s ten beszél hozzánk. „Deus per os P e t r i locutus est." 

Tehát a h i tegység megvalósítására való törekvés Is ten akarata Magyarországra nézve. 
„De i vo luntas est." Ez a második, a m i a pápa szavaiból v i lágosan következ ik . 

Evve l az eszmével meg ke l l Magyarországban mindenk inek bará tkozn ia , több, meg kell 
birkóznia, akár mel le t te , akár ellene fog la l ál lást. 

Hogy k i lesz erősebb: Is ten akarata-e vagy az- emberek gyar ló vélekedése avagy vakmerő 
tusakodása az Is ten akarata el len : a r ró l egy perczig sem lehet kéte lkedni . 

M inden keresztény embernek mindennap i imádkozása: ; ; M i A t y á n k , k i vagy a meny-
égben . . . . legyen meg a Te akaratod/" 

Nos há t legyen igazság sziveinkben, legyen igazság a j ka inkon ez az imádság: legyen meg 
az Is ten akarata a hi tegységben ! K i mer szembe szál ln i az I s ten akaratáva l , me l y azt akar ja, 
hogy m indnyá jan egyetér tsünk az igazságban és összetartsunk a keresztény fe lebarát i szere-
te tben ? ! 
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Á m d e a h i t I s ten kegye lme, I s ten adománya. „ K ö n y ö r ü l a k i n akar , és m e g á t a l k o d n i 
hagy ja , a k i t a k a r " . {Rám. 9, 18.) K i mer ebben a do logban lépést t e n n i I s ten né lkü l , akár csak 
gondo la tban is ? 

Azé r t is ma, a .Re l i g i o -Va l l ás " , Magyarországban a keresztény ka tho l i kus va l lásnak ez az 
ősrég i szolgája és szószólója, azt az i n d i t v á n y t teszi, f o r d u l j o n m indenk i , a k ihez e sorok szózatja 
e lhat , buzgó imában az Istenhez, egyelőre az i r á n t , hogy 0 a h i tegységére vonatkozó szent akara t -
j á n a k foganatos i tását az imádkozás kegye lmének k iárasztása á l t a l hazánkban megind i tsa. 

M e r t m i k a t h o l i k u s o k Magyarországban t a l án n e m is se j t jük , m i l y nyomorúságos he l y -
zetben v a g y u n k s m i l y szégyenletes á l l apo tok s m i l y megsemmis i tő veszedelmek felé sodor ta tunk . 

A keresztény h i t meg tagadva ; K r i sz tus Barrabással egy rangba á l l i t v a ; és m á r készül a 
vasból f on t ostor, me ly Magyarország ka tho l i kusságát s első sorban papságát a Kossu th La jos 
végrendelete szer in t ördöggel szövetkezet t ember i vakság és szenvedélyek j á r m á b a bele ke rge tn i 
fenekedik. 

H a Is ten n e m k ö n y ö r ü l r a j t u n k , m i n d n y á j a n elveszünk s Magyarország elpusztul . Az é let -
ha lá l ra menő egyenet lenség m e g ő r l i az országok erejét . Országunk e t ö r v é n y a ló l nem lehet k i vé te l . 

S még meg sem i n d u l t j ó f o r m á n a h a r c z : már is kétségbeej tő je lek mu ta tkoznak . 
K a t h o l i k u s o k még most is tömegesen t o l j á k az is tente lenségben végződő szabadelvüsködés 

kocs i já t , kapaszkodva konczok után, me lyeknek az elkereszténytelenedés elősegitése az ára. 
M i t m o n d j u n k a szabadelvű p a p i a l akok ró l ? ! Csak a nevök , hogy é lnek ; de meg vannak 

halva. (T i t k . je l . 3, 1.) 
És magában a t ö m ö r ü l n i kész k a t h o l i k u s táborban is, m i l y egyenet lenség a p r o g r a m m r a , 

m e n n y i huzavona az e l járásra nézve Félre az önzéssel s az öntulbecsüléssel ! 
M i n d e n k i t ek i n t se magá t é rdemet len eszköznek az i rga lmas I s ten kezében Magyarország 

megmentésére, azaz Magyarországban a keresztény val lás felmagasztalására. M e r t e t t ő l függ Magyar -
ország megmentése. 

„ F o r i s pugnae, in tus t imorés . " A kü le l lenségek kegye t len harczo t i n d i t a n a k k a t h o l i k u s 
va l lásunk el len, a k k o r m i d ő n §-ba fog la l t ák az á m i t ó k , hogy Magyarországban m inden h i t , m inden 
val lás szabad! És az ádáz harczba a 10 m i l l i ó n y i ka tho l i kusság egy része ugy i n d u l bele, hogy 
t á m o g a t j a a romlás t , sőt vezérkedik benne, a más ik részének a t á j ékán pedig nagy l e l k i tusakodás 
f o l y i k arró l , a m i r ő l a Szent L e l k e t még e l nem v e t t aposto lok versengtek egymással : „qu is 
e o r u m v ide re tu r esse m a i o r ? " — k i légyen k ö z ö t t ü k a vezér — a demokráczia-e vagy az arisz-
tok rácz ia , a 67-es alap-e vagy a 48-as? 

M i d ő n a p o k o l t ó l sugal l t e l fajulás szelleme a h i te t lenség u r a l m á t készül ráerőszako ln i 
Magyarországra, I s t en tő l suga l l t gondo la t v o l t a pápá tó l buzd i tan i , hogy a h i tegvség megvalósí tá-
sára tö reked jünk , le lkesebben m i n t valaha. 

„Mors et v i t a duel lo con f l i c tan tu r m i rando . " A ha lá l és élet t ényező i : a hi tet lenség, 
m e l y nemzeteket sülyeszt és tönkretesz, s a h i t , me l y egyeseket ós nemzeteke t Is tenhez emel fel, 
v i l á g r a szóló n y i l t harczba kevered tek Magyarországban. 

N e m nagyzás, nem önámi tás Magyarország részéről többé, hogy ő a j övő időkben épp o ly 
nagy i s ten i fe ladat megoldására v a n h i va t va , m i n t v o l t a m ú l t b a n . 

A m ú l t b a n Magyarország, s ennek le lke a magyarság, a r ra k a p o t t I s ten tő l rendel te tés t , 
hogy a kereszténység kü lső végvára legyen a barbárság r o h a m a i v a l szemben. 

A j ö v ő r e nézve, ugy lá tsz ik , a magyarságnak élete ahhoz az i s ten i rendeltetéshez van 
kö tve , hogy megkezdi-e Európa Ke le tén a visszatérést a keresztény hi tegységre, a m i n t erre Európa 
N y u g a t á n a v i l á g u r a l m u ango l nemzet n y e r t szemmel l á t ha tó h iva tás t az Is ten tő l . 

M inden esetre több, m i n t vé le t len eset, hogy X I I I . Leo pápa éppen az angol ós a magyar 
nemzethez i r t levelében emel t szót a h i tegységre va ló visszatérés érdekében. 

Es a v i l á g va lamenny i keresztény népe m e g h a l l o t t a a pápa szavát s figyelemmel t e k i n t 
a magyar nemzetre, me ly re m i n t „ r e n d k i v ü l i óha j " az van bizva, hogy a le l k i l eg szótszakadt 
európai nemzetek körében ő ós az ango l kezdjék meg a keresztény h i tegységre való visszatérés 
nagy, nehéz, de dicső munká já t . 
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Magyarország ka tho l i kusa i ! M időn az Is ten h ivő szózat lágy fuva lma é r i n t i fü le teket 
ja j , va lahogy meg ne kemény i tsé teket sz ive teket ! 

B o r u l j u n k té rdre az Is ten k i t ü n t e t ő akarata e lő t t , me ly bennünke t a keresztény h i tegység 
visszaál l í tásának is ten i eszközeivé vá lasz to t t k i , s m i n d e n k i a k i köz tünk t u d és szeret imádkozni , 
kér je az Is ten t , adja meg a buzgó imádkozás malaszt jának tel jességét Magyarország népcsalád-
j a i nak s e népcsaládok é l te tő le lkének, a magyarságnak, hogy m i k o r ü t n i fog az óra s készen lesz 
a t e r v az Is ten á ldására: 

mindenki kész legyen belépni 
a Magyarország h i t egységeér t k ö n y ö r g ő 
nagy, országos ima-egyesüle tbe 
a melynek létesüléseért, addig is, buzgó imádság epedezzék százezerek ajakán, éjjel-

nappal !*) * * * 

*) Minthogy a „Religio-Vallás" ennek a mindenek fölött kimagasló nagy isteni eszmének szakadatlan 
nagy munkát fog szentelni a jövőben : a Kath. Körök elüljáróságainak minden lehető kedvezményt megadni készek 
vagynnk, hogy a magyar nemzetre nézve gondviseléses hitegység hirdetését szakadatlanul hallgathassák. 

A szerk. 

Lengyelország szózata Magyarország katho-
likusaihoz. *) 

„Corona Miilenarii Hungáriáé, esto 
memoria Sanctorum Patriae." 

A XIII. század egyrészről a tatároknak Lengyel-
és Magyarországba való rémes betöréseiről, másrészről a 
két nemzetnek dicső- és boldoggá tételéről emlékezetessé 
vált. Ugyanis szokatlan eszközökkel élt az Ur Isten, hogy 
a lengyel Piastok és a magyar Árpádok királyi házát 
vérbeli kötelékekkel egybekapcsolva, magát a két nemzetet 
is a legszorossabb szövetségbe fűzze. Ezen kapcsot a 
két királyi háznak erényeik és életszentségök által kitűnő 
leányai alkották, kik nemcsak a két királyi családot, 
hanem a lengyel és magyar nemzetet is a legáldásosabb 
baráti viszonyba hozták. A lengyel királyi házból való 
boldog Salome szüzet a XIII. század elején három éves 
korában Endre magyar király udvarába küldték, ott a 
király fiával, Kálmánnal és leányával szenti Erzsébettel 
együtt nevelték fel s ifjú kora virágjában Kálmán nejévé 
lett. Ez az igazán szent szűz annyirc, megnyerte a magyarok 
szeretetét, hogy nemcsak magát, hanem nemzetét is 
kedves barátjokká tette. Mikor Kálmánnal együt a halicsi 
királyi ház trónra lépett, oly nagy bizalmat gerjesztett 
maga iránt, hogy IV. Béla saját leányát Kunigundát 
nevelés végett reá bizta. 

Midőn pedig néhány év elteltével Galicziában zavar-
gások támadtak, Salome aggódva a királyleány biztonságát 
illetőleg, az ifjú Kunigundát Krakóba küldte, ahol királyi 
anyjának Grzymislavának felügyelete alatt felnevekedvén, 
Boleszló királyhoz ment feleségül. Mikor pedig Kálmán 
ellenségeinek cselszövénye folytán elfogatva életét vesztette 
a tiszta életű, férjétől megfosztott Salome Krakóba test-
véréhez, Boleszlóhoz tért vissza és Kunigunda keblén 
sirta ki könnyeit. Ez időtől fogva egyedül Istennek élt, 
a világ hiúságairól tökéletesen lemondott s példájával 
Kunigundát is annyira magával ragadta, hogy nemsokára 

*) Az esztergomi főegyházmegyei XV. sz. főp. körlevélből. 

úgy látszott, mintha mindakettő már nem is a földön 
az emberek, mint inkább az égben az angyalok között 
élne. Mindez Béla király tudomására esett, a másik 
leányát, az öt éves Jolántát is Krakóba küldte ; meg 
volt győződve, hogy kisded leányát sehol sem nevelhetik 
fel jobban, mint Krakóban. Jolánta Saloménak és szeretett 
nővérének, Kunigundának vezetése mellett az erényekben 
annyira előhaladott, hogy a fejedelmek legjelesebbike : 
jámbor Boleszló, Nagy Lengyelország fejedelme, megsze-
rette és feleségül vette. 

Ugyanakkor Assisibau ragyogó csillaga támadt az 
Egyháznak szent Ferencz személyében, a kit Isten iránt 
való lángoló szeretete miatt Szerafinak nevezzünk. Égi 
szentségének illata elterjedt majdnem egész Európában 
és sokaknak lelkét megindította, sokak szivét lángra 
gyulasztotta és számtalan bűnöst istenhez téritett. A szerafi-
rend, mely háromféle szabályból áll, villámként terjedt 
el a föld kerekségén, s hire nem sokára a Lengyelország-
ban lakó három szent életű királynőhöz is eljutott. Az 
első szabályzat alatt álló kisebb testvéreket, kik az Isten 
igéjét élő szóval hirdették és a szerint éltek, fejedelmek 
éppen úgy, mint a nép óhajtva kereste. Hasonlóképpen 
a második szabályzat alatt álló szent életű Ferenczrendü 
apáczák is szent Klára vezetése mellett az egész világon 
elterjedtek. Számtalan világi ember pedig szent Ferencz 
harmadik rendjébe lépett és jámbor keresztény életökkel 
a világnak ragyogó például szolgáltak. Ezek között külö-
nösen kitűnt Magyarország királyi csemetéje szent Erzsé-
bet, Lászlónak, Thüringia fejedelmének hitvese, ki szent 
Ferencz erényeinek legdicsőbb követőjévé lett. 

Ezfsk és ehhez hasonlóak Lengyelország szent 
királynőinek szivét annyira fellelkesítették, hogy tüstént 
szent Ferencz harmadik rendjébe léptek és magát a 
rendet is Lengyelországban meghonosították. Boleszló 
király pedig hitvese, Kunigunda iránt való csodáló tiszte-
letéből és Salome nővére iránt való szeretetéből az első 
rendbeli kisebb testvéreket és a második rendbeli apáczákat 
is behozta országába és elhatározta, hogy a testvérek 
részére nagy költséggel pompás templomot épittet. De 

50* 
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mivel a tatárok rémitő pusztitásai miatt a királyi kincstár 
teljesen kiürült, a nagylelkű királyné, Kunigunda, Saloméval 
együtt saját hozományát áldozta fel a templom felépíté-
sére és a művet szerencsésen be is fejezte. Ily módon 
nemcsak ő volt az első, a ki szent Ferencz rendjét 
Lengyelországban meghonosította, hanem az első szent 
Ferenczről nevezett templomot is ő építtette Krakóban. 
Hogy mennyi jó háramlott ebből a hazára, bizonyítja a 
történelem. A litvánok és ruthének katholikus hitre 
való megtérítése és e két nemzetnek Lengyelországgal 
való egyesítése, amely így gyarapodva, a legszebb virág-
zásnak indult, nagyrészben szent Ferencz Fiainak érdeme. 
Mindezeknek, nemkülönben hazánk ez után való fejlő-
désének szerzője és megalapitója szent Kunigunda vala* 
Mikor 1729-ben Boleszló király, a kit szent Kunigundával 
való tiszta házassága miatt „szemérmesnek" neveznek, 
meghalt, a szent szűz mesterének, szent Saloménak pél-
dáját követve, hogy földi jegyesének méltó temetést ren-
dezzen, a király temetésének napján égi Jegyesének, 
Jézus Krisztusnak ruhájába öltözött s e bűnbánó öltözet-
ben jelent meg sz. Ferencz templomában özvegy nővérével, 
Jolántával együtt. Ennek láttára könnyek zápora hullott 
mindenki szeméből s a tanács és a nép hangosan köve-
telte, hogy Kunigunda maradjon a királyi trónon egész 
élete végéig. 0 azonban egyedül Istennek akarván szolgálni, 
szivesen lemondott az uralomról és nővérével Jolántával 
Magyarország határára, 0 Szandeczbe vonult. Es itt száz 
szűznek való terjedelmes kolostort épitve, mint szent 
életű apátnő még 13 évig élt. Jolánta pedig kevés idő 
múlva saját fejedelemségének fővárosába, Gnieznóba költö-
zött és ott épített zárdát a rendjebeli nővéreknek. Mindakét 
szentéletü testvért, kik úgy éltökben, mint holtuk után 
számtalan csodát műveltek, az Apostoli Szentszék boldoggá 
avatta és ünnepiesen Magyar- és Lengyelország védő-
szentjeivé nyilvánította. Oltáraikat nagy tiszteletben tartják 
a lengyelek, a kik Magyarország e két leányát földjük 
legszebb virágai gyanánt tisztelik. Ereklyéiket mint a 
kath. hit letéteményét és a magyarokkal való barátság 
zálogát, a legnagyobb tisztelet jeleivel halmozzák el. 

E két magyarországi szent leány jámborságának 
emléképületei mind a mai napig fenállanak Lengyel-
országban. De a legpompásabbikat, t. i. a szent Ferencz-
ről nevezett krakói templomot részint az idő, de különösen 
irtóztató tűzvészek, nemkülönben ellenséges fegyverek 
pusztításai következtében végromlás fenyegeti. Végre 
1850-ben, midőn majdnem az egész város a lángok 
martaléka lett, ezen templom is annyira romba dőlt, hogy 
a templom alatt nyugvó testvérek sirjai is láthatókká 
lettek. A tüz mindent felemésztett, sőt még a márvány-
oltárok is porrá égtek. Sokan barátaink közül látva ezen 
iszonyú pusztulást, azt javasolták a testvéreknek, hogy 
hagyják el e nagy romhalmazt. De ők visszaemlékezve 
annyi sok századra, mely idő alatt e templom birtokuk-
ban volt, áthatva a Szerafi név iránt való tisztelettől és 
visszagondolva ama dicső műre, melyet boldog Kunigunda 
jámborsága épített, imádságai és könnyei felszenteltek, 
Isten nevében a legjámborabb királynő emlékének felállí-
tásához bátran hozzáfogtak. Igy Isten és emberek segít-
ségével már készen van a tető, a falak beboltozvák, az 

oltárok részben elkészültek. De — jóllehet sokat vittek 
véghez — sok maradt még, amit még végre kell hajtani. 
Mert királyi műre királyilag kell költeni. Százezer forint 
alig lesz elégséges a templom régi fényének helyreállí-
tásához. 

Magyarország legnemesebb polgárai ! Ne csodál-
kozzatok, hogy Lengyelország esdő szavát hozzátok emeli. 
Lengyelhonnak nincsenek királyai, kik szent Kunigunda 
királyi müvéhez segédkezet nyújthatnának. A szétdarabolt 
három részre osztott és idegenek kapzsisága folytán 
mindenéből kifosztott Lengyelország, midőn számtalan 
sebét kell gyógyítania, ily nagy mű helyreállítására 
egymaga nem képes. Ezen mü a Ti kiváló leányotok 
emlékét hirdeti, a ki egykor a Vavel hegyéről dicsősége-
sen uralkodott. Szent Kunigunda a lengyel nemzet öröme 
nem szűnik meg a magyarok dicsősége lenni. Ez a szűz, 
a ki szent királyaitok törzséből származott, széltében-
hosszában hirdette Nevetek dicsőségét, szép hazátokat a 
mienkkel szent szövetségbe hozta, Lengyelországban dicső 
érdemek emlékét hagyta és így bizonyára méltó, hogy 
ezen szent testvéretekről ti is megemlékezzetek. 

Hozzátok fordulunk tehát legelőször katholikus Fő-
urak, a kik az egyház igazságainak oly rettenthetlen 
bajnokai, a magyar név ősrégi dicsőségének örökösei 
vagytok : segítsetek minket, szent Ferencz szegény fiait, 
hogy szent Kunigunda művét méltóan helyreállíthassuk. 
Azután a ti segítségetekért esdünk, Főmagasságú Egyház-
nagyok, Krisztus nyájának Pásztorai, a kik a szerzetes-
rendek ez időszerinti nyomorát legjobban ismeritek, hogy 
nagy vállalatunkban támogassatok. A ti hozzájárulástokat 
is kérjük, Magyarország katholikus Polgárai, akik előtt 
becsesek azon emlékek, melyeket Szentjeitek nevetek di-
csőségére bárhol is emeltek. Templomunk a legrégibb 
emléke azon szent szövetségnek, mely a lengyelek és ma-
gyarok között hét (7) század óta fennáll. Tegyetek róla, 
hogy a jövő századokra is fenmaradjon a régi testvériség 
jeléül. Nem mulaszthatjuk el, hogy titeket is fel ne hív-
junk, lengyelek, a kik Magyarországban elszórva éltek és 
ezen föld jótéteményeit élvezitek. Jusson eszetekbe, hogy 
boldog Kunigundának ezen emlékmüve, a mely a mienk, 
a tietek is egyszersmind kettős oknál fogva : mint 
emléke a kegyeletnek és a háládatosságnak szent Pátro-
nánk iránt, a ki a lengyelek szeretetét Magyarország 
iránt annyira felgyullasztotta, hogy azt a földet máso-
dik hazátoknak tekinthetitek. Nemes dolog tehát, hogy 
magatokat hálásoknak mutassátok és a magyarok szent 
leányának e művét hazátokban előmozdítsátok. Meg 
ne feledkezzetek tehát kötelességtekről s mindegyikőtök 
tehetségéhez képest nyújtsa adományát azon remény-
ben hogy Isten szent Kunigunda közbenjárására száz-
szorosan megfizeti azt nektek. Részünkről meg nem 
szűnünk kérni Istent templomunk jótevőiért s örök 
időn át vasárnaponkint ünnepélyes szentmise-áldozatot 
mutatunk majd be azokért, a kik e bárom szent királynő 
Salome, Kunigunda és Jolánta iránt való szeretetből 
hozzájárulnak azon Istenházának helyreállításához, a mely-
ben ők az egyházért, mindakét országért oly buzgón 
imádkoztak. Egyebekben könyörgünk Istenhez, hogy a 
magyar nemzetnek uj szenteket adjon, kiknek közben-
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járására az apostoli királyság egyházának békéje helyre-
álljon és örökké megmaradjon. 

A kegyes adományokat a Szent Ferencz-rendü atyák 
krakói házának főnöke fogadja el. 

Kelt Krakóban, Szent Ferencziek házában, 1895-
évi november 20-án. 

EGYHÁZ! TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jun. 19. Keserves protestáns panasz-

kodás. — 
A „Sárospataki Lapok" egjik minapi (jun. 8.) szá-

mában „A csendes reactio tünetei" czim alatt igen érde-
kes vezérczikkely jelent meg, mely prot. atyánkfiainak 
gondolkodását igen jellemzően tünteti fel. Két hasábon 
át arról kesereg az atyafiak e lapja, hogy a „törvényileg 
egyenlősített felekezetek az ezredéves haza hivatalos ünnep-
léseiben" nem egyenlően „szerepeltettek", mert hiszen, 
úgymond, „az országos hálaünnep a Mátyás templomban 
teljesen r. kath. ritusszerint volt megtartva;" az egyetemi 
ifjúság zászlóját szintén csak Vaszary Kolos szentelte fel, 
a felekezetek részvétele s a zsidó rabbi közreműködése 
nélkül ; aztán az 5000 tornázó diák közül a debreczeni, 
hódmezővásárhelyi, sárospataki stb. kálvinista deákoknak 
a pápista Mátyás-templomba kellett menni megnézni a sz. 
koronát s ekkor ezeknek a kálvinista diákoknak „kálvinista 
lealázottság"-féle gondolataik támadtak. Mindezeknél fogva 
a „S. L." vállalkozott arra, hogy „habár gyarló szavak-
ban is," amint maga mondja, „valahol hadd legyen fel-
jegyezve" a panasz, miszerint „az ezredévi ünnepélyeken 
a törvénybe iktatott és szentesitett vallás-egyenlőség* nem 
volt megtartva. Végül kijelenti a czikkiró, hogy a ref. 
egyház az állam által biztositott 600 frt lelkészi kongrua-
minimumon felül még tökéletes egyenlő és viszonos 
milléniumi szereplést kivánt volna, vagyis kívánta volna, 
hogy például a Mátyás-templomban a hálaadó isteni 
tiszteleten a primás csak kezdte volna a milléniumi „sze-
replést," aztán Brankovics patriarka és Román Miron 
metropolita „szereplése" után sorban „elszerepeltek" volna 
Szász Károly, Teutsch, Ferencz József „püspökök", s utánok 
valamelyik ékesszóló rabbi mondta volna a záró beszédet és 
az áldást az országra. Azután következniök kellett volna 
még a nem reczipiált de feljogosított felekezeteknek, vé-
gül a semmi vallással nem bírók hosszú sorának. Mert igy 
követeli ezt, hajh, a „törvénybe iktatott vallás-egyenlő-
ség." E helyett — szörnyűség — „a Zichy Nándorok 
malmára" mentek a vizek. 

De nehogy valaki tréfának vegye a dolgot s ránk 
fogja, hogy ok nélkül gúnyolódtunk, kénytelenek va-
gyunk némi megrövidítéssel az egész czikkelyt ide iktatni, 
a mint következik : 

„JL csendes reáctio tünetei.11 

Mikor a gömöri ev. ref. egyházmegye lelkészi érte-
kezlete a konventhez esperesi uton intézett felterjesztésében 
azt sürgette, hogy az ev. ref. egyháznak az ezredévi ünne-

pélyeken való méltó képviseltetése végett tegye meg a szük-
séges lépéseket : akkor ezt a sürgetést a konvent némely 
tagjai nem értették s a mennyiben megértették, elkésettnek 
nyilvánították. 

A mi lapunk még elébb nyughatatlankodott a prot. 
egyházaknak ezredévi metlőztetése miatt, de minket sem 
akart megérteni senki ; még laptársaink sem látszottak 
törődni azzal, hogy miként lesznek szerepeltetve a tör-
vényileg egyenlősített felekezetek az ezredéves haza hivatalos 
ünnepléseiben. 

Azóta lezajlott az országos hála-ünnep a Mátyás-
templomban teljesen r. kath. ritus szerint s ott voltak azon 
a mi fő-fő embereink is, élvezvén a latin misébe szőtt 
magyar betéteket, a herczeg-primás nagy beszédét, s a 
széditő fényt, melynek kifejtésében páratlanok vagyunk e 
világon. A prot. egyházak május 10-iki ünnepeire is elju-
tottak közülök egyesek s küldött az államkormány is egy-
egy képviselőt a felekezetek templomaiba, hogy „bevett" 
minőségük legalább ilyenmódon igazolva legyen. 

Igy történt ez a vallás-egyenlőség esztendejében, a 
letűnt ezer év dicsőségére s biztatásul az uj ezredévre. 

De történt egyéb is. A budapesti egyetemi ifjúság 
zászlót készíttetett a nagy alkalomra s felszenteltette azt 
a herczegprimással az egyetemi templomban, csendes latin 
mise után magyar beszéddel. Beveretett a zászlóba néhány 
szeget ugyancsak a templomban, a többit pedig a „Vigadó" 
nagy termében. 

A templombeli szögbeverés a r. kath. egyház, a király, 
József főherczeg és a hadsereg nevében történt. Az egyedül 
idvezitő egyház, a felséges királyi ház és a hadsereg . . . 
Egy vegyes szentháromság! A tüzes nyelveit már ismerjük 
a történelemből. 

Bizonyosan nem egyetemi ifjak eszelték azt ki igy, 
hanem a csendes reactio zászlóvivői, a kik jól értik a magok 
művészetét s ki tndják zsákmányolni lefelé az ilyen kap-
csolatnak varázs-erejét. Ugyan miféle csorba esett volna a 
szent koronán s a hadsereg tekintélyén, ha ennek képviselőit 
nem szakasztják el a „profanum vulgus"-tól, vagyis csak a 
tudomány, politika, sajtó stb. képviselőitől ? ! 

Emlékszünk egy „zászlószentelés"-re. 15—20 éve 
lehet már, hogy megtörtént egy kis városban, az Isten 
szabad ege alatt. Mindenik egyház pásztora hozzá járult 
valamivel a szentelés müvéhez és mennyei tűz bizony nem 
szállt alá, hogy az igy felavatott zászlót hamuvá égesse! 

Nem történhetett volna-e valami ilyen zászlóavatás 
Budapesten, az ország egyetemi ifjúságának zászlójával, a 
vallásegyenlőség sokat igérő idejében, a második ezer év 

j hajnal-hasadásakor! 
De még ezenfelül is történt valami s illetőleg történik 

a mi rovásunkra — legalábD a gondolkozni szerető világ 
szerint. 

Mikor e sorokat irjuk, a szent koronát már viszik a 
Mátyás templom felé. Egyik napilapunk — és pedig a leg-
szabadejvübbek közül — igy festi előre a nagy aktus képét: 
„A korona átvitele általános harangzúgás között fog meg-
történni, mert a herczegprimás elrendelte, hogy az illető 
nap reggeli kilencz órától háromnegyedtizig az összes fő-
városi kath. templomok harangjai szóljanak. A Mátyás-
templomban, a mikor a koronával a templom elé érnek, 

j megszólal az orgona s az énekkar az „Ah, hol vagy ma-
1 gyarok tündöklő csillaga" kezdetű gyönyörű Szent István-
I himnuszt énekli. Délelőtt 11 órától 12 ig tizenkét régi 

magyar egyházi éneket adnak elő . . . Szombaton és vasár-
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nap a szent korona kitételénél ismét 12—12 régi magyar 
éneket énekelnek. Este 9 órakor mind a három nap zene-
előadás lesz a Mátyás-templom tornyának erkélyén, stb. stb. 

Hol van itt csak egyetlen betű is a többi felekezeteknek 
a koronához való jogáról, a korona iránt való tisztesség-
tételük valamilyen módozatáról ? ! . . . Ez az egész nagy 
ünnep olyan kizárólagosan róm. katholikus, mint a többi 
volt s mint a milyen I-ső Lipót vagy II. Ferdinánd korában 
lehetett volna. 

Az 5000 tornázó diák, kiknek napbarnított arczában, 
életerőtől mosolygó szinében. aczélos izmaiban a király s az 
egész főváros olyan boldogan gyönyörködött, talán most 
vonul el a szent korona előtt — ugyancsak a Mátyás-
templomban. Szép s felemelő gondolat együtt ünnepelni 
Mátyás emlékét é.s a szentkoronát ; de ha annak a debreczeni, 
hódmezővásárhelyi, sárospataki stb. kálvinista diáknak Szent 
István és Hollós Mátyás világra szóló érdemei mellett is 
eszébe talál jutni a maga kálvinista leálázottsága ott abban 
a hideg és drága fényt árasztó templomban, annak a szent 
koronának megtekintése közben : ugyan lehet-e neki bünül 
tulajdonítani? ! 

Igaz, hogy a magyar koronát törvényeink értelmében 
csak róm. kath. vallású egyén viselheti; de azért a korona 
vájjon róm. katholikus-e s annak ünnepeltetése csak róm 
kath. környezetben üdvösséges-e ? Át fogják a szent ereklyéket 
vinni az uj országházba a nemzet közös templomába : ott 
lett volna helyén a nemzet ifjúságának ünnepi elvonulása 
s hódolatának bemutatása! Ott a koronának mindennemű 
ünnepeltetése — az uj ezer év kezdetén. 

De hát mindez elkésett beszéd, ünnep után való 
verselés, azonban mégsem felesleges. Valahol hadd legyen 
— habár gyarló szavakban is — feljegyezve, hogy a hazai 
ev. ref. egyháznak (s hiszsziik, hogy az összes nem róm. 
katholikusoknak is) fájt az, hogy az ezredévi ünnepélyeken 
a törvénybe iktatott és szentesitett vallás-egyenlőség nem birt 
kikelni és szárnyra kelni a holt betű tehetetlen gubóiból. 
Ennél is jobban fájt pedig az, hogy a sajtó — már akár 
loyalitásból, akár előfizetőinek kímélése szempontjából, akár 
közönyösségből — mélységes hallgatással nézte a csendes 
reactiónak országra szóló hódításait. 

Milyen hatalmas tőke nő majd az ezredévi ünnepélyek 
katholikus voltából a további küzdelemhez!! Milyen könnyű 
lesz majd elhitetni a könnyen hivőkkel, hogy a korona, a 
hadsereg és a róm. kath. egyház egy és egy czélra törő! 
A ki nem hinne a szónak, azt hitre bírják majd a je-
lekkel. . . A néppárti szónokok járják az országot folyvást; 
akkor is, mikor a nemzetnek közörömben kellene egygyé 
olvadni. Majd az ünnepek után s a képviselőválasztásoknál 
— ott fog bebizonyulni, hogy milyen kár volt vizet eresz-
teni a Zichy Nándorok malmára ! 

Valami csekélyke figyelmet ez a sokat hányatott, de 
hazaszeretetében soha meg nem ingott ref. egyház is meg-
érdemelt volna — a 600 forintos minimumon felül is . . . 
talán!!" — 

Eddig a sárospataki kesergés a protestantizmusnak a 
milléniumi „szereplések "-ben való egyenlő szerepeltetés 
elmulasztása czimén esett sérelme felett. 

Csodálom, hogy interpellácziót nem jelentett még be 
ebben a sérelemben Papp Gézuska ! 

Uraim ! Drága testverek és atyafiak ! 
Hát nem veszik önök észre, hogy a vallások egyenlő-

ségének absurdumán már tul vagyunk; tul vitt bennünket 
a „vallás szabad gyakorlatáról" szóló törvénynek 1. §-a, 
mely az egyenlően „bevett" vallásfelekezetek mind egyenlően 

Î kidobta az alkotmányból avval a „törvény-erőre" emelt 
: kijelentéssel, hogy Magyarországban mindenki vallhat és 

követhet bármely hitet, bármely vallást. 
Uraim ! Mi az önök protestáns lelkesedésének támoga-

tásával csinált eme legújabb törvény szerint mindnyájan az 
alkotmánytól egyenlően kidobott felekezetek vagyunk. 

Nem látják önök, hogyan szedi el felekezetlenség 
czimen különösen az ön vallásuk híveit az önök által annyira 
magasztalt szabadelvű modern állam ? ! 

Gondolkodjanak, és be fogják látni, hogy az ön fele-
kezetük előtt csak két ut van : a felekezetlenségben való 
elmerülés, vagy a visszatérés a kath. anyaszentegyházba. 

?? 

Székesfejérvár. A Szent-László-Társulat igazga-
tóságának szervezése. — 

A Szent-László-Társulat igazgató-választmánya a 
társulati elnökség utján a nm. püspöki karhoz azon 
alázatos kéremmel fordult, kegyeskedjék a társulat áldásos 
működésének fejlesztésére megengedni, hogy az egyes 
egyházmegyékben esperes-kerületi s központi társulati 
igazgatóságok szerveztessenek s méltóztassék az esperes-
kerületi s központi igazgatókat kinevezni. 

A nevezett társulat áldásos czéljainak minél hat-
hatósabban szolgálni óhajtván, központi igazgatóvá kine-
vezem nt. Krencz Ignáez szentszéki ülnök, hittanár, pap-
neveldei aligazgató urat, egyházmegyém esperesi-kerületei-
ben kerületi igazgatókká kinevezem : a székesegyházi 
esperesi-kerületben ft. Gremsperger István apát, esperes, 
székesfehérvári belvárosi plébános urat; a székesfehérvári 
felső esperesi kerületben nt. Janky Ede esperes, isztiméri 
plébános urat; a székesfehérvári közép esperesi kerület-
ben t. Radnich Imre kálozi plébános urat ; a székesfehér-
vári alsó esperesi kerületben nt. Fürész József h. esperes, 
vajtai plébános urat; a csákvári esperesi kerületben nt. 
Keifler János esperes, acsai plébános urat; a vaáli espe-
resi kerületben ft. Krizsán János c. kanonok, esperes, 
pázmándi plébános urat; az adonyi esperesi kerületben 
ft. Lajos József t. kanonok, h esperes, hantosi plébános 
urat; a bicskei esperesi kerületben nt. Magdics István 
esperes, ettyeki plébános urat; az érdi esperesi kerületben 
nt. Kereskényi Gyula esperes, érdi plébános urat; a 
szigeti esperesi kerületben t. Zettner Sebestyén csepeli 
plébános urat; a budai alsó esperesi kerületben id. Angéli 
Márton nagykovácsii plébános urat; a budai felső esperesi 
kerületben t. Konop János pilis-szántói plébános urat. 
E kinevezett igazgatóknak kiváló buzgalmába ajánlom a 
Szent László-Társulatnak oly áldásos ügyét ; feladatukat 
pedig a következő pontokban közlöm. 

A Szent-László-Társulat vidéki igazgatóinak feladata. 
I. Az espereskerületi igazgató feladata. 

1. Az esperes-kerületi igazgató gondoskodik arról, 
hogy kerületének minden plébániáján a társulati alap-
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szabályok 3. §-áoak értelmében társulati bizottság léte-
süljön s a megalakult bizottság minél buzgóbban járjon 
el feladatában. 

2. Felkéri a kerületi plébános urakat, hogy a helyi 
bizottságok által gyűjtött társulati tagok névsorát, s azok 
évi tagdijának esedékes részletét évnegyedenként hozzá 
küldjék be. A társulati tagok neveit s a befolyt tagdíjak 
összegét jegyzékbe veszi s e jegyzék kivonatát a befolyt 
tagdíjösszeggel évnegyedenként az egyházmegyei központi 
igazgatóhoz teszi át. 

3 Gondoskodik arról, hogy a társulati tagok a 
társulat védszentjeinek, Szent László királynak s Szent 
Erzsébet asszonynak ünnepeit a társulati alapszabályok 
13. § ának értelmében minden kerületi plébánián, vagy 
több plébánián gyűlvén össze, együttesen nagy áhitattal 
s lehető fénvnyel üljék meg s az Apostoli Szentszék 
által engedélyezett sz. búcsúkban részesülni törekedjenek. 

4. Gondoskodik, hogy az egyes plébániákon a 
plébános ur a körülmények szerint időnként a társulati 
tagokkal gyűléseket tartson, a melyeken más kath. 
hivek is részt vehessenek. E gyűléseken a társulati ügy 
helyi állapotának tárgyalása mellett az igazgatónak kiváló 
alkalom nyilik a társulat czéljait kimerítően ismertetni s 
a társulatot a jelenlevők támogatásába ajánlani, kath. 
hitéletük emelésére buzditó előadásokat tartani. 

II. Az egyházmegyei központi igazgató feladata. 
1. Az egyházmegyei központi igazgató az egyház-

megye székhelyén a helyi társulati bizottmányt alakítja 
meg s annak a társulati alapszabályok 3. §-ában vázolt 
czélját buzgón előmozdítja. 

2. Az esperes-kerületi igazgatóknak fent a 3. s 4. 
pontban felsorolt teendőit az egyházmegye székhelyén 
teljesiti. 

3. Az egyházmegye székhelyén gyűjtött tagok név-
sorát s tagsági dijaikat a vidéki társulati tagoknak az 
espereskerületi igazgatók által hozzá beküldött névsorával 
s dijaikkal évnegyedenként az egyházmegyei hatóság 
kegyes közvetítésével a társulati elnökséghez (Budapest 
központi papnevelde) beküldi. 

4. A társulatnak az egyházmegye területén levő 
tagjait az esperes-kerületi igazgatók révén buzdítja, hogy 
a társulati közgyűlésen megjelenjenek. 

5. A társulati elnökséget kikérendő tanácsával 
támogatja s időnként a társulatnak az illető egyházmegyé-
ben észlelt állapotáról értesiti. 

Székesfehérvár, 1896. évi junius 2. 
Philippus m. p., 

episcopus. 

Váczi egyházmegye. Felirat a püspökhöz a congrua-
rendezés államosítása s az ebből folyó veszélyek ellen. — 

A váczi egyházmegyéhez tartozó fóthi kerület pap-
sága jun. 15-én Rákos-Palotán tartott rendkívüli közgyű-
léséből kifolyólag a következő sokat jelentő feliratot intézte 
Schuster Konstantin megyés püspök úrhoz: 

A Fóth-kerületi papság folyó évi junius 15-én Rá-
kos-Palotán rendkívüli közgyűlést tartott a kongrua-ügy-

ben. Miután a miniszteri rendeletet végig olvastuk és azt 
behatóan tárgyaltuk, közös megegyezéssel elhatároztuk : 

1. Tekintve azt, hogy ugy személyes, mint egyhá-
zunk szabadságát ezen összeirásból veszélyeztetve látjuk ; 

2. tekintve azt, hogy ezen összeírás és ennek alap-
ján az uj megadóztatás ellenkezik az egyházi s állami tör-
vényekkél ; 

3. tekintve azt, hogy az 1,252—1896. sz. miniszteri 
rendelet ama szavai miatt : „Nem kell-e esetleg az eddig 
tervezett forrásokon kivül egyéb forrásokhoz is fordulni" 
— a ker. papság nagyon aggódik, hogy ez a „forrás" az 
alsó papság megadóztatása lesz ; 

4. tekintve azt, hogy a halhatatlan emlékű IX. Pius 
pápának, midőn fegyveres erőszakkal jaboltatott meg bir-
tokától, válasza mindig a „non possumus" volt, s meg 
vagyunk győződve, hogy a nm. püspöki kar, ha olyan 
körülmények közé jutna, hogy az egyházi birtokot szeku-
larizálni akarnák, azt semmi szin alatt nem engedné, ha-
nem felelete szintén a „non possumus" volna : ugy a lel-
készkedő papság is, mely beneficiumára megesküdött, a 
jogtalan megadóztatásra épp ugy csak „non possumus"-
szal felelhet; 

5. tekintve továbbá, hogy véghetetlen gyámoltalan-
ságnak adnók jelét, ha a kongrua-rendezését illetéktelen 
kezekre biznók és magunk nem volnánk képesek magunk-
tól megcsinálni ; 

6. tekintve, hogy a ker. papság elhibázott dolognak 
tartja a kongrua-rendezését elintézni, mielőtt az autono-
mia létrejönne; 

7. tekintve végre, hogy a kongrua ily uton való 
rendezésével veszedelmes precedenst s ezzel jogot adunk az 
államnak az egyházi vagyon ügyében való beavatkozásra: 

A kerületi papság egyhangúlag kimondja, hogy a 
kongrua-ügy ilyetén állami rendezését perhorreskédja és 
abba belemenni lelkiismeretének megsértése nélkül semmi 
szin alatt nem hajlandó. 

Mély alázattal esedezünk ezek alapján exczellencziád 
kegyes színe előtt, hogy méltóztassék minket ezen lelkiis-
meretünket aggasztó kötelesség alól fölmenteni, sőt e meg-
győződésünkben bennünket magas ótalmával támogatni. 

Azonban, hogy szükkeblüeknek ne látszassunk, legyen 
szabad fiúi alázattal kijelenteni, hogy mi nyomorgó pap-
társaink szükségleteinek enyhítésére készek vagyunk bármi 
áldozatra, ha a kongrua ügy a meggyőződésünk szerint 
egyedüli helyes uton : — az egyház által fog megoldatni. 

Egyébként magunkat exczellencziád püspökatyai ke-
gyeibe ajánlva, maradunk R.-Palotán, 1896. évi junius 
hó 15-én. 

Exczellencziádnak kézcsókoló fiai: Jegyzette: Sze-
doglavits Ferencz s. k., kerületi jegyző, mogyoródi plébá-
nos, Paidovics Mihály s. k., kerepesi plébános, czimzetes 
kanonok, Matejka Vilmos s. k., esperes-plebános, Révész 
István s. k., dunakeszi plébános, Kratochwil József s. k., 
csömöri plébános, Tanács József s. k., fóthi plébános, 
Hirling József s.k. újpesti s.-lelkész, Polákovics Mihály s. k., 
újpesti segédlelkész, Varázséji Béla dr s. k., újpesti segéd-
lelkész, Illdk Vincze s. k., újpesti plébános, Gliobot 
Ferencz s. k., r.-palotai plébános, Gallovich Győző s. k , 
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r.-csapai plébános, Sandula Imre dr s. k., r.-palotai s.-lel-
kész, Porubszky János s. k., r.-csabai s.-lelkész, Schwarz 
Gusztáv s. k., az István-telki intézet lelkésze R.-Palotán.*) 

T A R C Z A. 
Kossuth Lajos szennyeséről. 

Mióta Kossuth Lajos azt üzente haza az ő párthiveinek, 
hogy az Istentől és a keresztény vallástól való elszakadás 
törvényhozása sikereinek biztosítása végett, ha kell, még az 
ördöggel is készek legyenek szövetkezni, — azóta, vala-
hányszor eszembe jut az a régi nóta, hogy : 

„Majd hoz Lajos tisztát, 
Türr Pista meg puskát! . . . 

mindannyiszor felhangzik lelkemben a tiltakozás : Hazug-
ság! . . . . Kossuth Lajos nemzete lelkére nem is hozhat 
tisztát, hisz a maga lelke sem volt tiszta az Isten ellen 
való szövetség s az avval járó 'sötét tettek átkától attól az 
időtől fogva, hogy a szabadkőmives világforradalom szolgá-
latába állott. 

Ennek bizonyítására idézhetem, s idézem is, a 210 
éves Augsb. Postzeitungból az „Adriano Lemmi vagyis az 
uj Olaszország és a szabadkőmivesség" czimü czikkelyt, 
melyből kitűnik, hogy mily sötét lelkű emberekkel pendült 
Kossuth Lajos egy húron. 

A czikkely igy kezdődik: „A politika kilép a szabad-
kőművesek programmjából." Igv szólt a világ bámulatára 
Nathan (neve is mutatja, hogy mennyire zsidó), az olasz 
szabadkőművesek uj nagymestere, midőn székét nemrég 
elfoglalta. 

Okosnak ez a beszéd semmiesetre sem volt. mert eddig 
a szabadkőművesek váltig azt hirdették, hogy ők a politi-
kába nem avatkoznak, most pedig feláll Nathan nagymester, 
és bevallja, hogy de bizony foglalkoztak a szabadkőművesek 
politikával, de ezentúl már nem akarnak. Ki fogja azt nekik 
elhinni ? Becses ez a vallomás mindazonáltal és nagyon 
megerősíti a legújabb leleplezéseket, melyeket egy 33-ik 
fokú de őszintén megtért szabadkőműves, Margiotta Döme 
tett „Egy harminczháromfoku visszaemlékezései" czimü 
munkájában. 

Ebben a műben teljesen le van leplezve a szabad-
kőművesség középponti vezetése és annak élén Lemmi az 
„elpogányosodás pápája", az olasz szabadkőművesek eddigi 
nagymestere. 

Lemmi Kossutlmál járt szabadkőműves iskolába. 
1849-ben Mazzini ajánlatára Kossuth Lemmit szolgálatába 
fogadta, utóbb titkárává tette. 

Louis Napoleon államcsinyje után Lemmi. bizonyosan 
Kossuth megbízásából, 1851. decz. 2-án Londonba utazott 
értekezletre Mazzinihoz és Ledrou-Rollinhez. Az eredmény 

*) Közöltük mint okmányt a történelem számára annak 
bizonyítására, hogy mennyire fel van zaklatva a klérus. Sión őrei 
pedig vigyázzanak, mint a congrua állami rendezéséből csakugyan 
épp xígy következtetik a mai világban az egyházi javak elkobzása, 
mint következett a 68-iki törvény revíziójából az állami elkeresztény-
telenedése. 

egy-egy nemzetközi triumvirátus megalakítása volt, melynek 
tagjai voltak: Kossuth, Rollin és Lemmi. Czéljok vala 
Európában a felforgatás, a világforradalom szítása. 

Ez időtől fogva Lemmi nagy szerepet játszott az olasz 
I szabadkőmives politikai gyilkosságokban és az ottani forra-

dalmi mozgalmakban. 
1853-ban Lemmi Svájczból egy forradalmi felhívást 

küldött Mazzinitól és Kossuthtól Milanóba, melynek ered-
ménye egy néplázadás volt. 

1855 január 4-én Mazzini elnöklése alatt tanácskozás 
volt Londonban a fölött, kit gyilkoljanak meg előbb: 
Y. Ferencz modenai herczeget-e, vagy III. Károly pármai 

I herczeget? 
Kossuth, Lemmi értesítése alapján, a választást Károly 

pármai herczegre irányította, és Mazzini Lemminek Lewis 
Broom nevére szóló útlevelet küldött. Lemmi tüstént útra 
kelt Parma felé; elnöklete által márczius 25-én gyorsan 
összeültek a mazzinisták, és márczius 27-én Károly herczeg 
már holtan feküdt. Antonio Carra, a gyilkos, elmenekült. 
Lemmi még néhány napig a herczegség területén maradt, 
várva a forradalom kitörését; de az abban maradt. Innen 
Lemmi magyar útlevéllel (még nyelvünket is beszennyezték) 
Putsch Urlik név alatt, mint állítólagos szakács Rómába 
utazott, és junius 12-én megtörtént a merénylet Antonelli 
államtitkár ellen. Junius 30-án már Genuában terjeszté 

I Mazzini lázító felhívását. Julius 9-én visszatér Rómába és 
I még aznap megtörténik az orgyilkos merénylet P. Beckx 

jezsuita rendfőnök ellen. 

„Lemmi tevékenysége a gonoszság érdekében valóban 
rendkívüli. Minden politikai gonosz tettben ott van az ő 

! keze vagy közvetve, vagv közvetetlen," mondja szórul-szóra 
Margiotta. 

1856. szeptemberben az európai középponti forradalmi 
bizottság kimondja Ferencz nápolyi király halálát és hogy 
Szicziliát fel kell lázítani. 

A királygyilkolást Lemmi vállalta magára. A végre-
hajtás nov. 22-ére volt kimondva bomba segítségével. Carabi 
Fülöp sicziliai bérencz azonban az utolsó pillanatban fel-
mondta a szolgálatot. Erre Lemmi más orgyilkos után 
nézett s talált is csakhamar ujat Milano Agesilaus szemé-
lyében, a ki decz. 8-án, egy katonai szemle alkalmával, 
tett is kísérletet sötét tette elkövetésére, de az nem sike-
rült. Négy nap múlva elvette méltó büntetését. Agyon 
lőtték. Mazzini ekkor emlékérmet veretett a „dicső vértanú" 
tiszteletére, és Garibaldi, Lemmi szorgalmazására, nyugdijat 
utalványozott ki a kivégzett orgyilkos családjának. 

1859. május 22-én végre mégis sikerült II. Ferencz 
királyt kivégezni, és pedig mérgezés által. A mérget dinnyé-
ben adták be neki. A ki neki a gyilkos ételt adta, egy 

' szabadkőművessé elfajult magas rangú pap volt. Mindenki 
kézzel mutatott rá annak idején Nápolyban. Ilyen borzasztó 
dolgokban játszott közre Kossuth keze ! 

Ilv szakadatlan aknamunka által végre sikerült Toscana, 
Parma, Modena és a pápai legatiók elfoglalása Piémont 
részére. Mikor már Nápolyt is elfoglalta a forradalom,-

Í Cavour és Mazzini Róma fellázitásához fogtak. Cavour az 
ő politikai rendőrségének főnökét, tehát egyik fő emberét, 
Carlettit küldte Rómába. Carlettinek itt csak annyi sikerült, 
hogy két magával hozott szabadkőműves bérenczet sikerült 
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betolnia a pápai hadseregbe, Biambillát és Bondinellit, kik 
a castelfidardói csatában, mint árulók, a piemontiaknak nagy 
szolgálatokat tettek, sőt Biambilla, egy a piemontiak ellen 
vezényelt roham közben Pimodan pápai tábornokot hátulról 
orozva le is lőtte. Ezt Carletti később a flórenczi „Contem-
poraneo"-ban beszélte el. 

1867. április havától kezdve Rómában két titkos szö-
vetkezet keletkezett : a középponti forradalmi bizottság és a 
nemzeti római bizottság. Czéljuk volt Róma elfoglalása, 
lelkük Lemmi Adorján. Lemmi hozta 1868-ban Mazzinitól 
a rendeletet a Ristori kaszárnya légberöpitésére, mely 25 
pápai zuáv halálát okozta. A merénylők, Monti és Tognetti, 
kiket a pápai állam igazságszolgáltatása kivégeztetett, „nem-
zeti hősök" lettek 

1869-ben Francziaország, Olaszország és Ausztria-
Magyarország közt tárgyalások folytak szövetség kötése 
czéljából. Elrontotta a dolgot a szabadkőműves Beust gróf, 
a ki Ausztria-Magyarország részéről Francziaországgal szem-
ben azt a föltételt állította fel, hogy Olaszországnak Rómával 
szemben szabad kezet hagyjanak. 

1870-ben kitört a háború Francziaország és Porosz-
ország között s bekövetkezett Olaszországra nézve a döntés. 
Viktor Emmánuel eddigi védőjével Napoleonnal tartott. 
Lanza miniszterelnöke által a kamarában minden indítványt 
Róma erőszakos elfoglalására visszautasittatott. A forradalmi 
párt 30.000 főnyi fenyegető népgyüléssel felelt a királynak. 
Ekkor következett juliusban Crispi, Cairoli, Ratazzi, Mancini, 
Cadorn a tábornok és Cucchi ezredes, magas fokú szabad-
kőművesek tanácskozása, hogy mi történjék. Azt határozták, 
hogy Cucchit Bismarckhoz küldik segítséget kérni a porosz 
kormánytól (pénzt és fegyvert), hogy Viktor Manó vona-
kodásának fentartása esetén önállólag járhassanak el. S a 
„Gottesfurcht és fromme Sitten "-nek hazájában az olasz 
forradalom megkapott mindent, a mire szüksége volt. 
Viszontas szolgálatúi az olasz szabadkőmivesek megígérték, 
hogy meg fogják akadályozni Olaszországnak Francziaor-
szággal való szövetkezését. íme a mai hármasszövetség 
megalapítása ! 

Napoleon sedani fogságba esése megtörte Viktor Manó 
ellenállását. Megadta magát s élére állt a forradalomnak. 
Kinevezte Cadornát a Róma elfoglalására kiküldött támadó 
hadsereg vezérévé. Segédei méltók voltak hozzá : Bixio 
tábornok, a ki azt várta a rómaiktól, hogy a pápát maguk 
fogják a Tiberisbe fullasztani, és Sirtorio tábornok, egy 
apostatált — pap. 

1870. szept. 16-án a piemonti hadsereg elfoglalta 
Civita-Vechiát, s Poroszország követe, a hires Arnim, a 
pápánál meghitelesitve volt követeket összehívta, s arra 
akarta rábeszélni, hogy menjenek a pápához s szólítsák 
fel, nyitná meg Róma kapuit a forradalom előtt. IX. Pius 
visszautasittota a gyalázatos porosz követelést. 

A többit tudjuk. Szeptember 20-án a piemontiak rést 
törtek a Porta Pián és elfoglalták Rómát. A szabadkő-
művesség győzött, s a szövetség a két forradalmár nagy-
hatalmasság, t. i. Porosz- és Olaszország közt meg lett 
pecsételve. Szeptember 22-én jelentette Frapolli nagymester, 
hogy a szabadkőművesség székhelyét Florenczből Rómába 
tette által. A „Rivista della Massoneria Italiana" cz. folyó-
irat pedig kijelentette, a mi következik : A forradalom 

Rómába ment, hogy a pápát szemtől-szembe ostromolja, 
és szent Péter templomának kupolája alatt az ész harczo-
sait gyűjtse össze, hogy igy a szabadkőművességnek Rómá-
ban, a világ szivében, óriás elterjedést adjon. A szabad-
kőművesség innen minden vallást, mely Istenben és a lélek 
halhatatlanságában hisz, irgalmatlanul üldözni fog. És 
Crispi nemsokára szintén kijelentette : „Mi Rómába jöt-
tünk, hogy a katholiczizmus tizennyolcz százados fáját le-
döntsük." . . . . 

Ezek után most már, ugy hiszem, mindenki átláthat 
Kossuth Lajos lelkén, a ki mindezekben szövetséges pajtás 
vala, valamint azt a szörnyű végrendeletszerü utalást is az 
ördöggel való szövetségre meg fogja érteni mindenki, melyet 
ez az istentelen magyar világforradalmár a magyar szabad-
elvüségnek atyai tanácsul, sőt parancsul hagyott. 

No de vigasztalódjunk ! 
Bismarck, Crispi, Lemmi, Kossuth mind — lejárták 

magukat. Péter szikláján s az azon álló a kath. egyházon 
e bukott nagyságok sötét tettei nem voltak képesek kifogni. 

Hej, sok hires és közönséges agyvelő fog még Magyar-
országban is Péter szikláján szétlocscsanni ! 

KATH. TEVÉKENYSÉG. 
Felhívás 

az országos hittanári gyűlés ügyében.*) 
Az időviszonyok hangosan követelik a középiskolai 

hittanárok összejövetelét és együttes tanácskozást az őket 
legközelebről érdeklő ügyekről. 

Nem is volt erre alkalmasabb idő, sem a siker 
eléréséhez annyi remény, mint jelenleg. 

A budapesti hittanárok, érezve a kedvezményezésnek 
rájok nehezedő kötelességét, f. é. májns 3 án tartott 
értekezletükön elhatározták az idei iskolai szünetben 
tartandó országos hittanári gyűlés összehívását. 

Magyarország "bíboros herczegprimása helyeslőleg 
tudomásul vette e szándékol és a gyűlés tárgyainak soro-
zatát. 

A f. é. május 25-én Budapesten tartott előkészítő 
értekezlet a gyűlés idejéül f. é. augusztus 21-ét tűzte 
ki, helyéül pedig a budapesti középponti papnevelő-intézet 
dísztermét. (IV. ker. Papnevelő-utcza.) 

A gyűlés tárgyai: 
1. A vallásoktatás fontossága és helye a közép-

iskolában. 
2. A vallástanárok képesítése. 
3. A vallástanárok állása és anyagi helyzete. 
4. A középiskolai vallástanítás rendszere. 
5. A vallástanítás középiskolai könyvei. 
6. Püspöki utasítások a középiskolai vallásoktatás 

számára és azok ellenőrzése. 
7. Az ifjúság vallásgyakorlatai és a Mária-kongre-

gácziók. 
8. A hitoktatók és hittanárok országos egyesülete. 
A gyűlésre vonatkozó többi felvilágosítást a május 

25-iki értekezleten megállapított idecsatolt ügyrend adja 
meg. 

*) Igen melegen ajánljuk ezt az ügyet az érdekeltek s az 
érdeklődők vagyis az összes papság figyelmébe. 

h • 
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Megjegyezzük, hogy a budapesti Katb. Kör közve-
títésével (IV. ker. Koronaherczeg-utcza 17.) a kath. 
egyesületek orsz. kongresszusára (aug. 19.) való jelent-
kezés mellett könnyen szerezhetni szállást a fővárosban. 

Teljes bizalommal kérjük az illetékes szakférfiakat, 
hogy a tervezett országos hittanári gyűlésen résztvenni 
és ebbeli szándékukat lehetőleg még e hó lefolyása alatt 
Bokorny Emánuel hittanárnál (Budapest, II. Toldy 
Ferencz utcza 46.) bejelenteni szíveskedjenek. 

A szent ügy iránt való lelkesedés egyesítsen mind-
nyájunkat a vallás-erkölcsi nevelés érdekeinek s ez által 
a haza üdvének előmozdítására ! 

Budapesten, 1896. junius 1. 
Bajtay Péter, II. ker. áll. főreálisk. hittanár. Glatz 

József, VIII. ker. közs. főreálisk. hittanár. Drajkó Béla, 
IV. ker. kegyesrendi főgimn. tanár, Dr Kurbel János, 
V. ker. áll. főreálisk. hittanár, Bokor ny Emánuel II. ker. 
k. egyet. kath. főgimn. hittanár, Tálos Gyula, I. ker. 
kir. kath. főgimn. hittanár, Vodicska Lajos, gyakorló 
főgimn. hittanár, Vörösvári Ernő, II. k. k.. egyete. k. 
főgimn. kisegítő tanár. 

Az országos liittanár gyűlés ügyrendje : 
1. A gyűlés czime: országos hittanári gyűlés. 
2. Czélja : a középiskolai vallástanítás ügyének elő-

mozdítása. 
3. Tagjai első sorban oly áldozópapok lehetnek, 

akik valamely hazai középiskolán vallástanítással foglal-
koznak, vagy foglalkoztak; másodsorban oly áldozó-
papok. a kik a hitoktatás bármely ágát elméletileg, 
vagy gyakorlatilag művelik. Az előbbieknek felszólalási 
és szavazati joguk, az utóbbiaknak felszólalási joguk van. 
A résztvevők tagsági díjat nem fizetnek. 

4. A gyűlést az előkészitő bizottság részéről előzetesen 
felkért elnök és társelnök vezeti. A gyűlés a jegyzőkönyv 
vezetésére két jegyzőt választ. 

5. A jegyzőkönyv hitelesítésével a gyűlés két tagot 
biz meg. 

6. A gyűlésen csak az 1896. május 25-iki előérte-
kezleten megállapított tárgyakat lehet megbeszélni. 

7. Az előértekezlet a tárgysorozat egyes pontjai 
számúra előadókat kér fel, akik a gyűlés elé határozati 
javaslatokat terjesztenek. 

8. Az egyes tárgyakhoz mindenki csak egy-egy íz-
ben szólhat hozzá ; az előadók azonban záró szóval is 
élhetnek. Az elnökök bármikor is felszólalhatnak. 

9. A gyűlés közhelyesléssel, vagy ha szavazás szük-
séges, szótöbbséggel határoz. 

10. A határozatokat a gyűlésen választandó végre-
hajtó-bizottság memorandum alakjában fölterjeszti a nagy-
méltóságú püspöki karhoz hozzájárulás és a szükséges 
intézkedések megtétele végett. 

IRODALOM. 
— Lourdes története orvosi szempontból. Irta 

Boissarie dr magyar nyelven közzéteszi Haiczl Kálmán 
dr garam-szent-Benedeki plébános. 

Boissarie dr fentjelzett munkája, mely Franczia- és 
Németországban nagy feltűnést okozott és számos kiadást 
ért, Szűz Mária világhirü kegyhelyének, Lourdesnak 
csodaeseményeit az orvos és tudós szempontjából tárgyalja 
és megjelenése mai hitetlen korunkban fokozott fontos-
sággal bír. 

Erre a munkára, melyet még tüzetessebben is fogunk 
ismertetni a következő előfizetési felhívás érkezett hoz-
zánk : 

Lourdes csodaeseményeinek hatása alatt áll 37 év 
óta a világ. Nincs nemzet, melynek fiai oda ne zarándokol-
nának, hogy hitükben erősödjenek, bajaikban vigasztalást, 
szenvedéseikben gyógyulást keressenek. Lourdes története 
ma-holnap egész irodalmat képvisel, s ha Lasserre ékes 
tolla a lourdesi jelenések és gyógyulások történetét az 
egész világon elterjeszté, nem kevésbbé értékes, sőt 
hitetlen korunkban talán még nagyobb fontossággal bir 
Boissarie dr fentjelzett művének megjelenése, ki Lourdes-
nak eseményeit mint orvos, tudós, s a lourdesi orvosi 
bizottságnak tagja tárgyalja. Öt éven át állandóan Lour-
desban tartózkodott, hogy mint a tapasztalat és megfigyelés 
embere vizsgálja a rendkivöli gyógyulásokat. Hosszas 
megfigyeléseinek és tapasztalatainak eredménye a könyv, 
mely Franczia- és németországban nagy feltűnést okozott 
és számos kiadást ért. 

Nem lenne teljes Lourdesnak magyar irodalma, ha 
e művet közre nem bocsátanék. Terjedelme 8 r. 26 iv, 
ára fűzve 1 frt 60 kr., (növendékpapoknak 1 frt 20 kr.) 
díszes vászonkötésben 2 frt 20 kr. (Sacerdotibus erga 
sacra.) 

Előfizetéseket elfogad Buzárovits Gusztáv könyv-
kiadósága Esztergomban és dr Haiczl Kálmán plébános 
Garam-Szent-Benedeken (Barsmegye). 

V E G Y E S E K . 
Megszavazták a papüldözés §-át. Hála legyen 

az Istennek! Miért? Mert ennek a §-nak, akár, emelkedik 
törvényerőre akár nem, rendkívül jótékony ébresztő 
hatása lesz Magyarországban a katholikusokra. Egy 
üldözött s politikai jogaitól megfosztott pap helyét száz 
és ezer önérzetre ébredt világi katholikus fogja elfoglalni. 
S ha volt még pap Magyarországban, a ki az uralkodó 
szabadelvüség körül végzett eddig szavazatokat szállító 
szolgálatokat, ez után a § után már nem fog merni, 
mert különben leégeti arczaról a szégyen a bőrt. 

— Fényes bérmaut volt az, melyet az érsek ur 
püspökhelyettese, Szele Gábor areopolási fölsz. püspök ur 
Ridárcsik Imre érseki udvari káplán kíséretében pünkösd 
hetében a Szabolcsmegyében levő rakomazi esperesi kerü-
letben végzett. A mint ő mga Rakomazra megérkezett, 
a főszolgabíró üdvözlete után Ónody Géza országgyűlési 
képviselő üdvözölték. GrófPongrá^z Jenő az egész berma-
utra gyönyörű négyes fogatát ajánlotta fel a püspök ur-
nák. Rakomazon 1533 hivő részesült a bérmálás szentsé-
gében. Ebédet Szentmariay Dénes esperes-plebános adott. 
Uj-Venczellőn Dessewffy Miklós grót és családja vendége 
volt a bérmáló püspök, a ki itt 1016 hívőt avatott fel 
a hit bajnokaivá. Gráván a megbérmáliak száma 923 ra 
rúgott. Innen Bashalmára ment a főpásztor, a hol gróf 
Pongrácz Jenő vendége volt és Tisza-Eszláron 450 hívőt 
részesített a bérmálás szentségében. Másnap Tisza-Lökön 
498 hivő jelent meg bérmálásra, Szrmtmihalyon Dessewffy 
Auréi gróf és neje szül. Károlyi Pálma grófnő vendége 
volt a püspök ur és 350 hivőt bérmált meg. A nép, a 
hatóságok, a főúri patrónusok nagy vetélykedést fejtettek 
ki a püspök ur iránt való tiszteletben. 

S W Felhívás ! 
T. féléves olvasóinkat az előfizetés megújítására 

kérjük. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok • A Legújabb Római Instructio. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. - Ugrón 
Clábor beszéde a kanzelparagraphus ellen jun. 19-én. — Egyházi Tudósitiksok : B u d a p e s t. Milléniumi protestáns panasz. — Bu d a p e s t . 

A Kanzelparagraf hatása és a kath. sajtó. — Vegyesek. 

A L E G Ú J A B B R O M A I I N S T R U C T I O . 

M u l t s z o m b a t o n f o g l a l k o z t u n k e h e l y ü t t 
X I I I . L e o m i l l é n i u m i e n c y c l i k á j á n a k „ r e n d k i v ü l i 
óha j tás " -áva l a hitegységre va ló v isszatérés moz-
g a l m á n a k meg ind i t ása i r á n t . 

A z ó t a egy u j a b b p á p a i n y i l a t k o z a t o t 
h o z o t t a k a t h . sa j tó : a p ü s p ö k ö k és szerzetes 
rendek szent c o n g r e g a t i ó j á n a k d e c r e t u m á t , 
i l l e t ve i n s t r u c t i ó j á t , m e l y e t a n e v e z e t t con-
grega t ió a pápa nevében a d o t t k i . 

E z a r ó m a i I n s t r u c t i o n a g y megerősí tése 
annak , a m i t M a g y a r o r s z á g b a n a ke resz tény 
va l lás és a k a t h . egyház h e l y z e t é r ő l m u l t 
s z á m u n k b a n m o n d t u n k és m o s t i s m é t e l ü n k : „ M i 
k a t h o l i k u s o k M a g y a r o r s z á g b a n t a l á n n e m is 
se j t j ük , m i l y nyomorúságos h e l y z e t b e n v a g y u n k , 
s m i l y szégyenletes á l l a p o t o k , s m i l y meg-
semmisí tő veszede lmek fe lé s o d o r t a t u n k " . 

A l egú jabb r ó m a i I n s t r u c t i o egy ha ta lmas 
„ S u r s u m C o r d a " a m a g y a r k a t h o l i k u s papság-
hoz, h o g y t i s z t u l t l é l e k k e l á l l j o n k i csa tasorba 
h a r c z o l n i az U r harcza i t , m e r t Magya ro r szág -
ban, a keresz ténység véd- és végvá rában , a 
ke resz tény va l lás és a k a t h o l i k u s egyház élete, 
szabadsága v a n koczkán . 

Ez az apostoli Instructio tizenkét pontból 
ál l , m e l y e k n e k t a r t a l m a a h o z z á n k b e k ü l d ö t t 
r ö v i d l a t i n j e len tés szer in t a k ö v e t k e z ő : I . Cano-
nes de v i t a e t hones ta te c l e r i c o r u m incu l -
candae. I I . E d u c a t i o et i n s t i t u t i o c le r i i un io r i s pe r 
v i ros exemp lo e t d o c t r i n a idoneos exercenda. I I I -

C le r i poen i ten t i a , sacra exerc i t ia , b r e v i á r i u m , sacra 
sc ient ia. I V . C u r a a n i m a r u m e x e m p l o et d o c t r i n a 
c u m zelo gerenda. V . F ide les p r o v e c t i o r i s cu l -
t u rae de f u n d a m e n t i s re l i g ion is et ecclesiae r i t e 
edocendi , p raec i pue ope s o d a l i t a t u m . V I . D e 
educa t i one ch r i s t i ana ve re c a t h o l i c a i u v e n t u t i s 
i n schol is h u m a n i o r i b u s , e t de spec ia l i c u r a i n 
e l igend is mag i s t r i s d o c t r i n a e re l ig ion is . V I I . 
D e r e v i n d i c a n d a ' f u n d a t a a P . C a r d i n a l i P á z m á n y 
s c i e n t i a r u m U n i v e r s i t a t e B u d a p e s t i n e n s i e t de 
i n s t i t u t i o n e i n v e n t u t i s academicae p e r i d o n e u m 
v i r u m ecc les ias t i cum o r a t o r e m sacrum. I n v e n -
tus c a t h o l i c a i n u t r a q u e r e g n i un i ve rs i t a te et i n 
al i is schol is a l t i o r i b u s i n soda l i t a t i bus a d u n a t a 
i n v i t a ch r i s t i ana et ze lo ca tho l i co e x e r c e a t u r 
Y I I I . Ora to res sacr i saepe e x p o n a n t d o c t r i n a m 
c a t h o l i c a m de c i v i t a t u m c o n s t i t u t i o n e ch r i s t i ana 
et de al i is quaes t ion ibus ag i ta t is . I X . D e l i n g v a 
p o p u l i i n i n s t r u c t i o n e re l i g iosa tenenda . X . D e 
soc ie ta t ibus e rga r e l i g i o n e m i n d i f f e r e n t i b u s 
cau te observand is et de per i cu l i s í i d c i a f ide l i -
bus arcendis. X I . D e ephemer id ibus p o p u l a r i -
bus i n quav is reg ione edendis. X I I . D e hu ius 
I n s t r u c t i o n i s execu t ione et u t bénéf ic ia n o n n i s i 
d ign is con fe ran tu r . 

E z a nevezetes I n s t r u c t i o t a r t a l m á n a k a 
vele je. 

E lső p i l l a n t á s r a v i lágos, h o g y n incs benne 
semmi, a m i az egyház sze l lemébő l és tö rvé -
n y e i b ő l m e r i t ő pas tora l i s p r u d e n t i a e l ő t t isme-
r e t l e n vo lna . 

45 
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U j az egésznek csak a sürge tő hang ja , m e l y 
a z t m u t a t j a , h o g y nz egyház, a ke resz tény va l lás 
M a g y a r o r s z á g b a n n a g y veszély ben fo rog , s azé r t 
a papságnak m e g k e l l u j h o d n i a s egy sz i vve l s 
l é l e k k e l t a l p r a k e l l á l l an i a a legszen tebb j a v a k -
é r t , a h i v e k ö r ö k üdvössége ér t , M a g y a r o r s z á g 
ke resz tény h ivatásáér t . 1 ) 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 
Irta : Dr Purt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

A fentebbiekben Boissarie könyvébő l ha t 
o l yan esetet m u t a t t u n k be, me lyekné l a baj hosz-
szu t a r t amú , külső, m i n d e n k i á l ta l észrevehető, 
és az orvosok á l ta l tel jes b iztonsággal konsta tá l -
ható vo l t . N e m m o n d h a t j a tehá t senki, hogy 
ezek ta lán csak képze l t betegek vo l tak , vagy 
hogyha meggyógyu l tak is, ez a szuggesztio ered-
ménye volna, m e r t szervi ba jokat , rákbetegséget 
vagy csonttörést nem lehet szuggesztióval gyógyí-
t an i . A lourdesi gyógyulásoknál a szuggesztiót ál-
ta lában k i ke l l zárnunk, me r t a tapasztalat 
e l lenkezőt b izonyí t . Igaz ugyan, hogy a képzelő-
dés és a kedé ly -á l lapot nagy befolyással vannak 
a betegre, kü lönösen idegbajoknál , de azért rög-
t ö n i és csodálatos gyógyu lásokat nem eszközöl-
hetnek. Továbbá a Lourdesba zarándokló betegek 
közü l sokan csak később, a visszautazás a lka l -
mával , vagy o t t hon gyógyu lnak meg, m i k o r már 
a zarándoklás sikertelensége f ö l ö t t töprengvén 
minden remény t fe ladtak, és végü l azon tény is, 
hogy kisdedek is nagy számmal gyógyu l t ak már 
meg Lourdesban, k i k n é l kedé lyhangu la t ró l szó 
sem lehet, a szuggesztiós e lméletet a lapjában dön t i 
meg. Boissarie könyvébő l befejezésül még egy 
esetet hozunk fel, me lybő l l á tha t j uk , hogy a 
kedély hangula tnak és a képzelődő tehetségnek a 
legmagasabb fokú felcsigázása sem képes ered-
m é n y t fe lmu ta tn i , a m i eklatáns módon bizo-
n y í t j a a szuggesztio á l t a l való megfejtés alap-
talanságát. 

„Bőségesen beb izony í to t tuk , hogy a szug-

Nem mondható eléggé tapintatos dolognak az, liogy 
Róma Instructiója a magyarellenes bécsi „Vaterland" 
czégével került összeköttetésbe. Az ily körülmény okozta, 
hogy a „Budapesti Hirlap - ' magyar-nemzetellenes tendenczia 
•czimén máris megtámadta. Pedig az nem egyéb mint 
elkip ásztori utasítás. 

gesztiós e lmélet nem képes a lourdesi gyógyulá-
sokat megmagyarázni . Azé r t nem is akarunk 
erre többé visszatérni. Csak azt az egyet akar juk 
i t t megál lapí tan i , hogy a lelkesedésnek és h i t -
nek legnagyobb elragadtatásai sem adják meg 
ezen megfoghata t lan gyógyulások magyarázatát . 

A nemzet i zarándoklat vezetői elutazásuk 
előestéjén be já r ták a kórház t e rme i t és meg-
k isé r le t ték a betegeket az utolsó perczben is 
fel le lkesíteni . 

„ T i — m o n d o t t á k nek ik — Francziaország 
m inden v idékérő l idesereglettetek, sem az utazás 
fáradalmai , sem a nagy távolság nem vo l tak 
képesek t i t e k e t v isszatar tan i ; már négy napja 
könyö rög tök az Istenhez és ho lnap már haza 
k e l l u taznotok , de közületek még senki sem 
gyógyu l t meg ! Csak néhány óránk marad még 
hát ra , hogy i m á i n k k a l az eget os t romol juk . Jö j -
j e t e k m indnyá ján a bar langhoz; és o t t a szent 
áldás u tán fe lke l tek ós büszkén fogtok Is tenetek 
elé m e n n i ; m indenható keze v i n n i fog bennete-
k e t és visszaadja e rő töke t és egészségteket." 

Ez az i n t ő szózat fe lv i l lanyozza a szeren-
csétleneket. M indnyá jan a bar langhoz mennek* 
vagy v i t e t i k magukat . 

Négy óra tá jban megindu l a körmenet . A za-
rándokok mozdu la t lan kettősrende közöt t , égő 
gye r t yáva l a kezökben 5—600 beteget l á tunk a 
legmélyebb csendben tovamozogni , egy ike t a má-
sik u tán egyet lenegy sóhaj, egy panasz nélkül . 

L á t u n k i t t bénákat, aszkórosokat az utolsó 
lehe l le t te l az a jkukon. O t t v isz i egy anya ka r j án 
gyermekét , i t t t ámoga t ják gyermeke i a t y j u k a t 
vagy any jukat . Némelyek a földre rogynak, a 
betegápolók fe lemel ik s gya logh in tó t hoznak 
neki . 

A legtöbbje azonban ember fö lö t t i erővel 
megmássza a rózsafüzér temp lom kor lá ta i t , és 
e l ju tnak a bazi l iká ig. 

Egy t iszt , k i me l l e t tem ál l t , mondá nekem: 
„ I g y vonu l tak el me l le t tem az utolsó háborúban 
a legvéresebb ütközetek egyike u tán a megsebe-
sü l t testvérek a ka tonák ket tős rend je i között 5 
az ugyan i l yen lá tvány és hasonló érzés vo l t . " 

A bazi l ikában a betegek m i u d a szentség 
k ö r ü l helyezkedtek el, vonásaikat a remény 
is ten i sugara ha t j a át, t ek in te tük á l lhatatosan az 
Is tenre van szegezve, és egy végső erőlködés-
ben, egy utolsó imában, le lkűknek minden erejét 
összpontosít ják. Elragadó je lenet vo l t ez. 
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Ez már nem vo l t a kö rmenetek i r g a l o m é r t 
való könyörgése és kiabálása, az a legbensőbb j 
gondo la toknak és érzelmeknek néma kicserélése 
v o l t azzal az Is tennel , k inek szeretete o l y nagy, 
m i n t a hata lma, azzal az Istennel , k i egyedül 
in téz i sorsukat, k i egyet len leheletével megeny-
h i t h e t i szenvedéseiket és nyomorukat . K i mond-
ha tná meg, m i l y fo r ró i m á k fakadtak á h í t a t t ó l 
izzó szivökből? K i tudná ezeket a csendes párbe-
szédeket visszaadni, melyekben ezek a szeren-
csétlen ós a szenvedésekben m e g t ö r ö t t zarándo-
kok utolsó reményüknek adtak ki fejezést? 

Le l künk legmélyében megrendülve hagy tuk 
el ezen ünnepélyes és magasztos je lenetek he-
lyét . Egy p i l l ana t i g sem ké te l ked tünk abban, 
hogy a betegek nagy száma fogja v isszanyerni 
egészségét ezen ma jdnem ember fö l ö t t i akara t 
megfeszités behatása a la t t , és a fo r ró i m a á l ta l , 
me lynek erejét és közvet lenségét csak Is ten mér -
legelhet i . 

A zarándok la t vezetője Picard a tya mondá 
n e k e m : „ H o l n a p számos gyógyulásunk lesz." 

„ E n , is ugy hiszem", felelém, „ b i z o n y á r a s o k 
beteg fog i rodánkban je lentkezn i , hogy gyógyu-
lásukat h ivata losan konstatá l tassák, mindenesetre 
azok a betegségek biztosan el fognak tűnn i , me-
lyekre az akarat , b iza lom és szuggesztió befo-
lyással vannak." 

A következő napon reggel 7 ó rakor már 
összegyültünk az orvos i h ivata lban, várakozással 
telve, hogy m i l y e n eredménye lesz ama tegnap 
est i nagyszerű megny i la tkozásnak ; a betegek 
elutazása e lő t tünk á l l t , a p i l l ana t döntő vo l t . 

Azonban hiába vá rakoz tunk ; egyetlen egy 
beteg sem jelentkezett. — Néhány már i smer t 
gyógyulást ugyan fel jegyeztünk, részint j avu l t , 
részint ma jdnem tel jesen e l t á v o l i t o t t szervi ba j t 
de egyetlen egy működési vagy idegzavar sem 
gyógyu l t meg. 

Üres szó tehát a szuggesztió, avagy bete-
geink le t tek érzéketlenek a mé ly reható felger-
jesztós hatalmas befolyása i r á n t ? Vagy felemész-
te t te a növekvő lelkesedés, me lye t több nap ó ta 
szorgalmasan fön ta r t o t t ak , azoknak a szuggesz-
t i ó r a és visszahatásra való képességét? Ez azon-
ban el lenkezik m inden tapasz ta la t ta l ; me r t a 
kórházakban a betegek idomi tás á l ta l passiv 
eszközei lesznek a vak engedelmességnek, a vég-
le tek ig menő alkalmazkodásnak. 

Kü lönben m i t t ö rődünk m i a magyarázat ta l . 
Megelégszünk a ténynye l . Ezzel be van bizo-

ny í tva , hogy még a lelkesedés és b iza lom leg-
I magasabb fokú felgerjesztése, a t ö m e g legel-

ragadóbb példája sem elégségesek ezen rög tön i , 
számtalan és megmérhetet len, 30 óv óta napró l -
napra Lourdesbanészle l t gyógyulások k imagya -
rázására. 

A nemzet i zarándok la t adta nekünk ezt a 
tanúságo t ; nagy leczke, me l y a szakemberre 
nézve nagy horderővel b i r , m e r t egyrészt még 
sohasem a lka lmazták a szuggesztiót oly nagy 
mór tékben, másrészt még sohasem v o l t o ly ab-
szolút negat i v az eredmény, m i n t i t t . 

A z t mond ják nekünk, hogy a lourdesi ese-
mények ezentúl a tudományhoz ta r toznak . A 
tudomány gyű j t i , osztályozza és tanu lmányozza 
azokat, csak azoknak k imagyarázásáró l v i t a t koz -
ha tunk . H a a kérdést i l y ér te lemben fog juk fél, 
ugy szabatos lesz a té te l és a tárgyalás is sok-
k a l könnyebb lesz." *) 

(Folytatjuk.) 

TJgron Gábor beszéde 
a k a n z e l p a r a g r a p h u s e l l e n 

jun. 19-én. 
T. ház. Deák Ferencznek neve bevonatott a vitába. 

Deák Ferencz 1868-ban, midőn az LIII. t.-cz. 12. §-a 
megalkottatott a gyermekek vallásáról, és inditványoztatott, 
hogy büntető sankczió adassék a törvénynek. . . (Zaj a 
szélsőbaloldalon: Hall juk! Halljuk!) 

Sima Ferencz : Ha társalogni akarnak, menjenek ki ! 
Ugrón G á b o r : . . . Deák Ferencz azt mondotta: Nem 

szabad azt tenni, mert az a vallásháború. Az a túlsó 
oldal, a mely kiélte az országot a 67-es alap nevében, a 
mely párt Deák Ferencznek nagy nevével sokott takarózni, 
azt a bölcs tanitást nem fogadta meg, hanem midőn 
egyik miniszter rendeletet adott ki az elkeresztelési kér-
désben, a mely törvénytelen és alkotmányellenes volt és 
büntető szankcziót alkotott az 1868: LIII. t.-cz. 12. 
§ ának, megindult csendesen a valláshaboru. 

Hasztalan figyelmeztettük önöket, hogy sokkal jobb 
egy alkotmányellenes és törvénybe ütköző miniszteri 
rendeletet feláldozni, inkább egy miniszternek tekintélyén 
essék csorba, semhogy a hazai közélet feldulassék és 
megrázkódtatásnak tétessék ki. (Ugy van ! a szélsőbal-
oldalon.) Ez az egy hibás lépés, a mely magában tartotta 
rejtett csiráit a vallásháborúnak, belesodorta önöket az 
egyházpolitikai törvények meghozatalába, a mely törvények 
elveit önök választóik előtt nem fejtegették és a mely 
törvényekre nézve választóiktól semminemű meghatalmazást 
nem nyertek, sőt valahányszor Irányi Dániel ez oldalról 
az indítványt megtette, ezeket az indítványokat leszavaz-
ták. — Annak az egyházpolitikának, a mely kiindult 

*) Boissarie id. munka 463—466. 1. 
49* 
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abból, hogy a gyermekeknek biztosítsa, hogy nem szerint 
szüleik vallását kövessék, annnk az egyházpolitikának 
befejezője a gyermekek vallásáról egv olyan törvény, a 
mely épen megengedi, hogy a gyermekek szüleik vallását 
ne követhessek. Es azóta a reverzalisoknak a rendszere 
az országban törvényalapot nyert és 3aját tapasztalásom-
ból mondom, hogy Erdélyben, a vallási türelemességnek 
földjén, a hol talán egy félszázadon keresztül nem fordult 
elő, hogy előkelő emberek reverzálist adjanak házasságuk 
kötése alkalmával gyermekeik vallásáról, az egyházpoliti-
kai törvények életbeléptetése óta 21 esetről tudok, hol 
előkelő emberek reverzálist adtak. 

En a kötelező polgári házasság és a többi törvények 
tárgyalása alkalmával mindig a mérsékeltető formáknak 
voltam barátja, mert azt hangoztattam, hogy az, a mi az 
önök túlzásában foglaltatik, nem éri meg azt a megráz-
kódtatást, melyet maga után tog vonni. (Igaz! Ugy van ! 
a szélsőbaloldalon.) Figyelmeztettem önöket arra, hogy 
Bismarck a majnai törvényekkel, melyek szintén oly ül-
dözési törvények voltak, mint a tárgyalás alatt levő sza-
kasz, a katholikus klérussal szemben fenn tudta tartani a 
küzdelmet mindaddig, mig a polgári házasság kötelező 
formája be nem hozatott. A következőket mondottam : 
(olvassa.) A papok hirdették, hogy az állam és az állami 
törvények megtámadhatják a kath. vallást, de a nép 
ennek hitelt nem adott mindeddig, mig a kötelező pol-
gári házasság be nem hozatott. Midőn a kötelező polgári 
házasság behozatott, a nép látta, hogy a régi szer-
tartások mellett való házasság megkötésétől el van tiltva, 
és hogy csak azután mehet a maga illetékes lelkészéhez, 
hogy megkösse házasságát, ha előbb a szokatlan állami 
hatóság előtt megjelent és azt mondották : „igazuk volt 
a papoknak, mert az állam a vallást megtámadta és attól 
a naptól fogva fanatikus hivei voltak a katholikus klérus-
nak, és megalakult a centrum párt ; nem Szilágyi Dezső, 
nem Wekerle Sándor, hanem a hatalmas Bismarck kény-
telen volt Cauossába menni és a küzdelmet feladni, me-
lyet a katholikus egyház ellen folytatott." 

Engem nem lep meg ez a paragrafus, bár szégyen-
kezem a felett, hogy ezt a magyar parlamentben tár-
gyalni kell. (Helyeslés a szélsőbaloldalon,) Mert mihelyt 
egy törvényhozás elveszti a maga hidegvérét és nem a 
politikai elvek és nézetek alkalmazható formáját keresi, 
mely miuél kevesebb szenvedélyt kelt fel, hanem azt ke-
resi, hogy minél fájóbb sebet üssön a maga ellenfelein, — 
a mint az egyházpolitikai törvényekkel igyekeztek a ka-
tholikus kléruson ütni, — és ha a fájó sebet megütötte, 
belesodortatik az áramlat másik felébe is, hogy a seibei-
től jajgató és a szenvedett sérelemért megtorlást kereső 
ellenféllel szemben a megtorlási törvényhozásban tovább 
menjen es kivételes törvényeket hozzon, (Igaz! Ugy van! 
a bal- és szélsőbaloldalon.) mely kivételes törvények bár-
hol és bármikor minden országban örökké közszerencsét-
lenséget képeztek, a közszabadságnak mindig hátrányául 
szolgáltak. (Igaz! Ugy van a bal- és szélsőbaloldalon.) 

A czivilizáczió máris ujjal mutat azokra a törvé-
nyekre, mint megvetendő, kárhoztatandó példákra és ujjal 
mutat azon eredményekre, melyek nyomukban keltek : 

lugymint a nagyobb ellenállás, intenzivebb szenvedélyek, a 

politikai küzdelem elmérgesitése, elfajulása, melyek a 
nemzet testét szétszakították, széttépték és az emberek a 
nélkül, hogy gondoltak volna fajuk, nemzetük, hazájuk 
védelmével, egy „i" felett, egy pár szó felett képesek 
voltak üldöző törvények következtében harczolni és küz-
deni, (Igaz ! Ugy van ! a szélső baloldalon.) s elfelejtették, 
a haza védelmét. (Igaz! Ugy van! a bal és szélső bal-
oldalon.) 

Ez a helyzet ma Magyarországon is. A katholikus 
klérus érzékeny csapásokat és inzultusokat kellett, hogy 
elszenvedjen. Kétségtelen az is, hogy az a katholikus 
polgár, a melyik látta főpapját lehurrogva, leköpködve, 
az a katholikus polgár, a melyik másfél esztendőn keresz-
tül olvasta azt a sajtót, a mely folytonosan a katholikus 
papokon keresztül magát a katholikus egyházat is czél-
táblának tekintette, megtelt bizonyos ellenszenvvel és gyű-
lölettel, mely ellenszenvet és gyűlöletet egy felekezeti 
pártnak, a néppártnak a megalkotásával politikai czé-
lokra akarnak most fel- és kihasználni és most a törvény-
hozás mit tesz? A helyett, hogy az általa ütött, sebeket 
igyekeznék gyógyítani és a törvényeknek tekintélyét a 
humanizmus, igazságosság s szabadság elvei által jobban 
és jobban érvényesülni engedni: átlép arra az útra, a 
melyet nem lehet helyeselni, mert felvilágosításra van 
szükség, nem pedig üldözésre, gyógyításra, nem pedig 

! tőrre. Camille Desmoulins, mielőtt a jakobinusok börtönbe 
vetették, azt irja: Zsarnokoknak most már nincs szüksé-
gük arra. hogy viszonyokkal tartsák fenn zsarnokságukat 
és tápot adjanak üldözési mániájuknak. Hatalmukban áll 
a törvényeket alkotni és a törvény alapján a biró elé 
állítani az üldözöttet és azt elitélni. 

Az a fej, mely egyike volt a franczia forradalom 
legszellemesebb fejének, épen ezen üldözési törvény, a 
gyanúsítások törvénye következtében a guillotine-kosárba 
hullott. De hány százan és százan vesztették el életüket 
ily rendkívüli és üldöző törvény következtében, a hova 
szintén a franczia forradalom egy téves lépése vezetett 
és a mely utat, midőn elhagyták azt, a melyet a bölcses-
ség és a szabadság tisztelete megkövetel, kénytelenek 
voltak azután követni. (Tetszés a szélsőbaloldalon.) 

Önök is most egy kényszernek az eszközei. De még 
van ut és mód visszatérni a helyes útra, az által, hogy 
ezen szakasz helyesen szövegeztessék és tisztán, határozottan, 
csakis a mindnyájunk által elfogadható és mindnyájunk 
által érthető szellemben szövegeztessék, ugy, hogy az 
csakis a templomokban és a vallási eszközökkel való vissza-
élésre szorítkozik. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

De t. képviselőház, kivételes intézkedéseket ugv 
csinálni, hogy annak a törvénynek minden szakaszából 
kiderül, hogy az a katholikus klérus ellen van irányozva, 
akkor, a mikor azt a klérust már felizgattuk, érzékenvnvé 
tettük, a szenvedett bántalmak által fellázítottuk és akkor 
tovább folytatni az üldözés munkáját: ez nem felel meg 
sem az okosságnak, de nem felel meg a hazafiságnak 
sem. (Igaz ! Ugy van ! a szélsőbaloldalon.) Nem kell 
ennek a nemzetnek a bajait tovább szaporítani : van annak 
már elég baja. Hány megható példáját mutathatja fel a 
história annak, hogy mihelyt a nemzet a vallási viszály-

' kodás rendén elvesztette a maga egységét, elvesztette azt 
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a kapcsot, a mely nemcsak egyedül abban áll, hogy egy | 
vallás uraljon egy nemzetet, de abban is áll, hogy a 
vallások egymás mellett, egy nemzet életében megférje-
nek és nagyobbmérvü súrlódások mellett is, de össze-
ütközések nélkül a nemzet életét és erkölcsi világát 
vezérelhetik. Hiszen annak, hogy Magyarország elpusztult 
s hogy a mohácsi vész után sem tudott kilábolni, legyen 
meggyőződve a t. Ház, egyik oka az, hogy az a vallási 
egység, a mely eddig volt, megbomlott. Én elismerem a 
reformácziónak minden előnyét, a melyet az emberiség 
czivilizácziójára nézve felidézett, elismerem azt a rend-
kívüli hatást, a melylyel a lelkiismeretet és a gondolkozást 
felszabadította s a melylyel az önkormányzatot az egyházi 
életbe bevitte és igy a köztevékenységnek az egyház1 

életet is műhelyévé átalakította. 

Elismerem a protestantizmusnak azt a nagy hatását, 
hogy a nemzeti nyelveket kezdte művelni és igy a nemzeti 
létnek nemcsak nálunk, De Európa különböző nemzeteinél 
is forrásává lett. De azért mégis ki kell mondanom azt, 
hogy ha Magyarorsza'g a mohácsi vész után csak egy 
vallásban lett volna, és nem ugyanakkor keletkeztek volna 
a bitszakadásnak a táborai, a melyek egymást jobban 
gyűlölték, mint a hogy sokszor a hazát szerették : akkor 
ez a nemzet nem sülyedt volna oda, a hová sülyedt. 

Elitéltem mindazon törvényeket, melyek hazánk 
törvényhozásában foglaltatnak a protestantizmus üldözése 
ellen. Megvetéssel gondolok az 1877-iki országgyűlésre, 
midőn a szathmári béke után a protestánsok vagyonát 
konfiskálni akarták azért, mert elveiket nem hagyták el 
és Károlyi Sándor, a szathmári béke megteremtője, kény-
telen volt, hogy felálljon és védelmezze a ő müve nevében, 
hogy a kapzsiság, a haszonlesés, az üldözési és felekezeti 
düh ezt a gyalázatot Magyarországon ne ejtse. 

De engedjen meg a t. Ház, a múltnak durva és 
erőszakos példái után erre a törvényjavaslatra kell, hogy 
hivatkozzam. Ez ugyanazon szellemtől, ugyanazon üldözési 
vágytól és üldözési viszketektől van áthatva, ugyanazon 
középkori szellem van benne, ugyanazon erőszakoskodás, 
a melyet az újkorban már nem az állami életet vezető 
férfiak, hanem azok a forradalmak hozták be, melyek | 
saját elveiket százezreknek vérével és milliók érdekeinek 
feláldozásával igyekeztek^, többség ellenére is érvényesíteni. 
Hiszen tudjuk azt jól, hogy ha ez a törvény egyszer 
meg fog hozatni, akkor alkalmaztatni is fog. Ebben senki 
sem kételkedik, hogy lesznek birák, a kik alkalmazni 
fogják. De jól tudom azt, hogy a kivételes törvények 
mellé rögtön ki szokták keresni a kivételes bírákat is. 
Jeffraynek, Fouguies Tinvillenek az emléke a történetben 
gyászos betűkkel van felírva, és ha tekintem azt, hogy a 
kivételes törvények a melyek behozattak, mit szültek, 
azoknak mindig az volt a következése, hogy pillanatra 
győzelemre segítették ugyan az egyik pártot a másikkal 
szemben, de végtére is a nemzeti ügynek buknia kellett. 

Mert a mikor a pártok nem egymást felvilágosítani, 
nem egymást meggyőzni óhajtják, hanem egymást kiirtani 
akarják, akkor ott, mint a vallásháborúk által feltüzelt 
szenvedélyű küzdelmeknél, a nemzeti élet nem fejlődik a 
pártok vállain, ott a nemzeti élet csak szétszakad és szét-
rombolódik. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) A szabadság-

I nak nemcsak az a természete van, hogy az egész közéle-
tet megtermékenyíti, hanem az a természete is van, hogy 
a legnagyobb viszályokat is kiegyenlíti. A szabadságnak 
az a természete, hogyha kezdetben meg is engedi, hogy 
a politikai szenvedélyek fellobbanjanak, de önmaga oltja 
el azokat a szenvedélyeket. Igaz a költő mondása, midőn 
a szabadságot Achilles kardjához hasonlítja, a mely maga 
orvosolja azon sebeket, a melyeket ejtett, s egyedül is 
képes orvosolni e sebeket. A szabadság elvére kell politi-
kai küzdelmeinket fektetnünk, nem szabad üldözési tör-
vényeket hoznunk, mert ha az üldözési törvényék lejtőjére 
lépünk, akkor a mi politikai küzdelmeink tovább meg 
tovább fognak elfajulni. Elég nekünk már az is, hogy 
egy párt már 30 év óta tartja felváltás nélkül a kor-^ 
mányzatot a kezében és igy a pártok felváltó uralma 
nem következvén be, a politikai élet nem találhat kellő 
felfrissülést. De ha ez a viszony és állapot, a mely egy 
párt hosszas uralma alatt nemcsak nálunk, de a világon 
mindenütt be szokott következni, még kiélesittetik egy 
vallásháború küzdelmeivel, a melyeket nem fegyverekkel, 
hanem törvényekkel, Ítéletekkel és börtönnel fognak vinni, 
a nemzeti élet nagy megpróbáltatásoknak és veszélyeknek 
lesz kitéve. 

Mit gondolnak az urak, kinek áll módjában ma 
meghatározni, az oroszok politikai akcziójának idejét-
Senkinek. Annyit tudunk, hogy minden évvel közeledünk 
a nagy harczhoz, a nagy válsághoz. A mire nekünk töre-
kednünk kell, ez az, hogy akkor Magyarországnak népe, 
Magyarországnak különböző fajai, megtalálják az össze-
tartozandóságnak, az együttérzésnek, a hazaszeretetnek, a 
szabadság, az alkotmányhoz való ragaszkodásnak azt az 
érzületét, hogy az összes erejét annak a nemzetnek azzal 
a nagy és rettentő hatalommal szemben a trón és a haza 
védelmére érvényesíteni tudjuk. (Ugy van ! a szélsőbalol-
dalon.) De ha mi zsarnokságot mutatunk fel, ha üldözést 
mutatunk, ha elmegyünk a templomokba és a hajlékokba 
és a politikai üldözés széttépi a nemzet testét és ellensé-
geinkké teszi azokat, a kikkel együtt kellene küzdeni a 
közös ellenfél ellen, ki biztosit, hogy az utolsó pillanat-
ban a nagy válsággal és nagy megpróbáltatásokkal szem-
ben képesek leszünk-e újból az egységnek és a kölcsönös 
szeretetnek azt az érzelmét lángralobbantani, a melyre 
szükségűnk van ? (Élénk tetszés és helyeslés a szélsőbalol-
dalon.) 

Igen, a birák fogják ezt a szakaszt alkalmazni. A 
birák hogyan fogják ezt a szakaszt alkalmazni ? A szónak 
rideg értelmében. Es én jól tudom, a mikor az üldözési 
vágy magának bírákat keres, akkor legalkalmasabbak az 
olyan emberek, a kik a szöveget tudják érteni és értelmezni. 
Szabad e egy szakaszt, a mely annyiféleképen érthető, 
annyi mindenfélére kiterjeszthető, a bíróság elé tenni ? 
Mert vagy az következik be, a mi egy erősen alkotmányos 
nemzetnél bekövetkezik, hogy a biró a törvény alkalma-
zásában csak odáig fog elmenni, a meddig kénytelen a 
törvényt alkalmazni, vagy odáig fog elmenni, a jól kiszemelt 
biró, a meddig ő azt csak bírja alkalmazni. Es itt a 
törvénytudók lelkiismerete engem nem nyugtat meg; 
mert a história felvilágosit minket az ezekben a kivételes 
törvényekben ítélkező bíráknak a természetéről és jellemé-

l • 
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ről ; azok soha sem tekintik a dolognak az értelmét és 
a lényegét, hanem tisztán csak a szöveget és a formaságot 
tekintik. Igen jól tünteti azt fel egy kép, midőn Nero 
megrendelte a tribunnak, hogy flavius tribünt ki kell 
irtani, mert a császárról sértő nyilatkozatot tett. A tribun 
kinek nevét nem találom, kötelessége szerint, a mely a császári 
parancsból folyt, tribuntársával szemben, kivel együtt 
kellett volna a népet védelmeznie, minden lelkiismeret 
furdalás nélkül végrehajtotta a császár parancsát; de 
Rómán kivül ásatta meg számára a sirt, azután elment 
azt megnézni, s ugy találta, hogy nem elég hosszú nem 
elég széles, nem elég mély és azt mondotta : ez a sír 
pedig nincsen szabályosan ásva. Ilyenek a kivételes 
törvényekkel itélőbiróságok. Nem tekintik a dolog lényegét. 
Maguk is áthatva politikai szenvedélyektől, végrehajtják a 
törvényeket és parancsolatokat akként, a mint meg vannak 
rendelve, csak a formát nézik és azt, hogy az általuk 
agyonütött férfiak sirja szabályosan van-e megásva. 

Tudom, t. ház, önök azt fogják mondani, hogy 
mégsem tűrhető, hogy a templomot politikai korteskedésre 
használják fel ; hogy fanatizmust csináljanak. Teljesen 
igazuk van. A vallás, az Isten és ember közti viszonyt 
igyekezik szabályozni, az minden egyénnek saját ügye, 
melyben önkénytesen fogadhat el vezetőket, de akaratán 
kivül senki nem vezetheti. Es mert ez a lelkiismeretnek 
olyan szent, olyan tiszta egyéni ügye, elitélem, ha a 
szószék ekként használtatik fel és ezt hajlandó vagyok 
törvénybe is foglalni. Meg lehet, hogy Sima Ferencz t. 
barátom ide vonatkozó határozati javaslata lehetne jobban 
fogalmazva, de miután jobban fogalmazott nincs, azt 
fogadom el. 

Másfelől t. ház, különbséget tudok tenni a közt, 
vajon valami helytelen-e, vagy büntetendő e ? Helytelennek 
tartom azt is, ha a kereszt szent jelét bevonják a politikai 
küzdelmekbe, ha a templom zászlaját körülhordák, ha 
valaki a vallás törvényei által ráruházott hatalmat arra 
használja fel, hogy azzal politikai szolgálatokat csikarjon 
ki, annak az egyszerű embernek lelkéből. De különb-
séget teszek, mert igen sok dolog van, a mi helytelen, 
de azért büntetni nem kell. A paragrafusnak ezt a részét 
nem is az állami törvényhozás elé tartozandónak vélem. 
A püspököknek volna kötelességük és hivatásuk, hogy a 
vallási tisztelet tárgyait a politikai küzdelmekbe vonni 
ne engedjék és ne tűrjék, hogy a szent kereszt oda 
vitessék, a hol inzultusnak lehet kitéve. Ez igenis az 
egyházi élet működéséhez tartozik és hiszem, remélem 
is, hogy a magyarországi főpapság teljesíteni fogja köteles-
ségét, mert kinek árt az, ha a kath. egyház kegyszereivel 
avagy vallási tiszteletet érdemlő tárgyaival visszaélések 
történnek, kinek áll érdekében azt megakadályozni. Első-
sorban az egyháznak, mert önökre nézve, kik nem a 
katholikus egyház hívei teljesen közönbös lehet, hogy 
mire használtatnak fel a katholikus egyháznak vallásos 
tárgyai. Kellemetlen lehet egyesekre a választási küzdel-
mekben, ha vele szemben ilyennek hangolják a népet, 
de ha igazán hívei saját vallásuknak csak örvendeniök 
kellene mert a katholikus egyház csak ugy pusztulhat el, 
ha magát napról-napra beszennyezi, isteni fenségéből 
kivetkőzve az utcza sarában fetreng. 

A mi egyházunknak ezen belső fegyelmét meg-
őrizni az egyházi hatóságoknak hivatása. A mi büntetendői 
cselekmény, arról rendelkezzék az állam, sújtsa azt ; de 
én, t . ház, nem akarom, hogy a katholikus klérus tagja 
üldözésnek legyenek kitéve : nem akarom, hogy egy po-
litikai pártnak kivételesen az az előny nyújtassák, hogy ő 
vértanusághoz is juthasson Magyarországon Nem szabad 
egy politikai párttal szemben az államnak intézkedéseket 
tenni, legyen az a párt akár szocziálisía, akár nihilista, 
mert mihelyt egy nemzet és egy állam a maga fennállá-
sát, a maga létérdekeit a szabadság alapján nem tudja 
megvédelmezni, ez azt mutatja, hogy azon állam belső 
szervezete hiányos és az államhatalmat kezelő férfiak 
gyengék vagy elfogultak, a minőknek lenni nem volna 
szabad. (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) 

Kivételes törvényeket alkotni és nem a szabadságot 
tenni uralkodó elvvé, a modern közélettel minden tekin-
tetben ellenkezik. Igaz, hogy önöknek van okuk a nép-
pártra haragudni és tán mindnyájunknak; de engedje 
meg a t. ház, mikor a túlsó oldal nem fogadta el Issekutz 
Győző képviselőtársamnak azon inditványár, mely a köz-
igazgatási tisztviselőknek hasonló visszaéléséit meggátolni 
igyekezett, midőn a választási elnök visszaéléseit erősebb 
büntetésekkel akarta sújtani, akkor egyenesen ráczélozni 
egy egyház papságára és kivételes törvényeket alkalmazni, 
a milyen törvényeket nem alkalmaz az allami és közigaz-
gatási hivatalnokokkal szemben, ez a politikai irányzatos-
ságnak fényes igazolása. (Élénk helyeslés a szélsőbal-
oldalon.) 

Mi a pap az én szemem előtt? Nem egyéb, mint 
polgára az országnak, a ki egyik vallásnak egyúttal hiva-
talnoka. Az, hogy annak a vallásnak hivatalnoka, az 
államban neki nem nyújthat előnyöket, kiváltságokat vagy 
elnézést, de nem is lehet azt neki hátrányára betudni 
és rája nézve, mint szigorúbb eljárásnak indokát 
felhasználni. (Elénk helyeslés a szélsőbaloldalon.) Nem 
szabad a papokból többet csinálni, bármely felekezethez 
tartoznak, mint a meDnyik, t. i., hogy polgárok, kiknek 
van egy nemes hivatásuk, hivataluk, mely nekik külön 
jogokat nem nyújthat, de a mely rájuk külön és terhes 
kötelességeket szab. 

Mihelyt igy fogjuk fel a papok helyzetét az állam-
ban, mikor nincs semmi ok arra, hogy a szabadság elvé-
nek érvényesülésétől eltekintünk; nincs semmi ok, hogy 
az üldözés ily törvényét elfogadjuk. 

Tudom, hogy azt mondják : a fauatikus izgatásokkal 
szemben van szükség ezen törvényre. 

Hogy a fanatikus izgatások veszélyesekké legyenek 
az országban, arra nem elég, hogy csak az egyik oldalon 
fanatikus izgatók vannak, hanem szükséges, hogy a másik 
oldalon legyenek fanatikus üldözők : a kettő együtt véve 
az, a mi az állam életét feldúlja és azt megrombolja. 
(Zajos helyeslés a szélsőbaloldalon.) En azt nem akarom 
törvénybe igtatni, azért nem fogadom el a szakaszt, ha-
nem elfogadom Sima Ferencz képviselőtársam módositvá-
nyát. (Zajos helyeslés és taps a szélsőbaloldalon.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jnn. 23. Milléniumi protestáns panasz. — 
A „Sárospataki Lapok" panaszának visszhangja is 

támadt a „Debreczeni Prot. Lap"-ban. Prot, atyánkfiai 
lelki állapotának ismertetése végett közöljük az egész 
kesergő panaszt, a mint következik: 

„Nem mi vagyunk az okai, ha a (milléniumi ünnep 
lés) ez édes, mámorító boldogsága közepette is valami 
keserűség hatja át lelkünket s tartozunk annyi őszinte-
séggel hazánknak s egyházunknak, hogy e fájó érzést, 
most mindjárt az ünnepnapok lezajlása után, őszintén 
feltárjuk okaival együtt, mert az orvoslás lehetséges, 
csak akarni kell, sőt feltétlenül szükséges is. 

A magyar állam s a hazában élő keresztény és nem 
keresztény felekezetek közti viszony e század második 
felében teljesen átalakult. Az 1848: 20., 1868: 53., 
1894: 31., 32., 33. és az 1895: 42. és 43. törvényczikkek 
a róm. kath. egyház uralkodó jellegének megszüntetésére, 
a lelkiismereti szabadság alapján a bevet vallásfelekezetek 
közti egyenlőségre törekedtek. 

A magyar államélet ezeréves küzdelmeinek egyik leg-
nevezetesebb vívmányát, az ezeréves alkotmányfejlődés 
méltó zárkövét képezik ezek a vallásügyi alaptörvények. 
Az általunk különben őszintén tisztelt magyar kormány-
nak igy elsőrangú kötelességét képezte volna az, hogy 
e magasztos eszmét az ezredéves ünneplések legkimagas-
lóbb részeiben is kitüntesse. Gondoskodnia kellett volna 
arról, hogy a máj. 2-iki és különösen a junius 8-iki 
ünnepélyeken, hol a magyar király, a magyar állam, a 
magyar nemzet ünnepelt, valamint az új királyi palota 
alapkőletételénél, a nemkatholikus felekezeteknek is méltó 
részt biztosítson, ha egyáltalán részt engedett valamely 
vallásfelekezetnek ; a mit igen jól tett, mert valóban 
nem érdemeltük volna meg az ezredéves multat, ha nem 
tartottuk volna köteleségünknek, hogy érette Istenünknek 
hálát adjunk. 

Sajnos, intéző köreink ezt nem tették. Sőt ellen-
kezőleg, úgy rendezték, vagy engedték rendezni a junius 
8-iki világra szóló napot s előzőleg már a korona kitételét, 
hogy az tisztán katholikus jellegű volt. A herczegprimás, 
a katholikus és gör. kath. főpapi kar, katholikus misék 
és szónokiások, államilag rendezett, kizárólag kath. isten-
tiszteletek — íme ebben áll az 1848: 20., 1868: 53., 
1895 : 42. és 43. törvényczikkek megvalósítása a gyakorlati 
életben. 

Ráadásul jönnek a korona kegye által gazdagon 
osztogatott kitüntetések. Igaz, rendjelek és czímek ado-
mányozása ő felsége kegyelmi ténye; de tudjuk, hogy e 
kitüntetések kezdeményezője nem maga a korona. 

Nos, tehát tessék a kitüntettek most közlött név-
sorában a protestáns egyházi férfiakat, mint ilyeneket 
ért királyi kitüntetéseket összehasonlítni a róm. kath. 
egyház nagyjaira árasztott legfelsőbb kegygyei ! Posilovics, 
Bubi es, Schuszter, Konstantin stb. érdemrendeit vessük 
össze Szász Károly, Baltik Frigyes, Müller Frigyes, Ferencz 
József püspökök és Szabó János esperes kitüntetéseivel! 
Sőt Kunz, a csornai prépost is nagyobb kitüntetést kapott. 
Ne feledjük azt se, hogy a legnagyobb magyar ref. 

egyházkerület püspöke, a mi szeretve tisztelt agg püs-
pökünk, 81 életévét, egyházi és tudományos érdemeit 
nem aranyozta meg a királyi kegy semmi magasabb 
kitüntetéssel, ha csak régi nemességének kegyelemből 
való megerősítését, a mi sokkal régebben történt, hogysem 
milléniumi ajándéknak vehetnők, — ide nem számítjuk. 
A protestáns iskolák és a keblökben működő tanférfiak 
közül egyetlen egy, Vámosi Mihály, a budapesti ref. 
főgymn. igazgatója, szolgált rá érdemeinek legmagasabb 
elismerésére, pedig ez imádott haza ezeréves múltjában, 
sőt jelenében is egyáltalán nem dicstelen szerep jutott 
azoknak a mellőzött protest, iskoláknak és tanférfiaknak. 

Ne gondolja senki, hogy talán a ragyogás utáni 
hiú vágyakozás iratja e sorokat velünk ; nem arra vágyunk, 
hogy egy-egy kereszt, vagy csilag protestáns férfiak mellén 
csillogjon ; hanem azt óhajtottuk látni, hogy a felekezeti 
jogegyenlőség nem puszta ábrándkép, a törvény holt 
betűje minálunk, hanem igaz valóság. Hisz az 1000 
esztendő egyharmadát az ez utáni küzdelemben töltöttük, 
ezért szenvedtek, vérzettek őseink annyi üldöztetés között ! 
S azt óhajtottuk volna megbizonyitva látni, hogy a király 
atyai kegye, a protestáns egyházra is egyforma mértékkel 
terjed ki. Nem ösmerhetjük el, hogy püspökeink és a 
róm. kath. egyház püspökei közt oly különbséget lehetne 
tenni a kitüntetésekben, mint pl. azok közt, kiknek 
Ferencz József-rendet, meg azok közt, kiknek ezüst 
érdemkeresztet adnak. 

A történelem ellen vétettek akkor, midőn a magyar 
protestáns egyházat a magyar állam hivatalos ünnepéből 
kihagyták. Bár némileg nem csodálkozunk rajta, mert 
milléniumi ünneplésünk fényes, lelkes, de egyoldalú volt. 
Hiszen 896-tól 1867-ig semmit sem ünnepeltek a magyar 
történelemből, a koronát kivéve. A fényes ünnepségek 
csak az 1867-től 1896-ig terjedő korszakra szorítkoztak. 

Bizony, ha a junius 8-iki ünneplésekre s ezek 
pendent-jára, a királyi kitüntetésekre visszatekintünk : 
azon keserű tapasztalatot adja meg nekünk, hogy Magyar-
országon még az egyházi kiváltságok korában élünk!" 

Ismételjük az atyafiak előtt, hogy éppen az ő lel-
kes közremüködésök következtében a legújabb vallás-
politikai törvények alapján se nem az egyházi kiváltságok 
se nem a felekezeti egyenlőség, hanem az elkeresztény-
telenedés vagyis a kath egyháznak, és a keresztény 
felekezeteknek az alkotmányból valő egyenlő kidobatása 
korszakát éljük. 

A látszat — sokszor csal ! = 

Budapest, jun. 22. A Kanzelparagraf hatása és a 
kath. sajtó. — 

A „Nyitr. Sz." a következő pragnosztikonnal felel a 
Kanzeiparagráfra : 

Hiába erőlködtök, bármily alakja legyen is a kúriai 
bíráskodásról szóló törvény 169. §-ának, az bennünket 
megingatni nem fog. Hogy a lelkésznek ne legyen szabad 
a templomban a választás eredményét befolyásoló nyilat-
kozatot tennie, ezt csak egy esetben lehetne megengedni, 
vagy mondjuk megtiltani : ha t. i. vallási vagy ezzel 
szorosan kapcsolatos kérdés soha nem fordulna elő az 
országházban. Mindaddig azonban mig a parlament vallási 
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kérdésekkel is foglalkozik — ha mindjárt „törvény" neve 
alatt is — a lelkészeknek nemcsak eltiltani nem lehet, 
hogy a választásra befolyást gyakorló nyilatkozatokat 
tegyenek a templomban : hanem az nekik egyenesen 
kötelességök lesz. Miaden egyes lelkész eltévesztené 
hivatását, ha nem védelmezné meg a megtámagott vallást 
ott, hol annak érdekében első sorban síkra szállnia kell. 
Természetesen a hely komolyságához méltó módon, és 
megfelelő tapintattal. Sőt biztosítjuk a szabadelvű pártot, 
hogy ez esetben maga a püspöki kar, mely eddig részben 
csak néma szemlélője volt a tusának, kilép a rezervából 
és teljes erővel, egész tekintélyével oda fog állani a 
küzdők élére vezérül. Attól a fegyvertől mi nem félünk, 
mely e szavakra nektek tán eszetekbe jut. Az a fegyver 
nektek többet árt, mint nekünk. Ez még az utolsó, 
melyet kijátszhattok, aztán következik a vízözön, mely 
csak titeket fog elsöpörni, de a sz. Péter sajkája annál 
szabadabban úszik rajta. — Mi ott fogjuk látni a püspöki 
kart a jövő választásoknál, hol Németország főpászt órait 
láttuk. Ha megtámadják a hitet a „törvényben", hát a 
küzdők élén, mint Némethonban, s ha egy időre az erő-
szak győz, a börtönben, éppen ugy mint Némethonban. 
Sem nekünk, sem nekik nincs mit félniök ettől az idő-
től. A börtön sziik czellája sokkal dicsőségesebb lehet 
rájuk nézve, mint egy tágas püspökvár. Ezt mutatja 
Martin Konrad, Melchers, Eberhardt püspök, Ledochowski 
példája. Az „egy évig terjedhető államfogház" és a 
millénáris 1000 korona büntetés épenséggel nem fogja 
csökkenteni bennünk a harczi kedvet. Csak egy fáj, hog-y 
a haza békéje feldúlva, a polgárok nyugalma felforgatja, 
a hon ereje, melyben mindnyájunknak összpontosulnunk 
kellene, szétforgácsolva lesz. Miért? — Mert a liberálisok 
félnek a néppárttól. 

V E G Y E S E K . 
*** XIII. Leo pápa titkos consistóriumot tartott f. 

hó 22-én, és ott bibornokokká creálta Jacobini Domonkos 
tirusi cz. érseket, lissaboni nuntiust, Agliardi Antal cae-
sarea! cz. érseket, bécsi nuntiust, Ferrata Domonkos 
thessalonikai cz. érseket, párisi nuntiust, és Gretoni Séra-
phin damaskusi cz. érseket. Holnap, f. hó 25 én lesz a 
nyilvános consistórium. 

— Agliardi utóda. 0 szentsége bécsi nuntiussá 
Taliani monsignoret, a Sacra Rota Romana nevü legfőbb 
törvényszék uditoreját nevezte ki, a ki nuntiaturai gyakor-
latot a müncheni és párisi nuntiaturáknál szerzett. 

— A budapesti érseki vicariatus ügyeit, az alatt 
a két hónap alatt, a mig a f. hó 21-én üdülésre Brixenbe ! 

utazott vicarius, mélt. és ft. Cselka Nándor fölsz. püspök 
ur, a fővárosból távol lesz, ő eminentiája a biboros hgpri-
más f. hó 12-én kelt elhatározásával Bogisich Mihály pré-
post-esperes ur fogja ellátni, a kit időközben az apostoli 
király kegye, hir szerint prisztinai cz. püspöki méltóságra 
emelt. A kettős kitüntetéshez szívből gratulálunk. 

— Az első magyar katholikus kongresszusról 
igen melegen emlékezik meg az „Osservatore Romano". 
Elmondja, hogy ennek az első magyar katholikus társulati 
kongresszusnak czélja Magyarországban a katholikus egye-
sületi élet tovább fejlesztése. Mi ezúttal hozzátehetjük e 
tudósitáshoz, hogy kongresszusunkra igen szépen jelent-
keznek. Kivánatos csak az, hogy a kongresszus rendes 
tagjai minden vidékről a katholikus világi hivek százait 
és ezreit hozzák magukkal pártoló tagok gyanánt, kik 
aztán a nyilvános közös üléseket fogják nagy hatásuakká 
tenni. 

— A pécsi székesegyház ünnepe. Junius 2l-én 
ülték meg a pécsi székesegyház fölszentelésének évforduló-
ját. Reggel 9 órakor Troli Ferencz választott püspök 
ünnepélyes szentmisét celebrált, mely után dr Valdfogl 
Károly szajki plébános ünnepi beszédet mondott. 

— Rómában a pápa vicariusa „amplissimis laudi-
bus", a legnagyobb dicsérettel ékesítette fel azt a törek-
vést, melynek czélja hna-egyesületet (Lega di Preghiera) 
létesíteni a szabadkőművesek megtéréseért. A mi terveltük 
hitegységért való imádkozás országos egyesüiete magában 
foglalná azt a czélt is, a miért Rómában ima-egyesületet 
alapítanak. 

— Templomszentelés. Dr Vályi János esperesi 
püspök úr t ő mga május hó 31-én fényes segédlettel 
szentelte föl a csobádi (Abaujmegye) új s csinos g. k. 
templomot. A püspök urat a vasútnál nagy ováczióval 
s üdvözlő-beszédekkel fogadták. A g. k. papság nevében 
Hodobay Andor csereháti esperes, a járás nevében Puky 
főszolgabíró, a község nevében Bistei körjegyző s a róm. 
kath. papság nevében Kozora Endre forrói esperes-ple-
bános fogadták. A püspök úr a templom hátterében 
szabadban, mintegy 3000 főnyi hallgatóság előtt szép s 
magasztos gondolatokkal telt magyar sz. beszédet mondott. 
Ezután a küldöttségek tisztelegtek nála a plebánia-lakban 
s ebédre gyűlt öszsze az intelligenczia ; ebéd alatt több 
felköszöntő mondatott, melyek közüi a püspök úré a 
pápára s a királyra, Hodobay s Kozora espereseké a 
püspök úrra, Albrecht István ináncsi plébánosé a g. k. 
papságra, Sass Bertalan s Répássy György kanonokoké 
a jelenlevőkre magaslottak ki. A csinos templom fel-
építtetésének érdeme első sorban Hodobay Andor esperes 
érdeme, a ki is a környékbeli hívek és a püspök urnák 
támogatásával az Úrnak valóban diszes hajlékot épített. 

A Szent-István-Társulat uj palotaja. A Szent-
István-társulat, igazgatóválasztmányának hozott határoza-
tával, megvette Budapesten a Szentkirályi-utcza 18. szám 
alatti 665 négyszögölnyi területű szép telket, melyen 
legközelebb társulati házat diszes gyülésteremmel és 
raktárhelyiségeket fog építtetni. A Szent-István-Társulat 
uj palotája közel esik a nemzeti muzeumhoz, 

Felhivás ! 

T. féléves olvasóinkat az előfizetés megújítására 
kérjük. 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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VI., Bajza-utcza 14. sz., 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 

küldemény czimzendő. 
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Budapesten, junius 27. 
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SZ. I. Félév. 1896. 

TARTALOM. Vezéreszmék és Tanulmányok • A pápa a keresztények egyesüléséről. — Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. — 
Egyházi Tudósítások : S z o m b a t h e l y . A növendékpapság milléniumi ünnepének kimagasló fénypontja. — V e s z p r é m - Katholikus 
nagygyűlés. — Á g o s t a . Az „ókatholikusok* ügye. — P á r i s. A franczia nemzet megkeresztelkedésének XIV. centenáriumára. — 

R ó m a . Valami az egyház szabadságáról. — Kath. Egyesületi Élet. — Vegyesek 

A PÁPA A KERESZTÉNYEK EGYESÜLÉSÉRŐL. 
(0 szentsége allocutiója a jun. 22-iki consistoriumban.) 

Venerabiles Fratres 
M o v e n t e o f f i c io u t e c c l e s i a r u m v i d u i t a t i 

p rosp i c i amus , a m p l i s s i m u m q u e s u p l e a m u s C o l l e -
g i u m v e s t r u m , n o n n i h i l p r a e l o q u i ü b e t de quo-
d a m suscepto N o b i s cons i l io , q u o d r a t i o n i b u s 
r e i ch r i s t i anae n o n p a r u m v i d e t u r posse condu-
cere. — Ecc les iae m a t r i s n u l l o q u i d e m t e m -
p o r e de fuere s t u d i a i n i is r e v o c a n d i s i n v i t a n -
d isque, quos v e i a n i m o r u m dissensio v e i m e n -
t i u m e r r o r a s i nu suo c a l a m i t o s e a b s t r a x i s s e t : 
h isce t a r n e n p r o x i m i s annis , p e r eas r e r u m 
o p p o r t u n i t a t e s quas p r o b e nos t i s f a c t u m est 
u t eadem s tud ia Ecc les iae i m p e n s i u s c a l u e r i n t . 
J a m q u e l i c u i t f r u c t u u m e x p e t i t o r u m q u o d a m -
m o d o p e r c i p i l i b a m e n t a , quae s p e m a l a n t e t 
a l a c r i t a t e m i n t e n d a n t p r o p o s i t i ; m a x i m e q u o d 
pass im i n d i s iunc t i s g e n t i b u s i n d i c i a n o n ob-
scu ra i n c r e b r e s c u n t , quas i i n c l i n a t i u m a d i p s a m 
c u m b e n e v o l e n t i a a n i m o s e t a d h a n c P e t r i 
C a t h e d r a m n o n sine des ider io c o n i u n c t i o n i s 
ve te r i s r esp i c i en t i um . Quae Nos m a g n o p e r e 
c o r a m D e o repu tan tes , si q u i d q u a m ad l iuc , 
apos to l i cae ca r i t a t i s d u c t u , hac ipsa i n causa 
m o l i t i sumus a t q u e e f fec imus, sane p e r c u p i m u s 
m u l t o i a m a m p l i o r a p raes id i a d o c e n d o agen-
doque, i is a f fere posse q u i r e g n u m C h r i s t i qua-
e r a n t i n v e r i t a t e . E t q u o n i a m ch r i s t i anae d o c t r i n a e 
g r a v i s s i m u m c a p u t e t v e l u t f u n d a m e n t u m con t i -

Tisztelenclő Testvérek 
Azon alkalomból, hogy kötelességünkből 

kifolyólag gondoskodunk az elárvult templomok-
ról és hogy kiegészi t jük a ti kol légiumotokat , 
mindenekelő t t közölni akar juk veletek elhatáro-
zásunkat , a mely néze tünk szerint nem csekélylyel 
elő fogja mozdi tani a kereszténység érdekeit. 

A z a n y a s z e n t e g y h á z sohasem h a b o z o t t 
u g y a n v i s s z a h i v n i és m e g h í v n i a z o k a t , a k i k e t 
v a g y a l é l e k ké tkedése , v a g y p e d i g a s z e l l e m 
tévedése á l d a t l a n u l k i r a g a d o t t ö lébő l , de az 
u t ó b b i é v e k b e n az e l ő t t e t e k j ó l i s m e r t k ö r ü l -
m é n y e k n é l f o g v a m é g f o k o z ó d o t t az egyház 
ezen b u z g a l m a , és m á r i s m e g a d a t o t t n e k ü n k 
az ó h a j t o t t g y ü m ö l c s ö k e l ö i z é t é lvezn i , a m e l y 
t á p l á l j a r e m é n y ü n k e t és f o k o z z a a czé l e lérésére 
i r á n y u l ó b u z g a l m u n k a t , k i v á l t azér t , m e r t az 
e g y h á z t ó l k ü l ö n v á l t n é p e k n é l s z a p o r o d n a k f é l r e 
n e m é r t h e t ő j e l e i a n n a k , h o g y má r i s j ó i n d u l a t t a l 
v i s e l t e t n e k S z e n t - P é t e r széke i r á n t és ő r eá t e k i n -
t e n e k , n e m m i n d e n v á g y n é l k ü l , h o g y m e g ú j í t -
hassák a ve le e g y k o r o n l é t e z e t t összekö t te tés t . 

H a m i e d d i g a p o s t o l i s z e r e t e t ü n k t ő l i n d i t -
t a t v a t e r v e z t ü n k és m u n k á l k o d t u n k ez ü g y b e n , 
u g y , n a g y o n j ó l m e g f o n t o l v a m i n d e n t I s t e n 
szine e lő t t , v a l ó b a n m é g s o k k a l h a t h a t ó s a b b 
seg i tséget a k a r u n k n y ú j t a n i szóva l és t e t t e l 
a z o k n a k , a k i k az i g a z s á g b a n K r i s z t u s o rszágá t 
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n e t u r g e r m a n a Ecc les iae cogn i t i one , i dc i r co 
i ndux imus , a n i m u m , Ecc les iae i m a g i n e m a tque 
f o r m á m ex c o n s t i t u t i o n e d i v i n a expressam, 
p r o f e r r e i n m e d i u m ; eo p raes ique spectantes 
u t ins igne a d m i r a b i l e un i ta t i s , i n d i t u m ei d iv i -
n i tus , l ucu len t i us emerga t . P r o f e c t o , q u i Ecc le -
s iam p rope ausp i c i an t et c o n t e m p l e n t u r , qua-
l e m d iv inus auc to r v o l u i t e t A p o s t o l i s t rad id i t , 
q u a l e m sanc t i pa t res ac doc tores pe r o r ien te ra 
c o n s t a n t e r et o c c i d e n t e m conse rvave run t , qua-
l e m ab u l t i m a a n t i q u i t a t e m o n u m e n t a o m n e 
genus i l l u s t r an t , u t r u m q u e consequi , cae lest i 
asp i ran te g ra t ia , ne cesse est, u t q u i d iss ident , 
i n c i t a m e n t u m cap ian t et l u m e n ad u n i t a t e m 
r e q u i r e n d a m qu i ve ro t a n t i benef ic i i sun t com-
potes, i d i p s u m et p lu res f a c i a n t et c o l a n t s tud io-
sius. — I n s t i t u t u m c o n s i l i u m p e r f e c t u r i p rope-
d i e m sumus, l i t t e r i s dand is encyc l i c is a d Ep is -
copos un iversos : eaque d o c u m e n t a auspic i is 
c o m m i t t e r e p l ace t b e a t i s s i m o r u m P e t r i et 
Pau l i . A p o s t o l o r u m p r i n c i p u m , q u o r u m prae-
cept is, l abor ibus , sanguine, p r i m o r d i a Ecc les iae, 
u i i i cae Ch r i s t i Spoi isae, sun t g lo r ios iss ime con-
secrata. 

H a c vob i scum, Yene rab i l es F ra t res , coin-
m u n i c a t a re, a d i i c i u m a n i m u m a d C o l l e g i u m 
ves t rum. E i u s m o d i a u t e m h o n o r e d ignos cen-
su imus v i ros a l i quo t , a n i m i l aud ibus i ngen i i que 
egregios, q u i Sed i A p o s t o l i c a e s o l l e r t i a m suam, 
fidem d e v i n c t a m q u e v o l u n t a t e m p r o b a v e r u n t ; 
i n p r im i s ve ro qui , var i i s gest is l ega t ion ibus , 
de ea o p t i m e sun t mer í t i . 

(Következett a 4 bibornok kinevezése 

keres ik . És m e r t a ke resz tény t a n n a k legfon-
tosabb p o n t j a és m o n d h a t n i a l ap ja az egyház-
te l jes i smere tében f o g l a l t a t i k , azér t e lha tá roz -
t u k az egyháznak , az i s t en i rende lésbő l f o l y ó 
k é p é t és a l a k j á t n y ú j t a n i , első sorban azon 
szándékka l , h o g y v i l ágosan lá thassa m i n d e n k i 
az egységnek azon csudála tos i smer te tő j e l é t , 
a m e l y e t I s t e n a d o m á n y o z o t t nek i . 

V a l ó b a n , a k i k ö z e l r ő l t e k i n t i és szemlé l i 
az egyházat , ugy , a m i n t ez t I s t e n i A l a p i t ó j a 
ó h a j t o t t a és az apos to l ok ra hagy ta , a m i n t az t 
K e l e t és N y u g a t szent a t y á i és t a n i t ó i m inden-
k o r e lőad ták , a m i n t ősrég i i d ő k ó ta m i n d e n -
féle e m l é k e k á b r á z o l j á k : A n n a k az i s ten i 
k e g y e l e m segede lméve l k e t t ő t k e l l e lérn ie. 
E lőszö r is, a m i a d issz idenseket i l l e t i azt , 
h o g y ösz tönöztessenek és megerös i t tessenek 
az egység felkeresésére, másodszor ped ig , h o g y 
azok , a k i k m á r részesei ezen j ó t é t e m é n y n e k , 
ez t t ö b b r e becsü l j ék és b u z g ó b b a n ápo l j ák . 

E z t az e l h a t á r o z á s u n k a t l egköze lebb keresz-
t ü l is v isszük egy, az összes p ü s p ö k ö k h ö z in té-
zendő e r i c i k l i kában és M i j ó n a k t a l á l t u k ezen 
i r a t o t szent P é t e r és P á l apos to l f e jede lmek 
o l t a l m á r a b izn i , a k i k n e k szabályai , fáradozá-
sai és vére á l t a l az egyháznak , K r i s z t u s ezen 
e g y e t l e n a rá j ának ősko ra dicsőségesen megszen-
t e l t e t e t t . 

M i u t á n k ö z ö l t ü k ve le tek ezeket , T i sz te lendő 
Tes t vé rek , a t i k o l l é g i u m o t o k fe lé f o r d u l u n k . 
M i ped ig m é l t ó k n a k t a l á l t u n k né l i ány f é r f i ú t 
ezen t i sz te le t re , a k i k , k i t ü n t e t v é n sz ivök és 
sze l l emök erénye i t , b i zonyságo t t e t t e k a szent 
szék i r á n t i buzgóságuk ró l , h ü s é g ö k r ő l és hódo-
l a t u k r ó l , és a k i k k ü l ö n ö s e n k i v á l ó é rdemeke t 
szereztek a szentszék k ö r ü l k ü l ö n b ö z ő k i kü lde -
tések és megbízások te l jes i téseér t . 
és kettőnek in pectore reservdlása.) 

Az 1895-iki lourdesi magyar zarándoklat. 

Irta : Dr Purt Iván. 

III. Lourdes és a csodák. 
(Folytatás.) 

A fe lhozot t f ranczia esetekből ne következ-
tesse senki, hogy a lourdesi Szűz segítségét, 
áldását csak Lourdesban osztogatja, és hogy 
abban csak a f rancziák részesülnek. A lourdesi 
szűz Máriához való buzgó fohászkodás, a lourdesi 

v iznek használata az egész v i lágon csodákat, 
r ög tön i gyógyulásokat eszközölt. 

Hazánkban is százan meg százan köszönik 
a lourdesi Szűz közbenjárásának súlyos betegsé-
gükből való szabadulásukat. 

Ezen esetek közül köz lünk a je len fejezet 
befejezéseként néhányat, melyek azért is megér-
deml i k különös figyelmünket^ me r t az abban sze-
replő egyének sokaknak személyes ismerősei, és 
— a k inek tetszik — az e lmondo t t esetek való-
ságáról közvet len meggyőződést is szerezhet. 
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1. Nagy fe l tűnést okozo t t annak ide jén 
Gudenus Gizella bárókisasszonynak (báró Gudenus 
A r t h u r n a k , a herczegpr imás udva r i pap jának 
nővére) csodálatos gyógyulása, m e l y A c k e r l n a k a 
„ lou rdes i Boldogasszony" cz imü je les munká já -
nak első k iadásában van hi te lesen és részle-
tesen le i rva . Egész te r jede lmében i g y szól : 

„ B á r ó Gudenus Bánátban, Gáad nevű he ly -
ségben l a k i k . Másodszületésü leánya, Gizel la, 
1885 - i k i május havában meghűlés köve tkez tében 
megbetegedet t , még ped ig o l y a n n y i r a veszélyesen, 
hogy néhány nap m ú l v a o rvos i gyógykezelés 
a l a t t élete m á r csak hajszálon függö t t . A veszély-
e l m u l t á v a l m i n d k é t lábán egészen té rde in fe lü l 
te l jesen béna és töké le tesen érzék te len marad t , 
ugy hogy sem á l ln i , sem l é p n i nem v o l t képes; 
keze i t fo l y tonos rángatódzás és szaggatás köve t -
keztében sem evésre, sem egyéb fogla lkozásra 
nem használhat ta . Gyors érverés, á lom- és ét -
vágy h i ány á l l o t t be ná la úgyanny i ra , hogy többé 
az ágybó l k i sem j ö h e t e t t és o rvos i tanács fo l y -
t á n a nyá r fo l yamában a fe lső-stá jerországi 
Ausseebe dr Schreiber taná r gyógy in tézetébe v i -
t e t e t t . O t t azonban t i z nap a l a t t o l y rosszul l e t t , 
hogy a be tegágyná l időző any ja a t t ó l fé l t , hogy 
onnan többé élve n e m v i h e t i haza. Ez ó r á t ó l 
fogva e l t ű n t még ama gyönge remény is, hogy 
mások segítségével legalább t ovább vonszo lha tná 
m a g á t ; a beteget mos t m á r csak ide s t o v a ho r -
dozhat ták . Ezen á l lapo tban kép te len v o l t keze i t 
és l ába i t használni , enné l fogva a l i g k é t hé t el-
m u l t á v a l Ausseeből i smét haza v i t t é k , h o l 1886 - i k i 
u j év ig időzö t t . De m á r j anuá r havában Gráczba 
K r a f f t - E b i n g báró o rvos tanár gyógy in téze tébe 
k e r ü l t ; az orvos aggódó a t y j á t azzal a remény-
nye l kecsegtet te, hogy legkésőbb még ugyan-
azon év (1886.) húsvé t ig leányának egészségét 
visszaadja. E remény azonban n e m te l jesü l t . A 
leggondosabb ápolás ós kezelés daczára a beteg 
még m i n d i g az ágyhoz v o l t szegezve és épp o ly 
s i ralmas helyzetben, m i n t azelőt t . N y á r o n i smé t 
szülőföldjére Gáadba v i t e t e t t . I t t fo l y tonos o rvos i 
kezelés és megfigyelés a la t t 1887- i k i május hó 
e le jé ig maradt . Saját k ívánságára elutazása e l ő t t 
e l l á t t ák a h a l o t t i szentségekkel ; azután ú j ra 
Gráczba v i t t é k K r a f f t tanárhoz. Az orvos tanár a 
szenvedő leány a t y j á n a k augusztus közepén kö -
rü lményesen meg í r ta , hogy leányának á l lapo ta 
semmi reményre nem jogosí t . Az é j j e lenk in t 
visszatérő makacs lázt , melyhez f o l y t o n növek-
vő görcsök és ájulások szegődtek, semmifé le 

szerrel sem l ehe t t megszünte tn i és i gy m i n -
den gyógykezelés s i ke r te len marad t . Az „e lodáz-
h a t l a n u l bekövetkező t ü d ő g ü m ő k ó r t he lyezte 
k i lá tásba, m e l y az i f j ú é le te t néhány hé t mú l va 
el fog ja ragadn i " és — k é r i az a tyá t , hogy 
leányá t m ie lőbb az i n téze tbő l v i tesse el. Az anya 
ezen l eve le t véve, legidősebb leánya Á g o t a kísé-
retében Gráczba s ie te t t ha ldok ló gye rmeke be-
tegágyához. M i u t á n Gize l lá t mos t m á r n e m lehe-
t e t t többé messze hazájába szá l l í tan i , saját óha jára 
A lsó-Stá je rhonban a C i l i i m e l l e t t i neuhausi fürdőbe 
hozták . A beteg aug. 26-án érkezet t ide, m i u t á n 
az u t a t h á r o m órá ig vasú ton és k é t ó rá ig kocs in 
meg-megu ju ló á ju lások k ö z ö t t meg te t te . A hosz-
szu évek ó ta o t t rendelő dr Pa l t au f orvos a t t ó l 
fé l t , hogy a beteg az é j je t n e m é l i tu l . Az anya, 
k i t családi gond ja i haza h i v t ak , nehéz sz ivvel 
v e t t bucsu t ha ldok ló g y e r m e k é t ő l — azon gon-
do la t ta l , h o g y e v i l ágon sohasem fog ja többé 
l á t h a t n i — és szeptember hó l - j é n övé i körébe 
v isszatér t . A beteg m e l l e t t annak idősebb test -
vé ré t Á g o t á t , azonk ívü l m i n t tá rsa lkodónőt , a 
család egy ik r ég i ba rá tné já t , B o h r Teréz kisasz-
szonyt és egy ápo lónő t h a g y t a há t ra . 

Gráczból va ló elutazásuk e l ő t t a bárónő 
leányáva l Á g o t á v a l Zwerge r János herczegpüspök 
u r n á i t isz te legtek. A j ó pásztor a m e g t ö r t szive-
k e t meggyőző szavakka l v igasz ta l ta és a r ra a ján l -
kozo t t , hogy kész ve lők a lourdes i Boldogasszony 
t i sz te le tére k i lenczedet t a r t a n i . E czélra javas-
la tba hozta, hogy mond ják a lehető legnagyobb 
b i z a l o m m a l n a p o n k i n t a l o r e t t o i l i t án iá t , hétszer 
az „Üdvöz légy M á r i á t " és ugyananny iszor e kö-
nyö rgés t : „ Lou rdes i Boldogasszony, könyö rög j 
é r e t t ü n k ! " és hogy a k i lenczed a la t t a szentsé-
gekhez j á ru l j anak , lourdes i v i ze t használ janak ós 
azon esetre ha fö lépü lne a beteg, há lábó l Lourdesba 
zarándoko l janak. 

A k i lenczed augusztus 28-án kezdődöt t és szep-
tember 5-én végződöt t . Részt v e t t e k benne a 
száz m é r t f ö l d n y i távo lságban levő r okonok Gáad-
ban, nemkü lönben a szt. Szívrő l nevezet t zárda-
szüzek, az i rga lmas nővérek társasága és sok 
más j á m b o r r o k o n és ismerős. 

M i l y nagy b iza lmat he lyezet t a ké t nővér 
ezen közös imába és a bolds. Szűz közbenjárá-
sába, m u t a t j á k azon sorok, me lyeke t Á g o t a 
szeptember 2-án Neuhausból szeretet t szüleihez 
i n t é z e t t : 

„ . . . B á r m i l y nehéz r á m nézve az elválás 
' és hazámtó l va ló távo l l é t , — én Giz i (Gizella) 
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fö lgyógyulásáért bárme ly á ldozatot szívesen hoz-
nék. — Szeretettel jes mennye i Anyám, Te meg-
hal lgatsz bennünke t ! Giz i és én ho lnap az U r 
asztalához j á ru lunk , ma meggyón tunk és holnap 
i t t a kórházban áldozni fogunk. A második eme-
le ten ugyanis létezik szép csinosan berendezett 
kápolna, ho l a beteg gyógyvendégek kívánságára 
szt. misét mondanak. Ma 9 órakor egy hö lgy 
szt. misét mondato t t , ho lnap ]/29 órakor ismét 
fog m o n d a t n i ; oda m i is megyünk Gizivel. Hé t -
főn a m i szándékunkra a szt. mise hálaáldozat 
gyanánt lesz az U r n á k bemutatva. A kedves 
Szűz Anyának győznie k e l l ! " 

Ugyanő már augusztus 31-én a ty jához i r t 
levelében e merész szavakat használ ta: „Va lóban, 
az eget ke l l os t romo lnunk . Gizinek meg ke l l 
gyógyu ln ia Is ten és a bold. Szűz dicsőségére és 
a h i te t lenek szégyenére!" 

Szeptember 3- ikán, szombaton a Gáadban 
lakó szülők Neuhausból e r ö v i d t a r t a l m ú táv i ra -
t o t k a p t á k : „Magn i f i ca t ! Gizella," M i n t egy száj-
bó l ha l la tszot t a k iá l tás : „Gizel la meggyógyu l t ! ^ 

Es valóban ugy is v o l t ! — A szeptember 
2 - i ka és 3- ika k ö z ö t t i é j je l Neuhausban a leg-
rosszabb vo l t . A beteget 8 ó rá tó l ö t órá ig t a r t ó 
borzasztó görcs lepte meg. Oly félelmetes v o l t a 
roham, hogy Ágo ta azt h i t t e minden szempil la-
natban, e lérkezet t az utolsó perez. Gizel la egy 
p i l l ana t ra sem huny ta be szemeit. Reggel fél 
8 -kor azt k ívánta , hogy öltöztessék fö l és v igyék 
fö l a kápolnába, ho l számára nyugágy vo l t elhe-
lyezve. Ágo ta me l le t te t é r d e l t ; a kápolnában 
kö rü lbe lü l 100 á j tatoskodó vo l t je len. A szt. m i -
sét n t . K o r b a Mátyás káp lán u r mondot ta . 
Ugyanaz megáldozta t ta a gyermekeket is. A l i g -
hogy Gizela magához vet te az U r szt. testét , 
egyszerre ugy érezte, m i n t h a tüzes kés j á r t a 
volna át tag ja i t . K i á l t a n i akar t és ma jdnem föl-
u g r o t t azon öntudat ta l , hogy egészséges. M ind-
azonál ta l a szenthely i r á n t i t e k i n t e tbő l és ne-
hogy az áj tatosságot zavarja, csendesen visel te 
magát és szt. mise u tán hagyta magát ismét a 
betegszobába v i te tn i . M i u t á n az ápolónő a szobát 
elhagyta, Gizella nővérét h í v ta oda, megragadta 
kezét, fe lugro t t és nyakába boru l t . Meggyógyu l t 
és tökéletesen egészséges vo l t . A j ó gyermekek 
m in tegy szóra térdre boru l tak és Má r i á t dicsér-
ték . Ezen p i l l ana t tó l fogva a szervi működések 
rendesek v o l t a k : az étvágy, az álom, az érverés 
és hőmérsék, jó l lehet az u tóbb i az e lmú l t é j je l 
41 ós félre emelkedett . A befecskendezés á l ta l ! 

ke letkezet t daganatok ós sebek elenyésztek, m i n t h a 
e l fú j ták volna. Még ugyanaznap a csodálatos 
módon meggyógyu l t leány hosszú leve le t i r t , ő, 
k i 28 hó óta t o l l a t nem is vehete t t kezébe ós 
képes v o l t a hegyeken há rom órá ig elsétálni 
m inden segítség és megerőltetés nélkül . Egy ideg-
ba j ja l összekötöt t gégehurut, me ly ké t év óta 
szüntelenül észrevehető vol t , hasonlóképpen te l -
jesen e lmúl t . 

A^alóban szivreható a ké t nővérnek há lany i -
la tkozata, me lye t az e lő t tünk fekvő levelekben 
napfényre hoztak. „Magn i f i ca t ! ! É l jen a lourdesi 
Boldogasszony! H ő n szeretet t kedves szü le ink ! " 
i gy kezdődik a bekövetkezet t gyógyulásnak Ágo ta 
á l ta l foga lmazot t pontos leírása. — ..Boldogsá-
gomat ós ö römömet a l ig vagyok képes önöknek 
l e i r n i ! Ma reggel a szt. áldozás u t á n az ón ked-
ves tes tvé rkém fö l ke l t , j á r , kel, nem reszket 
többé és tel jesen egészségesnek érz i magát. Az t 
h i t t em , hogy a szivem reped meg az örömtől* 
m időn elém j ö t t ! — Dicsértessék, áldassék és 
t iszteltessék Jézus imádandó is ten i szent Szive! 
Dicsértessék ós áldassék a f o r rón szeretett Szűz 
A n y a ! Hisz t u d t u k m i azt, hogy nem hagyhat el 
b e n n ü n k e t ! É l j en M á r i a ! A n y a i i rgalmassága 
hi rdet tessék az egész ka tho l i kus vi lágon. No, h i -
te t lenek , m i t válaszol tok? N e m t ö r t é n i k többé 
semmi csoda?! Jö j je tek ós győződjetek meg ma-
gatok s tb . " ; köve tkez ik most a gyógyulásnak 
már ismeretes elbeszélése. 

És maga Gizella is, k i o ly csodálatosan gyó-
g y u l t meg, kedves szüleihez in tézet t , négy o lda l ra 
ter jedő levelében az alább következő módon 
fejezte k i szive benső érzelmei t , ugyanoly szép, 
ha tá rozo t t és vá l toza t lan kezvonásokkal i r t , m i n t 
ezelőtt 28 hónappal , a m i k o r u to l j á ra fogta a 
t o l l a t kezeibe; a levé l igy hangz ik : 

„ Neuhaus, 1887. szept. 3-án. 
Egyetlen, drága szüleim ! 

Végre valahára, oly hosszú idő után képes vagyok 
önmagam néhány sort irni. Gondoljátok el kedves szüleim 
örömünket! — Magnificat! Éljen a lourdesi Boldogasszony ! 
Ma, a 9 napi ájtatosság 7 dik napján vettem magamhoz 
az édes Üdvözitőt; a szent áldozás után imáimmal ostro-
moltam az én kedves jó Anyámat — s minthogy az ő 
benne helyezett bizalmam nagy volt, ő nem tagadhatta 
meg kérésemet! Szobámba mentem, fölálltam és egyedül 
jártam, nem is remegtem többé ! — e csodára nem vagyok 
méltó ! Dr Paltauf orvos is annak ismeri, — valóban, 
Mária nem hagyhatott el bennünket ! Bárcsak adhatnék 
mindenkinek egy keveset ama szeretetből és bizalomból, 
melylyel az én mennyei Anyám iránt viseltetem és elmond-
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hatnám mindenkinek, mily jó Ő ! és „a ki Máriában bizik, 
meg nem csalatkozik!" 

Kérlek titeket, jó szüleim, legyetek segitségemre, 
hogy a lourdegi Boldogasszonynak kellőleg hálát adhassak 
és az iránta való szeretetet mindinkább terjeszthessem ! 
Magnificat ! — Kezeiteket 1000-szeresen csókolva, testvé-
reimet ölelva maradtam tisztelettel hálás leányotok 

Gizi." 
Ép o ly j ámborság és őszinte há láva l t e l t 

é rze lmektő l áradoznak a szerenesés ké t nővér 
és kegye l t Már iagyermekek egyéb levelei. 

A fogadot t búcsújárás Lourdesba dr. Zwerger 
János seckaui herczegpüspök kíséretében 1888- ik 
év tavaszán végbev i te te t t . 

1889- ik év márczius 13-ika óta Gizela báró 
W a l t e r s k i r c h e n Wo l f gang felesége; szakadat lanul 
a legjobb egészségnek örvend. 

(Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Szombathely, jun. 15. A növendékpapság milléniumi 

ünnepének kimagasló fénypontja — volt az a megnyitó 
ünnepi beszéd, mely a papnevelő-intézet nagyérdemű pro-
direktorának mélt. és ft. dr Stegmüller Károly pápai prae-
latus urnák ajkairól f. hó 7-én hangzott el, a következő, 
nagy tanulságokban gazdag tartalommal : 

Tisztelt ünneplő közönség ! 
Ritka ünneplés fényében ragyog jelenleg édes 

hazánk ! / 
A fény forrása ugyan fönn van Isten végtelen 

irgalmában, az örök dicsőség honában ; ámde leható 
sugarai szivünk legforróbb hálájában ezerszeresen vissza-
tükrözve gyönyörűen ragyogják be ünneplő földi hazánk 
áldott téréit. 

Öröm és hála képezik legszebb tárgyát nagyszerű 
ünneplésünknek. 

Valamint a természet rendjében a fénytan elmélete 
szerint azok, a kik hevenyes szembajban szenvednek, 
kerülik a világosságot és szeretik a szomorú setétséget; 
és valamint némely vastagabb rétegű testek, mivel a 
fénysugarakat át nem lövelik, vagyis mint műnyelven 
mondani szokták elnyelik, sötéten maradnak és átlátszat-
lanoknak neveztetnek ; épugy észlelhető e két szánalmas 
baj, t. i. a fénykerülés (fotofobia) és fényelnyelés (absorptio) 
a társadalom szellemi életében is. 

Ezt elég sajnosan tapasztaljuk magunk is. 
Ha csak kissé körültekintünk is, nem találunk-e 

közvetlen szomszédságunkban akárhányat, kiknek látó 
érzéke oktalan harag következtében oly vastag réteggel 
van bevonva, melyen a legragyogóbb fénysugár is átha-
tolni képtelen. 

A fényelnyelés valóságos szinvakságot vagy a mi 
még ennél is sajnosabb, igazi lelki sötétséget eszközölni 
képes. 

Még fájdalmasabb az a tapasztalás, hogy itthon 
saját polgártársaink között is akadnak nagyon sokan, kik 

mintegy az önkéntes fénykerülés szánalmas képmutatásá-
ban szenvedni látszanak; amennyiben azt, a mit minden 
ember ép szemeivel nyiltan megláthat, ők rut irigységök-
ben szántszándékos szem-behunyásukkal nemcsak kicsiny-
lőleg mellőzni, hanem még vakmerően letagadni is óhajt-
koznak. 

Künn a szánalmas vakság sötétsége ; itt benn a 
honáruló képmutatás vakmerősége, az ünneplés közötti 
helyzetnek, szerencsére nem épen nagymérvű, de azért 
mégis nagyon szomorú tüneményszerű jelzete. 

A legelszomorítóbb s ránk nézve kétségkívül leg-
kellemetlenebb jelenség pedig bizonyára azon tátongó 
örvécy, mely az irányeszméknek egymásba szögeiléséből 
eredve, az örömnek igazi jelentősége szerinti fellendülé-
sét még saját táborunkban is nagymérvűén akadályoztatni 
képes. 

Oh mily egészen máskép alakulhatott volna az 
örömünneplés dicssőége, az egykori béke zavartalanul 
megőrzött régi szép viszonyai között ! Nem mondom 
külfényre nézve, mely magasabb fokozást elérni már 
alig volna képes ; hanem igenis a vallásoság ihlettségét, 
a meghatottság mélységét, a hivő nép magasztos épülő-
dését illetőleg. 

Ám azért a még tán távolban mutatkozó vihar 
sötét fellegei se feszélyezzék el nem odázható örömünnep-
léseink dicső kifejléseit. 

Az ünneplési öröm tényleg felszínre került, a hosszabb 
tartamra számitható szomorúság egyideig kissé háttérbe 
vonulhat. 

Hisz a régi közmondás, hogy sirva vigad a magyar, 
mit jelenthet mást, mint azt, hogy a mikor a vigadásnak 
meg van az igazi oka és el nem távolitható ideje, akkor 
a netaláni szomorúságnak kissé megnyugodva, háttérbe 
kell szoríttatnia. Ugy is hamarább, hogy sem óhajtani 
lehetne, be fog ismét következni a mit az irás mond : 
Extrema gaudii luctus occupât, azaz hogy a rövid öröm 
végét újra a szomorúság válthatja fel. 

Ugy illik tehát, hogy jelenleg tiszta szívből örüljünk 
a ritka ünneplésen ; és pedig ne csak egyénileg, hanem 
örüljön az egész ország, az összes nemzet, különösen 
pedig a keresztény katholikusoknak, mint az ország lakosai 
többségének teljes nagyközönsége kiválóan és együttesen. 

Örömünk okát azonban mindenesetre és elsősorban 
fönn keressük a legbölcsebb isteni gondviselés végtelen 
irgalmu örök végzeteiben, hogy a királyi zsoltáros ihlett 
szavaival szivünk alázatosságában mi is csak azt mondjuk 
és újra és folyton ismételjük : Non nobis Domine ! non 
nobis, sed nomini tuo da glóriám. Ne nekünk oh Uram ! 
hanem csakis a te nevednek szerezz, kérünk örök dicső-
séget. 

Egy évezredes fönnállás, még pedig hatalmas biro-
dalmak között és oly soknemü hányattatás után valóban 
nagyszerű dicsőség az aránylag éppen nem nagy népes-
ségű magyar nemzetre nézve. 

Váljon azonban saját érdeme-e a nemzetnek e nagy-
szerű vívmány ? 

Talán kiváló vitézségének és törhetlen erejének vagy 
mély belátásu bölcseségének köszönheti-e párját csakugyan 
ritkító csodálatos eredményt? Ah hisz voltak a műveltség 

* 
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tetőpontján álló és bámulatos erejű és kitartásu óriási 
világbirodalmak, melyek a történelem színpadjáról mégis 
már örökre latüntek ! 

A rómaiaknak törhetlen szivósága valóban páratlan 
volt egykori világbirodalmi nagy küzdelmeikben. Hatalmas 
ellenfelek által nem egyszer porig lealázva mégis nem 
őket, hanem a győzőket látjuk remegve csügedezni. Bár 
megfogyva, de soha meg nem töve versenytársaik részéről, 
még az ajánlott béke jobbját is visszautasiták, egészen a 
végső megsemmisülésig. Talán örök időkre? Oh nem! 
hanem csakis addig, mig az isteni gondviselés csodálatos 
rendszerében kijelelt helyöket hiven betöltötték. 

Hol vannak azon óriási vad népek, melyek egykor 
mint isten kezében a büntető ostor végigsuhantak virágzó 
országokon és megromlott népeken, hogy azután mint 
már basználhatlan eszközök sutba dobassanak az örök 
feledékenység gyászos homályába. 

Csaknem sejteni lehet, hogy a magyar nemzet is 
egykor már közel álloti reá várakozó ehhez egészen 
hasonló sorsához ! Csakis Isten végtelen bölcseségü irgalma 
nem hagyta végképen és örökre elpusztulni. 

Isten korlátlan mindenhatósága egészen szabadon 
rendelkezik a világ-fejlődési rendszernek legbölcsebb elinté-
zésében. Ámbár az ő végtelen bölcsesége és meghálál-
hatlan jósága mindig legkegyesebb tekintettel van a 
szabadakaratnak engedelmesen megalázó alkalmazkodására. 

0 nem szorult semmiféle teremtményeire. A kevélyeket, 
az ellenszegülőket mindenható erejével, örök terveiből 
elseperve kizárja. Az őt megdicsőitőket ő is megdicsőíti 
azáltal, hogy világ-terveinek foganatosításában őket atyailag 
vezérli és a kitűzött czél eléréséhez, hol a dicsőség jutalma 
vár rájok, leghathatósabban segiti. 

Ez pedig legszeretetteljesebben megteszi külön-külön 
az egyénekkel, szintúgy mint a kisebb-nagyobb nemzetekkel. 

A világtörténelmi fejlemények tárvák előttünk. Azo-
kat gondolkodva megfigyelhetjük és figyelve megbámul-
hatjuk. Igaz, hogy a jövő titkainek fátyolát előre fel 
nem lebbenthetjük. Ámde biztos tényekből és csalhatatlan 
igazságokból jövőre is bátran következtethetünk. 

A világ-történelem valóban bámulatos szövedéke a 
legbölcsebb isteni gondviselésnek, melyben a mindenható 
Istennek korlátlan rendelkezése és az emberi szabad 
akaratnak meghódoló részvevése legszebb egyességben ' 
érvényesül a nélkül, hogy a netaláni ellenkezésből bármiféle 
hátrány másra, mint egyedül csak az ellenszegülő teremt-
ményre hárulhatna. 

A felfogás helyes irányát azonban e téren csakis a 
kinyilatkoztatott hitből meríthetjük. 

A megváltás eszméje nélkül a történelem tág köré-
ben elménk eloszolhatlan homályban révedez. 

Azt a józan ész sugalja és könnyen felfoghatja, 
hogy olyan állapotban, a minőben most tényleg vagyunk, 
a végtelen jóságú Teremtő kezéből nem kerülhettünk ki. 
Az egykor elkövetett bünt okvetlenül sejtjük. A megvál-
tást pedig mint jelenlegi lételünknek, életünknek és 
czéltérésünknek első és nélkülözhetlen alapját biztosan 
feltételezzük. A bűnös ember létele már magában is a 
megváltás hirdetője. Ez az irgalmas Isten örök végzete, 
melynek foganatosításában a kiválasztott nemzedéket és 

családot és egyéneket előre elrendelte. Ezen kiválasztást 
az emberi szabadságtól nem tette függővé, hanem az 
erre vonatkozó ellenkezést annyiszor-mennyiszer legke-
ményebben sújtotta. Végre pedig az igéret teljesedtével 
az előbb elválasztott s azután konokul ellenkező népet 
végleg elvetette. 

Ez a történelem első fele, melyben minden fejlemény 
az eljövendő Megváltóhoz a legszorosabb viszonyban 
eszközöltetett. 

A másik fele a megváltás foganatosítását tünti fel 
az Ur Jézus által alapított anyaszentegyházban. Erre 
nézve most az emberiség czélja az anyaszentegyház fejlő-
dése, a teljes megváltás végső befejezéseig. Most ezen 
czélhoz viszonyulnak a világ összes nemzetei ; de anélkül, 
hogy a kiválasztás most már valamely népre vagy nem-
zetre váltig feltétlen lehetne. A mely nemzet Istennek 
nyújtott kegyelmét megveti, az pusztulhat; helyét más 
foglalhatja el, Istennek egyikre sincs szüksége, hanem 
boldog az a nemzet, mely az elválasztás kegyelmét öröm-
mel és hálával elfogadja. E részben még nagyobb vagy 
kisebb nemzetek között sincs különbség. A kisebbik is, 
ha bele illenek az isteni gondviselés legbölcsebb terveibe, 
és nem ellenkeznek, nagy dicsőségre juthatnak. Ha ellen-
kezni merészelnek, a leggyászosabb megsemmisülést előbb-
utóbb el nem kerülhetik. 

A római birodalomnak világbíró nagysága és egysége 
pl. egykor a keresztény hit és anyaszentegyház meg-
alapítására szükséges és biztos előfeltételül szolgált. 

Midőn végre saját romlottságában elkorhadt, pusztul-
nia kellett. Ámde még végvonalásában is az egyháznak 
segédkezet kellett nyújtania a művelt világot őzönként 
elárasztó barbár népek megtérítésére és a keresztény 
műveltség uj alapjának fejlesztésére. 

A megtért népek között kiválóak voltak a frankok, 
mint olyanok, kik első sorban lettek elválasztva Isten 
országában nagy czélok elérésére. 

Ekkor vált mély értelmű jelszóvá e mondat: „Gesta 
Dei per Francos" ; mintha csak Isten kiválasztott eszközéül 
szolgáltak volna legmagasztosabb czélok sikeres foganato-
sítására. Váljon az ezután alakult nagyobb népek között 
az angol vagy a franczia, az orosz vagy a német fog-e 
Istentől vezérszerepre hivatni, vagy tán épen netaláni 

! megtérése után az a csodálatos chinai nép kiválasztatni, 
melynek lakossága egész Európa lakosságát messze túl-
haladja, azon felül őskori czivilizácziója és az összes 
művelt világ egykori fejlődési fokát annyira felülmulta, 
hogy pl. még nem igen régen a hírlapirodalomnak 
ezeréves jubileumát is megülhette, melynek dicső emlékére 
a most már ezer évnél is régiebb legelső hírlapi számot 
mint valamely drága kincset őrizteti az országnak bizonyára 
kiválóan érdekes levéltárában ? 

Melyik népnek jut még egykor valami kiváló szerepe 
az isteni gondviselés csodálatos rendszerében, ki tudná előre 
biztosan még csak sejteni is ? 

Nem is tartozik ennek további fejtegetése jelen 
ünneplésünk sokkal szűkebb látkörébe. 

Inkább itt kissé megállapodva, azon ránk nézve 
sokkal fontosabb kérdést kell még felvetnünk: váljon 
milyen szerep volt édes hazánk és a magyar nemzet 
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számára kitűzve a világfejlődésnek Istentől megalkotott 
történelmi rendszerében ? Mert kétségkívül ezen szerep 
hü betöltése volt ezeréves fönnmaradásának legfőbb bizto-
sító záloga. 

Es itt mindenek előtt figyelemre méltó a mi legré-
gibb történetírónknak az úgynevezett névtelennek, ki 
nemzetének bejövetele után néhány századdal későbben 
irta meg történeti rajzát, azon bölcs megfigyelésen alapuló, 
igen helyes megjegyzése, hogy a magyar ősök Isten 
különös sugallatából, azaz az ő legbölcsebb tervei szerint 
és atyai segítségével jöttek és telepedtek le mostani édes 
hazánkban. 

Es vájjon mi volt Istennek ezen különös szándéka 
és czélja a magyar nemzetnek mostani hazájában való 
egykori letelepedésével ? 

Ha mi nem gondolkodnánk is e fölött, a titkot nyíl-
tan elárulja a szlávok egyik legkitűnőbb történetírójának 
Palaczkynak azon csztnte megvallása, hogya szlávságot 
soha nagyobb csapás nem érhette, mint a magyarok-
nak a 9 ik században való itteni megtelepedése, mely 
hasonlóan egy erősen bevert ékhez, a szlávok tömö-
rülésének és egyesülésének végzetesen és végleges útját 
állotta. 

0 világi tekintetével egy nagy nemzeti szerencsét-
lenséget látott ezen megtelepedésben ; mi pedig a hit sze-
meivel ugyanebben egy végzetes egyházi veszély elhárítá-
sát szemlélhetjük ; főleg ha behatóan szemügyre vesszük 
az éppen ez időben felszínre kerülő nagy egyházi szaka-
dást, melybe a szlávság mintegy öntudatlanul sodortatott 
és mely egy megalakult óriási szláv birodalomban a ka" 
tholikus anyaszentegyház fejlődésére kiszámithatlanul nagy 
hátrányul szolgálhatott volna. 

Ezen veszély később, századok múlva ugyan meg-
szűnt, ámde nyomában nemsokára egy tán még sokkal 
nagyobb keletkezett, mely a nyugati egyház legvirágzóbb 
országait és ez által magát az Ur Jézus igaz anyaszent-
egyházát is nagy pusztulással fenyegette. 

Az elhatalmasodott törökök t. i. orkánszerüleg nyo-
multak mindinkább éjszak és nyugat felé előre. Es hatal-
maskodó fejedelmeik fönnen kérkedtek, hogy addig meg 
nem nyugosznak, mig csak szent Péter világhírű templo-
mát az anyaszentegyház központjában lovaik istállójává 
nem változtatják át. 

Most tebát itt kelle a rohanó ár ellenében gátul 
szolgálnia a vitéz magyar nemzetnek, melyről egy ez időtáj -
beli térképen, Pannónia név mellett ezen ránk nézve hí-
zelgő feljegyzést olvassuk : Yirorum fortitudine et pro-
stantia viri celeberrima. 

Es a mig az ország a katholikus hit egységében 
tündöklött az anyaszentegyház kebelén a Hunyadiak dicső 
korában, a magyar nép ezen feladatának meg is felelt 
emberül. Ámde ezen hitegység feloszlása nemsokára majd-
nem végzetessé vált az egyházra szintúgy mint a hazára. 

Isten végtelen irgalma és a bold, szűz Mária régi 
kegyes pártfogása mellett azonban a régi buzgalom fel-
éledtével a veszély újra elhárittatott. 

Es most az első évezred határán és a másodiknak 
küszöbén vájjon remélhetjük-e, hogy Istennek különös 
jóvolta valami feladatot óhajt és fog-e bizni reánk ? 

Oh ha csak a teljesített mult szolgálatokért érde-
melhetnők is meg az ő folytatólagos áldásait állami éle-
tünk fejlesztésében, vagy legalább eddigi dicsőségünk ed-
digi föntartásában ! De a megkezdett válságos uton hogy 
ne jutna eszünkbe a sóhajtó költőnek bánatos szava: 
„Multadban nincs öröm, jövődben nincs remény ; hanyatló 
szép hazám, miattad vérzem én." 

Egyelőre asonban még kétségbe nem kell esnünk. 
Isten irgalmas keze még nem rövidült meg fölöttünk. Ha 
erős a mi bizalmunk a boldogságos szűz Mária hatalmas 
pártfogásában, akkor tán még a lánglelkü költő remény-
teljes szavaival mi is elmondhatjuk : Még jőni kell, még 
jönni fog egy jobb kor, mely után, buzgó imádság epe-
dez százezrek ajakáa. • 

Milléniumi ünneplésünk csakis ugy leend teljes, ha 
e reményünk még újra feléledni képes. 

Ha netalán Isten jelen látogatását eddigi gondatlan 
magunkviseletével jó részben megérdemlettük, ezutáni ma-
gunkba-szállással még könnyen jóra is fordíthatjuk. 

Az irás szava: Dominus percutit et sanat; és más-
utt : Pater filium, quem, amat, castigat. Vagyis: Az Ur 
az, a ki sujt és gyógyít ; és az atya csakis szereti fiát, ha 
kissé megfenyeriti. 

A megpróbáltatás az istenfélőknek és jóakaratuak-
nak mindig üdvökre válik. 

A mit a próféta egykor a választott népnek mon-
dott ; és a mit az egyház most is évenkint híveinek szi-
veibe vésni óhajt, arról talán főleg most van ideje és 
helye, hogy soha meg ne felejtkezzünk : A tornácz és ol-
tár között könyörögjenek a papok, az Ur szolgái és 
mondják : Engedj meg Uram ! engedj meg a te népednek 
és ne add örökségedet gyalázatra, hogy ne uralkodjanak 
rajtok a pogányok. 

Sőt mi papok ne csak a tornácz és oltár között, 
hanem magán az újszövetségi oltáron is, ott hol a leg-
szentebb áldozat előtt legkedvesebb az Urnái minden fo-
hászkodásunk ; — ott legyünk közbenjárók országunkért, 
édes hazánkért, hitünkért és anyaszentegyházunkért. 

Ott emeljük fel elménket és szivünket a kegyes 
Szűzanyához, országunk régi hű védasszonyához is, hogy 
aki az első évezred alatt soha sem hagyott el bennünket, 
semmiféle bajban és nyomorban, most a második évezred 
kezdetén sőt egész folyamán is ne felejtkezzék meg édes 
hazánkról, őt most is teljes szivökből tisztelni és dicsőíteni 
óhajtó hü magyar szolgáiról. 

Igy még rajtunk is meg fog történhetni az, amivel 
a próféta vigasztalja az ő népét. Forrón szereti — úgymond 
— az Ur az ő földét és megenged ismét az ő népének. 

Egy kedélyes példával zárom be végre előadásomat, 
mely nekünk is tanulságul és buzdításul egyaránt szolgák-
hat mért figyelmeztet bennünket, hogy a legkellemetlenebb 
esemény vagy baj is, Isten kegyelmével mindig javunkra 
és üdvünkre szolgálhat. 

Nem igen régen történt. En még magam személye-
sen ismertem egykor Bécsben a zsidóságból megtért tudós 
és nagyhírű hitszónokot Veitli Manót, kinek szent beszé-
deit mindig nagy tanúsággal és épüléssel hallgattam, 
Bécsben a hitélet felélesztésének ő is egyik főtényezője 
volt. 
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0 maga beszélt fiatal koráról, bogy édesatyja, ki 
zsidó vallásának rajongó hive volt, őt is ugyanebben 
mindenképen megerősíteni igyekezett. Evégre az ó szövet-
ségi bibliát előtte számtalanszor felolvasta s szórói-szóra 
való megtanulását alkalmas és alkalmatlan időben folyton 
szorgalmazta. A fiu édesatyja várakozásának tökéletesen 
megfelelt Midőn később Prágába került a bölcsészeti 
tanfolyam hallgatására, egyéb tanulmányai mellett, esupa 
kíváncsiságból a hittani órákra is szorgalmasan ellátogatott. 
De mennyire elbámult, midőn a hittanár előadásából az 
Ur Jézus messiási küldetésének bebizonyítására olyan 
szentírási helyeket hallott idéztetni, melyeket otthon édes 
atyja bibliájában soha sem olvasott. Mindezeket magának 
szorgalmasan feljegyezte és alighogy a szünidőre édes 
atyjához visszaérkezett, az otthon levő családi bibliában 
mohón felkeresni sietett. Azonban legaagyobb bámulatára 
a keresett helyek helyett mindenütt csak kimetszett lapok 
hiányaira vagy pedig olvashatlan törlésekre és gondos 
betapasztásokra akadott. Közölte is rögtön édesatyjával 
a tapasztaltak fölötti bámulatát és egyúttal tisztelettelje-
sen kérdezte ennek megmagyarázhatatlan okát ? És mi 
volt az atyai válasz mindezekre ? Nem más mint egy 
hatalmas arczulcsapás melynek fájdalmas emléke az otthoni 
kutatást ugyan örökre megszüntette ; de Isten kegyelmével 
a kivánt felvilágosítást másutt teljesen megszerezte. A 
csapás az ifjúnak lelki szemeit szerencsésen megnyitotta 
Isten szent malasztja pedig végre az ő akaratát is hősies 
elhatározásra hajlította. A tudós zsidó ifjubói az egyház-
nak lángbuzgalmu szolgája és nagyhírű előharczosa lett. 
Az ő földi atyja volt ugyan az, qui percussit; de a 
mennyei atya, qui sanavit — a ki az ő lelkét meggyó-
gyította teljesen és örökre. 

Reméljünk és bízzunk törhetlenül, hogy ugyanazon 
mennyei Atya a jelen szomorú borút számunkra is mielőbb 
a dicsőség derűjére fogja változtatni. Ha most még csak 
sirva vigadhatunk is, akkor majd vigadva fogunk örven-
dezhetni és diadalmi örömmel hangoztatni ; Megbűnhődte ' 
már e nép a multat és jövendőt Amen. 

Veszprém. Katholikus nagygyűlés. — 
Folyó hó 14-én kath. nagygyűlés tartatott a Korona ' 

vendéglő nagytermében. Dr Rédey Gyula kanonok-plé-
bános üdvözlé a megjelent városi kath. polgárokat a 
következő beszéddel: 

„Magyarország ezeréves fennállásának emlékét ünnepli 
ezen esztendőben. A nemzet törvényhozása az ezen ezer-
éves mult emlékére hozott törvény első szakaszában mély 
áhítattal rebeg hálát a nemzetek sorsát kezében tartó 
isteni Gondviselésnek, hogy a magyar nemzetet az ezerév 
viharaiban atyai kezével megótalmazta ; emígy szólváu az 
idézett 1896. évi VII. t-cz. 1 §-ában : „A magyar szent 
korona országainak törvényhozása vallásos áhítattal ad 
hálát az isteni gondviselésnek, hogy az Árpád és vitéz 
hadai által megalapított hazat oltalmába fogadta, fejedel-
meit bölcseséggel, népét erővel és önfeláldozó hazaszere-
tettel megáldotta és az országot jó és balsorsban segítve, 
annak létét ezer éven át sok viszontagság között is fen-
tartotta * — A magyar korona országainak törvényhozása 
a nemzet minden igaz fiának szivéből vette e törvényhez ! 

a szavakat. — Mi magyar katholikusok, kiknek anya-
szentegyháza ott állt e nemzet bölcsőjénél, mely e vitéz 
nemzetet, az akkori Európának rémét, a kereszt szelid 
igája alá hajtá, mely az evangelium örök világával elmé-
jébe a keresztény kultura fényének első sugarait, szivébe 
a keresztény, a nemzet-fentartó erkölcsöknek első magvait 
hinté, annál mélyebb hálával borulunk le a mindent 
bölcsen elrendező isteni Gondviselés előtt, annál fokozot-
tabb örömmel ünnepeljük hazánk ezeréves fennállásának 
dicső ünnepét, mert ez ünnep kettős ünnep nekünk. — 
Mi az ezerév e fordulóján nemcsak szeretett hazánk ezer-
éves fennállását ünnepeljük, de ünnepeljük néhány évtizedet 
leszámítva ker. kath. anyaszentegyházunknak ezeréves 
fennállását is e hazában, — s bármennyire fájdalmas 
legyen is reánk nézve az elmúlt ezerév történetének leg-
utolsó lapja, e lapnak olvasása s a vele egybekötött fájó 
emlékek nem tarthatnak bennünket vissza, hogy a magyar 
nemzet ezerévet ünneplő hymnuszába bele ne csendüljön 
a mi igaz szívből fakadó hálaimánk. nem tarthatnak 
bennünket vissza a szent vágytól, hogy fájó gyönyörrel 
újra meg újra át ne lapozzuk hazánk dicsőséggel és szen-
vedésekkel teli történetének többi lapjait, melyeknek 
önfeláldozó honszerelemtől, keresztény vitézségtől és po-
litikai bölcseségtől ragyogó helyeit a mi isteni eredetű 
anyánk, a kath. anyaszentegyház megszentelt keze irta 
bele Magyarország történetébe. 

Valóban, mélyen tisztelt közgyűlés, Magyarország 
ezeréves ünnepe kettős ünnep nekünk, nemzeti és egy-
házi egyszerre ; s én valójában nem tudnám megmondani 
e kettős ünnep közül, melyik dobogtatja meg szivünket 
felmagasztalóbb gyönyörrel s csak azt tudom, csak azt 
érzem s meg vagyok győződve, velem érzi minden igaz 
magyar katholikus, hogy mint a jó gyermekek szülőik 
örömünnepén egyforma szeretettel rajongják körül és 
ölelik keblükre apjukat és anyjukat, mi is, igaz magyar 
katholikusok, szivünk túláradó hálaérzete- és szeretetével 
öleljük keblünkre országunk emez örömünnepén édes ha-
zánkat és szeretett anyaszentegyházunkat. 

Minden félreértés kikerülése végett, nehogy valaki 
az én jelen beszédemből csak a legtávolabbról is bármi 
néven nevezendő elismerést olvasson ki a legközelebbi 
múltban letűnt vagy a jelenben hatalmon levő magy. kir. 
kormány irányában : kötelességemnek tartom kijelenteni, 
hogy a mi hálaimánk hazánk ezeréves fennállásának 
ünnepén szól a nemzeteket fenntartó isteni Gondviselésnek 
szivünk túláradó öröme szól szeretett hazánknak s szivünk 
elfojtott keserűsége, mély fájdalma szól a jelenlegi, vala-
mint a közel múltban letűnt magyar kormányoknak ; az 
arczunkba fel-feltóluló szégyenpír pedig szól a jelenlegi 
kormány fejének. És hogyha ezen szomorú pontnál nem 
időzünk ma tovább, azt tulajdonítsák annak, hogy nagy 
családi örömünnepeknél a jó ízlés s a család öröme iránt 
való velünk született gyöngédség nem engedi meg, hogy 
mint szomorú alvilági árnyakat idézzük fel az örömünne-
pet ülő család szomorú vagy szégyenteljes katasztrófáit. 
Nem ! Mi csak ünnepelni akarunk ma, s azért gyermeki 
hálaadó szivvel leborulva a királyok királya, uralko-
dók ura, a seregek ura Istene, a vesék és szivek vizs-
gálója, az ég és föld teremtője, a nemzetek sorsát vir-
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rasztó örök Gondviselés, a népek atyja, a véghetetlen ir- j 
galom trónusa előtt, alázatos szivvel kérvén Otet, adjon 
e sokat szenvedett nemzetnek királyokat, szenteket mint 
Szent István, esodatevő vitézeket mint Szent László, ha-
talmasakat mint Nagy Lajos bölcseket mint Kálmán, igaz-
ságosakat mint Mátyás, az igazságos, s ha feltámadna 
újra ellenünk a barbár kelet, támogatva a még barbárabb 
északtól, táma8zsza fel poraikból újra a keresztény hősö-
ket : Szondyt, Dobót, Losonczyt, Zrinyit és a mindegyiknél 
keresztényibb törökverő Hunyady Jánost, kinek olvasós 
keze tartá fel az Európára omló félholdat, akinek keble 
volt Európa czivilizácziójának, a keresztény hitnek s a 
keresztény népek békéje és jóllétének egyedüli paizsa. S 
mi hiszszük és reméljük, hogy ha ellenünk indulna a bar-
bár kelet és még barbárabb észak, e keresztény hősök 
szelleme fel fog támadni sírjukból, újra megjelenik csa-
patának élén a bold. Szűz képével ékes régi hadizászló, 
az olvasós kéz kardot ragad újra s e zászló s e kéz előtt 
nem fog megállani sem kelet fanatizmusa, sem észak bar-
bársága. A magyar annak fog bizonyulni, aminek bizo-
nyult nagy veszélyek idején mindig, nagy, hős, keresztény 
nemzetnek, mely magát és szabadságát védve védte, Európa 
szabadságát és czivilizáczióját." 

Ezután Raimprecht Antal isk. széki és gymn. bi-
zottsági elnök veszi át a szót. Mindenek előtt megköszöni 
dr Rédey Gyula kanonok-plébános urnák szép, buzditó 
és felemelő beszédét. Majd áttér az elemi iskolák és a 
főgymnasium anyagi helyzetének ismertetésére. Az elemi 
iskolai pénztár állapotát illetőleg kimondja, hogy az nem 
valami rózsás, mert évről-évre több kiadással, mint bevé-
tellel állunk szemben. Az iskolai pótadók nem folynak 
be rendesen és ez az oka, hogy a mult évi hiányt sem 
lehetett fedezni. Az utóbbi évben ismét annyi hiány 
konstatálható, mint az előző évben. 

Ágosta, jun. 12. Az „ókatholikusok" ügye. — Weber 
Tivadar, „a német birodalom ókatholikusainak katholikus 
püspöke", a mint magát nevezi, épp most tette közzé 
első főpásztori körlevelét, melyben jelenti, hogy „ő felsége 
a német császár és porosz király, ő királyi fenségeik a 
bádeni és hassziai nagyherczegek legkegyelmesebben 
méltóztattak" őt 1895 márczius 4-én történt megválasztása 
és ugyanazon év aug. 5-én történt fölszentelése alapján, 
melyet Svájcz „keresztény-katholikus" püspöke Herzog 
Ede ur végzett, az ő országaikban élő ókatholikusok 
számára „katholikus" püspökül államjogilag elismerni. 
„Ennél fogva, úgymond, ezek, de nem csak ezek, hanem 
a német birodalom valamennyi ókatholikusa számára 
hivatalomat elfoglaltam." Furcsa helyzet ! Bajor elismerés 
nélkül, porosz, bádeni és hassziai elismeréssel Bajorország-
ban széket foglalni ! De van egy más észrevételünk is. 
Hogyha Weber ur az ókatholikusok püspöke, akkor 
miért nevezi magát „katholikus" püspöknek? A jog és a 
logika azt mondják, hogy őt az „ókatholikus püspök" 
czime illeti meg, katholikus püspök nem lehet az, a ki 
Róma tekintélyét nem ismeri el, a pápának nem enge-
delmeskedik. 

Fellengző nyelven, telve görög idézetekkel fejtegeti 
Weber a keresztény hit és remény szükségességét és tar-

talmát, hogy belőlük a keresztény szeretet gyönyörű 
virága kifejlődjék. A keresztény vallás ama nagy alap-
igazságáról, mely a Megváltó istenemberi személyéről szól, 
kiemeli Weber, azt „az egyház az Isten háromszemélyi-
ségéről szóló másik nagy alapigazsággal kapcsolatosan a 
hat első zsinaton tüzetesen kifejtette." Hol marad a követ-
kezetesség ? Hogyha a hat első zsinat tekintélyére hivatkozni 
jó : akkor miért ne lehetne a további zsinatok tekintélyére 
is támaszkodni? Talán a vatikáni zsinat, mely az egyete-
mes zsinatok sorában a 20-ik, kevésbé felelt meg az 
egyházjog szellemének, mint a hat első zsinat, a melyeken 
a császári hatalom többször kellőnél tul érvényesült? 
Egyébiránt a Weber ur által elfogadott 6-ik zsinat igen 
erősen nyilatkozott a pápa tévmentessége mellett, abban a 
dogmatikai levélben, melyet az emiitett zsinaton 680-ban 
Agathó pápa küldöttei olvastak fel, melyben a zsinat 
hozzájárulásával kimondatott, hogy a pápa követei min-
den szükséges hatalommal fel vannak ruházva, de azért a 
hiten változtatniok még sem szabad, hanem kötelességük 
az apostoli szék hagyományát fejtegetni, mely a pápa 
elődeitől származik. Ezt hagyományozta át sz. Péter, 
a kinek oltalma alatt az apostoli (római) egyház soha 
sem tért el az igazság útjáról. (Hefele, Conc. Gesch. III. 
255.) A ki következetes akar lenni, annak vagy valameny-
nyi zsinat tekintélyét el kell fogadni, tehát meg kell hó-
dolnia a 20-ik vagyis a vatikáni zsinat előtt is; vagy el 
kell vetnie valamennyit. Az igazi katholikus hittudat és 
kötelességérzet nem csak a 6 első zsinat előtt hajlik meg, 
hanem egyenlő hódolattal elfogadja valamennyit. A válo-
gatás ebben is eretnekség és szakadárság. 

Pár is, jun. 24. A franczia nemzet megkeresztelkeclé-
sének XIV. centenáriumára — 

Rheimsbe, Richard bibornok, párisi érsek, ma vezette 
ki az ország szivéből a főmegyét képviselő zarándoklatot. 
Ezt megelőzőleg bűnbánó és engesztelő kilenczedet tartott 
híveivel a szentéletű érsek a vértanúk hegyén (Montmartren) 
épült hatalmas nemzeti fogadalmi templomban, Jézus szent-
séges szivének oltára előtt. A novena f. hó 12-én kezdődött. 
A bevezető szónoklatot és az engesztelő s felajánló imát is 
maga az érsek mondotta el. 

Csodálatos ! Ezek a franczia katholikusok még a 
mennyország utjának járásában is úttörőink. Az az engesz-
telő és felajánló imádság, melylyel Richard bibornok f. hó 
12-én a rheimsi zarándoklatra előkészitő kilencznapi ajtatos-
ságot megnyitotta, oly csodálatos uj alkotása a kiapadhatatlan 
keresztény istenességnek és ajtatosságnak, mint voltak 
például a szent Mamertus által szintén Francziaországban 
kezdeményezett keresztjáró napok a középkorban. 

Richard biboros párisi érsek imádsága a főpásztor és 
a nép Titaniaszerü, váltakozó könyörgése, mely csodálatos 
teljességgel és találósággal mindent kimerit, a miért nap-

i jainkban az Isten szent felségéhez esedezni illik és kell. 
A nyelv pedig, mely e modern szent imákat hordozza, 
valósággal a szent atyák s a magasan szárnyaló nagy theo-
logusok nyelve. 

A magyar papság élvezetére és használatára szóról-
szóra ide iktatom e népimádkoztató főpásztori imát Jézus-
hoz, a mint következik: 
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„Oh Jézus, ki e legszentebb Oltáriszentségben élsz i 
és uralkoclol, ime leborulunk lábaid elé, hogy isteni felsé- I 
gedet imádjuk s bemutassuk a hódolatot, melylyel kezeid 
teremtményei neked tartozunk. 

Fennen valljuk, hogy te vagy az ut, az igazság és az 
élet ; az az ut, melyet követni, az az igazság, melybe hinni 
akarunk, a kegyelem élete e földön és a dicsőség élete a 
mennyben. Leborulva előtted, azt mondjuk neked, a mit a 
te apostolod mondott, teljes hittel és szeretettel : Nem, 
Uram, mi nem fogunk Tőled elszakadni soha. Es ugyan 
hová is mennénk Tőled? Hisz az örök élet igéi Tenálad 
vannak. 

Oh Jézus, a te szereteted nagyobb mint a mennyit mi 
gondolni, vagy kivánni tudunk. Te a Te szentséges szivedet 
megnyitottad előttünk. Szeretetednek csodálatos vonzalmával 
ez utóbbi században. Te a Te szivedet imádásaink elé kiál-
lítottad, a végett, hogy még nyilvánvalóbbá tegyed irántunk 
való szeretetedet, mely szent szenvedésed kiüait veled kiál-
latta és oltáraink számára ez imádandó szentséget meg-
alkotta. 

Hanem, oh Jézus, nagy sokasága létezik az emberek-
nek, kik Téged nem ismernek, kik rólad megfeledkeznek, 
kik Téged káromolnak. Ezek az emberek nekünk testvéreink. 
Értük és magunkért alázatos bocsánatkérésre járulunk. 
Hozzád. 

Oh Jézus, a nemzetek ura és királya, ki a lelkeket e 
mennyből alászállott kenyérrel táplálod, mi Téged az angya-
lokkal és szentek társaságában imádunk, mi kívánjuk, hogy 
a Te neved megszenteltessék, a Te országod eljöjjön, hogy 
akaratod teljesüljön a földön ugy mint a mennyekben. 

Bocsánat Ur Jézus, azért a gonosz dölyfért, mely az 
Isten, a Te Atyád, és a Te áldott nevedet kitörölni szeretné 
a föld sziliéről ; mely eltüntetni szeretné e földről a keresz-
tet, megváltásunk szent jelvényét. A nép feleli: Bocsánat 
Ur J ézus ! 

Bocsánat a vasárnap szent napjának megszentségte-
lenitéseért, mely napot Te a Te dicsőségednek tartottad 
fenn s avégett adtál az embereknek, hogy az ő isteni fiu-
ságuk szabadságával élhessenek és egész életükön át az 
örök boldogságra készülhessenek. A nép feleli: Bocsánat 
Ur Jézus ! 

Bocsánat azoknak, kik a Te gondviselésed szándékait 
az emberi társadalmak jóléte iránt nem ismerve, lerontani 
vagy megkötözni szeretnék azt a hatalmat, melyet Te 
Péter utódjainak adtál, midőn őket tekintélyed és szere-
tetednek a földön látható helyetteseivé tetted. A nép feleli: 
Bocsánat Ur Jézus ! 

Bocsánat mi magunknak is, oh Jézus, kik szeretetedet 
ugyan megismertük, de azért Téged eléggé szeretni nem 
igyekeztünk. Te kívántad, hogy ünnepélyes elégtétel adassék 
imádandó Szivednek, az isteni Felség ellen elkövetett 
minden sérelemért, különösen az Oltáriszentség ellen el-
követett sérelmekért. A nép feleli: Bocsánat Ur Jézus! 

Jézus Szentséges Szive, megjelentünk Előtted, ebben 
az áldott esztendőben, midőn 14-ik százados évfordulóját 
ünnepeljük hazánk megkeresztelkedésének ; megjelentünk 
Előtted, hogy hívásodnak engedelmeskedjünk és Franczia-
ország nevében neked tiszteletes elégtételt adjunk. — A 
nép f eleli : Francziaország nevében, bocsánat Ur Jézus ! 

Csodálatos és irgalmas rendelkezéssel, Te hazánk fő-
városába, és pedig e vértanúink vérével áztatott szent földre 
helyezted a Te dicsőségedre emelt nemzeti fogadalom tem-
plomát. Te itt a bűnbánó és ajtatos Francziaországot meg-
hívtad királyi szolgálatodra. íme megjelentünk Előtted, 
hogy elismerjük legfőbb hatalmadat felettünk, családjaink, 
hazánk felett s hogy teljesen Neked szenteljük magunkat. 
— A nép feleli: Neked Urunk Jézus! 

Neked szenteljük magunkat egészen és mindent a 
mivel birunk ; lelkünk minden tehetsége, testünk minden 
ereje a Tied. — A nép feleli: Tied, oh Ur Jézus! 

Neked szenteljük családjainkat, hogy bennök paran-

I csolataid és az egyház rendeleteinek megtartása által ural-
! kodjál. Mind a Tied. A nép feleli: Tied, oh Ur Jézus! 

Mi fáradni óhajtunk a Te országodnak a társadalom-
ban való megalapításában, megtartva mindiga Te szent tör-
vényeidet, és felhasználva befolyásunkat, hogy törvényeid 
tiszteletben tartassanak és nemzeti törvényeink és intézmé-
nyeink azokhoz szabassanak. Ebben a jubileumos évben meg-
ujitjuk keresztségünk fogadalmát és azt akarjuk, hogy Fran-
cziaország a Tied legyen, oh Ur Jézus. — A nép feléli; 
Hogy Francziaország a Tied legyen, oh Ur Jézus ! 

Nyisd meg, Jézusunk szentséges Szive, nyisd meg 
nekünk határtalan szereteted kincses házát. A Te sebeid 
vére váltotta meg a világot: oh, csak egy csepp kell ez 
isteni vérből, hogy mindenható engesztelésével újra meg-
váltsa Francziaországot, melyet Te annyira szerettél, s a 
mely megtérve hosszú tévelygéseiből, visszatérni óhajt ke-
resztény hivatásához. Feledd el bűneinket, hogy ne álljon 
Előtted csak atyáink szent cselekedetének emléke, és bocsásd 
reánk irgalmasságod áramlását. 

Istenünk imádandó Szíve, a franczia nemzet esdekel 
Előtted, fordítsd vissza hozzá szeretetedet, áldd meg, mentsd 
meg őtet ! 

A nép feléli: Áld meg, mentsd meg őtet! 
Oh Mária, Francziaország királynéja és Páris Nagy-

asszonya, vidd szent Fiad színe elé alázatos könyörgéseinket! 
A nép feleli: Amen! Amen!" 

Kóma, jun. 20. Valami az egyház szabadságáról. — 
A L'Italie nevű lap nagy garral sietett hirdetni, hogy 

Gibbons bibornok, baltimorei érsek, minap fejtegette és na-
gyon megdicsérte azt a szabadságot, melyet az egyház az 
Egyesült-Államokban élvez. Aztán szóról szóra ezt mondotta 
a nevezett szabadelvű lap tovább : 

Nagy élvezetet nyújt látni egy eminentissimus bíboros 
urat, aki az egyház számára teljes és egész szabadságot 
követel s aki elismeri, hogy ez az ő erejének forrása. Hanem 
hát akkor miért nem elég ez a szabadság az egyháznak a 
világ minden országában? És különösen Olaszországban?" 

Az „Osservatore Romano" kapóra vette a dolgot s 
hamarosan megmagyarázta a kíváncsi szabadelvű urnák, 
hogy mi az egyház szabadsága magában s a mint annak 
Krisztus Urunk rendeletéből lennie kell, s mi az egyház 
szabadsága ugy, a mint egyes országokban van, illetve 
szokott lenni. 

Oh igen, mondja a Vatikán bizalmas közlönye, az oly 
szabadság, milyent az anyaszentegyház az Egyesült-Államok-
ban élvez, elégséges lehet bizonyára akkor, ha más nem 
áll rendelkezésre, vagyis midőn az egyház kénytelen a két 
hatalom elválásának alapján élni és működni, és nem a kettő 
kölcsönös megegyezésének alapján, a mint ezt az Isten 
akarja. 

Innen van, hogy az egyház megelégszik a szabad 
cselekvéssel és nem kér csak ilyan szabadságot, ott, hol 
nem várhatja azt a támogatást (protezione), melylyel a 
polgári hatalom iránta tartozik, még pedig az Isten kife-
jezett akaratánál fogva. 

A mi különösen Olaszországot illeti, itt az egyház 
világos, hogy támogatásban nem részesül; de szabadsága 
sincsen, mert hiszen az anyaszentegyház nem lehet szabad 
akkor, midőn nem szabad ugy, a mint jogilag és tényleg 
kellene, az ő feje, a római pápa. 

Ubi Petrus, ibi Exelesia, vagyis az egyház ott van a 
hol Péter s következéskép az anyaszentegyház abban az ál-
lapotban van, melyben Péter található. Midőn Péter bör-
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tönben van, az egész egyház bilincsekben szenved : mikor 
Péter nem szabad, az egyház sem szabad, nem lehet szabad. 

Ma például az egyház szabad lehet Angliában, Ameri-
kában és más államokban. Hanem mivel a pápa nem sza-
bad, azért minden túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy az 
anyaszentegyház általában véve nem szabad, mert feje, aki 
az egész egyházat összesiti és magában megszemélyesíti, 
szabadságot nem élvez. 

Nagyon ismeretes dolog, hogy az egyházat az ő isteni 
alapitója önjogilag szabaddá tette, vagyis saját szabadságá-
val ruházta fel. Az egyház szabadsága ennél fogva, és ebben 
a szabadságban, és szabadság által, névszerint a pápa szabad-
sága— nem az a szabadság, mely Amerikában divik, vagy a 
világ bármely részének bármely más országában. 

A pápának rendelkezhetnie kell az Ő saját szabadsá-
gával. És e helyett — Olaszország szabadságát akarják 
neki adni! 

íme ez az oka annak, hogy az amerikai szabadság 
mért nem elég az egyháznak Olaszországban. Mert, egy-
szerűen, a pápa ilyen szabadsággal nem élvezheti az ősaját 
szabadságát, t. i. azt a szabadságot, melyet birnia kell a 
maga, az egyház és az egész katholikus világ érdekei 
tekintetében, vagyis azt a szabadságot, melyet számára az 
Isten rendelt. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET. 
Pályázatok a Szent-István-Társulat részéről. 

I. 
A Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osz-

tálya ezennel pályázatot hirdet a következő műre : 
Neveléstudomány a müveit közönség részére, mely 

egyetemi ifjak igényeit is kielégíti. — A mű legyen tudo-
mányos és kimerítő. 

A pályázó a jelen év november 1-éig nyújtsa be a mü 
tervezetét és tartalomjegyzékét, egy lélektant és egy szoro-
san vett neveléstani kidolgozott fejezettel együtt, megje-
gyezvén egyúttal, mily terjedelemre számítja müvét. 

Az Osztály a legjobb tenezet és részlet szerzőjét 
megbízza a mü megírásával, mely azután 1897. november 
l-ig benyújtandó. 

Az elfogadott mü jutalomdija 100 db. cs. és k. arany 
és azon felül nyomatott ivenkint 30 frt. 

A pályázatra szánt tervezeteket és részleteket idegen 
kézzel irva s jeligés levéllel allátva kell benyújtani. 

Kelt Budapesten, a tud. és irodalmi Osztály 1896-
május 20 ikán tartott üléséből. 

A Szent-István-Társulat elnöksége. 
II. 

A Szent-István-Társulat ezennel pályázatot hirdet a 
következő műre : 

Nevelés és tanitástan mint tankönyv elemi tanitó-
képző-intézetek részére. 

A pályázó a jelen év november l-ig jeligés levélke 
mellett nyújtsa be a mü tervezetét és tartalom-jegyzékét, 
egy neveléstani és egy tanitástani kidolgozott fejezettel 
együtt, megjegyezvén egyúttal, mily terjedelemre számítja 
müvét. 

A legjobbnak itélt tervezet és kidolgozott részlet 
jutalma 25 db arany. A pályanyertes tervezet szerzője 
azután a teljes mü kidolgozásával megbizatik s azt 1897. 
november l-ig benyújtani köteles. Az elfogadott mü az 
első kiadásnál ivenkint 20 frt irói dijban részesül; ha 
pedig a míí a tanhatósági jóváhagyást megkapja, akkor 
ezen dij ivenkint 30 frtra kiegészíttetik. Minden további 
kiadásnál ivenkint 10 frt irói dijat kap a szerző, minek 
fejében művén az esetleg szükségessé vált módosításokat 
megtenni köteles. 

A pályázatra szánt tervezeteket és részleteket idegen 
kézzel irva s jeligés levéllel ellátva kell benyújtani. 

Kelt Budapesten, az igazgató-választmány 1896. 
május 22-én tartott üléséből. 

A Szent-István-Társulat elnöksége. 

V E G Y E S E K . 

*** XIII . Leo pápa f. hó 25-én megtartotta a nyil-
vános consistoriumot, melyben a lembergi gör. kath., a 
salzburgi, valladolidi és bourgesi 1. sz. érsekek megkapták 
a bíbornoki kalapot. 

— In petto bibornokok. Ő szentsége a 22-iki 
consistoriumban in pectore reservált két bibornokot. Hir 
szerint e két bibornok mgr Nocella és abbé Duchesne a 
római franczia történelmi iskola kormányzója lenne. 

— Agliardi utódjáról, mgre Taliani sebastei cz. 
érsekről azt hiresztelik, hogy szándéka Galimberti nuntius 
nyomdokaiba lépni, vagyis kiválóbban diplomacziával fog-
lalkozni, mint a püspökök egyházmegyei kormányzásába 
beavatkozni. 

— Az agrár-párt progranimja, örvendetes jelenség. 
De áldás csak akkor lesz rajta, hogyha elfogadja a néppárt 
keresztény programmját is, mert irva vagyon: „nem csupán 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Isten 
szájából származik." Általában, eddigi pártjainknak is az 
volt a nagy hibájok, hogy nem tudtak szívvel-lélekkel 
keresztények lenni Legjobbak akkor valának ezek a pártok, 
midőn legalább nem bántották a keresztény elveket. 

— A kassai székesegyház fölszentelése. A kassai 
székesegyház fölszentelésének napját szeptember 6-ikára 
tűzték ki. Bubics Zsigmond kassai püspök ur jóváhagyta 
az ünnepségek megállapított rendjét, melyet már a minisz-
tériummal is közöltek. A felszentelési ünnepélyekhez meg-
hívták a minisztereket, a törvényhozás mindkét házát, az 
egri érseket, a váczi, csanádi, szepesi és eperjesi megyés 
püspököket. Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter már szeptember 5-én érkezik Kassára. 

— A magyar liturgiát kérelmező hajdu-doroghi 
küldöttség ma f. hó 27-én itt Budapesten az egyetemi 
templomban nagy szent misén volt jelen, melyet magyar 
nyelven^ mutatott be Istennek Újhelyi h.-doroghi plébános 
két káplánja segédkezésével, avval a szándékkal, hogy lé-
péseiket a magyar liturgia engedélyezése iránt Isten siker-
rel koronázza. 

— Az egyház üldözése Francziaországban szaka-
datlanul tovább folyik. Az államtanács kimondotta, hogy az 
u. n. növekedés adóját (droit d'acroissement) fizetni nem 
képes szerzetes rendházak vagyonát ebben az adóban el 
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kell árvereztetni, holott a törvény világosan kimondja, hogy 
a szerzetes rendek ingatlan vagyonának eladhatása csak az 
államfő határozata alapján lehetséges. Törvény ide, törvény 
oda : az egyháznak a szabadkőművesség Ítélete szerint meg 
kell halnia. Nálunk is még csak most következik — az 
igazi ! 

— Derék laptársunk, a „Sárosmegyei Közlöny" 
erős kritikát gyakorol a néppárt fölött. Azt mondja 25. 
számában, hogy a „néppárt nem szerez meg magának 
tiz mandátumot sem a választások alkalmával. Bukni fog 
sürün legnagyobb részt saját hibájából." A „Sárosmegyei 
Közlöny" nemzeti párti lap s azt hibáztatja a néppárt 
vezetésében, hogy nem igyekezett jó viszonyt fentartani 
„az ellenzéknek mindazon árnyalataival, melyek, ha nem 
is pártolták őt, de ellenséges indulatot sem tanúsítottak 
ellene." Pro és contra sokat lehetne ezekről vitatkozni. 
Az Ugrón-párti Polónyinál például még a Kossuth-párt 
sem viselkedhetik csúnyábban. Arra is figyelmeztet lap-
társunk, hogy ő inkább szívesen látna oly paragrafus megsza-
vazását, „mely a lelkészi állást az országgyűlési képvise-
lőséggel incompatibilis"-nek nyilvánítaná, mintsem hogy 
a holmi obsursus plébánosok" lépjenek fel oly oszlopos 
világi férfiak ellen, mint Károlyi Sándor, Pongrácz Károly 
grófok stb. Mindenesetre kívánatos, hogy a papság tekin-
tettel legyen arra, hogy a mérsékletben rejlik a legna-
gyobb erő s vilúgiakat állítson maga helyett a politika 
képviselőházi vezetésére és tolmácsolására. De ezt incom-
patibilitási törvény nélkül is ellehet érni. Csakhogy ehhez 
sapientia kell onnan felülről. Vagyis ott vagyunk megint a 
„Religio" programmjánál, hogy a megpróbáltatások nap-
jaiban sokat imádkozzunk ! 

— Milléniumi katholikus iskola. Nagy-Kanizsa vá-
ros és lakossága bőkezűségéből a millénium emlékére emelt 
uj róm. kath. iskolát f. hó 24-én szentelte fel Dessewfy 
Sándor dr. csanádi püspök ur nagy ünnepélyességek kísé-
retében. 

— A missió-kiállitás megtekintését mindenek fö-
lött ajánlatossá teszi a czél, hogy a belépti dijak templom-
épitésre fognak szolgálni, azután az is, hogy a missió-kiál-
litással kapcsolatosan a missió-kiállitás megtekintője igen 
jutányos díjért megnézheti Munkácsy Mihály két világhírű 
remekét, az Ecce Homo-t és a Honfoglalást. 

— Rossz terv. Hire jár, hogy a budavári kir. palotai ; 
plébániát, mert a többi közt annak helyiségeire a magyar j 
udvartartásnak szüksége van. meg akarják szüntetni, annál 
is inkább, mert a szent jobbot is átviszik a Mátyás-tem-
plomba. Budán a királyi u ivartartást épp ugy megilleti a 
külön plébánia mint Bécsben, és igen szomorú dolog volna, 
ha a fejlődésnek induló magyar udvartartás épp első nagyobb 
tette a kir. palotai plébánia megszüntetése lenne. 

— Az elárvult Pécsett f. hó 27, 28 és 29-én 
Majorossy János fölsz. tinnini püspök, kalocsai érseki viká-
rius ur, fogja a bérmálás szentségét kiszolgáltatni. 

— Utólagos helyreigazítás Ugrón Gábor szavai-
hoz. Tagadhatatlan, hogy Ugrón Gábor Magyarország leg- ; 
nagyobb eszű emberei közé tartozik. Ajkairól nagy erővel 

özönlik ki a meggyőződést kifejező és teremtő ékesszólás. 
Éppen azért minden szavára, neki is, nekünk is, nagyon 
kell vigyázni, nehogy az ő mondásait reprodukálva, oly 
tévedés hirdetőivé legyünk vele, mely csapásként nehe-
zedik a magyar nemzet egy igen nagy részének a lelkére 
s melylyel még a gondolatokat oly eredeti feldolgozásban 
feltüntető férfiak, mint Ugrón Gábor, sem birtak eddig siker-
rel megbirkózni. Ugrón Gábor jun. 19-iki beszédében, a 
közepe felé, azt mondta: „Elismerem a protestantizmusnak 
azt a nagy hatását, hogy a nemzeti nyelveket kezdte művelni 
s igy a nemzeti létnek nemcsak nálunk, de Európa külön-
böző nemzeteinél is forrásává lett." Csodálatos, hogy oly 
eszes és olvasott férfiúnak, mint Ugrón Gábor, kikerülte a 
figyelmét három : 1) az, hogy a mai európai államok külön 
nemzeti létalapokon, mint franczia, angol, német, spanyol stb. 
a régi középkorban, messze a protestantizmus előtt keletkeztek, 
2) hogy nemzeti nyelvöket az európai népek szintén már a 
középkorban, régen a protestantizmus előtt, kezdték művelni, 
még pedig oly sikerrel, liogy például az olasznak nemzeti nyelvén 
már a középkorban megszületett Dante Divina Commediájában 
az eddig felül nem mult remeke, 3) hogy a protestantizmusnak 
koránsem tartozott czéljai, feladatai közé a nemzeti nyelvek 
művelése, hanem ő a nemzeti nyelveket csak igen alkalmas 
kortes eszköz gyanánt ragadta meg a kath. egyház ellen 
oly téreken, a hol a nemzeti, illetve a népnyelveken a kath. 
egyház elleij korteskedni lehetett; mert a hol nem a 
katholikus egyház ellen való korteskedés érdeke volt a 
döntő, ott bizony a protestáns atyafiak csak úgy latinul 
dikczióztak és irtak, mint mi pápisták? Ajánljuk ezeket 
Ugrón Gábor figyelmébe. 

— A magyar szabadkőművesek — összesen mint. 
egy 2500-an vannak, — f. hó 21-én avatták fel Budapesten, 
a Podmaniczky- és Vörösmarty-utczák sarkán, uj páholyu-
kat. A külföldi szabadkőművesség nagy számmal volt képvi-
selve. A házavatás következett díszmunkáról szóló jelenté-
sében a mindenhez alkalmazkodó „B. Hirlap" a világért 
sem árult volna el egy nevet se a szereplők közöl. Az ének-
kar által elénekelt „munka-hymnusz" szerzőjét, „egy ismert 
magyar poéta" körülirás fedezi, a helyettes nagymestert 
pedig megnevezni még kevesebb fáradságba került volna. 
Milyen titkolózás ! Ha jóban törnék a fejőket, nyiltan kilép-
hetnének a világ elé. Volt egy igen érdekes vonatkozás is 
az ünnepi üdvözletekben. Utalva a dechristianisatio törvény-
hozási sikereire, a belga nagy óriens küldöttje azt mondta, 
hogy a magyar szabadkőművesek „mint győztes katonák 
ünneplik a milléniumot." Szomorú igazság. Ok győztek; de 
az ország fogja megsiratni. Sőt máris siratja. Vannak már 
törvényszerű vallástalanaink, kezd polgári temetés divatba 
jönni stb. 

— Vidéki hírlapirodalom. „Jászsági Lapok" czim-
mel junius 10-én Jászberényben egy uj hetilap indul meg 
nemzeti párti programmal. Felelős szerkesztője Hegyi József. 
Előfizetési ára egész évre 4 frt. 

Felhívás í 
T. féléves olvasóinkat az előfizetés megújítására 

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

Budapest, 1896. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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